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בעיית המזון בעולם

אוכלוסייית העולם צפויה  

מיליארד 10להגיע ל 

2050בשנת 

יש צורך להעלות את ייצור  

50%המזון בלפחות 



הרבה אזורי חקלאות נמצאים באזורים מדבריים



?שורשמהו

שלכמוחהשורשהיפותזת

דרוויןרלס'צשלהצמח

בריכאהשורשאתהמתארת

אתהחשבצמחביותרהחכם

.משאביםלכווןונעסביבתו



שורשים היו מרכיב חיוני במעבר צמחים ליבשה 

מיליון שנה 400והתפתחו בתקופת הדבון לפני כ 

במאובנים בסקוטלנדכריזואידיםונמצאו 









Pneumatophores roots



Photosynthetic roots



Buttress roots



Prop roots





Stilt roots



Climbing roots



Floating roots





Tap root – שורשי מסעף



Fibrous roots

שורשים סיביים



Rooting depth – World records

Pugnaire & Valladares 2007, Functional Plant Ecology, 2nd ed., CRC Press. 

Boscia albitrunca, native to the Kalahari Desert, has the deepest documented 

roots: more than 70 meters

A Wild Fig tree at Echo Caves, South Africa has roots reaching 122 meters making it 

the deepest a trees roots have penetrated.



Spatial root distribution - horizontally
Pando, a quaking aspens grove, ~ 47,000 trees that share a 

single root system. 

Quaking aspens usually reproduce asexually, by sprouting new 

trees from the lateral roots of the parent. All individuals are 

stems of a single clone Spanning 107 acres and weighing 

6,615 tons. 



Root proportion of NPP in different biomes





?מהו שורש



תפקידי השורשים•
(חשוב לצמח ולסביבה)עוגן •

לקיחה והעברה של מים•

(חנקן-דשן )לקיחה והעברה של נוטריינטים •

(נשימה)מקור חיוני לאנרגיה •

(גזר)אחסון•

ייצור חומרים  •

(דשא)רבייה •

תקשורת עם הקרקע ואזור בית השורשים•

אטמוספירה וגופים  , השפעה על הרכב כימי של קרקע•

מימיים

השפעה על הרכב פיזי של הקרקע  •



?מהו שורש

אבר רב תאי הפועל בעיקר בעיגון ובהעברת מומסים 

וחומרי הזנה ומצוי בחלקו התחתון של צמח



החצי הנסתר–איך לחקור שורשים 



גידול בעציץ ושטיפת שורשים



(הידרופוניקה)גידול במים 



גידול שורשים באוויר











גידול שורשים על ניירות

הרבה חנקן קצת חנקן



חפירה





צילום שורשים בשטח







CS

25 cm

SH

75 cm

CS SH

1.37 
m

1.47 
m



הרכבות





בסיס  –אזור בית השורשים : מוקד ידע

למינוף החקלאות והתעשייה באזורים 

צחיחים



'פרויקט א

יחסי כנה ורוכב בירקות בתגובה לעקות  

ביוטיות-א



של ביוטיות-השאת יבול בהרכבות עמידות לעקות א•

.אזורים צחיחים

לעמידות  ופנולוגייםפיזיולוגים , מטבולים, סמנים גנטיים•

.של כנות ורוכבים לעקות אביוטיות

. ניבוי של התאמת כנות לרוכבים בהתאם לתנאי הסביבה•



תשתיות מחקר•

המיועד לשמש ככנות  ( רמפלזם'ג)איסוף חומר גנטי . א

,  אוכלוסיות שונות של מוטנטים הקיימות בארץ-עגבניות)

)חברות;מהאוסף שבנווה יער-דלועיים

מניפולציות גנטיות מכוונות לכנות בעזרת טכנולוגיות  . ב

genome editing(בעגבניות  .)

מניפולציות אגרוטכניות. ג



'פרויקט ב

מערכת קבלת החלטות לייעול ממשק תשומות 

-צמח-המבוססת על ניטור המערכת קרקע

אטמוספירה  



,  מערכות ניטור אינטראקטיבית להערכת מדדים פיזיקליים•

אטמוספירה -צמח-וביולוגיים במערכת קרקע, כימיים

(.א"קצ)

תנועת  , הסעת מומסים, מודלים לבחינת זרימת מים•

א בסביבות  "ומעבר חום המתאר את מערכת קצ, מיקרוביום

שונות שיסייע בתהליכי אופטימיזציה של התאמת הצמח 

.'וכורמות דישון , איכויות מים שונות, לתנאי אקלים שונים

מערכת לניהול יישום תשומות המבוססת על שינויים עיתיים  •

.א"במערכת קצ



הפקולטה לחקלאות–ליזימטריםמערכת 

בנפח של מיכלים96 ליטר8



המכונים לחקר המדבר–ליזימטריםמערכת 

ליטר80בנפח של מיכלים24



תחנת זוהר–פ ערבה "מו

ליטר800בנפח של מיכלים12

ר של חלקת קרקע"מ400



'פרויקט ג

משפרי גידול ביולוגיים וכימיים בסביבת 

בית השורשים



פיתוח דשנים ביולוגים מעודדי צמיחה המשפרים את •

מערכת השורשים של שתילים ובכך תורמים  

.  להתאקלמותם בקרקע ומייעלים קליטת נוטריינטים

פיתוח מדבירים ביולוגיים יעילים כנגד פטריות וחיידקים  •

.פיטופתוגנים

המאפשרים מענה מיקרוביאלייםפיתוח פתרונות •

ודישון תוך פיטופטולוגיות, אינטגרטיבי של בעיות גידול

.  כדי שימור על יעילות חקלאית ומזעור הפגיעה בסביבה



. הבנת התנהגות החומרים בצנרת ובעיקר בטפטפת•

.במערכת הקרקע( כימי ופיזיקלי)הבנת הגורל •

Paenibacillus dendritiformis

Prof. Eshel Ben-Jacob; Colony diameter: 5 cmOliveira Pinheiro R., 2002

Azospirillum brasilense



יחסים בין שורשים לשורשים



עצמי לא עצמיעצמי



עצמי עצמי-לא



(S)עצמי (NS)לא עצמי
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61

קרובים קרובים–יחסים בתוך המשפחה 

Solanaceae

Cherry tomato Field tomato Bell pepper
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Root exudates
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תודה

http://bidr.bgu.ac.il/bidr/research/phys/meteorology/FloodPics/flood130407-16.JPG
http://bidr.bgu.ac.il/bidr/research/phys/meteorology/FloodPics/flood130407-16.JPG

