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Ψw(soil) ≈ -0.1 MPa

Ψw (root) 
≈ -0.5 MPa
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Ψw (small
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-צמח-הבנה של זרימת מים והסעת מומסים במערכת קרקע: מטרה

אטמוספירה במטרה להשיא יבול חקלאי יחד עם שמירה על סביבה  

ברת קיימא  



להערכת מצב עץ התמר חיישנים

 קצב זרימת מוהל העצה�

 תכולת רטיבות בגזע�

 קצב התארכות לולב�

מאזן מים להערכת קצב   – ליזימטר�

 טרנספירציה

 תרמומטר אינפרה אדום�

 



חיישן להערכת זרימת מוהל העצה



פ ערבה "מו –) ל"ז( ליזימטריםמתקן 

דרומית



לחיישן זרימה הליזימטריםהשוואה בין 



מטע יטבתה –בדיקה בעצים בוגרים 



מטע אשדות יעקוב  –המשך מחקר בעצים בוגרים 



מטע אשדות יעקוב  –המשך מחקר בעצים בוגרים 



מטע אשדות  –תכולת רטיבות בעצים בוגרים 

יעקוב  



מטע אשדות יעקוב   –תכולת רטיבות וקצב זרימה 



מטע אשדות יעקוב  –קצבי זרימה בשני גבהים 



  –קשר בין יבול וכמות מים עונתית שזרמה בצמח 

פ ערבה תיכונה וצפונית"מו



  –מכשיר למדידה רציפה של קצב התארכות לולב 

פ ערבה תיכונה וצפונית"מו



פ ערבה "מו –התארכות לולב בשני עומסי יבול 

תיכונה וצפונית



פ  "מו –קצב התארכות לולב בשני עומסי יבול 

ערבה תיכונה וצפונית



Different physiological parameters of trees in Yair station on the 

campaign day (July 19th, 2015). A- Stem water potential (MPa); 

B- Photosynthetic rate; C- Stomatal conductance. Each point is an 

average by treatment ±SD (n = 6). Blue diamonds- trees without 

fruits (0%) and red squares- trees with fruits (100%). Asterisks 

represent significant difference between treatments (*- p < 0.05; 

**- p < 0.01). 

פרמטרים פיזיולוגיים  

  –בשני עומסי יבול 

פ ערבה תיכונה  "מו

וצפונית



קשר בין קצב התארכות לולב ומוליכות פיוניות  

פ ערבה תיכונה וצפונית"מו –בשני עומסי יבול 



 ?מה הלאה

מדידת  

טמפרטורת  

עלווה בשיטת  

 אדום אינפרא



אלחוטיתרשת חיישנים 



ירידה בעוצמת האות הנקלט  

 כתלות במרחק מהמשדר



שינויים בעוצמת האות הנקלט  

 סביב עצים



)  ל"ז( הליזימטריםמערכת 

 מתחנת זוהר



בתוך  הליזימטריםבניית מערכת 

 מנהרות עבירות בתחנת יאיר
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