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 שיטות וחומרים. 1נספח 

 ,30°44′N) נחל שיזף, בקצה הצפוני של עמק הערבה בדרום ישראל אאתר המחקר שנבחר הו

35°14′E ,143 נאסף מתחנת המדידה בחצבה רציף מידע מטאורולוגי  .(מטר מתחת לפני הים

ק"מ משטח המחקר ומופעלת  7-כבמרחק של ( הממוקמת 340528מספר  תתחנה מטאורולוגי)

שנתי של -רבהממוצע הידי השירות המטאורולוגי הישראלי. האקלים באזור חם ויבש: -על

 ,בהתאמה ,C26.2˚-ו C ,33.2˚C˚40.2 ואבקיץ ה ימליתמינוה ת,ממוצעה, המרבית הטמפרטורה

 20הממוצעת נעה בין כמות המשקעים השנתית  .בהתאמה, C9.1˚-ו C ,14.4˚C˚19.6ובחורף 

. [13] שנתית גבוהה-מאופיינת בשונות בין היאו ,(1מאי )איור –אוקטוברבחודשים מ"מ בשנה,  70-ל

בוואדי  נבחרו עצים של שיטה סלילנית ושיטת הסוכך המפוזריםלביצוע המדידות בעצים עצמם 

 גזע, זרימה בגזע ועונתיות העלווה.היקף דו גדילת נמד .מטרים בין עץ לעץ( 10)לפחות 

 םיאוטומטי Dendrometer)) יםהגזע: היקף הגזע נמדד באמצעות דנדרומטרת היקף גדיל

(DRL26, EMS, Brno, Czech Republic) [15]  שלושכ במשך)כל שעה( ברזולוציית זמן גבוהה 

 ים אתואוגר ,מיקרומטר1שינויים בהיקף הגזע ברגישות של  יםמודד האלהים מכשירהשנים. 

להבטיח שהמידע המתקבל ממכשיר הדנדרומטר אכן אמין, הותקן כדי מידע בתדירות שעתית. ה

שינויים לאורך התקופה.  בו לא נצפו אכןו ,מכשיר אחד על גזע של שיטה סלילנית מתה

 (. בינואר כל שנה אחדבאופסו )הדנדרומטרים 

שישה  .2015נובמבר בהחל בגזע תועדה במשך שנה באופן רציף ת נוזל עצה זרימה בגזע: זרימ

( ובישראל University of Bayreuthנים תרמיים מפוצלים לשניים יוצרו במעבדות בגרמניה )חייש

(ARO Volcani center( החיישנים חוברו לגזעי העצים בשוליים החיצוניים של העצה .)2  )ס"מ

מדידות ואט(.  20) סולארילוח  סיפקמידע ולחיישנים ההחשמל לאוגרי את וחוברו לאוגרי מידע. 

 . Granier and Loustau  [16]גזע וניתוחן התבססו על שיטתם שלזרימה ב

העצים שנחקרו  .כמותי באופן צבעיםלמדוד שינויים בעלוות העץ עקבנו אחר השינוי ב כדי :עונתיות

ובאותה קבועים )תמיד מדרום לצפון(, זווית צילום במנקודה קבועה בגובה וצולמו כל חודש 

 ירוקה(, Red) מהאדום הנפלט האור במדידות להשתמש בחרנו. Nikon AW110)) המצלמה

(Green ,)והכחול (Blue או בראשי תיבות ,)RGB שלושה ערכים בצג כל צבע ילי ניתן. בשיטה זו

 . 255-ל 0הערכים של כל ערוץ נעים בין ו)ערך בכל ערוץ(, 

עוצמת הצבע י חישוב מדד יד-למדידה כמותית של השינויים בעלווה של עצי השיטה נעשתה ע

( מייצג את החלק 1–0(. מדד זה )בתחום GCC= Green Chromatic Coordinate)הירוק 

GCC( מתוך הסכום של כל הערוצים גם יחד Gהיחסי של הירוק ) =
𝐺

𝐺+𝑅+𝐵
. 
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בקוד המאפשר לכמת את השינוי  R ((R core Team 2013יסטית טתוכנה הסטהתמונות נותחו ב

ית וכיוון שכל התמונות צולמו מאותה נקודת וזו .[17] (1–0 תחוםעם הזמן )ערך ב GCC-הבערך 

 מאפשר ניתוחה [17]( Phenopixשפורסם לאחרונה ) R-צילום )מוזכר למעלה(, השתמשנו בקוד ב

לית אמוגדר וקטורישבאזור  GCC-י מדידת היד-לשל מספר רב של תמונות באופן אוטומטי ע

(ROI=region of interest .על כל התמונות באופן שווה ) 

 


