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קיים חשש שירידה בכמות המשקעים, שתועדה לאחרונה בערבה, מביאה לפגיעה באוכלוסיות עצי השיטים בערבה. העדויות לפגיעה 
באוכלוסיות השיטים הן נסיבתיות ועקיפות, והדרך היחידה לבחון השערה זו היא לנטר אוכלוסיות שיטים לאורך זמן. רשות הטבע 
והגנים החלו בניטור שבע ואדיות במחוז אילת )דאז( בשנת 2000, במטרה להמשיך את הניטור ולהרחיבו צפונה ומזרחה, כך שיכסה 
את כל הערבה. המרכז לחקר השיטים ריכז כמה ארגונים שהביעו עניין להשתתף בבניית תכנית ניטור ארוכת-טווח, ביניהן רשות 
הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, המארג ומרכז מדע ים המלח והערבה. במהלך השנים האחרונות פותח פרוטוקול ניטור העצים כך 
שיעיד על בריאותם. הפרוטוקול מבוסס על הפרוטוקול המקורי שכתב בני שלמון, בתוספת חידושים טכנולוגיים. חידושים אלו נבדקו 
והושוו למדדים הישנים במטרה לבחון אם הם יכולים להחליף אותם. שני החידושים העיקריים שהוספו הם שימוש בדנדרומטרים 
העץ  עלוות  ומדד  החופה;  וקוטר  העץ  גובה  כגון  אחרים  עץ  גודל  מדדי  עם  גבוה  במתאם  שהוא  שהוכח  העץ,  גזע  היקף  לבדיקת 
שנמדד בעזרת צילום אינפרה-אדום ונמצא במתאם גבוה עם מדד ירוקות שהוערך על פי ניתוח חזותי. בסך הכול נבדקו 37 חלקות 
2013 נבדק מספר שיא של אתרים )20(. האתרים בצד הירדני של הערבה נבדקו עד כה רק פעם אחת.  מ-24 אתרים, כשבשנת 
ושיטת   )Acacia raddiana( סלילנית  שיטה   ,)Acacia tortilis( סוככנית  שיטה  מינים:  עצים משלושה   1,126 נוטרו  ב-2015 
הנגב )Acacia pachycera(. כיום קיימת תכנית ניטור לפי פרוטוקול אחיד, המשמש את כל הגופים המנטרים את השיטים בערבה. 
פרוטוקול זה ישמש את הניטור השנתי. מתוך התוצאות שנמצאו מהניטור עד כה נראה שיש שתי קבוצות של משתנים: משתני גודל 
העץ, הנמצאים במתאם זה עם זה; ומשתני עלוות העץ, הנמצאים במתאם זה עם זה. בין שתי קבוצות המשתנים אין מתאם, ולכן 
ההמלצה היא למצוא משתנה אחד מכל קבוצה ולהתמקד במשתנים אלה. השאיפה בעתיד היא להתמקד במדידה אלקטרונית של קוטר 

העץ ומדד ירוקות הנמדד במצלמת אינפרה-אדום. 
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Evidence that the recently recorded drop in precipitation in the Arava Valley damages the Acacia populations 
in the area, is circumstantial and indirect. The only way to test the suspected effect is by monitoring the trees 
over a long period of time. The Israel Nature and Parks Authority started monitoring Acacia trees in 2001 
in 7 wadis, with the aim of continuing the scheme and extending it north and east into the northern Arava 
and Jordan. The Acacia Research Center of the Dead Sea and Arava Science Center brought together several 
organizations that are interested in the wellbeing of Acacia trees to establish a joint standardized monitoring 
protocol. The organizations include the Israel Nature and Parks Authority, Keren Kayemet Le'Israel, Hama'arag 
and the Dead Sea and Arava Science Center. During the last few years a protocol was developed to indicate tree 
population health. The protocol is based on the original one used by Dr. Benny Shalmon and his team in 2001, 
with the addition of several new parameters. Tree size was measured by Diameter at Breast Height )DBH( 
using dendrometers. This measure proved to be highly correlated to other tree size measures used in the initial 
monitoring project such as tree height and canopy diameter. The "greenness" of the tree was measured using 
near infra-red photographs that calculate NDVI )Normalized Difference Vegetation Index(. This parameter was 
highly correlated with the previously used parameter of estimating greenness by sight. Overall 37 plots from 
24 sites along the Arava valley were checked over 3 years with a maximum of 20 sites sampled in 2013. In 
2015 we sampled 1,126 trees from 3 species: Acacia tortilis, Acacia. raddiana and Acacia. pachycera.  The 
standardized protocol has been finalized and will now serve all the organizations interested in establishing a 
long term monitoring program for these trees.
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1. מבוא

אזור הערבה שייך לאזור צחיח קיצון המכיל בתוכו צמחים שמקורם 
הסודני.  והאזור  הסהרו-ערבי  האזור  פיטו-גיאוגרפיים:  אזורים  משני 
הערבה מאופיינת בערוצים רחבים, כאשר חלקה הצפוני מנוקז לנחל 
של  הצמחייה  אקולוגית,  השונות.  למלחות  הדרומי  וחלקה  הערבה 
רובה  כלומר  ערוצים,  צומח  של  היא  בערבה  קיצון  הצחיח  המדבר 
נשלטת  הצמחייה  )ואדיות(.  בערוצים  נמצאת  הצמחייה  של  המוחלט 
 (Tamarix( ואשל   )Acacia( שיטה  עצים:  של  סוגים  שני  ידי  על 
(Danin, 1983(. מיני האשל מקבלים כנראה מים ממי תהום עמוקים 
יחסית, ואילו מיני השיטה מקבלים את מימיהם מעומקים רדודים יותר 
(Sher et al., 2010; Winters et al., 2015(. בעוד האשלים שולטים 
באזורים  שולטות  השיטים  נוספות,  נקודות  ובכמה  מלחות  באזורי 
 Shanas et( המלחות  ושולי  הנחלים  אפיקי  הערבה:  של  ה"ירוקים" 
al., 2011( והן מיני מפתח המשפיעים על המערכת האקולוגית בערבה 
(Munzbergova and Ward, 2002(. מינים רבים תלויים בשיטים: 

למשל צמחים רבים כגון רכפתן מדברי או אטד ערבי מוצאים תנאים 
ועלי  השיטים  מתרמילי  ניזונים  צבאיים  שיטים,  תחת  יותר  טובים 
השיטים, ובסך הכול המגוון הביולוגי של בעלי חיים וצמחים גדול יותר 
 Hacket et al., 2013; Rhoner and Ward, 1999;( תחת השיטים

 .)Shanas et al., 2011
שיטה   )1)  :1(Acacia( שיטים  של  מינים  שלושה  קיימים  בערבה 
בעלת  ובנגב,  הערבה  בכל  הנמצאת   )Acacia raddiana( סלילנית 

 (Kyalangalilwa et al., 2013( לאחרונה  פוצל   )Acacia( שיטה  הסוג   1
לשני סוגים שונים Vachellia ו-Acacia כשהשם המקורי )acacia = קוץ( 
נשמר לשיטה האוסטרלית )ללא קוצים(, והשם החדש מיועד לשיטים בשאר 
העולם שהן בעלות קוצים. בחינה של מנוע החיפוש web of science של 
מאמרים מדעיים בשנים 2015 עד יוני 2016 הראתה שרק 2.6% מ-346 
המאמרים על שיטים שהתפרסמו בתקופה הזו משתמשים בשם החדש. כמו 
שצריך  חשבו  הנשאלים  שכל  הראה  בישראל  בוטנאים  של  קצר  סקר  כן 
להמשיך להשתמש בשם Acacia. לפיכך במאמר זה השתמשנו בשם המדעי 

 .Acacia של הסוג



      3 תכנית ניטור שיטים אחידה בערבה

 Acacia( סוככנית  שיטה   )2( יחסית;  רחבה  טמפרטורה  משרעת 
משרעת  בעלת  והחמים,  הנמוכים  באזורים  הנמצאת   )tortilis
שהאזור  ככל  עולה  האקולוגית  שחשיבותה  יותר,  צרה  טמפרטורות 
חם יותר; ו-)3( שיטת הנגב )Acacia pachycera(, הנמצאת בעיקר 
בבקעות מצפון להרי אילת, ב"נחלים הגדולים" ובהר הנגב במקומות 
משל  צרה  טמפרטורות  משרעת  בעלת  והיא  יותר,  והקרים  הגבוהים 

הסלילנית.
עלייה  מגמת  על  השערות  העלו  מקצוע  ואנשי  הערבה  תושבי 
השנים  ב-25  וביתר שאת  השבעים  בשנות  עוד  השיטה  עצי  בתמותת 
האחרונות. לאור העובדה שבערבה לא התקיימה תכנית מסודרת של 
נכונות.  אלו  השערות  אם  מדעית  לקבוע  היה  ניתן  לא  שיטים,  ניטור 
)למשל  מרחביות  השוואות  על  התבססו  המחקרים  רוב  לאחרונה  עד 
פלד, Ben David-Novak and Schick, 1977 ;1988(, והתרשמות 
סובייקטיבית. תימוכין להשערות אלו באים מההפחתה בכמות המשקעים 
בערבה וריבוי התשתיות המשבשות הזרמת נגר עילי בערוצים הקיימים 
 )Rohner and Ward, 1999 ויישובים,  )כבישים, הרחבות חקלאות 
בטמפרטורה  עלייה  נרשמת  שבהן  האחרונות,  השנים  מ-40  ונתונים 
בכמות  ירידה  עם  בבד  בד   )Kafle and Bruins, 2009( בערבה 
המשקעים של עד כ-Ginat et al., 2011) 50%(, דבר הגורם לירידה 

ביחס שבין המשקעים לאידוי.  
הירידה במשקעים איננה אחידה לאורך כל הערבה.  ככל שמדרימים 
 ,(Ginat et al., 2011( יותר  נמוכה  המשקעים  שכמות  בלבד  זו  לא 
הגשם  ממוצע  התיכונה  בערבה  יותר.  חמורה  ההתייבשות  גם  אלא 
השנתי פחת ב-40 השנים האחרונות מ-42 מ"מ  ל-28 מ"מ )ירידה של 
33%( וביטבתה מ-33 מ"מ ל-15 מ"מ )55%(. מעבר לירידה בממוצע 
הגדולים  הגשם  אירועי  במספר  גם  ירידה  נרשמה  השנתי,  המשקעים 
 .)Ginat et al., 2011( מ-30 מ"מ, ובהתאם לכך במספר השיטפונות
נתונים מטאורולוגיים אלו נתמכים גם על ידי מחקרים שנעשו בסקלה 
מהים  הרחוק  הדרומי  באזור  במשקעים  בירידה  שצפו  יותר,  גדולה 
 .)Black, 2009; Kafle and Bruins, 2009 ;2010 ,קאפלה וברוינס(
באופן  המאופיין  קיצוני  מדבר  רקע  על  מגיעים  באקלים  אלו  שינויים 
כללי לא רק בממוצע גשמים נמוך, אלא גם בשונות בין-שנתית גבוהה 

 .)Ginat et al., 2011( עד כדי שנים ללא גשם כלל  –
בשל מערכת השורשים הרדודה יחסית של השיטים, לכמות המשקעים 
השפעה מכרעת על כמות המים הזמינה עבורם. שיבוש אספקת המים 
של מי הנגר והתהום כתוצאה מפעילות אדם בערבה )קידוחים, סכרים 
 Lovenstein et al.,( עצים  להתייבשות  מביאה  כבישים(  ובניית 
1991(. ברלינר טענה שכאשר הקידוחים מורידים את עומק האקוויפר, 
השיטים נפגעות )ברלינר בע"פ מתוך פלד, 1988(. לעומת זאת ויגנד 
וחובריה )Wiegand et al., 1999( טענו שאין קשר בין כמות המים 
אינם  השיטים  ששורשי  משום  כנראה  השיטים,  מצב  לבין  באקוויפר 
שורשי  של  עומקם  ידוע  לא  עדיין  הפלא,  למרבה  לאקוויפר.  מגיעים 
השיטים. יש הגורסים שהשורשים מגיעים לעומק עשרות מטרים )זהרי, 
Orshanand Halev, 1972 ;1980( ואף יכולים לנצל את מי התהום. 
הוא  השורשים  שעומק  טוענים  יותר  חדשים  מחקרים  זאת  לעומת 
 ,(Sher et al., 2010; Shrestha et al., 2003( מטרים ספורים בלבד
 Sher( ושמקור המים של העצים הוא מי נגר הספוגים בקרקע הגבוהה

et al., 2010; Winters et al., 2015(. גיוס עצים צעירים לאוכלוסיות 
השיטים מושפע בעיקר מכמות המשקעים, מועד השיטפונות וכן ממעבר 
ומטפילות של   )Polak et al., 2014( הזרעים במעי של אוכלי עשב 

.)Or and Ward, 2004( התרמילים
בתמותת  עלייה  קיימת  כי  הסובייקטיבי  הרושם  בין  הקישור 
בתמותה  שהעלייה  להשערה  הביא  באקלים,  שינויים  לבין  העצים 
נובעת מתנודה אקלימית. עם זאת עד היום לא הוכח קשר בין ירידה 
במשקעים לבין מצב אוכלוסיות השיטים בערבה. מעבר לכך, העדויות 
על מצב אוכלוסיות השיטים מעורבות. בשנות השבעים נטען שהשיטים 
מתייבשות )אשכנזי, 1995(. פלד )1988(, שבדק את תמותת השיטים, 
מצא שונות גבוהה מאוד בשיעורי התמותה: 40% מעצי השיטה בנחל 
קטורה לעומת תמותה כמעט אפסית בנחל שלמה. אשכנזי )1995( טענה 
שקיימת הטעיה בחישוב קצב התמותה על ידי ספירת עצים מתים, כיוון 
שאיננו יודעים כמה זמן עץ מת נשאר עומד: השונות בפנולוגיה גדולה 
מאוד, ויש עצים חיים הנראים מתים. חיזוק לנקודה זו העלתה איזקסון 
(Isaacson, 2011( בניטור ארוך-טווח שעקב אחר שלדי עצים מתים 
שנשארו לעמוד 15 שנה לפחות לאחר שמתו. כמו כן סביר להניח כי חלק 
מהערכות התמותה של עצים היו מוגזמות בשל שיטות מדידה בעייתיות 
כמו ספירת עצים מתים ממרחק )מרכב נוסע(, סקרים שנערכו בחודשי 
 .)Isaacson, 2016( הקיץ בזמן שלכת, והגדרות שגויות של הסוקרים
וורד, שערך כמה מחקרים על השיטים בערבה, טען שלא חלה עלייה 
בתמותה מאז שנות השמונים )Ward and Rohner, 1997(. להב-גינות 
וחובריה )Lahav-Ginott et al., 2001( השוו צילומי אוויר מ-1956 
ו-1996 באזור נחל סייף ונחל יואש שבערבה הצפונית, דבר שאפשר 
להם לקבוע שינויים באוכלוסייה לאורך תקופה של 40 שנה. הם מצאו 
שבכל האתרים הייתה עלייה בצפיפות העצים ובנפחם, ועצים שגדלו 
יותר מאשר עצים שגדלו בערוצים מסדר  גדלו  גבוה  בערוצים מסדר 
,Isaacson( ובערבה   2011( נמוך. העובדה שישנה תמותה של עצים 

הדרומית אפילו גבוהה, איננה מעידה על מגמה חדשה. 
עדות חד-משמעית  פי שאין  על  היא שאף  המסקנה ממחקרים אלו 
לירידה באוכלוסיות השיטים, עדיין הרושם המתקבל הוא שישנה עלייה 
מובן  הדרומית.  הערבה  מאוכלוסיות  בחלק  לפחות  בתמותה,  מסוימת 
השיטים  באוכלוסיות  ירידה  עם  בבד  בד  המשקעים  בכמות  שירידה 
איננה בהכרח עדות לקשר סיבתי. עם זאת עדויות עקיפות לקשר בין 
על  למצוא במחקרים  לבין מצב השיטים אפשר  המים בקרקע  זמינות 
Ben David-( ושיק  דוד-נובק  בן  המים:  זמינות  על  האדם  השפעת 
יעל  נחל  בין  Novak and Schick, 1997( מצאו הבדלים מרחביים 
שבו נבנה סכר ב-1978 שמנע זרימה של מי נגר, לבין נחל נעמי הנמצא 
לנחל ללא  גבוהה של שיטים בהשוואה  בסמוך. הסכר הביא לתמותה 
סכר. פלד )1988( טען שסלילת כביש הערבה ב-1964 פגעה בזמינות 
זו,  טענה  חיזקו  ורונר  וורד  בשיטים.  ופגעה  לכביש,  מזרחית  המים 
והראו שהעדר מעבר מים מתחת לכביש הוא הסיבה העיקרית לתמותה 
(Ward and Rohener, 1997(. הם הראו שהתמותה במעלה הכביש 
)מערבית( נמוכה מהתמותה במורד הכביש )מזרחית(. עם זאת הכביש 
אינו משפיע על תכונות עצים חיים כמו גודל העץ וכמות העלווה. נתון 
זה מעורר שאלות על הדרך שבה משפיע העדר זרימה על תמותה, ולא 

על תכונות שונות בעצים החיים. 
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להגנת  החברה  של  ארץ  של  דמותה  )מכון  דש"א  מכון  של  בסקר 
שתמותת  נמצא   ,)2013 וחובריו,  )פרלברג  לאחרונה  שנעשה  הטבע( 
90 לעומת הצד המערבי.  יותר בצד המזרחי של כביש  העצים גבוהה 
שרסטה וחובריו )Shrestha et al., 2003( הראו מתאם בין פוטנציאל 
מים בשיפת העצים לבין תמותה. לטענתם עצי השיטים משתמשים במי 
 (Sher et al., 2010( נגר ושיטפונות, ולא במי תהום. גם שר וחובריה
טענו שהמים המגיעים לעצי השיטים, מקורם איננו ממי התהום אלא ממי 
טוענת שהאחראי העיקרי לתמותת שיטים   )1995( עילי. אשכנזי  נגר 
הוא שינויים בתוואי זרימת המים. מעדויות אלו נראה שהגורם העיקרי 
הקובע את הדינמיקה של אוכלוסיות השיטים בערבה הוא משטר הנגר 
העילי. על מנת לבחון את הקשר בין בריאות השיטים לבין זמינות המים 
יש לבחון את הפיזיולוגיה של העצים ולהשוותה לזמינות המים באזורים 

שונים, רצוי באזורים בעלי שונות גבוהה של בריאות העצים. 
לסיכום, בשל החשיבות הרבה של עצי השיטה למערכת האקולוגית 
של הערבה יש להעמיק בהבנה של הגורמים העיקריים המשפיעים על 
נושאים  הם  אקלים  ושינוי  המים  זמינות  גיוסם.  ועל  העצים  שרידות 
מרכזיים להבנת האקולוגיה בערבה. בין ששינויי אקלים וזמינות מים 
הם הגורם לפגיעה באוכלוסיות השיטים ובין שלא, יש חשיבות גדולה 
האחרונות  בשנים  נפגעות.  בערבה  השיטים  אוכלוסיות  אם  לבדיקה 
ירידה מובהקת באוכלוסיית השיטים  קיימת  נעשו מאמצים לברר אם 
היא לבחון את מה שלמדנו מהמאמצים של  זה  בערבה. מטרת מאמר 
השנים האחרונות, ולהדגיש את הצורך בניטור ארוך-טווח של שיטים 
המתבסס על פרוטוקול אחיד. מטרת ניטור השיטים היא לבחון שינויים 

לאורך זמן במדדים דמוגרפיים של אוכלוסיות השיטים בערבה. 

2. יוזמות מקבילות 

של  ארוך-טווח  ניטור  לבצע  המוטיבציה  עלתה  האחרונות  בשנים 
המצב  ואם  השיטה  עצי  תמותת  עולה  אכן  אם  לבחון  כדי  השיטים 
וגובר במצבן  מידרדר. כחלק מהעניין ההולך  הפיזיולוגי של השיטים 
של השיטים, החלו הגופים המפורטים ברשימה הבאה לנקוט פעולות 

שונות שמטרתן אבחון מצב השיטים:
· בני שלמון, אקולוג מחוז אילת ברשות הטבע והגנים, היה הראשון 	

את  החל  הוא  שיטים.  לניטור  רב-שנתית  ניטור  בתכנית  שהחל 
הניטור כבר בשנת 2000, בשבעה אתרים שונים בתחומי מחוז אילת 
הדרומי.  ובנגב  הדרומית  בערבה  )אז(,  והגנים  הטבע  רשות  של 
בניטור זה בדק שלמון כמה פרמטרים, הכוללים משתנים כמותיים 
בן  מאוניברסיטת  איזקסון  סיון  עין.  מראה  סמך  על  ואינדקסים, 
גוריון בנגב הצטרפה אליו החל מ-2009, תרמה בניתוח הסטטיסטי 
לעקה.  מגיבים  שנבדקו  מהפרמטרים  אילו  ובחנה  אלו  נתונים  של 
היא גם פיתחה שיטות חדשות ובחנה היבטים שונים של הביולוגיה 

של השיטים.
· רשות הטבע והגנים )רט"ג(, המשיכה את יוזמת בני שלמון לתחומי 	

מחוז דרום ברשות הטבע והגנים )אז( ופיתחה תכנית ניטור לשיטים, 
המיושמת בחמישה זוגות של ואדיות בערבה התיכונה, כשבכל נחל 
מנוטרים עצים בערוץ המרכזי ועצים בערוץ צדדי מסדר נמוך יותר 
 Lahav-Ginott, 2001 ,נלקח מהרציונל של להב-גינות וחובריה(

.)et al.

· המארג )שותפות בין קק"ל, רט"ג, המשרד להגנת הסביבה וגופים 	
השיטים,  עצי  על  בערבה  החקלאות  השפעות  את  בוחן  אחרים( 
בערבה  חלקות  בחמש  דו-שנתי  כניטור  השיטים  בניטור  ומשתמש 

המורכבות ממקבצי עצים סמוכים, ורחוקים מהחקלאות.
· מצב 	 של  רחב  סקר  ומימנה  יזמה  )קק"ל(  לישראל  קיימת  קרן 

השיטים בערבה, שבוצע בידי מכון דש"א של החברה להגנת הטבע 
ארוך- וניטור  מחקר  תחנת  הקימה  קק"ל   .)2013 וחוב',  )פרלברג 
מודדים  זו  בתחנה   .2015 בשנת  הערבה  שבגב  שיטה  בנחל  טווח 

גשם, נגר וגאומורפולוגיה, ואת השפעתם על מצב השיטים. 
· מימי רון, אורי רמון ואמיר פרלברג ממכון דש"א ביצעו את סקר 	

השיטים בערבה, שמטרתו הייתה סקר מרחבי ולא ניטור. סקר זה 
הדגיש אילו אזורים כדאי לנטר )פרלברג וחוב', 2013(.  

· בעקבות זיהום נפט שזרם מפיצוץ בצינור הנפט של קצא"א בסוף 	
מרכז  שאותה  ארוכת-טווח  ניטור  תכנית  רט"ג  יזמה   2014 שנת 
ניטור שיטים  כוללת  והיא  הניטור בת חמש שנים,  המארג. תכנית 

המבוצע בידי מרכז מדע ים המלח והערבה )להלן "מרכז מדע"(.
· עדי 	 בראשות  השיטים"  לחקר  "המרכז  את  הקים  מדע  מרכז 

אחת  בינלאומי  שיטים  כנס  המרכז  מקיים   2011 מאז  ראפפורט. 
ו-2015.   2013  ,2011 בשנים  כנסים  התקיימו  כה  עד  לשנתיים. 
המרכז גם עורך מחקרים בנושאים הקשורים לשיטים: פיזיולוגיה, 

גנטיקה, מיקרוביולוגיה, אקו-הידרולוגיה ונביטה. 
· 	 (JUST ,וטכנולוגיה למדע  הירדנית  )האוניברסיטה  תדרוס  מאהר 

ושותפים ב-LTER הירדני מבצעים ניטור לא רציף בארבע נקודות 
בערבה בצד המזרחי של הגבול.

· מערכות 	 ניטור  פרוטוקול  מפתחת  האירופית   LTER-ה רשת 
היבשת  ברחבי   LTER תחנות  שיותר  שכמה  כך  אקולוגיות, 
פותחו  הפרוטוקולים  דומים.  בפרוטוקולים  ישתמשו  לה  ומחוצה 
הניטור   2.FP7 האירופית  התכנית  של  במסגרת  האירופי  במחקר 
פרוטוקולים   3.ELTER בשם  בפרויקט   H2020 במסגרת  יתחיל 
הפרמטר  זו  יוזמה  מתוך  עצים.  לניטור  פרמטרים  גם  כוללים  אלו 
 ,(Leaf Area Index)  LAI העלווה  מדד  הוא  ביותר  הרלוונטי 
 Giorgio שבארץ אחראי עליו מיכאל ספרינצין מקק"ל, ובאירופה

Matteucci )איטליה(.

יוזמות אלו מדגישות את העובדה שלאחרונה מתרבים הפרויקטים, 
המחקרים ותכניות הניטור הקשורים לשיטים, אך בד בבד את הצורך 
ואין אפשרות  פי פרוטוקול שונה,  על  גוף מנטר  כל  למנוע מצב שבו 
להשוות בין הנתונים. לפיכך, ובהתאם לרעיון של ה-LTER האירופי, 
משני  שיטים  לניטור  ומשותף  אחיד  פרוטוקול  ליצור  יוזמה  החלה 
לשיטים  שהוקדשו  כנסים  התקיימו   2015–2011 בשנים  הערבה.  צדי 
שיטים  חוקרי  עם  כולל  שיטים,  ניטור  בנושא  פגישות  כמה  ונערכו 
בן  באוניברסיטת  פגישה  נערכה   2013 במרץ   .2013 בנובמבר  בירדן 
גוריון בנגב, שבה נכחו מחברי מסמך זה ומדענים נוספים, במטרה לדון 
בגיבוש פרוטוקול אחיד. פגישה נוספת נערכה ביוני 2013, ובה הוחלט 

http://www.expeeronline.eu/images/ExpeER-Documents/Handbook_  2
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על הפרוטוקול המשותף. פרוטוקול זה מוודא שכל היוזמות המוזכרות 
בין  להשוות  יהיה  שניתן  כך  אחיד,  פרוטוקול  פי  על  נעשות  למעלה 
ארגונים  ובמימון  שונים  פרויקטים  במסגרת  הנעשות  הניטור  תוצאות 
לכל  ביותר  גדולה  מרחבית  סקלה  על  ניתוח  מאפשר  זה  דבר  שונים. 
מצוות  חלק  שלפחות  החשיבות  הודגשה  מזאת,  יתרה  הערבה.  אורך 

הניטור יעבור בעצמו בתחנות השונות של הניטור.
שלמון  בני  שבנה  הניטור  פרוטוקול  על  בוסס  האחיד  הפרוטוקול 
ברג,  נעמה  צוער,  אסף  איזקסון,  סיון  אחדים:  אנשים  בעזרת  ופותח 
גרונר,  ואלי  סתוי  אילן  רחמילביץ,  שמעון  וינטרס,  גדעון  רון,  מימי 
וכן על מסמך שהוכן על ידי אנשי רט"ג מרגרטה וולצ'ק, גל וין ומורן 
ובמסגרתו  בחצבה,  השני  השיטים  כנס  נערך   2013 בנובמבר  בקיש. 
 Knut( מנורווגיה  מומחים  בנוכחות  שיזף  בנחל  הפרוטוקול  נוסה 
אפריקה  ודרום   )Giorgio Matteucci( איטליה   ,)Krzywinski

.)David Ward)

3. פיתוח המדדים

הפרוטוקול  פותח  לעיל  שתוארו  והמחקרים  הפרויקטים  בעקבות 
המשותף, ולאחר דיונים עם כל השותפים הוסכם על פרוטוקול אחיד 
)ראו פירוט בהמשך המאמר(, המבוסס על המשתנים שניטר בני שלמון 
במשך 13 שנה, שנותחו על ידי סיון איזקסון )Isaacson, 2011(. נוסף 
לכך נערך ניסוי שבחן אילו משתנים פיזיולוגיים בעצי שיטה מגיבים 
באופן החזק ביותר להעדר מים )סתוי וחוב', בהכנה(. מתוך מחקר זה 
דורגו המשתנים השונים על פי התגובה הכוללת של שלושת מיני השיטה. 
בלומברג,  דן  בהנחיית  איזקסון  סיון  של  הדוקטורט  עבודת  במסגרת 
יוני אפרת ושמעון רחמילביץ, פותחו שיטות ספקטרליות ופיזיולוגיות 
לבדיקת העצים. מרכיבי הפרוטוקול הם אלה: )1( פרמטרים שינוטרו 
לשנה  אחת  שינוטרו  משתנים   )2( חד-פעמי,  באופן  בלבד  בהתחלה 
ו-)3( משתנים אחדים שינוטרו בחלק מהמקומות )עברונה, נחל שיטה 
ונחל סייף( ארבע פעמים בשנה. הפרוטוקול גם כולל את דרך הביצוע 
של הניטור עצמו ומפה של כל אתר, שעליה מסומנים העצים המנוטרים 
ברחבי   LTER יער מערכות  ניטור  בחשבון  נלקח  כן  כמו  אתר.  בכל 

אירופה, ופיתוח פרוטוקול ניטור על ידי צוות רט"ג. 
על פי הניטור מ-2000 שפותח על ידי בני שלמון, ניסויים במטע 
וניסויים לגבי היחס בין היקף  של מכון ערבה )סתוי וחוב', בהכנה( 
הגזע למשקל העץ )וינטרס וחוב', בהכנה(, היקף הגזע הוא הפרמטר 
המשמעותי ביותר המגיב לשינויים סביבתיים. פרמטר זה אינו מושפע 
העץ,  גדילת  קצב  על  מעיד  אחרים,  פרמטרים  כמו  ורעייה  מכריתה 
ופשוט יחסית למדידה אמינה. פרמטר זה מצוי במתאם לגובה העץ, 
לחופה )צמרת( ולביומסה שלו. היקף העץ וגובהו מעידים על משקל 
יהיה הרבה  מים  ותיק שקיבל הרבה  עץ  ההיסטוריה שלו.  ועל  העץ 
יותר גדול מעץ צעיר או מעץ שקיבל מעט מים. היקף גזע בודד של 
הגזעים  ריבוי  בגלל  סלילנית  שיטה  של  מזה  קטן  סוככנית  שיטה 
יותר  גבוה  העץ  גובה  מסוים  היקף  עבור  גם  לכן  סוככנית.  בשיטה 
בשיטה סוככנית, אולם בסך הכול שיטה סלילנית גבוהה יותר. קוטר 
 ,(DBH, Diameter at Breast Height( הגזע נגזר ממדידת ההיקף
והופך למשתנה חשוב ביותר בניטור בעיקר בתיאור היסטוריית משק 
 ,(circumference( הגזע  היקף  מודדים את  המים של העץ. בפועל 

שממנו אפשר לחשב את הקוטר )diameter( שנמצא במתאם להיקף 
בהנחה שהגזעים עגולים. 

רט"ג  של  בפרוטוקולים  האחרונה  בשנה  שנעשו  השינויים  אחד 
שפותחו במחוז אילת בעשור הקודם, היה פיתוח מדד עלווה אובייקטיבי 
 greenness( יותר מהאינדקס הקודם שנמצא במתאם למדד הירוקות 
index)4. במהלך הניטור ברט"ג אילת חושב אומדן כמות העלים בעץ 
0–5, כש-5 מעיד על עץ מלא  על פי ההערכה של הדוגם בסולם של 
עץ  על  ו-0  מאוד,  מועטה  עלווה  בעל  עץ  על  מעיד  ש-1  בעוד  עלים 
זו היא שהשיטה  )נקרא כאן "מדד בני"(. הבעיה בשיטה  יבש או מת 
תלויה בדוגם. אף שבני שלמון אימן כמה דוגמים, והם ערכו מספר רב 
של כיולים, ההערכות עדיין נשארו סובייקטיביות ומוטות. עם הרצון 
נוצר  אחרים,  לאתרים  ולהרחיבו  שנים  לאורך  הניטור  את  להמשיך 
להכניס  הציעה  איזקסון  סיון  יותר.  אובייקטיבית  שיטה  למצוא  צורך 
לאור  הרגישה  במצלמה  העץ  צילום  של  מקובלת  שיטה  לפרוטוקול 
 (NIR( היחס המנורמל בין אורך גל זה .)NIR( אינפרה-אדום קרוב
 Normalized  –  NDVI( הנקרא  ערך  נותן   )RED( הנראה  לאדום 
Difference Vegetation Index(. היחס הזה מתקבל מההפרש בין 
האור  בתחום  ההחזרה  לבין  הקרוב  האינפרה-אדום  בתחום  ההחזרה 
:(Nilsson, 1995( הנראה, חלקי סכום ההחזרה בשני התחומים האלו

NDVI  =
  NIR – RED
NIR + RED

המושפע  בצמחים,  העלווה  מצב  להערכת  מקובל  אינדיקטור  זהו 
מצפיפות הביומסה ומהמצב הפיזיולוגי של הצומח. כלורופיל ופיגמנטים 
נוספים בעלה בולעים את הקרינה בתחום האור הנראה )בעיקר אדום 
וכחול(. האנרגיה המתקבלת מבליעה זו מומרת לאנרגיה כימית בתהליך 
מתבצעת  שלא  כמעט  הקרוב  האינפרה-אדום  בתחום  הפוטוסינתזה. 
על  מעידה   זה  בתחום  ההחזרה  גבוה.  ההחזרה  ואחוז  בעלה,  בליעה 
 Nilsson, 1995 ,Sims and )לדוגמה  העלה  של  תקין  פנימי  מבנה 
 .)Gamon, 2002 ;Verhulst et al., 2009; Veronika et al., 2014
וככל  ירוק(,  )ללא   1– לבין  ירוק(  )מקסימום  בין +1  נע  הערך  טווח 
שהערך גבוה יותר כך ניתן לומר שהעץ עושה יותר פוטוסינתזה בזמן 
שנים  כמה  שלאחר  הוא   NDVI-ב שימוש  של  נוסף  יתרון  הצילום. 
 NDVI-ה ערכי  את  לקשור  יהיה  שאפשר  ייתכן  וניטור,  פיתוח  של 
 NDVI המתקבלים מצילום בחישה מקרוב )כלומר על הקרקע( לערכי
הניטור  מרחב  את  להגדיל  וכך  רחפן,  או  לוויין  מתמונות  המתקבלים 
ניטור העצים לניטור של מערכות  יותר ולקשור את  לשטחים גדולים 
 ,LAI אקולוגיות )"יער"(. כמו כן ערך זה עשוי להיות במתאם גבוה עם
ועשוי לאפשר לנו להתחבר ליוזמה האירופית של ה-LTER למדידות 

פרמטרים זהים בכל אירופה. 
כל  על  המקובל  אחיד  פרוטוקול  נבנה  הללו  הפיתוחים  סמך  על 
הארגונים, והעומד בתקציב אפשרי. הניטור השנתי בכל האתרים משני 
פיו. הפרוטוקול כולל כמעט את כל הפרמטרים  צדי הגבול נעשה על 
המטרות  אחת  חדשים.  פרמטרים  כמה  בשילוב  מדד,  שלמון  שבני 

http://www.hexagongeospatial.com/apps/buy/smartmapp/ לדוגמה   4
indices/greenness_index   
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של הניטור בשנים האחרונות היא לבחון אם ניתן לוותר על משתנים 
חדשות.  במתודולוגיות  ולהחליפם  שלמון  של  מהפרוטוקול  מסוימים 
על  העץ  גודלי  במדידת  להתרכז  האפשרות  בבדיקת  מדובר  בייחוד 
על  ביצע  ששלמון  הירוקות"  "מדד  את  ולהחליף  דנדרומטרים,  ידי 
 NDVI צילום  של  אובייקטיבי  בניתוח  סובייקטיבית,  הסתכלות  פי 
ממצלמת אינפרה-אדום קרוב )NIR(. פרוטוקול זה משמש לניטור גם 
במסגרת הניטור השנתי וגם באירועי ניטור נוספים כמו ניטור שיטים 

בעברונה באזור שזוהם בנפט, וניטור עונתי בתחנות המחקר. 

4. ניטור שיטים: פרוטוקול אחיד לערבה

בפרוטוקול השתתפו המומחים האלה: 
רועי  בני שלמון3,  וינטרס1,  גדעון  קייסי אלכסנדר2,  גרונר1, 2,  אלי 
טלבי3, אסף צוער3, איציק משה4, מימי רון5, אורי רמון5, אמיר פרלברג5, 

נעמה ברג6, סיון איזקסון7, שמעון רחמילביץ7.
מרכז מדע ים המלח והערבה  –  1

מכון הערבה ללימודי הסביבה  –  2
רשות הטבע והגנים  –  3
קרן קיימת לישראל  –  4

מכון דש"א – החברה להגנת הטבע  –  5
המארג  –  6

המעבדה לחישה מרחוק והדמאה פלנטרית, אוניברסיטת בן גוריון   –  7
בנגב

4.1 היערכות לניטור
המינים  לכל  ייצוג  עם  הכול,  בסך  עצים  כ-30  נמדדים  חלקה  בכל 
הקיימים בשטח. כל עץ ממוספר בתג שישמש גם כמיקום מדידת היקף 
הגזע )איור 1(. ניטור העצים מבוצע בחודשים אוקטובר–נובמבר. נוסף 
למדידות שיתבצעו בכל עץ, יבוצע חתך סריקה אחרי נבטים וגיוס של 
פרטים חדשים. מספר הנבטים יוערך על ידי ספירת כל הנבטים בתוך 

.)Stavi et al., 2015( פוליגונים

איור 1: סימון עץ שיטה בחלקת ניטור

4.2 פרמטרים הנמדדים רק בעת סימון העץ
הפרמטרים הבאים יימדדו פעם אחת בלבד, בעת סימון העץ:

· מין העץ )סוככנית, סלילנית או הנגב(	
· מיקום XY העץ – GPS ברשת ישראל החדשה	
· מיקום יחסי בוואדי – מרכז ערוץ, שולי ערוץ פעיל, פשט הצפה, 	

מדרון, מישור – יש לחזור על הבדיקה כל חמש שנים
· סימון העץ על גבי תצלום אוויר 	
· אלבום תמונות – תמונה לכל עץ	
· היקף הגזע במקום התווית )בהמשך יימדד בעזרת דנדרומטרים רק 	

.)DBH – השינוי בהיקף הגזע משנה לשנה

4.3 פרמטרים לניטור הנמדדים כל שנה
שינויים  מודדים  הפרוטוקול  של  זה  בחלק  המופיעים  המדדים  רוב 
ארוכי-טווח בעצים באופן יחסי )כגון גובה של עץ או רוחב חופה(, ודי 
גם  לפרוטוקול  הוכנסו  הניטור  עם  בבד  בד  בשנה.  פעם  אותם  למדוד 
ולשינויים  לעקות סביבתיות שונות  יותר  מדדים שייתכן שיגיבו מהר 

עונתיים, למשל מדד ירוקות.
חיות העץ )סולם: חי, יבש, מת(. מצב העץ הכללי נאמד בהערכה  א. 
)ניתן  מת  נראה  מת(;  )ספק  יבש  חי;  הם:  הקריטריונים  בעין. 
להגדיר כמת, אם הקליפה של הגזע מלאה חורים; כאשר לא ניתן 
למצוא חלק ירוק כלשהו מתחת לקליפת הגזע; או כאשר חלק גדול 

מהענפים נשבר ונפל(.
המקובעים  דנדרומטרים  בעזרת  נמדד  הגזע  היקף  הגזע.  היקף  ב. 
לעץ. הדנדרומטרים הם חבקים קפיציים המקיפים את העץ )איור 
2(. כאשר העץ שואב מים, יש עלייה מזערית בהיקף הגזע, וכאשר 
ומתחילה  בעץ,  מים  של  הדרגתי  איבוד  יש  נפתחות  הפיוניות 
יומי בהיקף  קיים מחזור  הגזע. כלומר  הצטמקות מזערית בהיקף 
הגזע, הניתן למדידה על ידי דנדרומטרים הרגישים לשינויים של 
ההתקנה  לאחר  3ב(  איור  3א,  )איור  המ"מ(  )אלפית  מיקרון   1
הראשונית של דנדרומטרים אלקטרוניים ומכניים. הפרוטוקול כולל 
 Fernàndez and Cuevas,( הורדה/קריאה חודשית של הנתונים
2010(. בחלק מהעצים מותקנים דנדרומטרים אלקטרוניים על מנת 

לקבל דגם השתנות יומי )איור 3ג(. 

איור 2: דנדרומטר מכני המיועד לרישום ידני של השינוי בהיקף הגזע



      7 תכנית ניטור שיטים אחידה בערבה

דנדרומטר רושם הרגיש  איור 3א:  
לשינויים של 1 מיקרון

תמונה מקרוב של הדנדרומטר  איור 3ב:  
הרושם

רישום דנדרומטרים אלקטרוניים במשך שנה: טמפרטורת האוויר )למטה( ושינוי  איור 3ג: 
בהיקף הגזע )למעלה(

 Tru( ייעודי  לייזר  מכשיר  בעזרת  נמדד  העץ  גובה  העץ.  גובה  ג. 
Pulse 280, איור 4( מצד קבוע )בדרך כלל דרום(.

 NDVI וצילום במצלמת  גובה עץ שיטה בעזרת ציין ליזר  ניטור, מדידת  צוות  איור 4: 
ובמצלמה רגילה

קוטר הצמרת. קוטר הצמרת נמדד בעזרת סרט מטר מקצה אחד  ד. 
של הצמרת לקצה השני. נלקח בחשבון הענף הקיצוני. נמדד גם 

צפון–דרום וגם מזרח–מערב. 
בהערכה  נעשה  בני"  "מדד  העלווה.  של  בני"  "מדד  ה. 
 20% עד   –  1 עלווה,  ללא   –  0  :5–0 של  בסולם  סובייקטיבית 
,80%–60%  –  4  ,60%–40%  –  3  ,40%–20%  –  2 כיסוי, 

 .100%–80% – 5  
מדד ירוקות. בעזרת מצלמת near infra-red) NIR(, המודדת את  ו. 
הקרינה האלקטרו-מגנטית באורכי גל שונים, ניתן לעבור מצילום 
קרקעי בשטח על ידי מצלמות המוצבות על חצובות כעשרה מטרים 
מלפני כל עץ )כפי שמתבצע בניטור כעת( לפלטפורמות מוטסות 
)למשל רחפנים( ולכסות שטחים נרחבים )כל אזור עברונה ביום 
אחד(. אולם הדבר עדיין לא נעשה. צילום ב-NIR יכול לכמת מסה 
פוטוסינתטית או מדד ירוקות )חיוניות העלווה, NDVI(. לדוגמה, 
)"שלכת"(  עלים  לאיבוד  יגרום  בעברונה  הנפט  שזיהום  ייתכן 
 .NDVI-ולאובדן של מסה פוטוסינתטית, מה שיתבטא באינדקס ה
 NIR-ה ממצלמת  התמונות  עיבוד  ידי  על  נעשה  זה  מדד  חישוב 

בתוכנה ייעודית. 
צילום במצלמה רגילה בעלת מצפן פנימי-דיגיטלי מובנה העוזר  ז. 
בצילום לזווית קבועה. הצילום מבוצע עם שלט המציין את מספר 
מידה.  לקנה  וסרגל   )RGB( צבעים  סקלת  מונחת  שעליו  העץ, 
את  למדוד  המאפשרת   ,ImageJ בתוכנת  מתבצע  התמונה  ניתוח 
הגובה ואת הרוחב של נוף העצים ואף לקבל את עוצמת הצבע בכל 
אחד משלושת הערוצים של ה-RGB )אדום, ירוק וכחול( לאחר 
כיול צבעים. אנחנו משערים שצבע מאחד הערוצים או היחס בין 
הערוצים האלו יהיה ביחס ל-NDVI. מדד זה עדיין דורש פיתוח. 

לגזע(  )ללא קשר  הקרקע  מעל  הנמוך  העלה  גובה  עלווה.  גובה  ח. 
בעזרת  נמדדים  לרעייה(  )אינדיקציה  ביותר  הנמוך  הענף  וגובה 
דרום  מזרח,  )צפון,  מקומות  בארבעה  לעץ  מסביב  מדידה  סרט 

ומערב(.
סובייקטיבית  בהערכה  נעשית  הפירות  כמות  מדידת  פירות.  ט. 
בסולם של 0–2: 0 – אין פרי חדש, 1 – נמצא פרי חדש על פחות 
מ-80% מענפי העץ, 2 – נמצא פרי חדש על יותר מ-80% מענפי 

העץ.
סובייקטיבית  בהערכה  נעשית  הפריחה  כמות  הגדרת  פריחה.  י. 
נמצאה   –  1 העץ,  על  חדשה  פריחה  אין   –  0  :2–0 של  בסולם 
פריחה חדשה על פחות מ-80% מענפי העץ, 2 – נמצאה פריחה 

חדשה על יותר מ-80% מענפי העץ.
הרנוג )צמח טפיל לשיטה(. מצוין אם יש או אין.  יא. 

על  תרמילים  יש  אם  זרעוניות.  בחיפושיות  התרמילים  נגיעות  יב. 
הקרקע, נבדק כמה מתוך 50 תרמילים אינם נגועים.

החל משנת 2013 לקח מרכז מדע ים המלח והערבה את האחריות על 
תכנית הניטור של השיטים. לניטור האחיד היו כמה מטרות:

משנת  שלמון  בני  בו  שהחל  ארוך-הטווח  הניטור  את  להמשיך  א. 
 .2000
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הנחלים  מספר  והגדלת  ומזרחה  צפונה  הניטור  תכנית  הרחבת  ב. 
המנוטרים בהתאם להמלצות סקר דש"א. 

כך  שונות,  ולמטרות  השונים  לארגונים  אחיד  פרוטוקול  יצירת  ג. 
אותם  בידי  ואפילו  אופן  באותו  ינוטרו  הערבה  בכל  ששיטים 

צוותים. 
פיתוח מדדים חדשים, שיהיו אובייקטיביים ובלתי-תלויים בדוגם. ד. 

חיבור בין ניטור שיטים המתבצע לרוב פעם בשנה ושמטרתו לבחון  ה. 
מגמות ארוכות-טווח, לבין המחקרים על שיטים בערבה הנמשכים 
שנה–שנתיים, ומטרתם בדרך כלל לברר מה המנגנונים המסבירים 

את התופעות המתקבלות על ידי הניטור.
כביו-אינדיקטורים  השיטים  לחשיבות  המודעות  את  להעלות  ו. 

סביבתיים.

5. תוצאות ודיון

 ,(5 )איור  השנים  במהלך  אתרים  מ-24  חלקות   37 נבדקו  הכול  בסך 
כשבשנת 2013 נבדק מספר שיא של אתרים )20(. 

איור 5: מספר אתרים ועצים שנוטרו לפי שנים

הערבה  באזור  רט"ג  באחריות  אתרים   7 מנוטרים   2000 משנת 
נוספות  תחנות  כמה  הצטרפו   2013 מאז  הדרומי.  והנגב  הדרומית 
ל-25  ב-14 אתרים המחולקים  ניטור  בוצע   2015 1(. בשנת  )טבלה 
שיטה  המינים:  משלושת  עצים   1,126 נוטרו  הכול  ובסך  חלקות, 
 (Acacia raddiana( שיטה סלילנית ,)Acacia tortilis( סוככנית
זו לא נבדקו  5(. בשנה  )Acacia pachycera( )איור  ושיטת הנגב 
ייבדקו   2016 אתרי המארג וגם לא אתרי ה-LTER בירדן. בהמשך 
כל האתרים )19( למעט אלו שבירדן, מהעדר תקציב. קיימים אתרים 
אחד  אתר  ורק  התיכונה,  הערבה  ובצפון  הדרומית  בערבה  רבים 
)פארן  הערבה  במרכז  אתרים  ושני  צאלים(  )נחל  המלח  ים  בחוף 
ונחל שיטה(, ומכאן החשיבות של שני האתרים האחרונים )איור 6(. 

התוצאות לדוגמה מובאות מניטור 2015. 

איור 6: מפת הערבה )דרום וצפון תוך ציון אתרי הניטור והארגון המנטר(

צפון

דרום
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טבלה 1: מעקב אחר מספר העצים המנוטרים לפי שנים וארגונים

טבלה 2: מספר העצים שנדגמו באתרים השונים ב-2015 על פי מיקום ומין

סה"כלא ידועמתכלאייםהנגבסוככניתסלילניתארגוןתחנה

76  14    575רט"גנחל שלמה

46  8    362רט"גנחל רודד

53  5    246רט"געברונה

חי בר 
)יטבתה(

62  4    3622רט"ג

102  33    681רט"גנחל קטורה

142  315*3  103קק"לנחל שיטה

51  5  46    רט"גנחל ציחור

נחל 
צניפים

41  6  35    רט"ג

מרכז נחל שיזף
מדע

3328    1466

122  21    6239רט"גנחל שחק

מרכז נחל גדרון
מדע

2831    1  60

65  18    3413רט"גחצבה

183177    45111רט"גנחל סייף

מרכז נחל צאלים
מדע

3326      463

5373248431139111126  סכום כולל

* מתוך העצים של נחל שיטה, 31 הוגדרו כ"היברידים" וכרגע בבדיקות גנטיות

באף לא נחל אחד נמצאו שלושת המינים יחד, והחלוקה בין שיטת 
הנגב לבין שיטה סוככנית היא על פי טמפרטורה ובעיקר רום )טבלה 2(. 
ישנם אתרים שבהם קיים מין אחד בלבד. נחל רודד מאופיין בשליטה 
בצד  גם  סוככנית.  שיטה  שולטת  בעברונה  ואילו  סלילנית,  שיטה  של 
כך  מסוימים,  מינים  של  דומיננטיות  קיימת  שבהם  נחלים  יש  הירדני 
למשל באבו-חשייבה לא נמצאה ולו שיטה סוככנית אחת, ובפיידן )ירדן( 
לא נמצאה אף שיטה סלילנית. מיני השיטה הם בעלי דרישות אקלימיות 
שבהם  קרים,  באזורים  להתקיים  יכולה  אינה  סוככנית  שיטה  שונות: 
בערבה,  רק  נמצאת  סוככנית  שיטה  להתקיים.  יכולה  סלילנית  שיטה 
ואילו תפוצת השיטה הסלילנית מתפרסת עד בית קמה שבצפון-מערב 
 Halevy( הנגב. אולם גם הדינמיקה של ההפצה קובעת את התפוצה 

  .)and Orshan, 1972
בדיקת גודל העצים הוכיחה שיש קשר חזק בין קוטר גזע העץ לגובה 
שלו )איור 7( ולקוטר הצמרת )איור 8(. בשיטת הנגב המתאם שנמצא 
הגזע  היקף  בין  יותר  גבוה  המתאם  סוככנית  בשיטה  מאוד.  גבוה  היה 
לצמרת, ואילו בשיטת סלילנית גובה העץ, ובעיקר קוטר הגזע, מעיד על 
גודל העץ. לעצי שיטה סוככנית בעלי גובה דומה לשני המינים האחרים, 
יש קוטר גזע קטן יותר בגלל ריבוי הגזעים, ולכן השיפוע גבוה יותר. 
ייתכן שאין צורך לדגום את גובה העץ כל שנה, ונראה שדי בבדיקת 

גובה העץ עם ניטור היקף הגזע, אחת לחמש שנים. 
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עצי  515יחס בין גובה להיקף הגזע. מבוסס על , על פי המינים השונים 2015-ב שנוטרודלי העצים ו: ג7 איור

(  y = 3.85x + 192 ,2R = 54%) עצי שיטה סלילנית 313 (,y = 5.06x + 132 ,2R = 44%שיטה סוככנית )

 (y = 3.88x + 150 ,2R = 65%) עצי שיטת הנגב 63-ו
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(מ"ס)

(מ"ס)היקף הגזע 

סלילנית. ש

סוככנית. ש

נגב. ש

(סלילנית. ש)ליניארי 

(סוככנית. ש)ליניארי 

(נגב. ש)ליניארי 

גודלי העצים שנוטרו ב-2015 על פי המינים השונים. היחס בין גובה להיקף  איור 7: 
הגזע. מבוסס על 515 עצי שיטה סוככנית )y=5.06x+132, R2=44%(, 313 עצי 
 y=3.88x+150,( ו-63 עצי שיטת הנגב )y=3.85x+192, R2=54%( שיטה סלילנית

)R2=65%

  

 
 

עצי שיטה  515. מבוסס על לצמרתיחס בין גובה  ,על פי המינים השונים 2015-דלי העצים שנוטרו בו: ג8 איור

-( וy = 8.06x + 262 ,R2 = 53%) עצי שיטה סלילנית 313 (,y = 15.46x + 205 ,R2 = 60%) סוככנית

 (y = 6.66x + 137 , R2= 73%) עצי שיטת הנגב 63
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הצ
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ק

(מ"ס)

(מ"ס)היקף הגזע 

סלילנית. ש
סוככנית. ש

נגב. ש
(סלילנית. ש)ליניארי 
(סוככנית. ש)ליניארי 

(נגב. ש)ליניארי 

גודלי העצים שנוטרו ב-2015 על פי המינים השונים: היחס בין גובה לצמרת.  איור 8: 
עצי   313  ,)y=15.46x+205, R2=60%( סוככנית  שיטה  עצי   515 על  מבוסס 
,y=6.66x+137( ו-63 עצי שיטת הנגב )y=8.06x+262, R2=53%( שיטה סלילנית

)R2=73%  

יש קשר תואם בין ערכי ה-NDVI לבין ירוקות העץ על פי "מדד 
בני" )איור 9(. ערכי ה-NDVI עולים עבור כל המינים בין כל הקטגוריות, 
ומראים שהמדד אכן מעיד על ירוקות, ושה-NDVI מתאים למה שבני 
שלמון מצא בניתוח החזותי )איור 10–12(. עם זאת, עבור כל קטגוריה 
מכך  הנובעת   ,)12–10 )איורים  גבוהה  שונות  ישנה  בני"  "מדד  של 
שמדד זה מוגבל לחמש קטגוריות, ואילו ה-NDVI משתרע על רצף. 
שני  לעומת   NDVI של  יותר  נמוכים  ערכים  מראה  סוככנית  שיטה 

המינים האחרים )איורים 9–12(.

 
מינים. מבוסס  ולפי מדידת בניעל פי  ותיממוצעים )עם סטיית תקן( לכל קטגוריה של ירוק  NDVI ערכי: 9 איור

 הנגב שיטת עצי 63-ו שיטה סוככנית 515, סלילנית שיטה 313על 

 

 

1 2 3 4 5
(ערך בני)ירוקות 

סלילנית. ש

סוככנית. ש

נגב. ש

 

 

ערכי NDVI ממוצעים )עם סטיית תקן( לכל קטגוריה של ירוקות על פי ״מדד  איור 9: 
ו-63 עצי  515 שיטה סוככנית  313 שיטה סוכך,  ולפי מינים. מבוסס על  בני״ 

שיטת הנגב
 

 

 
בהשוואה למדד בני לעלווה: ערכי מדד בני עולים מצהוב   NDVIבערכי סלילנית: אחוז עצי שיטה 10איור 

 עצים  537לשחור. מדגם של 
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אחוז עצי שיטה סלילנית בערכי NDVI בהשוואה ל״מדד בני״ לעלווה: ערכי  איור 10: 
״מדד בני״ עולים מצהוב לשחור. מדגם של 537 עצים

 

 
בהשוואה למדד בני לעלווה: ערכי מדד בני עולים מצהוב   NDVIבערכי סוככנית: אחוז עצי שיטה 11איור 

 עצים  301לשחור. מדגם של 
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אחוז עצי שיטה סוככנית בערכי NDVI בהשוואה ל"מדד בני" לעלווה: ערכי  איור 11: 
"מדד בני" עולים מצהוב לשחור. מדגם של 301 עצים
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בהשוואה למדד בני לעלווה: ערכי מדד בני עולים מצהוב לשחור.   NDVIבערכי נגב: אחוז עצי שיטה 12 איור

 עצים 53מדגם של 
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בנימדד

אחוז עצי שיטה נגב בערכי NDVI בהשוואה ל״מדד בני״ לעלווה: ערכי ״מדד  איור 12: 
בני״ עולים מצהוב לשחור. מדגם של 53 עצים

מתאים   )NDVI הירוקות,  )מדד  החדש  למדים שהמדד  אנו  מכאן 
ל"מדד בני" )0–5( הישן. לכך יש השלכות אחדות:

· המדד הישן נמצא במתאם טוב למצב העץ על פי NDVI. משמעות 	
הדבר היא שניתן להתייחס באופן כמותי לנתונים שנדגמו על ידי בני 

שלמון ב-13 שנים בערבה הדרומית.
· בני" 	 "מדד  את  להחליף  ניתן  הפרמטרים,  בין  מתאם  שיש  מכיוון 

במדד החדש להערכת מצב העלווה.
· הרזולוציה במדד NDVI גבוהה יותר, ועבור כל קטגוריה של "מדד 	

.NDVI בני" קיבלנו משרעת של תוצאות
· מצב 	 ולבחון  חדשים  נתונים  לבין  ישנים  נתונים  בין  לקשור  ניתן 

לתיאור  נוסחה  למצוא  צריך  במדד.  השינוי  למרות  ספציפי  עצים 
קשר זה )נוסחת כיול(.

· ניתן להשתמש במדד החדש באזורים חדשים ובידי אנשים חדשים, 	
ולא להסתמך על אדם אחד שיעשה את כל המדידות.  

5.1 צמצום הפרמטרים
מהתוצאות הראשוניות שלנו נראה שיש שתי קבוצות של פרמטרים: 
גובה(, ואלו המתארים את  )גזע, חופה,  גודל העץ  אלו המתארים את 
את  בדקנו  פירות(.  פרחים,   ,NDVI )עלווה,  מסוים  ברגע  חיוניותו 
האפשרות לאפיין כל עץ וכל נחל בעזרת שני משתנים בלבד: היקף גזע 
ועלווה. בעקבות פיתוח המדד החדש ביצענו בדיקה של כמה עצים בנחל 
 .)NDVI( רודד, לבחינת מצב העץ על פי היקף הגזע ומדד הירוקות
אף שיש מתאמים גבוהים מאוד בין אינדקס הירוקות לאינדקס העלווה 
הישן ובין היקף הגזע לגובה העץ, לא צפוי מתאם בין מדדי גודל העץ 
למדדי ירוקות העץ. עץ יכול להיות קטן ובריא, גדול ובריא או גדול 
ויבש. לא נמצאו עצים קטנים מאוד בעלי ערכי NDVI גבוהים מאוד. 
פי שלוש  על  בנחל  גרף אחד, המתאר את העצים  מציעים  אנחנו  לכן 

הקטגוריות האלה:
עצים בריאים, גדולים וירוקים. אלו עצים מבוגרים מאוד או מבוגרים 
הם  אלו  עצים  מאוד.  וגדלו  חייהם  במהלך  מים  הרבה  שקיבלו  למדי, 
שהירוקות  מכיוון  בריא,  הווה  בעלי  גם  הם  בריאה.  היסטוריה  בעלי 

שלהם גבוהה. 

עצים גדולים ויבשים. עצים אלה גדולים, אבל בעלי ירוקות נמוכה. 
ייתכן  טוב.  איננו  הנוכחי  מצבם  אבל  מאוד  גדלו  שבעבר  עצים  אלו 
שמצב זה זמני )עונתי(, ושבשנה הקודמת היו בעלי עלווה מלאה. מאחר 
שמצב זה מעיד על מצב נוכחי של עץ בעקה, אלו העצים שבהם צריך 

להתמקד ולבדוק מהם הגורמים לכך. 
עצים קטנים בעלי ירוקות נמוכה. אלו כנראה עצים מתפתחים, וככל 

הנראה הם עצים צעירים. 

5.2 צמצום משתנים
איור 13 מדגים כיצד ניתן להשתמש בשני פרמטרים על מנת לאפיין את 
העצים במה שאנחנו מכנים "גרף בריאות העץ". שימוש במדד ירוקות 
איור  בריא.  במצב  וצעירים  קטנים  עצים  יש  כי  טוב,  די  אינו  בלבד 
הימני  בחלק  מופיעים  הללו  העצים  במצוקה.  גדולים  עצים  מראה  זה 
הזה.  הגרף  על  שלהם  התנודה  אחר  לעקוב  וניתן  הגרף,  של  התחתון 
גישה זו כבר עזרה לזהות עצים בעקה כתוצאה מזיהום הנפט בעברונה.
וסייף  שלמה  מנחל  הסלילנית  השיטה  עצי  כל  את  מראה   14 איור 
הגודל  ניתן לראות עצים מסוימים הנמצאים מעל החציון של  שנבדקו. 
ומתחת החציון של מדד הירוקות NDVI. מעבר לכך שניתן לזהות עצים 
עצים   13 שקיימים  מראה   14 איור  הנחלים.  את  לבחון  ניתן  מסוימים, 
בנחל שלמה הנמצאים בעקה )24%( לעומת 3 עצים בנחל סייף )9%(. 

גרף תאורטי של בריאות העצים על פי רעיון הגודל והירוקות. הקווים מראים  איור 13: 
כיצד תנאי סביבה משתקפים בגרף הבריאות  

 

 

 
מדי של הנחלים סייף ושלמה המחלק את עצי השיטה הסלילנית לקטגוריות המראות אלו מ-: גרף דו14איור 

 וים מעידים על חציון של כל משתנה ו. קעקהעל  ים. עלווה נמוכה וגודל גדול מעידבעקהעצים נמצאים 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

הסלילנית  השיטה  עצי  את  מחלק  ושלמה,  סייף  הנחלים  של  דו-ממדי  גרף  איור 14: 
לקטגוריות המראות אלו עצים נמצאים בעקה. עלווה נמוכה וגודל גדול מעידים 

על עקה. קווים מעידים על חציון של כל משתנה
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ניתן להשתמש במדד זה גם לאפיון נחלים. איור 15 מראה את כל 
)איור  סוככנית  ושיטה  15א(  )איור  סלילנית  שיטה  שבהם  הנחלים 
15ב(. ניתן לראות שהשיטים בסייף צפון ושחק מערב )שיטה סלילנית( 
ונחל שלמה ונחל גדרון )שיטה סוככנית( נמצאים בשנת 2015 בעקה 
יחסית. איור זה, המשתמש בשני פרמטרים בלבד, מדגים ומדגיש את 
היכולת לזהות את העצים הנמצאים בעקה, על פי האינטראקציה בין 
ייתכן  נמוכה.  עלווה  בעלי  גם  שהם  גדולים  עצים  הפרמטרים:  שני 
שהדבר מצביע על שינויים שהתרחשו בשנים האחרונות בתנאי השטח 
חשוב  אליהם.  המגיעה  המים  בכמות  או  הזרימה  בנתיב  כמו  שלהם, 
המינים,  שלושת  של  הירוקות  ברמת  בסיסית  שונות  שקיימת  לציין, 
מאפשרת  זו  גישה  נוסף.  ניתוח  ודורשים  ראשוניים  אלו  ושממצאים 
לכסות שטח גדול יותר ודגימה של עצים רבים יותר בפחות משתנים 
הנמצאים  העצים  במספר  השונים  הנחלים  בין  ההבדלים  ומשאבים. 
בעקה, מדגיש את חשיבות המשך המחקר על מנת לנתח את תרומתם 
העקה  למידת  גיאו-הידרולוגיים,  גורמים  כגון  סביבתיים  גורמים  של 

 של העצים.
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ב

א

גרף דו-ממדי, מחלק את הנחלים לקטגוריות המראות באילו נחלים עצי שיטה   איור 15: 
נמצאים  בעקה. עלווה נמוכה וגודל גדול מעידים על עקה. קווים מעידים על 

חציון של כל משתנה. )א( שיטה סלילנית, )ב( שיטה סוככנית

7. סיכום

הפרוטוקולים החדשים, המבוססים על העבודה של בני שלמון )רט"ג(, 
שינויים  עם  הקודמת  במתכונתו  הניטור  להמשך  כמתאימים  הוכחו 
קטנים. אנחנו מקווים שהניטור החדש יוכל להמשיך את הניטור הישן, 
ועם זאת להרחיבו צפונה ומזרחה ובביצוע בידי אנשים שונים. השינויים 

העיקרים בתכנית הניטור החדשה הם אלה:

החלפת שיטת מדידת היקף הגזע מסרט מדידה לדנדרומטר מדויק,  א. 
זמן  המראה כל שנה את השינוי ולא את הערך המוחלט בנקודת 

מסוימת )זמן הניטור(. 
גבוה למדידה באמצעות  גובה העץ מסרגל  החלפת שיטת מדידת  ב. 

ציין לייזר.
בני"(  )"מדד  עין  מהערכת  העלווה  מדידת  שיטת  החלפת  ג. 
הסובייקטיבי ל-NDVI. שינוי זה יאפשר לקבל רזולוציה גבוהה 

יותר ומבטיח תוצאות אובייקטיביות יותר.

כמו כן אנחנו בתהליך של בחינת השימוש בניתוח תמונות דיגיטליות 
דיגיטלי  בצילום  השימוש  החופה.  רוחב  ושל  העץ  גובה  של  למדדים 
גם  יש  בניטור שיטים.  האזור  תושבי  את שילובם של  בעתיד  יאפשר 
 ,LAI  ,NDVI ,"להשוות בין מדדי הירוקות השונים כולל "מדד בני

צילום RGB וצילומי לוויין. 
יותר כפי שהיו. הפרוטוקול החדש  שאר המדדים נשארו פחות או 
נוסה גם בארבעת האתרים בירדן ובאתרים נוספים בארץ בידי ארגונים 
אחרים. המטרה של ניטור משותף על פי פרוטוקול אחיד לכל הארגונים 
כל  פיה  המקורית שעל  למטרה  בניגוד  מזאת,  יתרה  כהצלחה.  הוכתר 
ארגון ינטר עם עובדים משלו בהתאם לפרוטוקול, התברר שאיחוד של 
צוות הניטור עצמו מקטין את השונות הטבעית הנגרמת מריבוי מנטרים. 
מרכז מדע ים המלח והערבה לקח על עצמו את ריכוז הלוגיסטיקה של 
הקרובות  בשנים  השותפים.  לכל  זמין  הנאסף  המידע  כאשר  הניטור, 

ימשיך הניטור על פי פרוטוקול זה תוך שיפור השיטות וייעולן. 

תודות

וביצירת  הניטור  במימון  השותפים  הגופים  לכל  להודות  ברצוננו 
שותפות פורייה: רשות הטבע והגנים מחוז דרום, קרן קיימת לישראל, 
תודה  והמרכז לחקר השיטים.  אזורי  פעולה  המארג, המשרד לשיתוף 
פועה בר  רון,  מימי  פיתוח הפרוטוקול:  לכל המדענים שעזרו במהלך 
)קותיאל(, נעמה ברג, קנוט קרזיוינסקי, ג'ורג'יו מטאוצי, דיוויד וורד 
ושמעון רחמילביץ. תודה לכל המתנדבים הרבים שעזרו בניטור עצמו. 
הלשונית  ולעורכת  המאמר  של  האנונימיים  השופטים  לשני  תודה 

שתרמו למאמר. 
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