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 Sarcopoterium spinosum)(   הקוצנית סירהדינמיקת נוף בתת ה
L.השפעת ממשק רעיה מסורתי ועיבוד חקלאי בקנה מידה קטןב.  

  
  ברמן-אורנע רייזמן

  
  
  

  רקע ומטרות מחקר כלליות: מבוא. א

ב של ממשק חקלאי על דינמיקת נוף בתת הספר ומטרת המחקר היא לבחון  את השפעת השיל

  .Sarcopoterium spinosum - Rosaceae)( הקוצנית סירהההנשלטת על ידי 

המחקר מתמקד בדינמיקה של  הסירה הקוצנית שהינה המין השיחני  הדומיננטי במערכת 

  .שיחנית זו

, כתמים הנוצרים על ידי  הסירה הקוצנית: צורתית- נוף בתת הסירה מתאפיין בכתמיות דו

כמו כן יוצר השיח שלוחות . ב בעזרת זרעיםשיח  הסירה מתפשט במרח. וכתמים של עשבוניים

 יאך מידת התפשטותו על ידי ריבו  (Litav, M. and G. Orshan ,1971),אשר משרישות 

וגטטטיבי וריבוי (מנגנון יצירת הכתמיות על ידי  שני אופני ההתרבות .  וגטטיבי אינה ידועה

   .  ה אינם ידועיםוכל שכן דינמיקת התפשטות הכתמיות השיחנית של הסיר, )מזרעים

  : לתצורת הצומח של  בתת הסירה חשיבות כלכלית עצומה

בניגוד לתצורות . שטחי הבתה הינם שטחי המרעה העיקרים של צפון הנגב ואזור הים התיכון

שנתיים מספקת את הביומסה הצמחית -תצורת הנוף של שיחים ועשבוניים חד, של חורש

יחד עם זאת תנועת העדר בנוף פתוח זה קלה  ,הדרושה לעדר לאורך תקופה ארוכה יחסית

  .)Seligman 1994(יחסית 

 ממגוון המינים הרב   טבע  יחודיים הנובעיםנוף ובתת הספר הינה בעלת ערכי  ,  בנוסף 

 - אזור ספר  זה הוגדר כ, ואכן. מנוכחותם של מיני ספר המוגבלים לתצורת  צומח זוו

Biodiversity hotspot  for conservation priorities     )2000  .(Myers, N., et al    

מאז תחילת , שולבו במקביל פרקטיקות חקלאיות במשך  אלפי שנים, במערכת שיחנית זו

  :ההתיישבות האנושית באזור

  .רעיה •

 שיחי הסירה עצמם שימשו כחומר לבעירה ביתית ולהזנת כבשני הסיד -כריתה  •

 )Avitsur 1976( .  

השנים  400במשך . העיבוד נעשה בחלקות קטנות במורדות ובואדיות -עיבוד חקלאי  •

והבתה עצמה נדחקה לאזורים שהחקלאות , עלתה אינטנסיביות החקלאות, האחרונות

  .לא נתאפשרה בהם



  

הווה מערכת אקולוגית , הבתה שלפני תקופת ההתיישבות האחרונהשל   פינוהפסיפס ה, אם כך

   .ית וכלכליתיצרנ

הופסקה הכריתה , ננטשו שטחי החקלאות, שנה 50 -לפני כ, עם תחילת ההתיישבות באזור

  .והרעיה צומצמה עד מאוד

בעשור האחרון הבחינו אנשי המרעה ואנשי שמירת הטבע כי שיחי הסירה מתפשטים ומכסים 

ההשלכות . שנתיים-תופעה זו גורמת לשנוי ביחס שבין עשבוניים לרב.  שטחים נרחבים

ממדי . )Seligman 1994(הכלכליות והאקולוגיות הן צמצום שטחי המרעה וירידה במגוון המינים 

עובדה זו מקשה על קביעת ממשק נכון .  התופעה ואופייה עדיין לא נחקרו והם אינם ידועים

  . המאפשר ניצול נכון של שטחי הבתה

הראו כי ממשק נכון המביא , יות יובשניותמחקרים קודמים במערכות מרעה  שיחנ 

מבוסס על יצירה , למקסמליזציה של יצרנות המערכת האקולוגית ותרומה כלכלית מרבית

וכתמיות ברמת הנוף , כתמיות המערכת השיחנית: ושמירה של כתמיות בשתי סקלות

  המורכבת מכתמים של המערכת השיחנית   וכתמים מעשה ידי האדם 

(Shachak et al. 1997)  (Shachak et al. 1998).  
מונחית על ידי הרעיון כי גם במערכת הסירה הקוצנית אפשר ,  המסגרת הרעיונית של מחקר זה

  , אי לכך. כי מקסימליזציה ביצרנות תלויה ביחס הנכון בין כתמי שיח לכתמי סירה

שק ש דרכי ממוביגתפקיד מרכזי ב ,זו אקולוגית להבנת הדינמיקה של הסירה במערכת

  .מאפשרות  יצירת פסיפס נופי בבתות הספר בארץה

  

  :מטרות ספציפיות. ב 

משטרי רעייה  בסקלה האזורית בהשפעת) 1: דינמיקת המערכת השיחנית נבחנת בכמה אופנים

במערכת ניסויית ) 3. ובוחנת כיבוש שטחים חדשים במערכת הכוללת שדות נטושים) 2. שונים

  .שפעת הכריתה והשפעת הפרעה הדומה לעיבוד ותיחוחבשדה הבוחנת בקנה מידה קטן את ה

במערכת ניסויית מבוקרת הבוחנת את השפעת  גורמי הסביבה על התפשטות הסירה  בעזרת ) 4

  .נבטים

                               

  :ודולוגיהתמ. ג

נחוצה מערכת  , באופן אידיאלי לשם הבנת הדינמיקה של המערכת השיחנית של הסירה

 ריש צורך להיעז, במערכת ניסויית קצרת טווח).  שנים 25-כ(וניסויים ארוכי טווח  תצפיות

פענוח של   . 1 : מחקר זה נעזר בשיטות הבאות, לכן. במטדולוגיות חליפיות לניסויים ארוכי טווח

תצלומי אוויר היסטוריים בכדי למצות את השינויים החלים בדגמי ההתפשטות של שיחי סירה 

ניתוח גילאי אוכלוסיות הסירה הקוצנית בכדי לאמת את קצב . 2. ובמרחבקוצנית בזמן 

ניתוח של פרופיל גנטי של האוכלוסייה  בכדי לבחון את דרכי ההתפשטות של . 3. ההתפשטות

, בכדי ללמוד על דינמיקת הסירה בפסיפס הנופי .מזרעים  או ריבוי וגטטיבי יריבו: השיח

באופן זה ניתן לעקוב על התפשטות . שנה 50-ו לפני כהמחקר מתבצע במערכת של שדות שננטש

  .שלא עובדו כלל, ולהשוותה לשטחים גובלים של בתה, הסירה לשדות מעובדים שננטשו

  



  

  :המערכת הניסויית. ד

   ,31o24’00’’ N, 34o52’45’’ E להבים צפון(ממוקם בשמורת להב  אזור המחקר

לאחר נטישת ). 1,2תמונות (שנה  50-לפני כאזור זה עובד באינטנסיביות . mm 250-300)גשם  

  . החלה פלישת הסירה המכסה היום בצפיפות אזור זה, השדות

והיווה מקור , המערכת הניסויית פרושה על פני שטח הכולל שדה שננטש ושטח סמוך שלא עובד

 תציר הפלישה של השיחים מתחיל באוכלוסיי.  לאוכלוסיית הסירה שפלשה לשדה הנטוש

  . מתאר את המערכת הניסויית 1איור .  יע לקצה השדההמקור ומג

  : המערכת כוללת

I. השיחים לאורך ציר הפלישה לשדה השדה תחתכי דגימת אוכלוסיי: 

, כלאמר, גיל ומבנה השיח: הסירה תמטרת הדגימות ללמוד על מבנה אוכלוסיי .1

  .ממדים ופוטנציאל הריבוי הוגטטיבי

ך את קצב התבססות השיחים בשדה אנליזת הגיל לאורך החתך מאפשרת להערי   .2

 .הנטוש

אנליזת גיל ואנליזה גנטית המבחינה בין , דיגום שיחים –שחזור יצירת הכתמיות  .3

  .  ריבוי וגטטיבי לריבוי מזרעים

II .מניפולציות שדה :  

 .השפעת כריתת שיחי סירה על התחדשות הסירה מזרעים .1

  הסירה מבנק זרעיםעל התחדשות ) עקירת שיחי סירה ותיחוח(השפעת  עיבוד  .2

 .השפעת הצללה על שרידות נבטי סירה .3
  

II. קצבי התפשטות הסירה הקוצנית: ניתוח תצלומי אוויר. 

 

  :שיטות. ה

  

נקבעה על סמך תצלומי אוויר בהם ניכרו שינויים בכיסוי הבתה החלו במשך בחירת אזור המחקר 

).  5, 4, 3תמונות (פה נבחר שטח שלא היו בו הפרעות שרי, ומאידך, מחד, השנים האחרונות 50

שטחים תחת  –ומחוצה לה , שטחים ללא רעיה –השטחים שנבחרו כוללים שטחים בתוך שמורה 

  . ההתמקדות היא בשטחים שבתוך השמורה, בשלב זה של המחקר. משטר רעייה

  .ניסויי הכריתה והתחדשות מבנק זרעים תוכנו בדגם של חלקות צמודות: מבנה הניסויים

השורש של השיח לאחר עקירתו מן השטח  רי מינית טבעות בצווא"נעשית עים קביעת גיל השיח

אימות בין גיל השיח לגיל המשתקף מטבעות  צוואר השורש נעשה על ידי דגימת ). 6תמונה (

שריפה וחלה בו התבססות  השטח בו היית, רכלאמו, שיחים משטח בו גיל השיחים ניתן להערכה 

  ).2איור (מחודשת של סירה קוצנית 

  . ERDAS IMAGINEנעשה בעזרת תוכנת   עיבוד תצלומי האוויר

  Random Amplified Polymorphic DNA (RAPDs): נעשית בעזרת  אנליזה גנטית

  



  

  

  :תוצאות. ו

  

  .להלן יובאו חלק מתוצאות המחקר

  

I. התפשטות הסירה הקוצנית לתוך שדה נטוש בסקלת המדרון.  

ו היא לכמת את השינויים המרחביים שחלו בבתה בשטחים מטרת אנליזה ז: תצאוואנליזת ת.  א

  . בשלב זה של המחקר האנליזה נעשתה בשטח ללא רעיה. תחת רעיה וללא רעייה בסקלת המדרון

שנה לאחר  20 -כ, בשלבים הראשונים של ההתבססות 20%–ניתן לראות כי כיסוי הסירה עלה מ 

בשלבים הבאים של האנליזה  . נטישת השדהשנה לאחר  50- כ,  85% - לכיסוי של כ, נטישת השדה

  .התרחבות כתמים לעומת יצירת כתמים חדשים: תכומת אופן התפשטות כתמי הסירה

  

 :הסירה לאורך ציר ההתפשטות לתוך השדה הנטוש תאנליזת גיל אוכלוסיי  .ב
ניתן , 7איור מתוך . לבחון את התפשטות הסירה על סמך אנליזת הגיל המטרת סקר זה היית

  . כי התפלגות הגיל בשדה הנטוש שונה מאוד מהתפלגות הגיל באוכלוסיית המקורלראות 

בשדה הנטוש היא בגילאים  הרוב האוכלוסיי. המקור רחב יותר תפיזור הגילאים באוכלוסיי

מציג את התפלגות הגילאים בחלקות הנדגמות על פי מרחקן  8איור . שנים 13-6שבין 

ניתן לראות כי הגיל המקסימלי בחלקות הקרובות , 1' מתוך טבלא מס.  מאוכלוסיית המקור

  . שנים בחלקות הרחוקות מאוכלוסיית המקור 14שנה לעומת  26לאוכלוסיית המקור הינו 

  :מסקנות הנוגעות לתהליך התפשטות הסירה בסקלת המדרון

מתוך הנתונים  משתי אנליזות אלו ניתן לראות כי התבססות הסירה בשדות הנטושים הינה 

 תמבוססת בשדה הנטוש נמצאת אך ורק קרוב לאוכלוסיי האוכלוסיי. איטי מאוד תהליך

  .עדיין בתהליך התבססות הוככל שמתרחקים מהמקור האוכלוסיי, המקור

  

II  .היווצרות כתמיות הסירה ברמת השיח הבודד:  

נדגמו , לצורך ברור השאלה מהו הקשר בין התפתחות השיח הבודד לדינמיקת כתמיות הסירה

ניתן לראות  כי בחמשת השנים הראשונות של  9באיור  . נקבעו ממדיהם וגילם, י סירהשיח

בשנים שאחר כך חלה התרחבות של חופת . צמיחת הסירה  היא בעיקר לגובה, התפתחות השיח

  .תהליך זה הוא התורם לתפישת המרחב על ידי הסירה. נוף השיח

רחב על ידי צורות שונות של  צימוח חלה תפישת המ, בנוסף להסתעפות והתרחבות נוף השיח

התפשטות השיחים במרחב שלא על ידי , כלאמר.  וגטטיבי שהם בעלי פוטנציאל לריבוי קלונלי

יחידות - יצירת תת:  בדפוסי הצימוח הבאים ןצימוח וגטטיבי זה מאופיי. ריבוי וצימוח מזרעים

שות של ענפים צדדיים והשתר )8תמונה (השרשה מצוואר השורש , )7תמונה (בצוואר השורש 

  .)9תמונה ()  הברכה(משתרעים 

ניתן . קלונלי לבין גיל השיחים –מציג את הקשר שבין הופעת הצימוח הוגטטיבי  10איור 

בגילאים . קלונלי כמעט לא קיים- צימוח וגטטיבי, שנים 1-10לראות כי בגילאים הצעירים של  

מציג את התפלגות  11איור . זהבצימוח  םמאופייני המהאוכלוסיי %50-כ,  המבוגרים

פרט מסוים יכול להראות . בצימוח זה םקלונלים בין שיחים המאופייני –הטיפוסים הוגטיבים 



  

, שנים 10-ל 6ניתן לראות  כי בגילאים הצעירים שבין .  את כל טיפוסי הצימוח או רק אחד מהם

חלה , רים יותרבגילאים מבוג. יחידות והשתרשות מצוואר השורש-חלה בעיקר יצירת תת

  .הברכה

מתוך מחקר זה ניתן לראות כי לשיחי הסירה שלבי התפתחות מוגדרים המאופינים על ידי  

  .עליה בתפישת מרחב על ידי הנוף או אפילו על ידי ריבוי קלונלי

  

III .מודיפיקציה של משאבי האור והמים: הקשר שבין שיח הבודד לסביבתו:   

ניתן לראות כי  12באיור .  גם על ידי רמות לבלוב שונות םשלבי  ההתפתחות השונים מאופייני

עליה זו פירושה כיסוי גדול יותר של עלווה על . ככל שהשיח בוגר יותר עולה רמת הלבלוב שלו

 2טבלא . לרמת הלבלוב השפעה על כמות האור החודרת דרך חופת השיח.  פני חופת השיח

רמת ההצללה . י רמות לבלוב שונותמציגה את רמת ההצללה השוררת מתחת לשיחים בעל

.  חושבה על פי עוצמת ההארה שנמדדה מתחת לשיח יחסית לעוצמת ההארה מחוץ לשיח

לכמות אור זו עשויה להיות השפעה על נביטה והתפתחות נבטים הן של סירה קוצנית והן של 

ם נמדדה בתקופות שונות בשנה ונמצא כי ע, לחות הקרקע מתחת לשיחים.  מינים אחרים

גבוהה לחות הקרקע מתחת לשיחים בהשוואה לזו שמחוץ ) חודש ינואר(נביטת נבטי הסירה 

בחודשים אפריל  עד יוני לא נמצאו הבדלים בין לחות הקרקע מתחת , לעומת זאת.  לשיחים

  . לשיחים ומחוץ להם

השיח משנה את לחות . ניתן לראות כי שיח  הסירה משנה את משטר המשאבים בסביבתו

שיחים בשלבי התפתחות שונים עשויים להשפיע באופן שונה על התפתחות , ובנוסף ,הקרקע

לשיחים בשלבי התפתחות , ומכאן. נבטי סירה מתחתם על ידי שינוי עוצמת האור מתחתם

  . שונים  תהיה השפעה שונה על התפשטות כתם הסירה

IV. תפישת המרחב על ידי נבטים: התפשטות סירה קוצנית בריבי מזרעים    
 .בפרק זה של המחקר נחקרה תפישת המרחב על ידי נבטי סירה קוצנית

התבססות .  למיקום התבססות הנבטים במרחב תפקיד מרכזי בדינמיקת התפשטות של הסירה

התבססות מחוץ לשיחים משמעותה . מתחת לשיחים משמעותה התרחבות כתמים קיימים

  )SAPLING(הצעירים בני השנה מציג את פזור הנבטים ו 13איור . יצירת כתמים חדשים

ניתן לראות כי צפיפות הנבטים והצעירים גבוהה ביותר מתחת לשיחי סירה ויורדת . במרחב

מראה את הקשר בין נוכחות  14איור .  לו תבאופן דרסטי מחוץ לשיח וכבר בסמיכות המיידי

, סים עולהכל שצפיפות השיחים המבוס. לצפיפות הנבטים, שיחי סירה מבוססים בשדה הנטוש

, צפיפות השיחים המבוססים גם היא תלות גיל, מאידך. a,b)(מחד , עולה צפיפות הנבטים

במקומות בהם נמצאים שיחים מבוגרים צפיפות הנבטים : כלאמר. c)(ויורדת עם גיל השיח 

  . לעומת זאת מתחת לשיחים צעירים צפיפות הנבטים גבוהה, מתחת לשיחים נמוכה

   

  תפישת המרחב על ידי השיח הבודד: צפיות שדהמסקנות הנובעות מת 

התפשטות הסירה הקוצנית תלויה בהתבססות נבטים ויתכן שתהליך   .א

  .זה מתרחש גם אולי על ידי יצירת פרטים בריבוי וגטיבי

 . התבססות נבטים מחוץ לשיחי סירה מועטה  .ב



  

התבססות נבטים מתחת לשיחי סירה מבוגרים נמוכה יחסית   .ג

 ם צעיריםלהתבססותם מתחת לשיחי
יעכבו , כתמים  המורכבים משיחים מבוגרים:  לתהליכים אלו השלכות על היוצרות הכתמיות

כתמים ). קלונלי-צימוח וגטטיבי(אך יתפשטו על ידי הברכה , התבססות נבטים מתחתם

  . יאפשרו התבססות שיחים חדשים בצילם, המורכבים משיחים צעירים

  : תצפיות אלו העל שתי שאלות מרכזיות

מה תפקיד , אם נאמר כי שיחים צעירים מאפשרים ואולי אף מעודדים התבססות נבטים  .א

  ?ההצללה ומשטר לחות הקרקע בהתבססות נבטים

על התבססות , כיצד ישפיעו משטרי הפרעה של כריתת שיחים או עקירה ותיחוח קרקע  .ב

 ?הנבטים
  

  

V .התבססות נבטים תחת משטרי הצללה והשקיה שונים:  

  .שדה וניסוי עציצים תנערכה מניפולציי,  השאלה הראשונה המוצגתבכדי לענות על 

נוצלו שטחים בהם נעקרה הסירה ונותר בנק זרעים שהביא לנביטה בחורף  , במניפולציית השדה

תמונה  –וללא הצללה  90%, 70%נבטים נבחנה תחת הצללה של  תנביטה והישרדו. 2000/20001

 תשיפרה את הישרדו %70ניתן לראות כי הצללה של  .מציג את תוצאות הניסוי 15איור   .10

  . תעיכבה את הנביטה והפחיתה את ההישרדו,  90%לעומתה הצללה של . הנבטים

  .  ניסוי העציצים נועד לבחון את טיב ההשפעה של ההצללה ברמות לחות קרקע שונות

ות קרקע ללא הצללה וברמות לח 70%, 50%בניסוי נבחנת הישרדות והתפתחות הנבטים תחת 

  .11תמונה  –גבוהה ונמוכה 

ההיפותזה  המרכזית היא כי ברמות לחות קרקע גבוהות ההצללה מעכבת את התפתחות הנבט 

  . ואילו ברמות לחות נמוכות ההצללה יכולה אף לשפר את הצמחה וההתפתחות של הנבט

ר לעומת תוצאות ניסוי זה משליכות על הבנת דינמיקת הסירה הקוצנית באזורים של ספר מדב

מסתמן כוון בו ניתן לראות כי . תוצאות ניסוי זה עדיין לא סוכמו סופית. תיכוניים- אזורים ים

 המשפרת את התפתחות הנבט גם בהשווא 50%הצללה של , ברמות לחות קרקע נמוכות

אדמתי של נבטים - מציגות את בית השורשים והנוף העל 15-12תמונות . לחשיפה לשמש מלאה

  .השונים שהתפתחו בתנאים

  
VI .נבטים מבנק זרעים תהשפעת כריתת שיחי סירה או עקירתם על התבססות והישרדו:  

  

או עקירה ותיחח על התחדשות )  CLIPPING(במניפולציית שדה נבחנה השפעת כריתת שיחים 

וחלקות שבין השיחים , חלקות בהן לא הורחקה הסירה: טיפולי הביקורת היו. סירה מבנק זרעים

. ניתן לראות כי צפיפות הנבטים באזורים שבין השיחים נמוכה מאוד 16מאיור ).  להן אך צמודות(

כריתת הסירה אינה משפיעה על צפיפות והשרדות הנבטים בהשוואה לחלקות בהן הסירה לא 

  .דומה םהישרדות רלמרות ששיעו, לאחר עקירה התבססות הנבטים נמוכה יותר. הורחקה

  

VII .שחזור התפתחות הכתמיות:  



  

  

נקבע גילם וכן נקבעו היחסים הגנטיים , לשם שחזור התפתחות הכתמיות נידגמו שיחים בכתמים

. פרק קביעת היחסים הגנטים עדיין נמשך. האם הריבוי וגטטיבי או ריבוי מזרעים, כלאמר: בינם

  .RAPDSהינה דוגמא לפרופיל גנטי של שני שיחים הנקבע על ידי  17תמונה 

  
      

  :מחקר מסקנות והמשך. ז

ההתבססות הראשונית . התבססות הסירה הקוצנית בשדות נטושים הינה תהליך איטי וממושך

תהליך זה קורה . יצירת כתמים חדשים מותנית בהתבססות נבטים.  שנה 20- עשויה לערוך כ

מכאן יתכן כי התפשטות הסירה . הצללה מגדילה את שיעור התבססות הנבטים. בשעורים נמוכים

הן על ידי  נבטים והן על ידי הברכה של שיחים  םעל ידי התרחבות כתמים קיימימתרחשת בעיקר 

  .כלאמר הדינמיקה היא דינמיקה תוך כיתמית . בוגרים

עקירת סירה ותיחוח מפחיתים את שעור . אינה מונעת את התחדשות הכתם. כריתת סירה

שיחים ןללא אך מאידך שעור ההתבססות גבוהה בהשוואה למקומות ללא , ההתבססות מחד

, פעולות אלו יוצרות כתמים חדשים ומשנות את דגם הכתמים שלפני ההפרעה, כמו כן. הפרעה

בהמשך המחקר תבחן דינמיקת כתמיות הסירה בסקלה אזורית תחת משטר רעיה . בניגוד לכריתה

  .וללא רעיה
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