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  כללי
  

שימושים פוטנציאליים של אפר לגבי ברמת המעבדה  בדיקה הראשוניתשלב הלאחר סיום 

אפשריים  שימושים שלושהלבחינת )  ג–ב ו ,תצפיות א(שדה בוצעו תצפיות , פחם בחקלאות

שאושרו לשנת הללו  תצפיות שלושת הח ביניים זה מתייחס ל"דו  .ותבחקלאשל אפר פחם 

  . 2007המחקר 

  

צמצום איבוד (' בתצפית ג השוניםפולי הקרקע יח זה מצורף נספח המכיל צילומים של ט"לדו

השפעת תוספת אפר הפחם על המדגימים את  )מים בהתאדות מהקרקע בנטיעות בנגב

  .הקרקע המטופלת

  

  סיכום התוצאות

  

  :2007 ביוני 1-עד לשבוצעה פעילות להלן סיכום תמציתי של ה

  : נתרניתכימיות של קרקע חרסית -שיפור תכונות פיסיקו ) א

,  חרסית41%הרכב מכני (קרקע חרסיתית  בעלתהניסוי בוצע בחלקה בקרבת קיבוץ רבדים 

 3-ב). ESP 9=  נתרן ספוח 9%-כ(יתרון בעיית נהקרע סובלת מ. ) סילט17%- חול ו42%

נערכה  טון לדונם ו80 - ול20-אפר פחם לקרקע בשיעורים שקולים ל  הוסף2005במרץ 

האפר הוצנע באמצעות מתחחת בשכבה . שלהן לא הוסף אפרביקורת חלקות השוואה ל

) פואלמס(תירס ה ייבולראינו כי ' בשנה א). מ עליונים" ס20 עד 15-כ(העליונה של הקרקע 

עומס וכי הייתה עלייה מסוימת בריכוזי כרום בגרגרים בטיפול , היו דומים בכל הטיפולים

   . וחימצהכותנה שני הגידולים העוקבים שנבחנו היו .)ח שנה א"ראה דו (הגבוההאפר 

  

. בשנה זאת נבדקו יבולי הכותן בחלקות הניסוי. ניסוי כותנהנזרעה בחלקת הבשנה השנייה 

  .1ת בטבלה מסוכמוהתוצאות 

  

    .2006סתיו , כותנהיבולי : 1טבלה 

' מס טיפול
 חזרות

יבול כותן 
 )ר"מ/'ג(

Std 
Dev 

הלקטים ' מס
 )ר"למ(

Std 
Dev 

משקל הלקט ממוצע 
 )'גר(

Std Dev 

20 t/dunam 4 591 56 177 16 3.4 0.4 

80 t/dunam 4 563 90 157 28 3.6 0.1 

Not 
amended 

4 540 85 166 18 3.2 0.2 

  



 אינם  1 היבול המפורטים בטבלה ההבדלים בין הממוצעים של כל אחד ממדדילמרות ש

 אפר הייתה השפעה שולית חיובית t/dunam 20נראה שלתוספת של , תמובהקים סטטיסטי

  .על יבול הכותן

  

בבחינה ויזואלית נראה כי מידת ההסתדקות של הקרקע פחתה עם העלייה בכמות האפר 

בחינה זו כהוכחה מספקת ליעילות האפר למניעת נזקי ניתרון ולפיכך איננו רואים .  שהוסף

מידת ההסתדקות של הקרקע בטיפולי אפר הפחם השונים  2007 אוגוסט -במהלך יולי ן בחת

כתלות תוגדר  סדקים היווצרות . כולל כימות הסידוק בעזרת צילום שבועות2-3אחת ל 

) להיות בעייתית בקרקעות נתרניות העלולה( ייבחנו גם ההצצה .וי ההשקיהומקבמרחק 

 פרמטרים נוספיםעל פי יערך מעקב אחר התפתחות הצמח במונחי גובה  .גידול שוניםומדדי 

בסיום העונה  .  שבועות4-5בתדירות של אחת ל , שייקבעו על פי תצפיות במהלך העונה

על פי . יביםאיכות הסואם יש מקום לבצע קטיף ידני בחלקות השונות  להגדרת היבול יוחלט 

  .סוייבדיקות קרקע בכל חלקות הנבסיום העונה גם התוצאות הצמחיות יערכו 

  

  

  :ות עם כתמי חולשדשיפור תאחיזת המים ב  )ב

  

גודל כתם אופייני . בני דרום קיימים כתמי חול בלב אזור בו הקרקע כבדה יותרמשק בקרבת 

מבוצע ניסוי . ן בשדהדישו-הופעת הכתמים משבשת את ממשק ההשקיה. נמדד בדונמים

האפשרות לניצול הממצא שתוספת אפר פחם  מביאה לשיפור בתאחיזת המים של לבדיקת 

להקטנת ההבדל בתאחיזת המים בין כתמי החול לבין הקרקעות השכנות וזאת על מנת ,  חול

  . לאפשר האחדת ממשקי ההשקיה והדישון

  

   הניסויתאור

מזרח -מצפון, ליים המערביים של המרזבה השנייהבשו, דרום-שטחי קיבוץ בניבהניסוי בוצע 

ומספרי החלקות ) 'ד-'א: באותיות(שלהלן ניתנים מספרי הטיפולים  2בטבלה  . לצומת אשדוד

הפיזור בוצע  לאורך . ואינו נכלל בדיווח הנוכחי, היה בבוצה מיוצבת בסיד' טיפול ד ). 20-1(

בדגימות שנלקחו קות קרקע מקיפות יערכו בדי   בהמשך השנה. מטר7 מטר וברוחב של  12

תאחיזת המים , שדההקבול , ני אההרכב המכבין השאר יקבעו . לפני ולאחר הפזור וההצנעה

 ,pH  , ECבהמשך נעקוב אחר ההשפעה של טיפולי אפר  .   ותכולת יסודות מיקרו ומקרו

 פי המקובל הפחם השונים על הגידול החקלאי שיזרע בשטח ושיושקה וידושן באופן אחיד ועל

  .באזור

  

  



מערך הטיפולים והחלקות בניסוי שיפור תאחיזת מים בכתמי חול באמצעות אפר : 2טבלה 

  .פחם

טיפול בלוקחלקה 

 א1 2 בקורת

 א2 5 בקורת

 א3 9 בקורת

 א4 13 בקורת

 א5 17 בקורת

 ב1 3ד\  טון10אפר  

 ב2 8ד\  טון10אפר  

 ב3 10ד\  טון10אפר  

 ב4 16ד\  טון10  אפר

 ב5 19ד\  טון10אפר  

 ג1 4ד\  טון30אפר  

 ג2 7ד\  טון30אפר  

 ג3 11ד\  טון30אפר  

 ג4 15ד\  טון30אפר  

 ג5 18ד\  טון30אפר  

  

17  16   9  8  1  
 ד   ב   א   ב   א  
                    
18  15   10  7  2  
 א   ג   ב   ג   ג  
                    
19  14   11  6  3  
 ב   ד   ג   ד   ב  
                    
20  13   12  5  4  
  ג   א   ד   א   ד  
                    

 

 - הפיזור בוצע  ב.  במפזרת מכאנית לפי משקל נפחי שנקבע בשטחאפר בוצעפיזור ה

המדד ). כ" יחידות חנקן סה13-כ(יבל דישון חנקני ביסוד ובראש כל השטח ק. 1/11/06

הקציר היה . 29.3.07-החיטה נקצרה לתחמיץ ב. להצלחת הטיפולים היה יבול החיטה

  . שלהלן 3התוצאות מוצגות בטבלה . ' מ1וברוחב '  מ3 -בחלקות מדגם באורך כ

 



  29/3/07קציר :  יבול חיטה לתחמיץ-בני דרום :3טבלה 

 קל מדגםמש    
משקל 
  ממוצע

 טיפול
' מס

ד/טון שם התוסף  חלקה   ר" מ3/ 'קג ר" מ3'  קג
 5.13 3.60  ביקורת 2 א
  3.14  ביקורת 5 א
  6.23  ביקורת 9 א
  4.76  ביקורת 13 א
  7.93   ביקורת 17 א
      
 4.46 3.41 10  אפר פחם 3 ב
  3.90 10 אפר פחם 8 ב
  3.77 10 אפר פחם 10 ב
  7.30 10 אפר פחם 16 ב
  3.91 10  אפר פחם 19 ב
      
 4.07 3.92 30  אפר פחם 4 ג
  4.55 30 אפר פחם 7 ג
  1.80 30 אפר פחם 11 ג
  5.24 30 אפר פחם 15 ג
  4.85 30 אפר פחם 18 ג

 

ה מאפשרת אינ) 3טבלה (יבולי החומר היבש של צמחי החיטה התפלגות התוצאות של 

עתה .  אפר משפרת יבול בכתמי החול ללא הגדרת מירקם הקרקעותאם אכן תוספתלקבוע 

ואנליזות , רקםימ לבדיקת מ" ס60מבוצעות אנליזות של הקרקע מהחלקות השונות עד עומק 

  .כימיות של הצמחים

  

  בנטיעות בנגבמהקרקע בהתאדות איבוד מים צמצום   )ג

בשיטה שבה מוגדר שטח בשני המקרים מדובר  .בלימניםם ושיחינטיעות בנגב מבוצעות ב

.  כ השטח התורם נגר גדול יחסית לשטח הקולט"בלימנים בד. תורם נגר ושטח קולט נגר

תרומת המים מהשטח התורם מגדילה בצורה משמעותית את כמות המים שהעץ מקבל ובכך 

איסוף המים בלימנים הוא הן ממעלה הערוץ  .שרדותו והמשך התפתחותוימאפשרת את ה

קיימות שתי בעיות . לימן ממוצע הוא קרוב לדונם לששטח . ) בנספח3תמונה  (והן מגדותיו

י התחתרות המים " הנגרם עpipingבריחת מים עקב ) 1: ימניםלאופייניות לשיטת ה

אפר ערבוב ההיפותזה היא ש).  בנספח4-5תמונות (בתחתית הלימן ויציאתם מעבר לסכרון 

 כמות המים  אתליגדי, קרקעה-תתלור המים דיחאת ר שפיבתחתית השיחים והלימנים פחם 

במידה ומתרחשים שני ארועי גשם ) piping .2-ויצמצם או ימנע את תופעת ה, צים לעההזמינ

עודפי המים גולשים מהלימן ולעיתים עלולים לפרוץ את סכרון , עוקבים במרווח זמן קצר

ערבוב אפר ש נחהנבדקה הה. לכן קיימת חשיבות רבה לקצב חילחול המים בלימן. הלימן



תקטין יצירת קרום ותגביר המצוי בקרקע לס בשכבה העליונה של הקרקע בלימן תחתי פחם 

  .משק המים של העצים בלימן ויישמר מבנהו לאורך זמןמבדרך זו ישופר . חול המיםלאת חי

  

-בין איזור התעשייה של עומר לבין כביש עוקף באר (גבעות גורלבושיחים לימנים נבדקו 

בוצעו . ) בנספח10-6תמונות  (שהיו בני שנתיים בעת הוספת האפר לתשתיתם, )שבע

  : הבאיםטיפוליםה

  תוספת אפר ללא -בקורת   .1

 8%- ו4%, 2% -כשל מ העליונים של הקרקע בשיעורים " ס10-ברבוב אפר הפחם ע .2

 .ממשקל הקרקע

 בחזרה אחת בכל ערוץ הטיפולים היו . בוצע טיפול בלימנים לארכם של שני ערוצים נפרדים

  .  חזרות באתר אחד4-שיחים טופלו ב).  אפר8%-ללא תוספת ו(או שתים )  אפר4%-ו 2%(

  

  :התוצאות הן כלהלן

  :התשתית בלימניםהשפעה של פיזור האפר על ) א

Piping : תופעה של כלל בחורף החולף לא נצפתהpipingבלימנים בשני הערוצים שנבדקו .   

שכבה מפותחת של לס מצאה הייתה היווצרות של תופעה בולטת שנ: קרום בלימנים

סדקים בתשתית של חלק מהלימנים ובה ) י מים ושקע מתוכם"לס שהובא ע (טיליפלוביא

היה הבדל בולט בין הלימנים במידת ההיווצרות של  .מ ויותר" ס20 עד עומק של מפותחים

, מעט כל סידוקבעוד שבלימנים ללא אפר לא היה כ. הסידוק המשני במהלך החורף האחרון

 בנספח 11-12למשל תמונות (הסידוק הלך והתגבר עם העלייה בתכולת האפר בסדימנט 

שקיעה ). מ" ס10-0 ממשקל הקרקע בשכבה 8%-של לימן עם תוספת של אפר בשיעור  כ

הנובע משקיעה מהירה , מתבטאת בשכבתיות שלו (depositional crust)חוזרת של הלס 

.   חרסיתפני סילט לפניחול ל; ן של המקטעים הגסים יותריותר מהמים העומדים בלימ

שקיעה מואצת ארעה בנוכחות האפר בעוד שבלימנים נטולי האפר הייתה כנראה השקיעה 

מצדיקה ינת זו יתופעה מענ. איטית יותר וחלק נכבד מהסחף נישא עם המים למורד הוואדי

סביר שיגבירו את כשר , כאחד האנכי והמאוזן ,לימוד נוסף ובפרט משום שהסידוק המוגבר

   .חידור המים

  

  :ניםבלימרטיבות הקרקע ) ב

  

זאת מוצגת . נים לקביעה של תכולת הרטיבותלימהכל בקרקעית של  נערך קידוח 19/6/07-ב

 10( אפר בשכבת הקרקע העליונה 8%לימנים ללא תוספת ולימנים עם . שלהלן 1באיור 

  . אפר בחזרה אחת4%- אפר ו2% ולימנים עם,  חזרות כל אחד2- בנבנו) מ"ס
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  .תכולת הרטיבות בקרקעית לימנים שטופלו בעומסים שונים של אפר פחם.  1איור 

  

 20מתחת לשכבה של כי תכולת הרטיבות הייתה דומה בכל הטיפולים  1מאיור ניתן לראות 

 העליונה הייתה בשיווי ת הקרקעשכב). ' מ1(המרבי  וםגילעומק הדמ העליונים ועד "הס

. מ" ס40- אפר לא ניתן היה לקדוח לעומק גדול מ2%בלימן עם . משקל עם לחות האוויר

אפר -הדמיון בתכולת המים נובע מהדמיון בכשר תאחיזת המים של תערובות הקרקע

  .השונות

  

  כתלות בהוספת אפרלימנים המשך ההתייבשות של ) ג

  . 2007הלימנים התמלאו במים לקראת ראשית ינואר 

 מאחר ושיפועי דופן . ונערך מעקב אחר ירידת פני המים בלימניםנמדד קו המים בינואר 4-ב

יש צורך בחישוב נפח המים בלימן שממנו ניתן יהיה לחשב את קצב , הלימנים אינם אחידים

  .ות עתידייםח"חישובים אלו יוצגו בדו. ירידת המים בלימן

  

  :בשיחיםלחות הקרקע ) ד

נלקח , הקרקע נקדחה.  בכל טיפולשיחים בשני 25/02/07-לחות הקרקע בשיחים נמדדה ב

שלהלן מוצגת תכולת  4לה בבט. ונשקל בשנית, צ" מ105-יובש ב, נשקל, מדגם למעבדה

תכולת הלחות .  ממשקל הקרקע הלחה%-המים בתשתית השיחים בטיפולים השונים כ

ר של עד וניתן לראות כי הוספת אפר בשיעו, בקרקע מייצגת את תכולת המים בקיבול שדה

  .אחיזת המים של הקרקע לא השפיעה על ת8%



  

  
  . תכולת הרטיבות בקרקע בהשפעת אפר הפחם:4טבלה 

  אפר בקרקע8% שיח עםללא אפרשיח עומק הקרקע

0-10 13 ± 6 13 ± 6 

10-20 15 ± 7 14 ± 6 

  

  :השפעת יישום אפר בשיחים על חוזק קרום הקרקע )ה

" Cool Brush Blanket:"יריעות פלסטיק מסוג פו בשיחים חובגומות הנטיעה של העצים 

לשם מניעת התחממות יתר של פני הקרקע ולשם צמצום ההתאדות ,  מטרX11בגודל של 

ת כדי לאפשר א מחוררלבן כלפי מעלה ושחור כלפי מטה והי צבועהיריעה ה. מפני הקרקע

 נערמה ןבהיקפו, 2007 בפברואר היריעות נפרשו מייד לאחר הנטיעה. למים לחדור דרכה

הגומה מולאה , )לאחר טיפול מתאים באפר( בשיח הסוללת קרקע שהוכנה מהקרקע שהיית

חוזק הקרומים לשבירה נבדק ). 13תמונה (נוצרו קרומי קרקע  יריעהעל גבי ה. השקיה-במי

התוצאות . .Soil Test Inc רת תוצPocket penetrometer CL-700באמצעות  19/06/07-ב

  :להלן 5מוצגות בטבלה 

  

  )ר"סמ/ג"ק(חוזק הקרומים שנוצרו בפני הקרקע בגומות ההשקיה  :5 טבלה

 ממשקל הקרקע או יותר החלישה 4%בשיעור של לקרקע בשיח פר  אתניתן לראות כי הוספ

   .את חוזק הקרומים שנוצרו בפני הקרקע) באופן מובהק סטטיסטית(משמעותית 

  

  

  

  

  טיפול

  אפר בקרקע%

 מספר

  ממוצע התצפיות

 סטיית

 תקן

 טעות

 תקן

 מובהקות לפי

Tukey HSD 

0 77 2.0 0.8 0.09 a 

2 80 1.5 0.7 0.08 b 

4 52 0.8 0.4 0.05 c 

8 70 0.9 0.5 0.06 c 



  נספח
  

  

  

  
בקו . ניתן דגש ליצירת אזור נמוך שיקלוט את המים בתחתית השיח. הכנת השיח: 2תמונה 

 זה ניטעים השתילים



  
). סמוך לאזור התעשייה של הישוב עומר( לאורך ערוץ באזור ביתרים שורת לימנים: 3תמונה 

  .2006התמונה צולמה שלושה ימים לאחר אירועי הגשם של תחילת אפריל 

  

  

  
פתח (לימן שהתייבש מייד לאחר השיטפון עקב ניקוז המים למדרון מתחת לסכר : 4תמונה 

 ).הניקוז שנוצר בשיטפון מסומן בחץ

  



  

  

  
  שלבי פיזור האפר בלימנים מציגות 10-6נות תמו: 6תמונה 



  
  שלבי פיזור האפר בלימנים מציגות 10-6תמונות : 7תמונה 

  

  
  שלבי פיזור האפר בלימנים מציגות 10-6תמונות : 8תמונה 

  

  



  
  שלבי פיזור האפר בלימנים מציגות 10-6תמונות : 9תמונה 

  

  
  מניםשלבי פיזור האפר בלי מציגות 10-6תמונות : 10תמונה 

  



  
  סידוק מחודש בפני הסדימנט בלימנים ומבנה השכבות בסדימנט: 11 התמונ

  

  

  
  סידוק מחודש בפני הסדימנט בלימנים ומבנה השכבות בסדימנט: 12ה תמונ

  



  

  
  קרום בגומות ההשקיה בשיחים: 13 תמונה 

 


