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 ביבול פגיעה בקולחים- ונזלדתות חנקות נזקי של כלכליתהערכה
 הסים ובתקורותבקרקע

 ותקצי

 אולם הקרקע, פוריות את להפזיל כזז השקיה למי ושנים מוסיפים מוזרניים יצורבתהליכי

 לאהדונה מים. עוזפי באמצעות ניטראטים זייפת עקב תהום הז לזיהום מקוד מהוויםאלו

 אינם אלו נזקים אקויפרים. מזיהום כתוצאה סביבתיים ;נזקים החיבורים המודעוהגוברת

 אינטרסים ניגוזי וישנם רווחים, השאת הנה מטרתם אשד החקלאים יזי על בחשבוןנלקהים

 יש באקויפר, ופגוע עשוי ומים זמן בתשומות שהשימוש מכיוון והכלל. החקלאיםבין

 הסביבתיות ההשלכות אח להכליל מנת ען בורכים ולנקוט זאת פגיעה כמותית;העריק

 של הללו האספקטים לשני מתחלקת שבוזתנו החקלאים. של ההמלטות קבלתבמעדן

 מאיזך. בהן, ןהתתשב ורכים הערכת ושל מהו הזליפה כמויותהערכת

 ומפרסומים מזו"חות מהקרים תוצאות דיכזנך לאקויפד, והחנקות המים דליפת להעריךכדי

 הנם: שנבחנו והאגודים הגידולים שונים. וניזולים קרקעות מים, מקורות עבורשונים

 בעלומים, אורגנית חקלאות ובגילת, זרן בבית קבועות בהזקות שזה גזולי שלניסויים

 שיטות באמצעות נותחו הללו הפרוסים במעברות. בקולחים והשקיה החוף במישורהזרים

 העומסים כמויות לחישוב ששימשו שנתיים, רב שטיפה נלי לאיתורגיאו-סטטיסטיות

שדלפו.

 הנם שנבחנו הכלים סביבתי. נזק להגבלת שונים מזיגיות כלי של השפעה העדכנו כןכמו

 חנקן על מסים לעומת ממוצעת או כוללת זולף או מיושם חנקן מגבלת באמצעותהתערבות

 החקלאים רווחי להשאת אופטימיזציה מוזל באמצעות נבחנה ההשפעה שדולף. אושניתן

 הארץ. בזרום אזור עבודשנבחן

 שניתנה מהכמות ו-7 5% היוותה המים זליפה החוף- במישור הזרים הן: הזליפהכמויות

 לשנה להקטאר ק"ג 100-152 היוותה )ניטראט( החנקן וזליפת לשנה מטר 2.5 שלבקצב

 בקצב 5-1851 המים זליפת קבועות- בהןקות זנן בבית שזה גזולי מהזישון. 0%מ-20זהיינו,



 במצב הייתה הנמוכה ההנקן זליפת להקטאר. ק"ג 52-445 החנקן ודליפת ןשנה מטר 1-2של

 כמות את הקטינו נמוכים ויבולים הדליפה, כמות את העלו גבוהות דישון רמות זימון,ןלא-

 הדליפה.ן

*

 החקלאים. רווחי להקטנת מביאה הזליפה ערכי הגבלת באמצעות ציבוריתהתערבות

 כוללת דליפה הגבלת למ"ק. סנט 12-15 הנה החנקן זליפת הקטנת של השוליתהעלות

 הממוצעת. הדליפה ולהגדלת המעובד השטת להקטנת הביאה ממוצעת זליפהבמקום

 מטלה אולם שזולף ההנקן כמות להגבלת יחסית לפיקוח קלה שניתן ההנקן כמותהגבלת

 שזולף. או שניתן ענקן על מסים באמצעות נזקים להקטין ניתן כן כמו הדליפה. ערביאת



--, החכךן פד נ / נ /גהנ-
תקציר

 תוך ומברה. הוךכת חקךאיוה בתשומוה שימוש של הסביבתעת ההשלבוהושיבוח

 תשום הכהציב 150 5000- בתקן ךעמה- חקךאייס תוצדיס קץריבו מוגכן שניםמספך

 והשךכותוהן כיסא, סו" וקלאיזת בתשומות שימוש בהכללת העוד ךצודדפעוךוה

 לפגוע עשוי כאירוע ומים ושן בהשומוע השימוש סבאה גימא. מאיזוה0ביבתדוה,

 ההשךכות אח לנוכליך בזוכים וךנקוט זאת הדעה דמות להעריך וישבאקויפד,

 מהקרום הוצאוה רוכע כך דשם הוקלארם. של ההתלמות קבלת במעדוהסביבהיוה

 וניזולים קרקעות מדם, במקודות מומסים זליפה עבוד שונים ומפדסומדםמזר"וות

 בבדה קבועוה הלקות של ניסויים שזה- ניזולי הינם שנבזזנו והאזודדס הנדדוךדםשונים.

 ניסוי וכן , החוף במישור הזרים- בעלומים, וךקוה אודגניה- חקלאות ובגרדה,זנן

 שיטוה באמצעוה נו[1ווו הךןו הפידוחם בקועעץיס. השקדיה גם שככךבמשתרדה

 המומסים כמודות לחישוב ששימשו שנהיים רב שטיפה גלד לאיתורנואוססטדסטיוה

 מכמוה 5%ך-7% שזךפה המדם כמוה [[[ווף, במיעוד וזזדים בניסוי כי נצאשזלפו.

 ק"נ 100-152 שזלפה )ניטדאט( יי[[נקן וכמות דשנה מטד 2.5 של בקצב הכדךלההמיס

 במוקוה זגן בביה שזה גידולי ערוך שניהן. מהזישון 60%-20% המהווה ךשנהלהקטך

 עיר 1 2- כ- של בקצב שניתנה מהכמות 551-1 8% שזלפה המים כמות הדווחהקבועות,
 ךהקטך. ק"ג 445 ל- עז 52 בין נעה שזך5ה השנתית )ניטדאט( ו[ן[]קן וכמותךשנה

 אה העדה נבוהוה ברמות דישון מישרן, דךא רמצב מתייתמה בייתך הנמוכההדליפה

 ירקות בעסויי הזליפה, כמוה אה הקטינו כאוהדם ויבולדס 3-6 פי הזךיפהכמות

 מטר 1 5-2.1. של בקצב שניהנה מהכמוה 15%-9% שזךפה המים כמדה היזוההבגילת,

 1,900 ל- ועז וישון ללא להקטר ק"ק מ-323 נעה השנחיה החנקן זליפת כמוהלשנה.

 -.' ודשון היה לא כאשר ההגרו שנקן זדיפה שך נמוכות כמרדוה זישון. עם להקטרק"ג

 אופטימליוה זישון קומבינציוה וישנן אורבני זבל בתוספת גבוה זישון ננבדדו/או

 בהכרה תורמת איננה אורגנית וקךאות הזךיפה. ולכמויות הפוריות לדמותבהתייחס

 השקידה בממשקי שינוי מכאן, הגיזוךים. מתגררת בם שמושפעת l~lTV [ זליפותלהקטכה

 גבוהים יבולים עס אופטימליים ממשקים וישנם גבוהוה בזליפות מלוויםזישון
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 כמוה אח ישנו בקדמאים השקדדה ו/אך אודננדדם בץבלדם שדמום ]מובוהרלרפןה

 שונים. וממשקים ניזולים עבוד לבהנה וישהזןיפה

רוע

 היך וגוברת. הוןכה הקןאדוה בתשומות שימוש של הסביבתיות ההשלכוההשיבוה

 רדשוס המחייב ISO 5000- בהקן לעמדז הקלאדדס תוצרדם יחוייבו מוגבל שניםמספד

 והשןכוהיהן נדסא, נונן הקןאיוה בהשומות שימרש בהכןלת היצוד וצורךפעולוה

 במקןרוה לפגוע la]u~ דשן של בתשומות מבוקר בדתי שימוש גרסא. מאיזורהסביבהיות,

 באמצעות נרתנוה אשד לבקלאוה המים השומוה נם מץאה, יתדהה העהדזוים.הסים

 לצדרכי העדקרי המים מקוד אה יהוו והקולחים מאקךו-נוטרייכטיס, מכילוהקושבים

 באקויפד, לפגוע עשוי כאהה ומים זשן בהשומוה השימוש מכאן, הקלאיה.השקייה

 הסביבהיוה ההשלכוה אה להכליל בזדכים ולנקוט nET פניעה ערבי ךהעדידודש

 של הזןיפה בערכי מהמקזדס אנו זאה במבדדה ההקןאים. של ה1111לטות קבלתבמערך

 ולהקןאים. ךאקויפר ובמשמעוהםההנקוה

 השיטההאוד

 ןדס, במקורוה מומסים זןדפה כבוד שונים ומפרסומים מדו"חות נן,וקריס תוצאוהרוכזו

 נאספו שוניס בעומקים ורטיבוה מומסים ריכסו של הפירוסיס שונים. וניזוליםקדקעוה

 הטס שנבחנו והאזודיס הגיזולדס פונים. גיזוךיס משטדי עם הקךאייס שבזזיםעבוד

 ובניצת זנן בביה קבועוה הלקוה של ניסורים שזה-גרדוךד

 )צעפם"

 Feicin, מת2

 ),22כ[12ן ריחוף במישור העריס- , בעלומים הןקוה אורננדה- הקןאוה ונ199(,ך99ך

 בם שכלן במעברות ניסוי וכן ,DEsberg), ;988ך D~sberg ז8 ,.(2 ;4י8פד1972

 Feigin). (8 ,.21 ;993ך Fine 61 ,.(2 י )994 בקולחיםהשקייה
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 דב שטיפה נלי ןאיהוד ניאוססטיסטיוה ששוה באמצעות נווונו הלווהפידוסיס

 בפרוטרוט מהואדה החישוב שיטת שדלפו. המומסים כמויות שקישוב ששימשושנתיים

 , י-י( צי וי ל שלה. מקוצר האוד ולהדן HEdES 996( )1 81 .81 ידיעי

 כולל הרטיבות ופירוס מאהד והזמינים, אורועים של מסננת בעצם מהווה זאתשיטה

 רב, ונעומק עונתי( )פולס השקיוה בדן מתדומוה הבנויות דמדבות תכולוה שלפולסים

 שאופדים ככל ומטשטשיה ההולכךם בדודים שנתייס ךפולסיס "מתגהצים"הפולסים

 הבין או העונתיוה השנתתה החוספוה הן אדו ןזהוה צודך לכן יש יותר. דבלעומק

 )בשל נסיבתן קקשך יש קדובוה הסתכךות נקו7וה שחי שבין מנוחה השיטההשקייתיוה.

 בין מדבק ח באם עומק. מדוושי בדן אוטוקורלציה של אנלקה ךבצע אפשר ולכןהרצף(

 )ליח( ההשלק עם הלותגהאוטוקודןצייה של גרף ןקבן שניהן הדד עוקבוה הצפדות5תי

 הלשד. mlw על משביעאשר

 נן,וווריה ואנוקה סדיקה הוון מעבידים הנבהן וגוייס ראותך האוטוקודלציה פירוטעל

 אח פודדוה במבהן הנקבע ההחד יסוט ען ולקבך לבהוק וניתן פורדה", "מבחןכמו

 בהךדו המתקבןימ הגרפים השונות. שך או האוטוקורךצדה מקבס של החלוקהשיענך

 )שיח( הגואל מופיע. הוא תךדים ובאלו המירבד אהיהקשד יש היכן מצביעיםזה

 של שיאיך שני בין המשוקןן הממוצע המרחק הוא גבוהה, השונות שבו לאזורהמתאים

 מסריס שך בועך במצדד מתאדמים כלל ב7דץ- שנהיית שטיפה נלי כאשד שטיפה,גל

 השקיות. בדן סנטימטרים ושל בהשקייה מ"מ עשדוה של עונה,בהוך

 כלומד, בקרקע. הרטיבות בפידוס שינוי של פעימה כען יש השקייה מנת בכןלמעשה,

 ואהד מיין החהך. בכל )הרטיבוה( המדם תכוךה או ריכח את העלתהההשקידה

 .תיו דא באס השודשיס. ידי על מיס והוצאת הקרקע מפני התארות מתחילהההשקייה

 שדה קיבוך הקרוייה רטיבוה רתכולח מעצמו מתנגף השדה היה והתאדוהשורשים

 שינויי לעדך. לשנה .מס"מ פחותה המים תנועת מהידוח בה הרטיבוה תכולהשהיא
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 הו1ו!ת אל ההשקייה. אח המקזים למצב עז יום פיזי משתנים העומק עםהדטיבוה

 ומומיהם. המודשים ידי על נרצלה שוא עופפה מים מנת זרלפת השודשיסלציה

 גשם או השקייה בעקבוה מיס של בפולס היא זךף כל עונות, מספד עלבהסתכלוה

 ניתן רטיבוה בתכולת הפוךסיס כמו זיו. גזול הזמן הפרש באם עוקב או לקוזמןמצטרף

 השורשים. ביה גותית בו שנמצאים שונים מומסים בריכתי הפולסים אהלנתה

 הנדטראט להכוךה מומדוה העומק של כפונקצידה נכלל דדכתד שך הניטורהוצאנה

 לשיאי נבהן המתוקן הפירוט לשכבה. קרקע בק-ג הדיכה הכפלת יזי עלושכבה

 עומקים שנך בין המרווה אה כאשד הכולה של גלים ומופיעים תבועות. ולעמקיתכולוה

 כל כסך השנהו הזלף כמות את לאמות מהן מכאן, שכהד. שטיפה כפולס לראוהניהן

 הגל. שיאי של עומקים שנד בין הנכלןוה השתצוההכוכה

ממצאים

 הכוללת המים מכמוה 15%-7% שזלפה המים כמוה המפץ-(: )ך השוף במדשורוזזדום

 10- בין נעו גן בכל שעלפו הניטדאט כמודות לשנה. סטך 2.5 של בקצב והשקיה()נשם

 ושנה ק"ג 100-152 שזלפה )נדטדאט( הזנקן כמוה מך שניתנה. 'הזשן מכמוה50%

 שניהן. מהךישע 60%-20% המהווהלהקטאד

 שנה כ-25 במשך מעובזוה הקבועוה ווהןקוה Table-(: )2 זנן בנביה שזהנזולו

 היטה. ולאחרדה בוהנה בידןו שבמהלכו שנ"מ 9 שארך ניסוי ען הועבמסווהאועדנדם

 מטר 0 94-1 89. של בקצב תאת שניחנה מהבמות 18%-5% היוותה שזךפה המיםכמוה

 להקטך, ק"ג 415 ל- עז 52 בין נעה [nE~TC השנהיה )ניטדאט( ששנקן כמוהדשנה.

 גבוהוה ברמוה זישדן ואילו זישון, ןלא ךמצב מהדוחסת ביוחד הנמוכה ה7ןיפהבאשד

 ליבולים מהייהסת בגוזךה השנייה !וינקן דליפה . 6-כ פי הזליפה כמות אתהעלה

 מעניין ויבול. זשן של שונים מצרופים נבעו יותר נבוהוה רדליפות ביותר,הגבוהים
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 ברמות בהלנה זומות היו יחסית וכבוהוה נמובוה זישון בדמות הזליפה שכמויוהלציין

היבון.*

 שניהנה מהכסות 15%-5% היא שזךפה המדם כמרת (: ( EDles' )4[3 בגילתירקות

 ךלא להקטר ק"ק מ-323 נעה השנחיה i~lari זליפה כמוה דשנה. מטד 1 5-2.1. שךבקצב

 ההגלו ענקן זןדפת של נמוכוה כמויות בדשון. עם להקטך ק"ג 1,900 ך. ועזזימון

 דשנן מכאן, אורגני. ץבל בתוספה ככוה זישרן עבוד ו/או זישון הדה דאכאשך

 הזליפה. וךכמדיות הפוריות לדמות בהתייחס אופטימליוה זישוןקומבינצדוה

 ק"ג 1000-1500 של המלדפה עומסי Tables): )5-5 בעלומים אודגניההקןאוה

 בקלאוה כי דואים נהוהה. פוריות עם בהלקוה בגילה שנמצאו ךאלו זומיםךהקקטד

 מהגובה גס שמושפעה החנקן זןדפות להקטנה בהכרח תורמת איננהאודנניה

הגידוןים.

 המוס וזליפוה זנן רווית כמו קרקע אוהה על ממוקם הניסוי TEble): )/מעבדות

 לכך. הסיבוה אח ךבמון ויש בקולודס בהשקייה כבוהות היזנקן דךיפוהדומות.

סיכום

 עט אופטימליים ממשקים ודשנם נבוהוה בזליפוה סךווים זישון השקייה בממשקישדנדי

 ישנו בקולחים השקדיה וקאו אודנניים בץבךדס שיחוש נמוכות. דדליפות גבוהדסיבוךים

 שונים. וממשקים ביזוךים עבור לבהנה ויש הזךיפה כמרהאה



 מדיניות כלי של כלכלית הערבה ב':חלק

תקציר

 הקרקע, פוריות את להגדיל רזי השקיה למי זשנים מוסיפים מודרניים יצורבתהליכי

 מים. עודפי באמצעות ניטראטים זליפת עקב תהום מי לזיהום מקור מהווים אלואולם

 נזקים אקויפרים, הזיהום כתוצאה סביבתיים לנזקים הציבורית המודעות גוברתלאחרונה

 ניגוזי וישנם רווחים, השאת מטרתם אשך החקלאים יזי על בחשבון נלקחים אינםאלו

 בנושאים התחשבות התקלאים YD לכפות ניתן והכלל. החקלאים ביןאינטרסים

 את השווינו אנו מתירים. מערכת או אדמיניסטרטיביות מגבלות באמצעותסביבתיים

 והעיבוד היצור אפשרויות את והשווינו והכלל הפרטים של הניזוניםהאינטרסים

 מדיניות כלי והצענו הזרושות החקלאיות התשומות את אמזנו עבורן לפניהם.שעומדות

 מודל באמצעות נאמזו אלו הנובעים. הסביבתיים הנזקים על לשלוט מתיריםומערכת

 הארץ. בזרום שיושםאופטימיזציה

רקע

 הפריון את להגזיל שיטות פיתוח באמצעות אופייה את משנה המודרניתהחקלאות

 רזבלים. כימיים דשנים במים, התקלאים משתמשים כך לשם הקרקע. פוריות ואתבישראל

 החנקות באמצעות תהום מי לזיהום מקור האינטנסיביים הגידולים שטתי מהווים זאתעם

 והגידולים העונות השנים, עם משתנות הזליפה כמויות המים. עוזפי עםשנישאות

 החקלאיים. בממשקיםותלויות

 החנקן הדליפות. באמצעות האקויפרים ולזיהום האקולוגיים לשיקולים מודעהציבור

 בהימצאו בבריאות ולפגיעה סביבתי לזיהום לגרום עשוי אולם לגידולים חיוניאומנם

 400 כ- שמספק החוף אקויפר עבור במיותז חמורה החנקות דליפת בעיית המים.במקורות

 בבארות גבוהים התנקות וריבתי בישראל, המים מתצרוכת כרבע לשנה, מיםמלמ"ק

רבים.

 נזקים מעוררת שוליים ובמים כימיות בתשומות אינטנסיביות עיבוד שיטותהגברת

 להשיא מעונינים אלו המקלאים. של השיקולים במערכת נכללים שאינםסביבתיים,

 באמצעים עליהם יכפו כן אם אלא סביבתיים, בנזקים מתחשבים ואינםרוומים

 חקלאי יצוד על לשמור אחראית הממשלה השוק. תנאי באמצעות אואדמיניסטרטיביים

 המקלאים לבין בינה אינטרסים ניגוד וישנו הסביבה שימוך תוך התקלאים הכנסותועל

 להשאת ההתערבות דרכי את והערכנו המעורבים האינטרסים את השווינו אנוכפרטים.

 סביבתי. בנזק בהתחשברוותה



 השיטהתאור

 מעונינים אשר כפרטים החקלאים ידי על בחשבון נלקחות אינן סביבתיותהשלכות

 כדי אדמיניסטרטיביים כלדם נזרשים לכן -וייעבה(. saau~ and )1994 רווחיהםבהשאת

 הרווח בהשאת מעונינים כאמור, אלו החקלאים. של היצרנית בהתנהגות אותםלכלול

 ואחרות. השקיה זישון, הוצאות בניכוי כפדיוןשמתקבל

 החקלאיםרוותי

 )P~*SV-TCc)1-8א*נא-ץ*ץא=ע

כאשד

 נקי רווח,ו-

 חקלאית תפוקה מחיר'וק-

 חקלאית תפוקהז-

 חנקני דשן מחיר5א-

 מיושם מקלאי דשן כמות8א-

 מים מחירייע-

 השקיה מי כמותלע-

-TCcאחרות יצור הוצאות 

 היא הדשן כמות כאשר יושג המרבי החקלאיהרתח

C)Py*dykta=Eh

 היא הלאומיתהרווחה

(tB=V-סקס(

כאשר

 נקיה לאומית רווחה8-

 דולף חנקן כמותוא-

 דליפה מק עלותכף

וכן

 ~<aDhenשטהט"ח,ט
 כאשר מכסימלית תהיה הלאומיתהרתחה

 Py*didNa = בו +41ע4סט

 ל"
 של השולית התפוקה ערך בין שורון באמצעות תקבע האופטימלית הזישון כמותמכאן,

 המק ערך בףכף הרמחים בהשאת מעודנת החברה זאת, לעומת הדשן. לממירהדשן

 באמצעות תקבע האופטימלית הדישון כמות מכאן, דישונן מעודפי כתוצאההסביבתי



 מזישון השולי הנזק בתוספת הדשן מחיר לבין הזשן של השולית התפוקה ערך ביןשוויון

 לחברה האופטימלית הדישון כמות כי מתקבל שתיארנו האופטימום תנאי ביןבהשוואה

 בהשלכותיה מתחשבים שאינם לחקלאים!4א, הרצויה מזאת נמוכה תמיזת.8א

 )Haru~s .)1997 .(ש .ע ראה לפרוטהסביבתיות.

 בחנקן משימוש ולאומיות פרטיות תועלות 1:תרשים

RYFdD/cD4aן Py*dy/dNa

י.1 י.י.י.
ע

/1 .
Na.fב"א

 של מגבלות עבור החקלאים רווחי להשאת אופטימיזציה מודל ואמדנו פיתחנואנו

 רווחים השאת הנה החקלאים של המטרה פונקצית אזמיניסטרטיבית. והתערבותתשומות

 מעובד שטח של מגבלות עבור והתשומות התפוקות ממתירי שמושפעים כפימחקלאות

 בניכוי לאומית רווחה הנה הלאומית המטרה פונקצית ,Haruvy. )1994( מיםוכתויות

 מרבית. דליפה גם שכוללות מגבלות עבור בפועלהוצאות

 דליפת את להקטין שנועדו אדמיניסטרטיביים שזדים באמצעות נשלט הסביבתיהנזק

 מגבלות ללא מערכת השווינו אנו החקלאים. רווחי קטנים מכך כתוצאההחנקן.

 המונות: מגבלות ועם חקלאי יצור עלסביבתיות

 הכל. וסך שטת ליחידת שדולף, ו/או שניתן חנקן תשומות הגבלת1.

 שדולף. ו/או שניתן מנקן על מסים הטלת2.

 מעונינים החקלאים החקלאים. רווחי על השונים המזיניות כלי של ההשפעותנאמדו

 ציפיותיהם. עם לאומיים שיקולים לשלב שנועדו הקיימות במגבלות רווחיהם אתלהשיא



 באמצעות התהום מי איכות לשיפור שיטות עם להשוות ניתן הנובע הסיבתי הנזקאת

 עם נתון אזוד עבור יושם האופטימיזציה מודל שפירים. מים עם מהילה אוניטריפיקצייה

 המוזל מגבלות והזשן. המים כמויות של כפונקציה נאמזו היבולים מייצגים.גיזולים

 על מס הוטל לחילופין, הכל. סך או שטת ליחידת שזולף או שניתן החנקן כמויותכוללות1

 בהתאמה. אלו חנקןכמויות

5

 הדליפהאומדן

 על מפצים והחקלאים שניתן מהחנקן 50-70% קולטים הצמחים מקובלות יצורבמערכות

 הדליפה את .חס80א(. ;Shabana, and Norris 1982 )1988 מהנזרש חנקן יותר 30-50% מתןיזי

 ההפרשים אומזני Johnsorh), )1991 סימולציה של מודלים באמצעות באמצעות לאמודניתן

 מתמטיים ומודלים ישירות מדידות הצמחים, ידי על ושנצרך שמסופק החנקן כמויותבין

 תטמע(. 1ט ..31)1991

 הנם החנקןעוזפי

 )5( ]ע = 8א -מא

כאשר

 שזולף חנקןוא-

 בקולחים ו/או בדשן מיושם חנקןנא-

 הגיזולים ידי על שנצרך חנקן -מא

 ניסויים תוצאות על בהתבסס גאוסטטימטיות שיטות באמצעות נאמדו הדליפהערכי

 )1997בארץ

"., 
8) .~ladas התקזמותם אחדי ועקב מים של תקופתית תוספת הניח הניתוח 

 בקצב למטה נעים הגלים שנתי. או עונתי גל ישנו קטן השינוי באשר הקרקע.בפרופיל

 והמהירות האמפליטוזה את לבזוק אחת זדך השיאים. בין המרחק באמצעותשמתושב

 המים של לעומק התפלגות עם ביחז הניטראט בריכם השינוי את לבחון היא הגלשל

 הבסיס כמות של כסכום מתקבלת הדולף הניטראט של השנתית שהכמות כךבקרקע,

 של מהכמות 20-60% ב- נאמדו שדלפו הכמויות בהזרים המתווספת. השנתיתוהכמות

 שניתנה. מהכמות 20-40% ב- החנקן דליפות נאמזו שזה בגזולי שניתן. החנקתיהדשן

 אחדות משוואות באמצעות או כעוזף שמחושבים מאלו גבוהים שנאמדו הזליפהערכי

 נודפים. נוספים ואומדניםוניסויים

 אזמיניסטרטיבייםצעדים

 מעונינת והמדינה חקלאית פעילות של נמנעת בלתי תוצאה הנה בחלקה חנקותדליפת

 ו/או שניתנת החנקן כמות את להקטין כדי סביבתיים. נזקים להקטין בזילצמצמה

 שהיה במי הנקות מג"ל 45 של העולמי התקן מתאימים. מזיניות צעדי ינקטושדולפת



 שמתאימה השנתית הזליפה כמות חנקות. מג"ל 90 של הישראלי לתקן יחסיתמחמיר

 זאת זליפה למגבלת נתייחס אנו Pah). )1992 לזונם ק"ג 2.26 כ- חושבה זהלתקן

 לאומי. רצוןכמשקפת

 דשן. על מיסוי במו מדיניות צעדי באמצעות גם חנקני בזשן השימוש את להגבילניתן

 הזליפה הגבלת של לחברה ההוצאות החקלאים. דווחי להקטנת מובילים אלוצעזים

 רווחי כהקטנת מחושבת אשר החנקן, זליפת מגבלת של השולית כהוצאהנאחזות

 מגבלת של הצל מחיר הנו אחר מדד הזליפה. מגבלת בתוספת מחולקיםהחקלאים

 אתת. ביחיזה הסותרת הדליפה מהעלאת כתוצאה השולי הרוות הגזלת כלותר,הדליפה

 תהליכי באמצעות גבוה חנקן דיכם עם מים של לטפול מתייחס נוסף מדיניותכלי

 ,Hanley );1990 למ"ק סנט 20-45 ב- מוערכות זה טפול עבור ההוצאותדניטריפיקציימ.

 את שיוצרים החקלאים על אלו טפולים עלות לכפות יכולה הממשלה (ם8שת2(.1986

 למ"ק סנט 6 בערך לשלם מוכנים הפרטים המים. את שצורך הצבוך על ו/אוהזיהום

 מהחקלאים. לגבייה ניתן והשאר ,a~adey )1990 שלהם השתייה מי אתלשפך

 על מגבלה שכוללים: המניעה צעדי עם הזיהום לאחר הטפול אפשרויות את להשוותניתן

 החנקן על ומסים לזונם, ק"ג 2 ל- הדולף החנקן נמות את להגביל כזי ניתן או זולףחנקן

 של טפול הוצאות על בהתבסס חנקן לק"ג $ 25 ב- הוערך הזליפה מס הניתן. אוהזולף

 נבחנה במודל 4עפשת2(. )1986 חנקן מג"ל 20 של בתוספת מחולקות למ"ק סנט45

 חנקן דליפת כמויות ניזולים, הרכב רווח, על המזיניות מצעזי אחד כל שלהשפעתו

 החנקן. דליפת של הצלומחיר

 המקרהתאור

 630 מונה השטח בקולחים. שמושקה האוזן בדרום הבשור בחבל שטח עבור יושםהמודל

 שמושקים 260( אדמה, ותפוחי 55 פרדס, 190, חיטה, 90, כותנה, 35, תירס, )מתוכם,זונם

 ונכלל עונות, שתי נכללו במודל 10(. ושפירים, 13 )קולחים, לשנה מים מ"ק מליון 23ב-

 סנט 13 וקולחים- למ"ק סנט 15 השפירים המים מחירי בקולחים. חנקן מעודפי ליבולנזק

 משקף המים שמחיר הנחנו במודל לטון. $ 700 החנקני הדשן של הממוצע ומחירלמ"ק,

 מתבססות המוזל תוצאות בקולחים. החנקן את לנצל ניתן וכי בפועל היצור עלויותאת

 בשנה הרווחיים הגידולים היו וחיטה פרזם לפיהן 1 992 בשנת תחשיביות נורמותעל

 עודף בקולחים, ואילו שניתן מהחנקן 20% מהווה הדולף שהחנקן הנחנו אנוהניזונה.

 הגיזולים. לצורכי בהשוואה במיםהריכח



 ותתוצא

 הגידולים הרכב בנפרז. גיזול כל של העיבוד שטח את ולא הבולל השטח אתהגבלנו

 שטח פחת הוחמרה, הזליפה שמגבלת וככל וחיטה, פרזם יזי על יוצגהאופטימלי

 מגבלת החמדת עם פחת החקלאים רווח 1(. )לוח החיטה שטת ועלה בפתרוןהפרדסים

 לזונם ק"ג 2.5 מ- הדליפה הגבלת עקב לחקלאים ההפסז שטח. ליחידת החנקןדליפת

 מליוני 10.01 הנו לאומית מבחינה כרצוי שהוגזר כפי לדונם, ק"ג 1.5 ל- להם שרצויכפי

 של משובז לשטח מתייחס שהוא מכיוון מהרווחים. כשליש או ( 21 -722. 31 )=-732.שקל

 15 כ- או למ"ק שקל 0.43 הוא המחושב ההפסז מ"ק, מליון 23 של מים ולכמות דונם630

 עיבוד של הסביבתי הנזק את מבטאת החנקן לדליפת הרווח בין התחלופה למ"ק.מנט

חקלאי.

 )לוח שטח ליחיזת במקום השטח לסך הזליפה הגבלת של ההשפעה את השווינו כןכמו

 )לוח שטח ליחידת זליפה הגבלת עבוד המקבילה לשורה מושווית זה בלוח שורה כל2(.

 ליחיזת לזליפה שאקויולנטית ~Jff 226 של דליפה לסך מתייחמת 1 שורה לדוגמה,1(.

 מקבילות שורות מהשוואת לראות ניתן וכו'. להקטאך( ק"ג )35 לזונם ק"ג 3.5 שלשטח

 סך הרי שטח, ליחיזת דליפה לעומת מוגבלת חנקן זליפת סך כאשר כי 1 ו- 2בלוחות

 המוצעת הדליפה את להקטין לחקלאי מתאפשר זה במקדה למחצית. יקטן המעובדהשטח

 הגיזולים. בבחירת חופש יותר לחקלאי שיש משום עלה הכולל הרוות הכולל.מהשטח

 שזולף. חנקן על למס חומה גוזל בסדר נמצא חנקן לק"ג שקל 210 של הצלמחיר

 שטח לרדידת החנקן דלרפת הגבלת המודל- תוצאות 1:לוח

 צלמחיררוותקולחים הקטר( )אלפישטחדליפהשורה

חנקן שקלמיליוני% שטחליחיזת

 שקלמיליוניק"ג/הקטאר

לק"ג

להקטאר

פרדסחיטה

045352427765752.7241.016

135392223795642.8281.016

225455517455531.7321.016

320489814035425.7421.016

415360411556021.7221.792

5106171139916.1194.947

65' 631001003.8504.947



 שסח לסך החנקן דליפת הגבלת המודל- תוצאות 2:לוח

 צלמתיררווחקרלחים )אלפישטח לסךזליפהשורה

חנקן שקלמיליוני%הקטאר(שטח

 לק"גשקל)ק"ג(

פרדס

027927765752.7240

1226286263.55151 88

215723206642.352140

85140ך312020236837

47015255927.067210

56414645725.806210

66214445625.386210

 ק"ג 22 במקום הגבלתו 3ך )לוח הדולף זה במקום שניתן החנקן את להגביל גםתתן

 להקטנת תביא לזונם( ק"ג 1 5. של חנקן לזליפה )בהתאמה לזונם ק"ג 1 5.2 הלדונם

 50 ך יקטן הכולל הרתח במקומה החיטה שטח ולהגדלת דתם 140 ב- הפרדסיםשטח

 בהשוואה גבוהה לזונם, ק"ג 1 9. הדולף החנקן וכמות שקל מלדת 26 ל- שקלמלית

 כולו לשליש המעובד השטח את תקטץ שניתן החנקן כמות סך הגבלת האחרות.לשיטות

 לזתם. ק"ג 9 י תעלה הממוצעת החנקן וזליפתפרדס

 4(. )לוח שדולף או שניתן חנקן על מסים כגון נוספים מדיניות אמצעי להפעילניתן

 המשובז השטח להקטנת הביאה ממחירו 300-400% ל- שניתן חנקן על המסהגזלת

 להקטין מאפשר שדולף חנקן על מיסוי לזונם. ק"ג 9.5 ל- הממוצעת הדליפהולהגדלת

 או לזונם ק"ג 30 ל- הזליפה להגבלת הרלבנטי המס מגבלות. ללא החנקן דליפתאת

 לק"ג. $ 80 כ- הינופחות



 שניתן החנקן כמות הגבלת המודל- תוצאות 3:לוח

 צלתחיררווחקולחים הקטר( ןאלפי שטח ן שניתןחנקןשורה

חנקן שקלמיליוני% ן שטחליחידת

 שקלתיליוני ןק"ג/הקטאר

להקטאר

פרדפ חיטהן

0220352427765752.7240

1199391823835643.8190.361

----------2169456117395532.4640.371

5425.6620.371 ד4933367י 3521-----------

----------------------- 4521 49333671 5425.6620.371

----------5041 2761 731 896.6590.477

----------699

--------- 

627921----- 98784.1 0.477

5752.7240 2776 ----- 3520-ן1385

125511716----- 29317652.6620

029166152.28931----------ן1053

960026456845.58240

---------- 72309431 9239.00553

----------- 66007261 10035.96054

630----------06471 001 33.96053

----------



 החנקן על מס המודל- תוצאות 4:לוח

 צלמחיררווחקולחים הקטר( )אלפי שטח'קנסשורה

חנקן שקלמיליוני%

 נמיליוני

לק"ג

להקטארן

פרזם חיטהן

 )%( שניתן חנקן עלמס

27765743.90144.3 3524ן 1001 1

27765737.07844.3 3524ן2200

3300019819036.69286.0

44001018359836.64195.0

 לק"ט )שקל שדולף חנקן עלמס

175029306134.72980.7

2150019786819.24057.8

3250

~

11804710.90830.6 ס

----------------------- 1180477.29630.6 0ו4350

545001180473.68430.6

 ומסקנותסיכום

 בהתייחס והסביבה החקלאים בין האינטרסים ניגודי את לפתור מדיניות צעדישקלנו

 נמוכה לחברה הרצויה שהזליפה בכך מתבטאים אלו אינטרסים ניגודי החנקן.לדליפת

 החנקן דליפת הגבלת 1. הן: שנסקרו הזרכים להגבילה. דרכים וחיפשנו הפרטיםמשל

 חנקן על מס 4. שניתן החנקן הגבלת 3. הכוללת החנקן דליפת הגבלת 2. שטח,ליחידת

 שדולף חנקן על קנס 5.שניתן

תוצאות:

 המים. ומקורות הענפים הדבב לשינוי הביאה שטח ליחידת המותרת הדליפה הגבלת1.

 המותרת הדליפה הקטנת של השולית העלות החמירו. שהמגבלות ככל פחתוהרווחים

 זיהום של הציבורית ההוצאה תוהי למ"ק מנט 12-15 כ-חושבה

 מעובד משטח נבעו אשר יותר גבוהים לרווחים הביאה הכוללת הזליפה כמות הגבלת2.

 גבוהות. חנקן דליפות עם ענפים שכלל יחסיתקטן

 להקטנת תביא אולם מעשי, באופן יותר נוחה הזולף זה במקום שניתן החנקן הגבלת3.

 גבוהים בערכים להתבטא שעשויה החנקן, דליפת על ישירה שליטה ללא המשובזהשטח

יחסית.



 יחסית, גבוהה דליפה עם הגידולים שטחי את תקטין הדולף החנקן במות שלהגבלה

 חנקן. בהרבה שמשתמשים הגיזולים שטחי את תקטין שניתן החנקן כמות הגבלתואילו

 כמות להגדלת להביא עשויה שניתן, חנקן על מיסוי מערכת באמצעות התערבות4,

 הדולףהחנקן

 ליישום. קשה תהיה אולם המטרות, בהשגת יותר תועיל שזולף חנקן על ממים מערכת5.
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 amounts Calcuiat~d 4: TABLE ,0 )ב( 1( ?]י-בח.צולק and ( )ל

[m.yr~-ן[?descent of rate י](-ע-).(-בא.צ11ק retuse urDan camposted m~nure, vard farm 
-. . 0]leveis orYarious plots fram iKg.ha-1ן yields mean and ]4ל[, fractions leaching 

siteGiiat the זב fersilization, 

"י,
הי hdl"י~לי""יי

ק"
TreEtnent

*H~.ha-ב- נ(]י- 

 0ז 4.2הו

~mount *4.9010.634.4310.92 50.ס::75 7.6911.67 5.8910.51 0.73,-י~נ 

ra1.0 )0 kmount 

 0.62ענ3.55 6.5811.59 4.8710.46 =ד3.4 0.54 1נ.3 10.23 ?'52.70נ

 ל כ((י סל[ 1-.בח]י.עץ
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 Estimated 1.ע.[---- 9 0ז 18 %--------
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amountBase 

 41.316.3 166,616.20 110.1144.9 66.4127.4 143נ.07ן 4. 41.383=2.
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 כ.82ל:6.כ40 576.4ב-1319.7 374.8=3.כ104 1202.31483.4 "37 73.9ר=ר9.21632.4כ9

'-amountזטזל 
876.01037.8308.812091056364

.ba~-1[]1ל" ds yiell mea: - ם - 

czbbaeeChinese 

105.6089.8186.21100.8091.6161.70

cabbageChinese 

132.45123.1810107. 147.03129.2847.32'.

CarTot
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 ם 1 פ % 30 י 1-%א, amounts Added 4ל and 0 143, and 1060 1-עו.1-%ל.צmanure farmyard resDeccively; 1 41לחה%
" " .yr-90 1 א 1- ו and 30 

"3? 
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conteni. leachate ]נ and water seeping bv pres~nted pollution grounciwater and 

 essential ]5 ס( or levels excessive belc yield. increlses and growth plant 5"(78[ה חן"ום

heaithHurntn problenis. pollution environment~l cEUSe may leaching, Qf because subsoil 
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1990(.(Hanley, starvation fish cause which oxygenalicn and bloom 8]51ב resources, 

which
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utilite)ס driven are enterprises asriculcural Increases, production agricultural hieher 

chemica[hisher ana water, waste including sources. water marginal and soils marsinal 

environ~-the How~ver. demand. market meet and levels productian matntatn )0 Inputs, 

efiecs7-nese DeCe. same the ac increase damaie. even and hazards, and impact mental 
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