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לש םתמורת  לע  בר  עדימ  ףסאנ  תונורחאה  םינשב  .הייחמצו  לודיג  עצמ  תבכש  םהילע  שיש  תוגג  םה  םייח )" תוגג   )" םיקורי תוגג 
ןווגמל המורת  םימשג ; ימ  לש  זוקינב  עויסו  הגיפס  היגרנאב ; ןוכסיחו  םיניינבה  לש  ימרת  דודיב  םיטביה : ןווגמב  םיקורי  תוגג 

ךכ ידי  - לעו הזתניסוטופה , ךילהתב  ינצמח  - וד ןמחפ  עוביקל  םתמורת  יבגל  עדימ  ןיידע  רסח  תאז , םע  ינוריעה  . בחרמב  יגולויבה 
בצק תא  םידדומ  ונא  ןאכ  ראותמה  רקחמב  ינצמח  . - וד ןמחפ  לש  תיסחי  תוהובג  תומרב  ןייפואמה  ריעה , ריוואב  וזוכיר  תתחפה 
(. םייביסנטסקא  ) הקד לודיג  עצמ  תבכש  ילעב  תוגגב  םילבוקמה  הלאכ  םינוש , הייחמצ  יבכרה  םע  םיקורי  תוגגב  ןמחפה  עוביק 

יוסינה .שומישב  רתוי  םיצופנה  םה  ןכלו  תילמינימ , הקזחא  םיכירצמ  םה  םימייקה , םינבמה  תיברמ  לע  המקהל  םינתינ  הלא  תוגג 
שמח ןנשי  גוס  לכמו  םילופיט ,)  ) תוקלח יגוס  העברא  יוסינב  ויתס 2013 . זאמ  הפיח  תטיסרבינואב  טנדוטסה  תיב  גג  לע  םייקתמ 

.ב םינוש ; תוחפשמו  םיניממ  םייתנש  - דח םיחמצ  .א  ןה : תוקלחה  יגוס  .רטמ   1X1 לדוגב תוקלח , לוכה 20  ךס  תורזח – )  ) תוקלח
אלל  ) תרוקיב תקלח  .ד  תירוצו ; םייתנש  - דח לש  בוליש  .ג  תירוצ ;) ןלהל  , Sedum sediforme ההובג , תירוצ   ) יתנש - בר ינרשב  ןימ 

תוקלחב .םיימוקמ  םייתנש  - דח םינימ  לש 20  םיערז  לש כ-1,000  תינגומוה  תבורעת  הערזנ  םייתנש  - דחה תוקלחב  םיחמצ .)
תורישי דדמנ  הקלחב  ןימ  לכל  םילעב  וטנ  ןמחפה  עוביק  בצק  .דיחא  לדוג  ינב  תירוצ  יחמצ  דיחא 36  רוזיפב  ולתשנ  תירוצה 

הובג רוא  תחת  ראורבפב  העצבתה  הדידמה  רויא 1 .)  ) LED סנפב תדיוצמה   LiCor 6400 XT גוסמ הדידמ  תכרעמ  תועצמאב 
בצק .הביבסה  תרוטרפמטבו  ןוילימל  םיקיקלח  לש 400  ינצמח  - וד ןמחפ  זוכירב  "ש ,) ממ ןלהל  היינשב ; "ר  מל לומורקימ   1,000)
וקדבנ םילופיטה  ןיבו  םינימה  ןיב  םילדבהה  .התליחתמ  תוקד  ךות 4–8  הדידמה , יכרעב  לקשמ  יוויש  תגשה  רחאל  עבקנ  עוביקה 

לעב  Lutron AQ-9901SD דיינ רישכמ  תועצמאב  העצבתה  הקלחב  ינצמח  - ודה ןמחפה  יזוכיר  תדידמ  .תויונוש  חותינ  תועצמאב 
לש כ-50 ס"מ הבוגב  הלתנ  ןשייחה  ראורבפ 2016 . שדוח  ךלהמב  םינוש  םימי  העבראב  וכרענ  תודידמה  . NDIR  גוסמ יאלג 

לוכה ךסש  ךכ  תוינש , שולש  הכרא  הדידמ  לכ  .תוקד  שמח  ךשמב  דדמנ  ינצמח  - דה ןמחפה  זוכירו  הקלחה , זכרמב  עקרקה  לעמ 
לובגה תבכש  לע  עדימ  רדעיהב  ןכל , .םיירפסומטאה  םיאנתל  השיגר  םלוא  תיסחי , הטושפ  וז  הדידמ  .הקלחב  תודידמ  וכרענ 100 

- ודה ןמחפה  זוכיר  לע  תירוצו ) םייתנש  - דח  ) םימרוגה ינש  לש  תועפשהה  .הקידב  הנועט  איה  חותפה , ריוואל  יחמצה  ךוותה  ןיבש 
.ימרוג - וד חותינב  וקדבנ  ריוואב  ינצמח 
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רויא 1
יאלג םע   Lutron AQ דיינ רישכמ  תועצמאב  ההובג  תירוצ  תקלחב   CO זוכיר  תדידמ 

(NDIR (Non-Dispersive Infra-Red גוסמ

ןמגראה ןתלתבו   (Trifolium stellatum) ינבכוכ ןתלתב  "ש ) ממ  20–15  ) םיהובג הזתניסוטופ  יבצק  ונדדמ  הלעה  תמרב 
יוצמ לאינעלמב  (, Chrysanthemum coronarium  ) הרוטע תיצרחב  "ש ) ממ  12–8  ) םיינוניב םיבצק  (, Trifolium purpureum)

Lagurus  ) ינצֵיּב תבנרא  בנזב  "ש ) ממ  6–4  ) םיכומנ םיבצקו  (, Erodium malacoides  ) יתמלח הדיסח  רוקמבו  ( Stipa capensis)
תעפשה רויא 2 .) ( ) "ש ממ  1.5  ) תירוצה לצא  ודדמנ  רתויב  םיכומנה  םיבצקה  (. Silene aegyptiaca  ) תירצמ תינרופיצבו  ( ovatus
םע ינבכוכה –  ןתלתה  וליאו  תירוצה , אלל  לופיטב  רתוי  עביק  ןמגראה  ןתלת  םלוא  ןימה , תמרב  תקהבומ  התייה  אל  לופיטה 
טלוק חמצה  רמולכ  , CAM (Crassulacean Acid Metabolism לולסמב ןמחפ  עוביק  תירוצל  יכ  ןייצל  שי  תאז , םע  .תירוצה 

ודדמנ אלש  הלילה , תועשב  רתוי  םיהובג  ןמחפ  עוביק  יכרעל  תופצל  ןתינ  ןכלו  םויב ,) הזתניסוטופ  עצבמו  הלילב  ינצמח  - וד ןמחפ 
םאתהב .הקלחל  תידימה  הברקב  ינצמח  - ודה ןמחפה  יזוכיר  לע  םיקוריה  תוגגה  לש  העפשה  ונאצמ  הקלחה  תמרב  .ןאכ 

רויא  ) הייחמצה אלל  תוקלחב  רשאמ  תירוצהו  םייתנש  - דחה לש  תוקלחב  רתוי  םיכומנ  ויה  ינצמח  - ודה ןמחפה  יזוכיר  ונתרעשהל ,
: םהיניב ןילמוג  תעפשה  תמייק  יכ  הארה  תואצותה  חותינ  םלוא  םייתנש , - דחל תירוצה  ילופיט  ןיב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ  אל  (. 2

.תירוצה תוחכונ  אלל  רתוי  הלודג  התייה  ינצמח  - ודה ןמחפה  יזוכיר  לע  םייתנש  - דחה תעפשה 
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רויא 2
הפיח תטיסרבינואב  םיקורי  תוגג  יוסינב  ( CO  ) ינצמח - וד ןמחפ  עוביק 

ןיב םילדבהל  תויונוש  ןחבמ  תואצות  .וידעלבו  בוליש  םע  תוקלחב , םירחבנ  םינימ  השימחב   CO עוביק  בצק  ןימימ :
תוקלח תמועל  םינושה  םילופיטב   CO זוכיר ה - תתחפה  לאמשמ : קוה ; – טסופ  F =24.05, p<0.001 םינימה :

: םייתנש - דחה תעפשה  , X =1.50, p=0.220 תירוצה : תעפשה  ןנקמ : ימרוג  - וד תויונוש  ןחבמ  תואצות  .תרוקיבה 
X =9.12, p=0.0030 םייתנש : – דח * תירוצ היצקארטניאה  תעפשה  , X =5.41, p=0.020

ןכלו םימשגה , תנוע  םות  םע  םהייח  רוזחמ  תא  םימייסמ  םה  ךא  םיקזח , ןמחפ  יעבקמ  םה  טרפב , ןתלתה  ינימו  םייתנש , - דח םיחמצ 
, היקשהבו הקוזחתב  ךרוצ  אלל  הנשה  לכ  ךרואל  הקורי  תראשנ  תירוצה  .תיטתסא  הניחבמ  יתייעב  םיקורי  תוגגב  םהב  שומישה 

רשאכ וניתויפצת , יפ  לע  םלוא  .טרפב  לארשיב  םילקאה  יאנתבו  םייביסנטסקא   םיקורי  תוגגב  שומישל  תילאדיא  איה  ןכלו 
- דח םע  הלש  בולישב  וא  דרפנב  תירוצב  שומישה  הממחה , טקפא  תנטקהל  המורתו  ןמחפ  עוביק  לש  םילוקיש  ןובשחב  םיאיבמ 

תוקלח םג  תירוצ  לע  םיססובמה  תוגגב  בלשל  שי  הנשה  ךלהמב  יברמ  ןמחפ  עוביק  חיטבהל  ידכ  יכ  הארנ  .יבטימ  וניא  םייתנש 
- בר םינימב  שומיש  לוקשל  שי  ךכ , לע  ףסונ  .ינבכוכה  ןתלתה  תמגודכ  םיקזח , ןמחפ  יעבקמ  םייתנש  - דח לש  תודרפנ  תוכומס 

תוטילפ יאישש  םויה , תועשל  תופידעבו  "ש , ממ לעמש ל-2  המרב  ןמחפ  עוביקו  שבויל  תודימע  םיבלשמה  םיפסונ , םייתנש 
.ןהב םישחרתמ  ריעב  ינצמח  - ודה ןמחפה 

ןמחפה עוביק  בצקל  הריהמ  הכרעה  תטיש  תשרדנ  םלועבו , ץראב  םיקורי  תוגג  יננכתמ  תושרל  םידמועה  םינימה  עציהב  בשחתהב 
לולקש תועצמאב  הקלחה  לעמ  הרישיה  הדידמה  תטיש  תקידב  איה  רקחמה  לש  תפסונ  תובישח  .םינימה  בכרהב  תולתכ  גגה  לש 

םהלש תוליעפה  ןומזת  םהלש , הוולעה  יחטש  ליעל ,) ונעציבש  יפכ  הלעה , תמרב   ) םינושה םינימהמ  דחא  לכ  לש  עוביקה  יבצק 
היהי ןתינ  ליעלש , םימרוגה  לולקשמ  הפוצמל  םאתהב  תונימא  תודידמ  קפסל  הרישיה  הדידמה  חילצת  םא  .רואל  םתושיגרו 

.םיקורי תוגג  לש  ןונכתה  ךרעמב  הבלשל 
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