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תקציר

 חומרי ואלומ'ניום, למלט חרושת בת' באבק שמקורו בפלואור בהתמדה מועמסות ישראלקרקעות
 תעשית הוא בפלואור הקרקע את לזהם שעלול נוסף מקור זרחתי. וגבס סופר-פוספאטהדברה,

 להשקייה. המשמשות אזוריות קולחין במערכות שלה השפכים מי את לערבב המבקשתהשבבים,
 ותנועת מאכל בצמחי פלואור הצטברות בנושא' הקיים הידע את לסכם היא הנוכחי הסקרמטרת

 בתבונות התחשבות תון השק"ה במי ק רכוז של בטוח סף ערן קריטריונים.לקביעת ולהציע בקרקע,ק

 הבאות: וההנחות התהליכים העובדות, על מבוססת הקריטריונים הערכת והגידול.הקרקע

 פזיולוג'ם מצד ובד'קה אימות דורש זה נתון ליום. מבוגר לאדם ק מג' 2 ק: של מומלצת יומית צריכה1.
 ורופאים.סביבתיים

 מוצק. במזון השאר ק/ל'(, מג' 1 של מקובל ברכוז ליטר ך ) שתיה במי לגוף נכנס ק של אחד מג'וו.
 בחומר מותר ממוצע ק רכוז ח.י., 10% ו- ליום, לאדם טרי צמחי חומר 7זג' ך צריכת שלבהנחה
 ק/ג'. מיקרוגרם 10 הוא הנאכלהיבש

 המותר הממוצע שהרכוז היא העבודה הנחת בנוף, מאשר קטן )פרי( הנאכל בחלק ק שרכוז מכיון111.
 ק/ג'. מיקרוגרם 40 הוא (QFC) השלם בצמח קשל
 )211/,טנ(: צמחים יד' על ק של היומי הקליטה קצבטוו.

 au,/at =ב Jmax 5 ,ם / Kmv) ,),ם]ו[
 בתמיסת ק רכוז הוא ,ם ו- מיכאליס-מנטן קבועי הם ו-,מא Jmax לצמח, השורשים משקל =ם 5כאשר

 הספרות. נתוני מתון ועגבניה ת'רס עבור הוערכו זאת במשוואה הקבועים המזון(. )אוהקרקע
 (QFC): הסף לרמת מתחת ימצא בצמח ק שרכוז התנאיע.

 QFC 4)1נ/עענ(/)11/ט1(]וו[

 הצמה. ידי על היבש החומר ייצור לקצב שווה aw/atכאשר
 ),ס(: הקרעע בתמיסת המותר ,ם את מקבלים ]וו[ ב- ]ו[ בהצבתוע.

 (4,ם Jmax / Km~ a,c (aw/at)) QFC - 5 )]11/עענ[]ווו[

 ק/ל'(. מג' 2 ,כ- .mMF 1 0 הוא בקרקע (CaF2) פלואוריט מסיסות שקול' לפ' התאורטי הרכוזווע.

 Elovich: משוואת בעזרת בספרות תוארה קרעע מתמיסות ק העלמות של הקינטיקה1/111.
 ,ם = )co~-8) - ם הו1]עו[

 מינרלי עם משקל שויי לערן ומגיע (co) ההתחלתי מערכו 10-20% ל- יירד הרכוז הראשונהבשעה
 קרקעיים גורמים השפעת שעיעה. והאיטית ספיחה היא המהירה הראקציה כחודשיים. לאחר בקרעעק

 שעה. לפ' נחקרה לא ]4[ ב- המקדמיםעל
 ק ה- הוכלל 0%ד 7, אק של בהנחה אינטל, חברת לשפכי הכימ' בהרכבה הדומה בתמיסה%ו.

 בתמיסה ק ה- מכלל 3-4% ו- זניח, ו1נ עם הקומפלקסים רכוז 8 אק ב- 30קוגנ(. )בעיקר ו% ל-עשור
 בקרעעות וקליטה תנועה בספיחה, העוסקים במודלים הנחנו מכן כתוצאה +MgF. כ-נמצאים
 אלה. בתהל'כים משתתף -ק שרק'שראל

 ישראל. לקרקעות ק ספיחת היטב מתאר ]ע[ לנגמיר מודל%.
 4נ בב ז KF ,ב( / ך( + ,א(CF]ען

 (L/mol) קא הסופח לשטח ק של האפיניות וקבוע וסיפח[( F/kg )וו50 ז האפשר' הספיחהמכסימום
 ספיחת של אומדן מאפשרים המתאמים 4(. )טבלה קרקע תכונות מספר עם טוב במתאםנמצאים

 .7. 4 שלהן חק שה- בתנא' נ0'ונ', באופן כה עד נבחנו שלא לקרקעותק

 " של המירבית המותרת הכמותו%.
 הספוחה ככמות מוגדרת ,F/plant) mmol (APF בקרקע זמין

 הסגולי המשקל כפול בודד, צמח של השורשים בית נפח כפול )]30[(, ,ם עם משקל בשוו'הנמצאת



 )3ח[ם/9(: ק הוזר77עשל

 APF = ק ע ז ,א יום / ר( + ,א)י,ם]וע[

 ~cr = ים 1000 זאתבמשוואה

 אי המים )דרן לקרקע להוס'ף שמותר מסם ק כמותוו%.
 כ-ק~

 (PFA, כמוצק( לקרקע המוסף
 בתמ'0ת ק של התחילי הרכוז עם משקל בשווי הנמצאת הספוחה הכמות פחות קק4 ל- שווה ק/מ2(ג'

 תלוי דונם ל ק לתוספת לצמח ק מתוספת המעבר .mMF 1 .0 כ- הערן רותח'לי הרכוזהקרקע.
 - לדונם. הצמחיםבמספר

 למאגר עונה לאחר עובר הצמח ע"י נקלט ולא לקרקע שמוסף מסים ק ש- ]עו[ סמן על מנ'חיםווו%.
 בקרקע. ק שלהמינרלים

.XIVהעולה ק להצטברות לגרום בלי בארץ שינות לקרקעות להוסף שמ,תר ק כמויות של אומדן 
 המייצגות ובתירס, בעגבניה שורשים מערכות שתי עבור חושב )4קק( ק/קג מג' a 40= ס,1(על

 26 ו- 50 של שורשים משקל הנחנו 7א( )ציור אחד במקרה בספרות. שפורסמו הנתונים טווחאת
 במקרה לצמח. ח.'. ג' 78 ו- 150 זב( )ציור השני ובמקרה בהתאמה, הגידולים, בשני ח.י.,ג'

 במקרה ס"מ 30 לעומת הקרקע, של העליונים הס"מ 20 ב- מרוכזים שהשורשים גם הנחנוהשנ'
 קג'/ד' 1 5 בין נעה לתירס להוסיף שניתן ק ה- כמות הקטנה, השורשים מערכת של במקרההראשון.

 בעגבניה )גולן(. גבוה ספיחה כושר בעלת בקרקע ק/ד' קב' 308 ל- )בשור( חולית בקרקעלעוונה
 שורשים משקל בעלי בצמחים 7א(. )ציור בהתאמה ק/ד', קג' 170 ל- 12 בין נע המותרהעומס

 45 ל- 3 בין ובעגבניה לעינה ק/ד' יזג' 1 ד 4 עד 7 היא בת'ר0 המותרת ההעמסה שלושה פיגדול
 המסיס ק מנת ק/ל', מג' 6.5 וברכוז מ"מ 560 של מים במנת השוואה, לשם לעונה. ק/ד'קג'

 ק/ד'. קג' 3.6 היא לקרעעהמשפת

 המידל הצמחים. 'די על קליטתו ואת בקרקע ק תניעת את לחשב מאפשר הטרנספורט מודלע%.
 פ(טנצ'אלי ג'דול לנגמיר, לפ' ק ספיחת הומוגנית, קרקע בדיפו0'ה-קונבקצ'ה, חד-מימדית תנועהמניח

 ידי על מים קליטת לשורשים, מופנים היבש מהחומר ד 0% עם לוגיסטית משוואה לפי הצמחשל
 ק ורכוז השקייה מהלן וכן וצמח קרקע קבועי כולל הקלט מיכאלי0-מנטן. לפי ק קליטתהצמח,

 הערכה לא בצמח. ק של הממוצע הרכוז את לחשב מאפשרת היבש החומר משקל 'דיעתבמ'ם.

 של אלי הן המייצגות יהפונקצ'ות ק, תנועת על הקרקע של ההידראול'ות התכונית שלההשפעה
 גילת.קרקע
 הארץ בקרקעות ק תנועת לעונה( מים מ"מ (-560 ק/ל' מג' )6.5 ריאליים שבמקרים חוזההמודל

 הזמן עם תשקע זה לעומק שהגיעה הכמות לעונה. 0"מ 60 כ- של לעומק הגריע במקרהמוגבלת
 התנועה עומק אומדן ישראל. בקרקעות טבעי באופן D"pn ק ה- מינרלי של הגדול למלאיותשף

 אחרים. מועדפים תנועה ובמסלולי בסדקים ק תנועת של אפשרות בחשבון הביאלא
 שחושבה הקל'טה עם טובה בהתאמה נמצאת הנ"ל הריאליים במקרים המודל ע"' שחושבה קקליטת

 שהוסקו בצמחים ק להצטברות הקשורות העיקריות המסקנות את משנה ואינה הקודם המודללפי

למעלה.



  :מפתחמלות 
  

 קרקעות מזוהמות, פלואורידים, קולחין
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 הבעיההגדרת

 חומרי ואלומיניום, למלט חרושת בתי באבק שמקורו בפלואור בהתמדה מועמסות ישראלקרקעות
 מחשב, שבבי ביצור העשקת זו במיוחד האלקטרוניקה, תעשית זרחתי. יגבס תפר-פוספאטהדברה,
 עלול וטאואר אינטל כגון מפעלים של שפכים במי הפלואור רכוז גדולות. בכמויות ומים פלואוךצורכת
 השפכים נפה לחודש. קוב אלף 1 ל-70 30 כ- בין נע שלהם השפכים ונפח לליטר, ק חג' ך 2 ל-להגיע

 ובפכי של ר 1: במיהול 1(. 995 )איודן, גת של~קרית הקולחים לנפח שווה למשל, אינטל, הברתשל
 כוג' ך ו- 12 על עומדים ובקולחין בשפכים הפלואור שרכוזי ובהנחה גת, קרית קולחי ידי עלאינטל
 מהרכוז 6.5 פי גבנה זה רכוז ק/ליטר. אג' 6.5 של רכוז המהולים במים נקבל בהיתאמה,ש/ל',

 פלואור של המותר הרכוז שת'ה. במי המותר מהרכוז לערך איבעה ופי ישראל/ בקולחי ק שלהמותר

 מסולקים המים אחרות שבארצותבעוד להשעייה, מיועדים בארץ והמים היות בעולם אחרות בארצות המותר מהסף נמוך הארץבקולח'
 ) לים.

 שונות בקרקעות פלואור עודפי מנוכחות הצפויים הנזקים את לכמת מאמץ נעשה לא שעהלפן

 התהליגים שני בשרשרת:המזון] ק רכוז והגדלת התהום מי זיהום הפוטנצ'אליים'הם ה0.כוניםבארץ.
 חמורות. בריאותיות בסכנות הכרון דבר האדם, בגוף ק של מהמותר גבוהה להצטברות לגרוםעלולים

 בקרקע,ק ותנועת מאכל בצמחי פלואיר הצטברות בנושאי הקיים הידע את לסכם בא הנוכחיהסקר
 הקרקע בתכונות התחשבות חיך השקייה במי ק רכוז של בטוח סף ערן לקביעת קריטריוניםולהציע
והגידול.

 D"pnהיקע

ן ובצמחיים האדם בצף ק של מותריים רכוזייםר.

 ולעצמות. לשיניים מזיק מהאופטימום נמון רכוז למדי. צה האדם בגוף ק של הרצו' הרכוזיםתחום
 DNA של בסינטזה ובעיות כרומוזומים בפעולת סדרים אי עצמות, לסרטן גורם מהמיטבי גבוהרכוז

 אדם גנני ע"י של.~ק הרצוי הצריכה קצב Whitford, 1993; Toxicity. 01 .(Committee ך)ה98
 לפי השתן. עי'י הפלואור הפרשת ובשעור האדם בגוף ק של הדרוש ברכוז תלוי מוצק( ובמזון)במים

 מהכמות %eo ל- 75 בין נע בשתן המופרש ק ה- אחוז Toxicity 01 Committee )7993(ה-
 המיטב"של הצריכה קצב בדיוק, ידועים אינם ההפרשה ושעור בגוף הדרוש שהרכוז מג'יןהנקלטת.

 כ- היא המומלצת היומית התצרוכת Sedlaceke and Valach )990ך( לפי הוא. אף ידוע אינוק
 שתצטבר הכמות בשתן, החוצה מופרשת זאת מכמות 90% ש- בהנתנה ליש] לאדם ק מג'2

 הממוצע הרכוז קג', 75 ל- שווה האדם משקל אם ק. ג' 1 5. תה'ה שנה 20 במשן האדםבגוף
 לן- 9ק kg/? י8ט כ- יהיה לתקופה הממוצע היומי הצריכה ועצב ק/קג', מג' 20 כ- יהיהבגוף
 ערר למזיקה. נחשבת מבוגר אדם בגוף ק ג' 2 על העולה פלואור כמות (, ו ):ה9 גרינפלסטלפי

 ליום מג"ק 2 של יומי בשעור ק צריכת שנות 30 כ- לאחר שלמעלה, ההנחות לפי יושג, זהגבולי

1950(Sedlacek, and .(Valach ר )950 המלצת על בהסתמך Sedlacek. and (Valach וההתאמה 
 המומלצת היומית שהתצרוכת העבודה בהמשך הנחנו ).799( גרינפלסט ע"י המצוטטלממצא

 ליום. ק מג' 2 היא אדם בני 'די על קשל
 של המותרת שהתוספת הרי כ)ג'/ל', ר הוא במים ק ורכוז ליום מים ל' 1 שוחה שאדם מניחיםאם
 צמחי מזון ק"ג 1 של יומית בצריכה תתקבל זאת כמות ליום. לאדם ק כוג' ך היא מוצק במזוןק

 ארבעה פי קטן בפרי ק Tl]1W מניחים אם ח.י. כ)ג'/7ן"ג ר 0 בו ק שרכוז יבש(, חומר )0%ךטרי

 הפרי המקרים ושברב הפירות ממשקל כמה פי גדול הנוף שמשקל ,8ה60[(, )1956 שבנוףמזה

 40 לכ- ולהג'ע 'ותר גבוה להיות 'כול השלם בצמח ק של המותר שהרכוז הרי הנאכל, האיברהוא
 ~Bar בארץ שינים בגידולים ק של הנורמלי מהרכוז עשרה פי עד חמישה פי גבוה זה רכוז ק/קג'.מג'

198681, 81 .(Yosef בצמח ק של המותר שהרכוז העבודה, בהמשך נניח ראשון כקריב ))סקנ( 



 ח.'.. ק/ק"ג מג' 40 ל-שווה
 הסף מערן גבוהים ק רכוזי שונים בג'דולים נמצאו בפלואור וקרקעי אטמוספרי זיהום שלבתנאים

 בין בירקות ק/קג', מג' 120 ל- 50 בין שנעו ק רכוזי דגניים בזרעי נמצאו למשל, בקובה,הני'ל.
 Vallejo) 81 ,81 )1992 ק/)זג' חג' 250 ל- ך 0 בין ובפירות 2000 ל-60

 שהוגדר הסף מרכוז 200% עד 50 ב- גבוה שלו ההתפתחות קצב לעכוב הגורם בצמח קרכוז
 החשוב. נאכלים, בלתי בגידולים רק לכן רלבנטי לצמח המז'ק הרכוז Bar-Yosef)~ ,6181 )1588לעיל

 כשמדן להשתמש ממליצים אנו בספרות. nvw לפי תגדר לא לכותנה הקריטי הערן כותנה.ביניהם
 ה.י.. ק/קג' מג' 60 של בערךראשון

 קרקע בתמיסות ש רכוזי2.

 בטבלה מוצגים שונים ב-אק בקרקע נפוצים מינרלים מספר עם משקל בשיוי -ק של אפשרייםרכוזים
 אופייני 8ס ורכוז CaF2 עם משקל בשווי המתקיים הרכוז Elrashidi שחLindsay 8 ( )19:35 לפי .ך

 שדה בתנא' קרקע בתמיסות הפלואורידים רכוז' את היטב מתאר והוא ק/ל' חג' ך 9. הואלקרקעות
 וגבוה ק/ל'( מג' )CaF2-CaC03 7.6 במערכת התא(רטי מהרכוז נמון זה רכוז אק. של רחבבתחום
 בארה"ב שונים במקומות קרקעות 03ך ב- 08012 0.01 הא ב- קרקע במיצויי שנמצאו -קמרכוזי

7985(Lindsay, and .(Elrashidi 10-4.18 בין נע הנ"ל במיצויים שנמצא הרכוזים וזהום )1.2( 

F/L75"-0ד "ת ל- 9רח 

~gF/L) 

 ךד.0(. )[/קלוח 24"-0ד הת /(ל )ן)(וצע עם ד.3(,
 בעבודרנ [כים המצו אחרים בכע[7זרים גם ההרזו-לו )שניו זעעז וזר ק1_סיצו" רכתי 11ל דאתתזחוצ(מר)

7985Lindsay, and .]"85"ושו 
 העכ"דה בראש CaF2 הוסף ם עמודות יסף ב בארץ )שנ"נ קרקעחז )על ברמ1טיפים שנכןצאו קרכתי

 לאחר בתשטיף ק רכוז תוספת.ק, ללא בהירקעות 0561ץ-~t(Ear 61 ,81 ך )989 2 בטבלהמסוכמים
 אחוז עלית עם ועלה 0.7, 5חן F/L ל- .0 ו בין נע 08012 תמיסת של נקבובים נפחי ר 0הזרכ)וז
 בין נעו הרכוזים הקרעע( של העליון בסי'מ מעורבבים gF/m2) ,45 ק בתוספת בקרקע.החרסית

 שצוטטו Elrashidi and Lindsay 385( )1 לתוצאות דומה זה רכוזים תחום 0.80. 9תז [/ק ל-0.57
 .לעיל

 CaFI ,100( ,200 של שונות כמויות עם ערבובן לאחר קרקעות אותן עם שנערן עציציםבניסוי

 ל- וגילת בשור בקרקעות mgF/L 0.27*0.03 בין D'Tp~l -ק רכוזי נעו קרקע( ק/קג' מג'1000
mgF/L0.20 לקרקע, הפלואוריט הוספת לאחר חודשיים נעשתה הקרקע שטיפת עכי. בקרקע 
 0561ץ-.Lindsay,) and Bar בתשטיפים הפלואור רכוז על השפיע לא CaF2 ה- של ההוספהושעור

 גיר 6.4% אורגני, חומר ך )3%. בארה"ב הרסיתית חמרה לקרקע הוסף פלואוריד כאשר (. ך986
 מכן לאחר ונשטף קרקע( ק/קג' מג' 1000 ו- 400 100, )0, המים דרך קח בצורת 7.5( חקו

 08012בתמיסת

 ה"
 0.6, היו לקרקע הפלואור הוספת לאחר 'ום 60 עד D'Tp31 40 -ק רכוזי ר0.0,

 Lindsay, and .(Bar-Yosef )1986 בהתאמה ק/ל', מג' 12.2 ו- 4.37.3,

 ובתכונות הכווספת הפלואור תרכובת בסוג תלוי (CF) הקרקע בתמ'0ת ק שרכוז לומר, ניתן בינייםכסכום
 ובזמן המ01פת ברמה תלוי ,ם המים, דרן מסיסה תרכובת מוספת כאשר הקרקע. שלהכימיות
 * בהמשן. יערך נותמ'0ות ק העלמות של בקינטיקה דיון ההוספה.שלאחר



 שונה הק בעלות בקרעעות נפוצ'ם מינרלים עם משקל בשווי -ק רכוזי . 1טבלה

Comments0חסם.Equil. הקSystem
 ra-ק

soilsAcid 10-44 44.53)ה0(וג-נקו4ע

 -ק3)04ק(85ם #Fe"-ון5.650 -10-10

reasonablyPredicts 5-7.1.*(0-3.96ך*CaF2-50ון

 well -ק .0חסם חו[ן50

solutions

CaFl~-.CaC03 הך .ל(.5-13 ר3.4-כ(

 :AISi~ KMg, נ(ק ,ך נ( 13נ( ך6-נ(

CaC03

 " 8ק-1יCa and 50.-ווLindsay 10 according estimated 50.)975ך(

 . העמודה, בראש 2קפם תו0פת ובלי עם קרקע עמודות בתשטיפי ק רכוזי 2.טבלה

Leachate CaF2Soilהק LeachEte-ק

mg/Lמהוןglcolumn"

 soilsandy Besorל(057.6ך.0

30ך.ל(0.76407.7

 clay Akkoווס5ל(3137.13:?71.ל(

 .ל( ךל(1313.,ך4:2(ל(8.נ(
---

 Dagan 881 ?277.805011018ר0.5

0.57307.90.130

 81הם 0.32197.90501110655

highcm 5 י0ז taken 0818 יס 08012 0.01 .א volume pore ח01ך the 10 refer Data * 

 columns וחסזי Yosef-ז88 61 81.)7987(

F/cml.10 4.5 9תן correspond layer) 5011 0ק10 ך הז the חו (mixed CaF2/coiumn 9 30 0 ך. " 



 בקרקע הנוזלית והפאזה המוצקה הפאזה בין ש חלוקת3_

 אינטל ובשפכי קרקע בתמיסות ק צורניא.
 מינרלים של מסיתת מכפלת וקבועי שונות, מתכות עם -ק של קומפלקסים של משקל שוויקבועי
 בעלות בקרקעות Lindsay). טחElrashidi. 8 )1985 בספרות מכבר זה ידועים בקרקע ק שלנפוצים

pHהצורן מונטמור:לוניט, אן גיב0יט מ0י0ות ע"י ונקבע יחסית גבוה +%13 ה- יכוז שבהו 5, מ- נמוך 
 הוא העיקרי הצורן 64pH בעלות בקרקעות -ק. ו- +2קוגנ -4קוג, !אחריו 30קוגנ, הוא ק שלהעיקרי

 Elrashidi טחLindsay.) 8 ק של הכללי לרכוז משמעותי באופן תורמות אינן אחרות '~נינת וצורות-ק,
 ר(.985
 ניתן אינטל חברת של לשפכים הכימ' בהרכבה הדומה מימית בתמ'0ה ק של שונים צורניםרכוז

 להתקבל שעשוי מצבים תחום לכסות מנת על pH ערכי מספר עבור נעשה החישוב 3.בטבלה
 הצמד כאשר וגג, ל- קשור המוסף ק ה- מכלל 1 0% כ- 7 אק עד בשדה. שונים השקייה-דישךבתנאי
 +ק49א היוני והצמד זניח, !4 עם הקומפלקסים רכוז 8 אק ב- 3(. )טבלה 30ק41 הוא הדומיננטיה'וני

 המ[סף. ק ה- מכלל 3-4%מהווה

 חברת לשפכי ' הכימי בהרכבה הדומה בתמיסה" ק של שונים צורנים של האקטיביות חישוב 3.טבלה
 אק. ב- כתלותאינטל,

"ק
9876

Activity)[/וסח["(

268.4

-0

0- 

0.0099

0.029

90.001 

0.0004

 .?ב ך1

 ך?:.ך
בבב

0.06

6.38
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 + חסו1ט!concentrations: element 10181 50 ז Ca 10181( 8ס ).פחסם ך 500 ;[/!מוחא ז

 ך ;500 ז ק ;158 ז ק 330 ;[/ו0ה[א ז וג ;55 ז Fe(ll) ;36 ז ס ;5000 ז 5 5000.[/וסומק

.)[5-ומוו

 ע"
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 לקרקע ק ספיחתב.
 וקרקעות חרסית מינרלי ברזל, תחמוצות ידי על ק ספיחת המתאר כימי-אלקטרוסטט' ספיחה מודלקיים

 חסרון Bowden). 61 ,81 )1977 בתמיסה מתחרים יונים ורכוז יונית עוצמה אק, ק, ברכוזכתלות
 טרנספורט. במשוואות לשלבי ניתן שלא ובעובדה בו המופיע הרב הפרמטרים במספר הואהמודל
 אק בהשפעות התחשבות מאפשר הוא וגם תחרותי לנגמיר מודל על מבוסס ]1[ יותר פשוטמודל
 וקאוליניט, מונטמורילוניט על ק ספיהת היטב חזה התחרותי המנדל ,mmol/kg) .)4 הספיחהעל

 מקסימום את כוללים במודל הפרמטרים Bar-Yosef). 81 ,81 )1988 תנועה של במודלים לשלבווניתן
 ).ק( ק של שונים צורנים של (L/mol) האפיניות'ו% קבועי ואת (mmol/kg) ז האפשריתהספיחה

 הסופה.לשטח

((KiCr fE 
]1[

"1:0ס4י
(JTKh) 12י A= 

 הקרקע חק ש- Yosef-ן88 61 81 )1989( הניחו ישראל לקרקעות ק טפיחת ,את שתארהבעבודה
 של קומפלקס'ם של הספיחה ושקבועי אק, ה- על משפיעה אינה ק שקשירת קבועה, תכונההיא
 ]2[: רגילה לנגמיר למשוועת הופכת ]ך[ אלה בתנאים לק%. יחסית מאד קטניםק

 ,TK-4 1(/קנ( ~d-K),ם]2[

 מאידך ק% ו- מהד ז בין מתאם ומשוואות בארץ, שונות ברקועות ערור ]2[ ב- ק% ו- זהפרמטרים
 קשירת לתאור גם מתאים נמצא ]2[ לנגמיר מודל 4. בטבלה מסוכמים קרקע, תכונות מספרובין
 Fluhler). 81 ,81 )1982 בשוייץ גירניות לקרקעותק

 )[/9וז[(, ,חיא( ק של נתון ורכוז ס"מ ט בעומד מים מנת באמצעית להירקע שהוכ(פה ק שככיור)נניח

 וצפיפות )0"מ( ה עומק בעל ולרקע בנפח ח.כ( עם משקל שווי וזון ,4נ( F/kg mg )ון50נספחיה

 נ[רדט2: הו[ע"ר /"כיר חתן )קג'/ל'(.ק

 ם -~קהת=8חחן(]3[

- )הזבלים: ]2[ כח[7עחאה 4/בהצבו)

 ה בב ט ד( -י ,% .כ( ) / ק( ק% ז -י 8 ו[ ,- ,%תחן(]4[

 0.25:=קא, 25.ך=)ו- (kg/L מלר) 'לקזרקע ק/ מג' המכילה10 0"[וזכף0ה 56דבג~אדבהוספרנ

 7וצ2 ל -4 מבטבלה ק% ז,- 'חידוררהת[רו 0"מלל7"ם 13.5 בעמק ,חותצא יה ק הרמז,"לחזית
F/kg]/תכוצא הרכת בבק[,,קזעז )ס [ע(ר)(פיחה ז"ל במצב ואמה. [2ה -4*'ה0-0, 9רת,ול-קערת 
 שרוק כפ' לזי הע, עם וי הדרג 21אופן )[עכזנה פרופילהרכת מציאתז"ם, )(קכנ.בתנאים 224 תקןבעו

 בהמעך(. בקרקעוראה ק של הטרנספוט משראת באמצעותלתחת

 המחרור Olpy יזדחחו, המקתם [6והטוק(.בכל י618 )982ך ב0פיחתקלקרקעעז היסטרזהקעתוז
 גם מעורבים /שהק וכנרפה גבוה רכתים שזהום נעץ זרז הבדי אולם הנ(פיחה, מעקום טלולה'ה

 וןדכורפציה ב7")(וז וזללה ()[רזה ההי הכלדר] ידוע, נחכרים, בקנים  ויבענ1ו ז נץ)תדידו מקיעה.רנהליכ'

 למרית השטח. מפני ה"1עי
 /שהנחה לס נראה /שחרוהק, המתאר מודל הציעו ח%8 6181 )1996( ,"-

 בקזרקע. ק ור)מערנ וזהליכ' הנעעחררבוזאור אחחו] להנחחז בהעשאה ד"ה כובה רוורדבלוז )(פעויהשל



 קבועים בין יכווזאמים בישראל, קרקעית במספר ק לספיחת ]2[( ומשו[אה לנגמיר קבוע' 4.טבלה
 קרקע. תכונות ומספראלה

KFזEC54אקCEC30חוחו[2הה ClayHVV son

]/mmoidS/m]וסוחח----g/kg --------

molkg'kg'

Besor-30.28.8422.034-4310נ__ו7ר6

07.912010.720513023GU~t.ר3ר1273

27026.7390370,62taenול28,ו30840

67.7,55613.116195~425380ן

',Akk" 

-"75Nevve'893331.07.755070.055550ן

-----Uan

 Gotanן2705570.26.626613.6033050.

*K~iat-220430סך7.5400 0.8,ר78254
081 .. 

saturated4 תו capaciy; 
"xchange 

 1 0וק0ם05[ע1ה ;water 2 םוחפ9[ס manen 3 ח0ו81ם

 ,8518ק Besor except חו Electrical 5 6%1]801, soHava~r :1 1 ע1ועו01טטח00 חו 8ח[501158

ex~acts.

 time Equilibration בב 24 ;ה concentration e~ectrolyte בב ר0.0.הה

regresslons:ס1 סחויע0יו0י according estimated 80 ז טח8 א; assumed HW = 
 ז מב HW'-0.444 י LIME 0.040 - 3.66 ,0.99=2א()0.02=ק

0.05(.paa )75ך י 2)הק(-8252 + 521434 ,9פ.=2א-pH -ך3ך =c %ק 

 הקרקע מתמיסת ק העלמות של הקינטיקהב
 הזמן. של כפונקציה הקרקע בתמיסת ק ברכוז הירידה נבדקה גילת בקרעע בזמנו שנערןבני10י

 בתמיסת ק ברכוז הירידה 500(. 9ן/9ח[ = ) 26.3 ו0חיח[ F/kg 5011 של בשעור KF כ- הוסףהפלואור
 והתמתנה הראשונות מאדבשעות מהירה היתה 1( 1: = תמיסה:קרקע )ביהם ,זם( mM )קהקרקע
 הסועסוש: משוואת בעזרת בוטא הזמן של כפונקציה הרכוז מכן.לאחר

 =1ם1הו.0.72-)0-20.8ם(51(

 בתמיסת התחלי הרמז הוא 0ם ו- גלת, לערקע ספציפ"ם שבמשהאה 20.8 ה 0.72המקדמיפ
 mM ;5.5 ק ל- 26.3 מ- ירד הרכת לקרקע, קא ה- הוספרנ מרגע /ץ' 1 ,כתי ד ללמ נעזןהקרקע.

 ל- דד הרמז 440רש' ו- 24לאחר
 4.2הקטע"

 התוצאות בהתאמה. ק/ל'(, כ-5מג 0.26ן=
 ע" הנשלט לרכת יחסית בנזר רני היה הקרקע נזמיסר1 ק רכת עם, 60 לאחר ,"גםמלמדות,

CaFI.קיעה. לתהיכ' האיטית והראקציה ספיחה לתהיכ' מיוחסת המהוה הראקציה בקרקע"/ 
 להפח סביר אך בישראל, אחחת בקרקעות נלמדה לא הקרקע מתמיסת ק העלמות שלהקינטיקה



 מאפשרים בקרקע ק של האיטית יהתנ(עה המהיוה הספיחה מה'רה. הספיחה ראקציית בהןשגם
 קבול במצב גילת בקרקע זרימה במהירות למשל- מידית. שהספיחה התנועה במשוואותלהניח
 65 כ- הוא ס"מ ך בן קרקע במעטע התמיסה נימצאת בו הזדין כושך כ)"כו/ש'(, ך.0 5 )כ-שדה
 למדי. מבוססת הנ"ל ההנחה זה ובמצבש'

 בקרקע :[ תנועת4.

 )6(: הקונבקציה-דיפו0יה משוואת על מבוססים התנועה לתאור המכניסטייםהמודלים

 = % a(qC) - 1 Ds(e,q) י)2,"(4נ6[

D(pA) ן a(oc) 
נסגש

 ר מבלע-מק ופונקצית לנגמר( משגאת 17למ במקרה )"ע ספיחה בחשבון מביאה זאתממוחאה
 במע~אה- אחרם פרמטתם בזמח. תלאם 17קיעה מזהיכ' הצמח )שחכי ע'" קליטה 5, = ) קל-
 התמעה מהיחת = 9 ה דיפו0'ה-דיספר0'ה, )דתדם = Ds הקרקע, צפיפן7 ק=: נפחיה רטיבתן =8

 גדולה /1ל1 )1המוביליתז כיח -ק, הוא w~w קיד הי /גהקן להניח מקובל הקרקע. בנקבובי זמימה ה17ל
 חפאג ?6 י8 ך )96פ חובי שמטענם בקרקע, D'~l'Op עם ק עי הקומפלקסים )1ל מהמובלקתבהרבה
 הזלע(וז  )ארמים מדול פונקצית כולל Bar-Yosef, and (Feng 79951 בהכחדך מ1רתץ)1 בןהכחדל

 זנדכעז ב המנפצע מרכתם )להבדל ה/אח1 בפנ' היומם רכת על נושפיעה הכדם קליטוז המדול. ע"ימים
 בקרעע. ק )1ל האפוזנובי הדיפוסיה נתקדם ועל הנשרעים מדול 1זצב עלהקרקעה

 צמהים ע"י 5 )זלע(ונ5.

 בר)מיסה ק ברכה זלתז כ קליטה )נטפיא.
 יעגבמה רדרס ע"י ,נ( ymol )1-ץ8"9-1 ק קליטר) )וטף ק/ל' מג' 50 כ- עד 0 17ל )ם( רכתים וחוםב

 כמשאה Bar-Yosef). ?6 ,81 ר )988 ומח"ג F/L ב- )תבוטא ם כאעך כ, = aCb הכמיואה בעזרר)ותאר
 הנ"ל בעבודה המסקנקת הנלחדתז ילכן המעריכי, אופ"ה בגלל ןנא(רפולציה לא מוזמז אינהזאוז

 כ"כאלע(ן~נכן למודלהותאמו

 זיקל ]7"
)7(aax)טן -ז

 מסוכמים (Km) לשורש האפיניות ומקדם (Jmax) המכסימלי הקליטה שטף של המיתאמיםהערכים
 ב-"mM. ניתנים במשוואה הרכוז ערכי 5.בטבלה



 מהנקודות התקבלו הנתונים ות'רס. עגבניה עבור ]7[ מינאליס-מנטן משוואת מקדמי 5.טבלה
 Bar-Yosef~ 61 ר(,ו8 )988 בעבודתהנסיוניות

KmJmaxהגידול

 pmol ק 1root~-1 9-ט mMק

1.50.6רךרס

2.ר8.רעגבתה

 ופחוסם שלהם הפעלים השרים )"מסת צמחים ע"י ק קיטת /"ל הערכה מאפשרם -חא ו Jmaxערכי
 הקרקע רט'בות הסף, במסת כתלעו בקרקע הנשרעים פרוס לחתו' נחדלים ק"סים 'דועים.בקרקע
 )אה"ים יחדק ן כ"כאלע("~נכ וכת"אאוז ים העארל פנאן פרש Bar-Yosef). ?8 ,81 1982 )לכופל-והזמן
 ]6ב הוזמעה בכמ"חארנ 5 הנתבלעאו)

 צמחים, ע"י ק קליטת בה'זוי כפרמטרים מיכאלי0-מנטן קבועי של ההתאמה את להערין מנתעל
 בניכ(וי Bar"-Yosef). ?6 ,ו8 ך )986 ק קליטת של ניסיוניות תוצאות לתאור פשוטה סימולצ'הבוצעה
 ההירקעות CaF2/kg .(mg 5011 000ך ל- ועד 100 )מ- CaF2 עם קרקעות מספר עורבבוהנ"ל
 לאחר בי ק ורכוז הנוף של היבש המשקל ~vip בניסוי ועגבנייה. תירס בהם וגודלו בעציצ'םנארזו

 רבעי שורשים משקל אלה, לג'דולים אופייני סיגמואידי גידול עקום הניהה הסימולציה גידול. ימי30
 הקרקע בתמיסת ק ורכוז 5( )טבלה מיכאלי0-מנטן לפי קליטה שטף הנוף, ממשקל ך 0% ל-השווה

 F/L חק, 7.5-8 3, )טבלה 2ק08 - 08003 עם משקל בשוויהנמצא
 9ו"

 הניסיוניות התוצאות 7.8(.
 6. בטבלה מסונמותוהמחושבות

 ג'לת. בקרקע ועגבניה תירט בצמחי ' ומחושבת' מדודה+ ק כמות בין השוואה 6.טבלה

עגבניהתירס

20.2 ח.י./צמח( )ג' שורשימש משקלאומדן

0.0ך5.2 מדוד ח.י.(: )מג'/קג בצמח קרכוז

4.88.6שהושב ,-,,,.,,- 

- 

 קרקע. ק/קב מג 200 של בשעור 2ק08 כ- השף ק בעציצ'ם. גידול ימי 30+לאחר
 ואחיד קבוע ק רכוז של בהנחה הזמן עם השורשים כפול-משקל ק קליטת שטף של *אינטגרצ'ה+

 1(. )טבלה ק/ל' מג' 8 כ- הוערן הקרקע בתמיסת ק רכיז הכל'. נפחבכל

 מדוד(. סופי )ערן הנוף ממשקל 10% = השורשיםשמשקל

 מאשר ניכר באופן נמון ה'ה העציצים נתשטיפ' 08 ה- שרכוז מכיון CaF2.-08003 במערכתבחרנו

 ק של והמחושב הניסיוני הרכוז בין הטובה ההתאמה הגיר. nlo~on עי'י ונשלט הטבעיתבקרקע
 בעזרת ק קליטת לחישוב המוצעת הבישה את ,מחזקת אחרות, בקרקעות גם התקבלהבצמח

ק בעל'טת ההבדלים את מדגישים 6 שבטבלה הנתונים בתמימת. הנקבעים מנטן מיכאל'0קבוע'
 שווים. היו הגידול שתנאי למרות שנבחנו, הג'דולים שנ' בין

 קרקע )עגבניה, mgF/kg 77 .ח[.ט ל- הגיעו הנ"ל העציצים בניסוי שנמצאו ק של המירבייםהרכוזים

 גב,ה היה הנקז במי ק רכוז זה במצב ק. 3.5% המכיל זרחתי כגבס השף ק כאשר בשור(,חולית
 השלילית ההשפעה את מדג'שה זאת תוצאה ג'לת. בקרקע לחישוב ששימוש ומהרכוז לערך ר 5פי
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 המזון. בשרשרת ק הצטברות על זרחתי גבסשל

 ),פקם בתשטיף ק רכוז בין מובהק מתאם נמצא Bar.-Yosef 81 .51 )1986( של העציציםבניסוי
F/L)"]ח[.ט בצמח ק ורכוז וסח.( F/kg mg :)וקק 

 קק =ב 6.33 4-0.027 פקם 2א( ,0.65בם ביק ,7.2ך )0.01(*ק נמצא- תירטעבור

 5.53+0.190=8,0=ס1קק פקם =2א( ,0.74 =ק ,69.5 )0.001(*ק עגבניה-עבור

 )40 ק של המותר העליון הסף רכוז בצמח יתקבל שבעטיו CFD את להערין ניתן אלו משוואותלפי

 מצומצמות( שורשים )מערכות אלה גידול בתנאי ובעגבניה בת'רס שהוערכו הרכוזים ק/קג'(.מג'

 בהתאמה. mMF ,0.2 ו- 1 2.היו

 בקרקע עצ'צ'ם בג'דול ,Bar-"Yasefetal). ,1986 .ק 181 ) רבה בכמות ק כקולטת נמצאהשעורה

 F/kg mg ,400-700 היה בצמח ק רכוז soil F/kg mg ,400 ב- שהועמסה חק( )4.5חמוצה

 בקרקעות d.m. F/kg mg .40-50 היה בצמח הרכוז ק תוספת אותה עם בירנית שבקרעעבעוד

 Bar.-.Yosef) הצמח ע"י ו4 ה- קליטת את שילשה ואף הכפילה בקרקע ק רמת העלאתחמוצות
 בקרקע השורשים. לעבר 41 ה- מוביליות את שהגדילו ק-ו4 קומפלקסים יצירת בגלל ,.8181, ך)986

 שעורה. ידי על 41 קליטת על ק של השפעה נמצאה לא 7.5( )חקג'רנית

 בקרקע שגדלה בחיטה הקרקע. לטיוב 3.5%( )ק זרחתי בגבם משתמשים שבנגב הלסבקרקעות

 קג'ק/דונם(, 350 של מצטברת )כמות שנה גבס/דונם הג' 000ך ע"י שנים 10 במשןשטויבה

 ללא lp/F חג' ר 3 ו- ר 8 לעומת בהתאמה, ח.י., ק/קג מג' 15 ו- 40 היה ובשבולים בנוף קרכוז
 בקורת בקרקע 0.6 9ח[ [/י מ- עלה 08012 ההךנ(.0 ב- קרקע במיצוי ק רכוז זרחתי. בגבסטוב
 (Yosef~-[88 הצמחים ע'יי ק בקליטת העליה את בכן והסביר המטויבת בקרקע 2.9 9ח[ [/קל-

198681 .)81 

 ק ב- קרקעות של מירבית להעמסה צמחי-קרקעי קריטריון6.

 הסף רכוז על שיעלה ברקמות ק רכוז תיצור לא הצמח ידי על ק שקליטת להבטיח צריךהקריטריון
 וסדנא( ק 1-וק )1-ט )1מ/קט21( ק קליטת קצב זה תנאי קיום לשם וסה"נ[(. F/kg ).ח[.ש שוםהמותר,

 a,c: מ- קטן להיות צרין 9( .ח[.מ 1-וק )1-א )11/עענ( זמן באותו היבש החומר 'יצור קצבחלקי

ץ ח ( נ uf , נ"',,1'%ע,'

1"/ 1" Q.PCS 

 במשוואה מוגדר ,כ לצמח(, ג בקליטה, הפעילים השורשים משקל - )5 211/,ט21 - קב 5 ש-מכיון
 וסולח[ ),,ם הקרקע בתמיסת המותר הרכוז את ולקבל ]8[, במשוואה אלה קשרים להציב ניתן]7[,

 QFC: על יעלה בצמח ק רכוז שמעליו[/ק(,

האסקס

 ת ( 1"

 (-"1-"נ]9[

ס"ס

 LmaxS - נ "

 מתון להערכה ניתנת ,ם עם משקל בשווי הנמצאת ,גג( F/kg mmol )וו50 ק של הספיחההכמות
 במשקל ושורשים לצמח( סמי'ק )ע, נתון קרקע בנפח אחיד ק רכוז מניחים אם . ]2[ לנגמירמשוואת

 קרעע בנפח ק של המירבית המותרת שהכמות הרי אחידה, בגיורה בו המפוזרים ג'/צמה( )5,ידוע



3:ר

 היא: ymot), )וק/ק FPA,זה,

*TKFC' ]10[

."*APF=pV- 

 8 ערכי את 6. בטבלה מופיעים שונות קרקעות עבור ,% ו- ז של והערכים ,ם=,י0 10-3כאשר

 מהספרות. לאמוד ניתן עו-

 הבאים: הנת!נים ע"י המיוצגת גילת,' בקרקע ק ב- המותר העומס את נאמודכדוגמא

 dw/at בב 0ד 9 .ח[.ש 1-וק )י-ט (0ח["2=ס,F/g 0 ;.ח[.ט mmol Kmaa1,5;[/ק

 ק 9 ו-~root;1-ט

~mol 

, . 5 ": 325 9 001ן ;ו-וק 0.6בב,8חט
deep):cm 20 א cm2 )5.ך 9 ;3-וח0 /ו =: 30000 3וחם 500ך p= (

F/kg;ד = 3 ו0ח"ח. L/mol, .%71ך6=ק 

 )קק(ג( ק של זרוז המו המירבית /"הכמס מקבלים ]סך[ ו- ]9[ במ"אאות הנ"ל הנרזיםבהצבת
 הצכ,ח'ם בנץ0פר APF ארז לכפול תו לדנם ק הכחתרו1,7ל הכנירנ קבלת "ם ל 69. וק/קוסח,תהיא

 בצמחיים הנמצאוז ק ס[עז לדנם. ק ~ן"ג 9.2 או וסח[, F/dunam 483 גחזתבלים כן )000?(,לדנם
a,c)כפול 

~vwn 
 ז יחסי וזרחה לדנם, ג' 80 כ- קטנה: לדנם( טח 2 לכ- ה17חה היבעת החח[ר

 בקרקע. ק ץכ!לונל
 הפלואור כמות את בקרקע המותרת מהכמות להחסם יש לקרקע להוסיף שמותר ק כמותלקבלת
 הנמצארר הספוחה ככמות הטבעעזויגדרוז הזמורה כעז הכ הנמצארדבאופןטבעינקריןע.הזכרנה
 הנמצאים ה-ק נ1נרל' על,די ונקבע כפי הקרקע, ב[,"יסר) ק /של הטבעי הרכוז עם כבנקלבעשי
 הטבעית הספוחה הכמות 3(, טבלה 2קמם, - ח50 )מערכת 0.1 קו"ח[ a= הטבעי /כהרמז בהנחהבה.

 המותרתוזהיה .ההעמסה kgF .6.8 לדנם ובחישוב 5.ך5, ו0תחח וק/ק ל- נשוהבקרעע)ילת
 המ"זררנבסים 3מ/ק09ר,מנרנהה1ק"ה הוא רכתקבכףם אם )9.2-6.8(. 2.4:ב F/du 19לכה

 לענה. מ"מ 233 היא,וכאלה

 /על() ק להניחי- נ)אפ/1רים לעיל, שהובאו קזר7זע, "זכף)"רנ ק העלכחח 11ל הנרט("זה עלהנרטטת
 ("[רנ טדול ענוג במהלן 'דיהצנתחים עלו)זלכ(

 יתגבר"
 הכדנרלים לנדאגת הכננ( הענה)הב()ה החית ע1

 הרכוז שוב, תהיה, הבאה בעונה המותרת ההעמסה חישוב לצורן ההתחלה נקודת בקרקע. קמכילי

 ון2-50ק8ם. במערכתהמתקבל

), תרחישיםבד'חת

 )]6[( הדיפו0יה-קונבעצ'ה משוואת על המבוססים אומדנים1.

 ההידראולית המוליכות ופונקצית המים תאחיזת עקום עבור חושב! להלן המתוארים התרחישיםכל
 בלבד, דארסיית ותנועה הומוגנ, מד'ום של בהנתנה Bar-Yosef, and (Feng ך )995 ג'לת קרעעשל

 לעונה. מ"מ 560 של כללית מים בכמות בהמטרה, ימים 10 ל- אחת של השקייה משטרועבור
 היחידים שהגידולים לזכור, 'ש לבעיה. בהתאם השתנו השורשים עי'י ק קליטת וקבועי הספיחהמקדמי
 למשטרי אופיינית שנבהרה המים מנת ועגבניה. ת'ר0 הם בספהות קליטה מעדמי קיימיםעבורם

 הארץ. בדרום הלס קרקעות באזור שדה בגידוליהשקייה
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 הקרקע לעומק ק תנועתאד.
 ע"' המיוצגת חזקה, ספיחה ב. גילת. קרקע עייי המיוצגת חלשה ספיחה א. מקרים: שנ'נבדקו
 קרית קרקע של המקורבת והאיזוטרמה אלו קרקעות של הספיחה איזוטרמות . 4( )טבלה גולוקרקע

 הקרקע בתמיסת ק רכוז את מ"צג העליונים המ"מ 20 ב- בקרקע התחילי הרכוז . 1 בצ'ור מוצגותגת
 היה במים ק רכוז יותר. יצ'בות ק לתרכבות מעבר בגלל העומק עם יורד והוא ווCaF2-80במערכת

 הרטיבות ותכולת אינטל( שפכי עם ערבובם לאחר גת קרית בקולחי הצפוי לרכוז )בדומה ק/ל' מג'6.5
 ד 80 למשקל הג'עו הצמחים יום, 1 00 נמשכה ה0'מילציה ע/ע(. 22% ) שדה קבול היתההתחילית

 הביא הצריכה על ההשס"ה עודף מי'מ. 300 היתה המצטברת החזויה והאבפו-טרנספירציה לכ)2ג'

 מוצג(. )לא מ' 2 לעומק והוזחת מי'כו ך 80 כ- של מים ולדליפת 2א( )ציור בפרופיל מיםלהצטברות
 35 בעומק השיא רכוז מחצית ס"מ, 20 בעומק שיא רכוז הראה התקופה בסוף השורשיםפרופיל
 והשורשים המים פירוט במודל ההנחות לפי 2א(. )ציור ס"מ 60 בעומק זניח שורשים ורכוז0"מ

 בקרקע. ק רכוז ע"י הושפעו לאבקרקע
 לקרקע הספיחה בעוצמת כצפו', תלו"ם, היו התק(פה בסוף הקרקע ע(מק של כפ(נקציה ק ה-רכוזי
 השוואה, לשם 2ב(. )ציור 0"מ 30 כ- של לעומק מוגבלת היתה ק ה- תנועת גילת, בקרקע 2ב(.)צ'ור
 קג'/ד'( )3.6 ההשקייה במי המוספת ק ה- כמות כל ספיחת לשם הדרוש בגילת הקרקע שכבתעומק
 בהנחה ]4[(, )משוואה 0"מ 13.5 הוא ק/ל'( מג' )6.5 ההשקייה במי ק ה- רכוז עם משקלבשווי

 המשקל שווי שרכוז בהנחה הקרקע שכבת עומק ל-0. שווה הקרקע בתמיסת ק של התחיל'שהרכוז
 0"מ. 41 ל- שווה ק/ל' מג' 2הוא

 ספיחה של בהנחה ס"מ. 5 לכ- הקונבקצ'ה-ד'פוסיה, מודל לפי הוגבלה, ק ה- תנ,עת גולןבקרקע
 בלבד. סי'מ 1 5. כ- הוא הרכוז הזית של הצפוי העומק ההשקייה, במי ק רכוז עם משקל שוויתון

 בלתי היה תירס או עגבניה בנוכחות המודל לפי המחושב התנועה בעומק ההבדל הקרקעותבשתי
 .משמעותי

 אפילו קטנה התהום מי לעבר ק שטיפת של הסכנה שנלמד שבתרחיש מראות, הסימולציהתוצאות
 העונה סיום לאחר מתגבש המסיס שהפלואוריד העובדה לפלואור. קטן ספיחה כושר בעלתבקרקע
 שקיים כפי הקרקע, בתמיסת היון של מסוכנת שנתית רב הצטברות מונעת תמס קשהלמינרל
 בקולחין שההשקיה בעוד חד-מימדי, הוא הפלואור תנועת לחיזוי שנבחר המודל למשל.בחנקות

 ההבדל את להערין מנת על ימים. 4 3, ל- אחת של השקייה ובתדירות בטפטוף כלל בדרןהיא
 זרחן, של תנועה בנתוני להשתמש ניתן נקודתי, וממקור חד-מימדית בהשקייה התנועה ביןהצפוי

 יותר גדול תנועה עומק על מלמדים הזרחן נתוני המערכות. בשתי ושנבהן לפלואור, בדומההנספח
 המסקנה את לשנות כד' בכוהו ואין 50% כ- על עולה אינו ההבדל אולם בהמטרה, מאשרבטפטוף
 לסביבה. מוחשית סכנה מהווה אינה הקרקע פרופיל לעומק קשתנועת

 ק קליטת2.
 3. בציור מתואר למעלה שהוגדרו התרחיש בתנאי עגבניה צמח עי'י הפלואור של הקליטהמהלן

 גולן ובהירקע ק/כ(כו2, חג' 0.0011 לכ- גידול ידוי ר 00 לאחר הגיעה גילת בקרקע החזויההקליטה
 הממוצעים שהרכוזים כך ח.י./נ(כו2, דוג ך 80 המקרים בשנ' היה הצמח משקל ק/0"מ2. מג' 0.003לכ-
 המחושבת המצטברת הקליטה מתוק בתירס בהתאמה. ח.י. ק/קג מג' 17 וכ- 22 כ- היו בצמח קשל

 ו- 4ר היו בצמח הממוצעים והרכוזים zYJ~to/F חג' 0.0018 ו- 0.0025 היתה הקרקעותבשתי
 ק.קג'(. מג' )40 למעלה שהוגדר QFC מה- נמוכים אלה רכוזים בהתאמה. ח.י., ק/קג' מג'10

 ורכוז.ה- ק/ל' מג' 10 ל- שווה ,כמים ק רכוז בו מצב לתאר באה גילת בקרקע נוספתסימולציה
 ק/ל'. מג' 3 ו- 6, 10, היה סי'מ 40-60 20-40, 0-20, בשכבות הקרקע בתמיסת ההתחלת'ק

 ק תנועת ועומק ק/0מ2, כוג' ר0.0 7 היתה זה במקרה בעגבניה המחושבת המצטברתהעליטה
 )תוצאות QFC מ- לערן כפול ח.י., ק/קג' מג' 94 היה בצמח ק ה- רכוז זה במקרה ס"מ. 80 ל-הגיע

 מוצגות(. אינן זה חישוב שלמפורטות
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 הסטט' הכגודל ונעזרות ר[כוו27זונלינ[ ~ווכודכים2נ_

 חושבה )1,0(( המותר על 'עלה בצמח ק שרכוז לפני (PFA) מסו'מת לקרקע להוסיף שניתן ק ה-כמות
 בוצע זה, במודל הפרמטרים של היחסית חשיבותם את להערין מנת על ]10[. משוואהבעזרת
 jmMF .0 ר הקרקע בתמיסת ק של טבעי רכוז הבאים: הייחוס תנא' עבור המשוואה של רג'שותמבחן

 קבוע' יום(; ג/)צמח 0ד יבש חימר 'יצור קצב ק/קג'; מג' 40 1,0(= 325.ג'/צמח; שורשיםכמות
 PFA ),8מנ( עולה הקל:טה "!יעילות שככל הראו, המבחן תוצאות 5. בטבלה כמו מנטומיכאליס

 o~on ק יותר להוסיף ניתן ק, ל- ביחס 'ותר גדול בנפר כושר בעלת שהיא גולן, בקרקע 4(. )צ'ור'ורד

 לשתי לה(סיף שניתן ק ה- כמויות נמוך( (Jmax בקליטה יעילים בלתי בצמחים גילת. בקרקעמאשר
 להיסיף אסור בקליטה, מאד יעילים בצמחים 5(. )ציור ק/דונם קג' 5 ול- 80 ל- שוותהקרקעית

 הטבעי במצב גם בצמח ק הצטברות זה תרחיש לפי להיות עלולה גולן ובקרקע בכלל, לקרקעק

 )ציור QFC עלית עם יורדת השולית התועלת אולם PFA, את מעלה ס,1( הגדלת 5(. )ציורבקרקע
.)5

 נתונים חסרים בספרות 6(. )צ'ור PFA בקביעת מאד רגיש פרמטר הוא לצמח השורשיםמשקל
 השורשים משקל ק"מים, ספרות נתוני מתון אמינים. תמיד לא הקיימים ואלה שורשים מערכיתעל

 עלולה המשקל בהערכת טעות זה, בתהום לצמה. ח.י. ג' 300 לכ- 25 בין לנוע יכול מאכלבצמחי
 6(. )ציור PFA על משמעותית בצורהלהשפיע

 על העילה ק להצטברות לגרום בל' בארץ שונות לקרקעות להוסיף שמותר ק כמניית שלהאמדן
a~c=המיוצגות ותירס(, )עגבניה גידול לכל שורשים מערכות שתי עבור חושב )מקק( ק/קג מג' 40 ב 

 (- 50 של שורשים משקל הנחני 7א( )ציור הראשון במקרה בספרות. שפורסמו הנתונים טווחאת

 לצמח, ח.י. ג' 78 ו- 150 זב( )ציור השני ובמקרה בהתאמה, ות'רם, עגבניה עבור ח.'. ג'28
 לעומת הקרקע, של העליונים הס"מ 20 ב- מרוכזים שהשורשים גם הנחנו השני במקרהבהתאמה.

 שניתן ק ה- כמות יותר, הקטנה השורשים מערכת קיום שהניח בחישוב הראשון. במקרה ס"מ30

 בקרקע ק/ד' קג' 308 ל- )בש,ר( חולית בקרקע לעונה קג'/ד' 1 5 בין נעה לתירס להוסיףהיה

 בהתאמה ק/ד', קג' 170 ל- 12 ב'ן נע המותר העומס בעגבניה )גולן(. גבוה ספיחה כושרבעלת

 ר 4ר עד 7 היתה בתירס המותרת ההעמסה הגדולה, השורשים מערכת של במקרה 7א(.)ציור
 מי'מ 560 של מים במנת השוואה, לשם לעונה. ק/ד' קג' 45 ל- 3 בין ובעגבניה לעונה ק/ד'חג'

 בלבד. ק/ד' קג' 3.6 היא לקרקע המוספת המ0'0 ק ה- מנת rt~/F מג' 6.5 וברכוזלעונה

 קבועי של נסיוניים ערכים בספרות נמצאו אלה לגבי רק כי בלבד, גידולים שני כלל התרחישיםנתוח
 כלל של כמיצגת לעגבניה להתיחס ניתן יותר, אמינים ערכים ובהעדר ראשון, כקרובמיכאלי0-מנטן.

 נשארות בפרי פלואורידים והצטברות לפלואור מטע עצי תגובת אחרים. דגניים כמייצג ותירסהפולניים,
 פרחים סוגי מספר כגון לפלואור, במיוחד רגישים גידולים לגבי הדין הוא שעה. לפי פתוחותשאלות
 העליה בגלל מתכן להיות עלול בחממות פלואור מכילי השקייה במי השימוש בחממות.הגדלים
 נמון. הספיחה כושר בעלי במצעים בעיקר הדיות, עקב ברכוזוהצפויה

המלצות

 בהנחה במים מוו-נר ק רכוז של במונחים ניתנת בארץ קרקעות נמספר מס'0 ק ב- המותרתההעמיסה
 באזור שמדובר מכיון אולם בג'דול, תלו' המותר העומס לעונה. מ"מ 600 של בשעור השקייהשל

 הרכוז סולניים, וגם דגניים גם זמן באותו בו שיגודלו להניח וסביר יחיד, ממעור במים שיושקהנרחב
 וסכונים למעלה שהוצגו החישובים תוצאות את משקללת ההמלצה העגבניה. ע"י יוכתב במיםהמותר

 בחשבון מביאה אינה ההמלצה לכן. קודם שנידוינו בסיסיות הנחות במספר הודאות מאיהנובעים
 במקרים למלט. חרושת לבתי קרבה או זרחתי בגבס קרקעות טיוב כגון בפלואור, נוספים זיהוםמקורות

 שאינם פלואור במקורות המותרת ההעמסה ההשקעה. למי ק הוספת איסור מחייבת הזהירותאלה



 רכוז על אלה מקורות השפעת של נוסף לימוד ומחייבת שעה לפי ידועה אינה המים דרןמוספים
 בפרקים ושצוטטה זרחתי גבס עם בארץ שנעשתה הנסיונית העבודה הזמן. עם הקרקע בתמ'0ת קה-

 ע"ב ך 000 עד )200 המטויבות הלס לקרקעות להוסיף שלא הזמנית בהמלצה תומכתהקודמים,
 שבמים זה על העולה ברכוז המים דרן o~on פלואור שנים( שלוש עד לשנה אחת לדונם זרחתיגבס

שפירים.

 7. בטבלה מסוכמותההמלצות

 קבוצות בשתי בארץ, שונות בקרקעות השעייה במ' ק של המותר המירבי לרכוז המלצות 7.טבלה
גידולים.

 הג'דוליםקבוצתהקרקע

סולנייםדגניים תכונות* ן לאזורטפו0'ת

 ק/ל'( )מג' במים מותררכוז

32 גיריתחוליתבשור

32לאסיתגילת

54 חרסיתיתחמרה גתקרית

43 גיריתחרסיתית שאןבית

43טררוסה אילןנוה

6-75-6בזלתיתגולן

 י בטבלה מסוכמות הקרקעות של הכימיותהתכונות
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 קרקעחז )~תי נבחנו לצמה. ה/1ותום במשקל כתלות לקרקע להוסף שמותר ק כמות 6.צנר

 כ)יליכוולר. .0 ך ק של תחילי רכוז ועגבניה. מתוק תירס עם אחתכל
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