שימוש באפר פחם לייצוב פני הקרקע למניעת נזקי סחף
חוליות על ידי עידוד התפתחותם של קרומים ביוגניים
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יום עיון ,אפר פחם משאב לפיתוח בר קיימא:
תרומות ומחירן ,כפר המכביה.

רקע
הקרקעות החוליות בצפון מערב הנגב מיוצבות באופן טבעי על ידי קרומים ביוגניים אשר לא
נחשפו להפרעות אנתרופוגניות .האזור החדש אליו הופנו חלק מהמתיישבים מגוש קטיף
נמצא באזור הצפוני של חולות חלוצה ודרומית לחבל כרם שלום ,בשטח כולל של מעל כ20-
קמ"ר .באזור בוצעו ועדיין מבוצעים עבודות פיתוח והכשרה של שטחי קרקע נרחבים
לצורכי חקלאות בלב אזור של דיונות חול מיוצבות .הכשרת השטחים שבוצעה על ידי כלים
כבדים אשר ישרו את פני השטח פגעה ביציבות הטבעית של פני הקרקע ועקב כך חשופים
שטחי החקלאות לנזקי סחף רוחות ,הגורמות להתחדשות נדידת הדיונות הסמוכות
לשטחים המעובדים .דבר זה המביא לנדידת גרגרי החול הפוגעים בגידולים ובירק.

חלוציות

after Meir and Tsoar 1996

נזקי סחף רוח באזור החלוציות

תמונה  :1רוח מעל  4מטרים לשנייה.

תמונה  :2נדידה של חול בעת סופה
( 8מטרים לשנייה).

נזקי סחף רוח באזור החלוציות

תמונה  :1נדידת חול לתוך
שטחים מושקים.

תמונה  :2כיסוי שטחים
זרועים בחול נודד.

תמונה  :3כיסוי של ערוגות
גידולים חקלאים (אגוזי אדמה)
בחול נודד.

נזקי סחף רוח באזור החלוציות

תמונה  :1נזקי פגיעת גרגרי חול

תמונה  :2כיסוי של שורות

בעלי תפוחי-אדמה.

בשדה תפוחי-אדמה.

מטרת המחקר
שימוש באפר פחם מרחף ליצירת תנאים מסייעים לייצוב פני הקרקע באזורים
החשופים לנדידת חולות ,הסמוכים לשטחי הגידול ועידוד התפתחותם של הקרומים
הביוגניים בכדי להביא להפחתת הפגיעה בשטחי החקלאות ובתוצרתם.

שיטות וחומרים
הניסוי נערך ב 3-שלבים:
א .בדיקת היתכנות בצלחות פטרי במעבדה.
ב .ניסוי במגשים במנהרת רוח,

ג .ניסוי שדה.

שלב ראשון:
מסקנות מניסויי המעבדה [בצלחות פטרי] היו:
א .אפר פחם מרחף ברמות שנבדקו – עד  4%איננו פוגע ,בדרך-כלל ,בקק"ב.
ב .לא נמצא הבדל בין  2%ל 4%-תוספת אפר ביעילות.

ג .בכל הטיפולים בהם הוספו גורמי גידול של הקרומים נצפתה בדרך-כלל עליה ברמות החלבון
הכללי ,הפוליסוכרים והכלורופיל בקרקע .דבר שתרם ליציבות היחסית של התלכידים בקרקע,
לעומת תוספת של אפר פחם בלבד.
ד .תוספת של אפר הפחם העלתה את ערכי המוליכות החשמלית אך לא השפיעה על חומציות הקרקע.
ה .תוספת של מעבר ל 2%-אפר פחם הורידה את ערכי ה NDVI-דבר שיכול להצביע על הכנסת
גורמים נוספים שמשפיעים על יצירת הקרומים.
ו .לאור התוצאות מומלץ להשתמש בריכוזי אפר פחם מרחף של  2אחוז בתוספת גורמי ריבוי.

השלב השני,
בשלב השני נערך ניסויי מנהרת הרוח ואנליזות המעבדה של קרומי קרקע אשר גודלו במגשים
ייעודיים ,שנועדו לקביעת ריכוז אפר הפחם האופטימאלי שאינו פוגע בגופי הריבוי ותורם ליצירת
הקרום הביוגני.
לאור התוצאות שהתקבלו בניסוי הראשון [בצלחות הפטרי במעבדה] ,הניסוי במגשי גידול נעשה עם
תוספת של  2אחוזים של אפר פחם מרחף עם וללא גופי ריבוי של קרומים ביוגניים עם אפר פחם
מרחף משני מקורות.
המגשים הועברו לתאי גידול עם תאורה רציפה.
בתום החודשיים הועברו המגשים למנהרת הרוח במעבדה האיאולית באוניברסיטת בן-גוריון,
לבדיקת חוזק הישרדותם בעוצמות רוח המקבילות למהירות הרוחות באזור המחקר בחלוציות.
הניסוי הזה היה שלב מעבר בין הניסוי בסקלה קטנה בצלחות -פטרי לבין המעבר לניסוי שדה שבו
יושמה התוצאה האופטימאלית .לבקשת מנהלת אפר פחם נבדקו שני מקורות של אפר פחם מרחף
האחד מדרום אפריקה [ ]Aוהשני מרוסיה [.]B
נמדדו מספר משתנים פיסיקליים ,כימיים וביולוגיים לבדיקת השפעת תוספת אפר פחם מרחף על
התפתחות וייצוב הקרום הביוגני.

שיטות וחומרים
בכדי לאמוד את הכמות האופטימאלית של תוספת האפר פחם אשר תורמת להתפתחות הקרומים
הביוגניים נערכה בדיקה מקדימה בניסויי מעבדה .נלקחו ממגשי הגידול דוגמאות של קרומים ונבדקו
הבדיקות הבאות :רמות החלבון ,הכלורופיל והפוליסוכרים ,יציבות אגרגטים [ Slaking test of soil
 ,]stabilityחישה מרחוק EC ,ו .pH-הבדיקות נערכו עם שני מקורות של פחם אשר סופקו על ידי
המנהלת :דרום אפריקה [ ]Aורוסיה [.]B

א .רמות הפוליסוכרים מצביעות על קשר הדוק לאורגניזמים המרכיבים את הקרום הביוגני בהיות
הציאנובקטריות ואצות הקרקע מפרישות אותם במהלך גידולן [גם חיידקים בקרקע מסוגלים
להפריש פוליסוכרים אך לא ברמות גבוהות כמרכיבי הקרום].
ב .רמות החלבון מצביעות על התפתחות הכללית של האורגניזמים בקרקע.
ג .רמות הכלורופיל הנוגעות ישירות לאורגניזמים הפוטוסינטטיים המרכיבים את הקרומים
הביוגניים.
ד .בדיקה ליציבות התלכידים בפני הקרקע .נעשתה על ידי מיון התלכידים לפי  6רמות של יציבות.

שיטות וחומרים
הניסוי נערך במגשי גידול ( )2x0.5mבהם נבדקו ריכוזים של  2%אפר פחם עם ובלי קק"ב בכמות שוות ערך לחצי
ק"ג למ"ר בשכבת החול של  0עד  1ס"מ עומק לעומת ביקורת של חול ללא כל תוספת (פרט למים) .לאחר חודשיים
של גידול במגשים הועבר ניסוי למנהרת רוח.
הניסוי נערך במנהרת רוח ניידת באוניברסיטת בן-גוריון במעבדה לסימולציה איאולית של דר' יצחק קטרה [אותה
מנהרת רוח ניידת תשמש אותנו בהמשך בניסויי השדה].

מגשי הגידול עם הקרומים

מנהרת הרוח הניידת.

הביוגניים.

מגש הגידול בתוך מנהרת הרוח.

החיישנים ומד הרישום של
החלקיקים.

הכנת מגש הביקורת של חול
דיונה לפני הכנסתו לניסוי.

כיול המכשור לפני ההרצה.

תוצאות
דוגמת תוצאות מנהרת הרוח ( 35 ,29ו ,Hz 41-מציינים מהירות רוח של  8 ,7ו 10-מטרים לשנייה ,בהתאמה).
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תוצאות
דרגת יציבות התלכידים בטיפולים השונים.
3.5

3

2

1.5

1

0.5

0

Treatment

Aggregate stability

2.5

מסקנות עד כה:
•

שני אחוז של אפר פחם מרחף ממקור + Aגורמי ריבוי נמצא כאופטימאלי למרבית
האנליזות שנבדקו.

•

בכל הטיפולים בהם הוספו גורמי גידול של הקרומים נצפתה בדרך-כלל עליה ברמות
החלבון הכללי ,הפוליסוכרים והכלורופיל בקרקע והיציבות היחסית של התלכידים
בקרקע עלתה ,זאת לעומת הביקורת והטיפולים עם אפר פחם ממקור .B

•

הניסוי במנהרת הרוח ניסוי הראה את החשיבות השל הקרומים שנוצרים במניעת סחף
על ידי רוחות.

לאור התוצאות ,הצענו להשתמש בריכוזי אפר פחם מרחף ממקור  Aבכמות של  2אחוז
בתוספת גורמי ריבוי בניסוי השדה.

ניסוי השדה

סימולציה כמותית של סחיפה איאולית של קרקע חולית
תיאור הניסוי
הניסוי התבצע בסמוך לישוב בני נצרים הממוקם בחלקו הצפון מערבי של חולות חלוצה ,דרום
מזרחית לרצועת עזה ומזרחית לגבול ישראל מצרים.
סימולציות איאוליות באמצעות מנהרת רוח ניידת בוצעו על גבי דיונה אורכית שעברה שישה טיפולים
שונים.
המטרה הייתה לאתר מהו הטיפול היעיל ביותר לייצוב הקרקע מפני סחיפה איאולית באמצעות ניתוח
משתנים כמותיים ,כגון:
 .1שטף אופקי (סלטציה) -חלקיקי קרקע הגדולים מ 100 -מיקרון ,ריכוז חלקיקי ( PM10חלקיקי
הקטנים מ 10 -מיקרון קוטר),
 .2סחף סדימנטרי כולל בארבעה גבהים מעל פני החול ,15 ,8 ,3 ,ו 35 -ס"מ .ערכים אלו התקבלו
כתנאי לארבעה תדרי הפעלה של מנהרת הרוח 38 ,32 ,26 ,ו  44הרץ המייצגים מהירות רוח של ,4
 8 ,6ו 10 -מ/ש בהתאמה.
כל מהירות יושמה למשך  120שניות וסך כולל של  8דק' ניסוי לכל חלקה .בנוסף נמדדה יכולתה של
הקרקע להתנגד להידוק ולגזירה.
עקב שינויים פיזיים שחלו בשטח המחקר ,הניסוי התבצע בשלושה תאי שטח בלבד המייצגים
שלושה טיפולים שונים -P :ביקורת R - ,ביקורת מושקת ו Q -קרום אינוקולום.

סימולציה כמותית של סחיפה איאולית של קרקע חולית
תוצאות:
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ריכוז  PM10בזמן בחלקות השונות ( )R , Q,Pבתדר הפעלה של  26הרץ [ 4מטרים לשנייה].

בתדר של  26הרץ לא הובחנה כל תנועת חלקיקי  PM10באף אחד משלושת תאי השטח שנדגמו.
נרשמו ערכי מינימום בלבד ( -mg/m3 0.02ריכוז הרקע של הסביבה) לכל השטחים.
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סימולציה כמותית של סחיפה איאולית של קרקע חולית
תוצאות:
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ריכוז  PM10בזמן בחלקות השונות ( )R , Q,Pבתדר הפעלה של  26הרץ [ 6מטרים לשנייה].
הגברה של המפוח לתדר הפעלה של  32הרץ גרמה לתגובה חיובית ומיידית בריכוז חלקיקי PM10
בשטח החולי בלבד .חלקה זו רשמה ערכי שיא של mg/m3 0.68בעוד שחלקות  Qו R -הציגו
ערכי מינימום המזוהים כריכוז הרקע של הסביבה.

)Concentration (mg/m3
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סימולציה כמותית של סחיפה איאולית של קרקע חולית
תוצאות:

38Hz
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ריכוז  PM10בזמן כפי שהתקבלו בחלקות השונות ( )R , Q,Pבתדר הפעלה של  38הרץ [ 8מטרים לשנייה].
הגברה לתדר גבוה יותר של  38הרץ גרמה לעלייה נוספת בריכוז חלקיקי  PM10בשטח  Pעם ערך שיא
לניסוי זה של  .mg/m3 1.6לאורך כל הניסוי היה ריכוז חלקיקי PM10בשטח Pגבוה מערכי המינימום
בעוד שחלקות  Qו R -הציגו רק עלייה קטנה ולפרק זמן קצר בחלקה  Qהייתה עלייה בריכוז לאחר כעשר
שניות מתחילת הניסוי ולמשך כ  40שניות שאופיינו בערכים נמוכים יחסית עם ערך שיא של .mg/m 0.11
בדומה לניסוי הקודם גם בניסוי זה חלקה  Rהציגה את הערכים הנמוכים ביותר.

סימולציה כמותית של סחיפה איאולית של קרקע חולית
תוצאות:
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ריכוז  PM10בזמן כפי שהתקבלו בחלקות השונות ( )R , Q,Pבתדר הפעלה של  44הרץ [ 10מטרים לשנייה].

הגברה לתדר ההפעלה הגבוה ביותר 44 ,הרץ (איור  )4גרמה לעלייה משמעותית בעיקר בחלקה  Qשהציגה
עלייה בריכוז לאורך כל הניסוי ללא חזרה לערכי מינימום .עם זאת ,חלקה  Pעדיין סיפקה את הערכים
הגבוהים ביותר עם ערך שיא של .mg/m3 1.49

)Concentration (mg/m3

1.6

סימולציה כמותית של סחיפה איאולית של קרקע חולית
סיכום

לפי תוצאות ניתן לאפיין את חלקת הביקורת כחלקה הכי פחות
יציבה כאשר בכל הפרמטרים שנבדקו הציגה ערכים המעידים על
חוסר ביציבותה ועל זמינותה הגבוהה יחסית לסחיפה.
בבדיקות של סימולציית מנהרת הרוח בניסוי השדה נמצא כי
נוכחות של קרום ביולוגי תורמת ליציבות נגד סחיפה איאולית.

תודה רבה

