צריכתמיםשל
בננהבבתירשת
באזוריאקלים
שוניםבישראל:
מדידותומודלים

Ó

צילם:אורידיקן

אורידיקן,שבתאיכהן,אברהםגרווה,יוסיטנאי/
המכוןלמדעיהקרקע,המיםוהסביבה,מינהלהמחקר
החקלאי,מרכזוולקני
מפרסומימינהלהמחקרהחקלאימס';602/11המאמרעברביקורתמדעית

בשניםהאחרונותהולךוגדלבארץובעולםהשטחשלגידולים
חקלאיים בסביבה מוגנת )לדוגמה ,בית רשת( ,המשנה את
המיקרואקליםשלהגידולואתתצרוכתהמיםשלו.גידולבננה
בישראלמתבצעבשניםהאחרונותבעיקרבבתירשתבשלושה
אזורים:עמקהירדן)סובבכנרת(,הגלילהמערביוחוףהכרמל,
המאופייניםכלאחדבאקליםשונהולכןגםבתצרוכתמיםשונה.
בעבודהזונמדדהצריכתהמיםשלמטעבננהצעירבביתרשת
בשניאזוריאקלים,עמקהירדןוהגלילהמערבי,תוךשימושבשיטה
שלקורלצייתהערבולים)שיטההמודדתבקצבמהיראתהתנועה
האנכיתשלאדיהמים,ונחשבתהמדויקת,הישירהוהטובהביותר
הקיימתכיוםלמדידתהתאדות(.נמצא,כיצריכתהמיםהיחסית
בגלילהמערביהייתהנמוכהמעטמזושבעמקהירדן,כנראהעקב
סוגהרשתהשונהשיושםבשניהמבניםשנבחנו.

‡ÚËÓ·†ÌÈÓ‰†˙ÎÈ¯ˆ†Ï˘†˙Â„È„Ó†ÌÎÒÓ†‰Ê†¯Ó
††·˜ÓÚ†≠†ÌÈÏ˜‡†È¯ÂÊ‡†È˘·†˙˘¯†˙È··†¯ÈÚˆ†‰
††Ï˘†‰ËÈ˘·†˘ÂÓÈ˘†ÍÂ˙†¨È·¯ÚÓ†ÏÈÏ‚Â†Ô„¯È‰
˜˘È†ÂÈÙÏ†ÔÂ¯˜ÈÚ‰†ÏÚ†˙ÒÒ·˙Ó†‰„Â·Ú‰†ÆÌÈÏÂ·¯Ú‰†˙ÈÈˆÏ¯Â
˜˘¯†·ÆÂÏ˘†ÌÈÓ‰†˙ÎÈ¯ˆ†ÔÈ·Ï†ÏÂ„È‚‰†Ï˘†ÌÈÏ˜‡Â¯˜ÈÓ‰†ÔÈ
ˆ¯ÂÊÓ†ËÚÓ†‰ÎÂÓ†‰‡ˆÓ†È·¯ÚÓ‰†ÏÈÏ‚·†˙ÈÒÁÈ‰†ÌÈÓ‰†˙ÎÈ
˘·È˘·†ÂÓ˘ÂÈ˘†˙˘¯‰†È‚ÂÒ·†ÈÂ˘‰†Ï˘·†‰‡¯Î†¨Ô„¯È‰†˜ÓÚ
ÂÁ·˘†ÌÈ·Ó‰
˙˜ˆ¯È
מדידתשטףהאוופוטרנספירציה)אידוי+דיות(שלכללהנוףהיא
עמודהשדרהשלהשקיהמודרנית,וידיעתשטףזהחיוניתלניהול
יעילוברקיימאשלמים.הידעהקייםעלאוופוטרנספירציהשל
גידוליםחקלאייםבשטחיםפתוחיםמבוססיחסיתהיטב,אך

‡Â·Ó
מדידותשלאוופוטרנספירציהמספקותלחקלאימידעלגביכמות
המיםהנצרכתעלידיהצמחומשמשותבסיסלהשוואהעםמודלים
לחיזויהאוופוטרנספירציההמבוססיםעלנתוניםמטאורולוגיים
וצמחיים.הידעהקייםעלאוופוטרנספירציהשלגידוליםחקלאיים

בתמונהלמעלה:חיישנימערכותקורלצייתהערבוליםמותקניםבביתהרשת
לגידולבננהבחוףכורסי)(2008
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Ù¢ÂÓ·†‰Ó
ברשתקריסטלקלה 10%,צל,גםהיאתוצרת'מטאור'.בשני
האזוריםכאשרהרשתמלאהאבק)בשלהיהקיץ(היאמעבירה
רקכ75%-מהאור.הרשתהוצבהמעלהמטעבגובה6מ'מעל
פניהקרקעומכלהצדדים.שניבתיהרשתשנבחרוהיובעלישטח
גדולמ 60-ד',עלמנתלאפשראתהתנאיםהדרושיםלמדידות
אמינותשלאוופוטרנספירציהבשיטהשלקורלצייתהערבולים
)(ECומדידותמיקרואקליםנלוות,שכללוטמפרטורה,לחותאוויר
ורכיבימאזןקרינה.נצייןלגביקורלצייתהערבולים,כיאםהשיטה
מיושמתבזהירותמספקתולפידרישותמסוימות,היאמדויקת
ונחשבתלישירהוהטובהביותרהקיימתכיוםלמדידתהתאדות.
בכלביתרשת,עלאחדהעמודיםבמרכזהמבנה,הוצבהמערכת
 ECבגבהיםשבין 3ל 5-מ'מעלהקרקע.המערכתהוצבהמעל
לנוףהצמחיםומתחתלרשתהגגהאופקית,היאמודדתבוזמנית
את הרוח והלחות מעל למטע ומהם מחשבת את
האוופוטרנספירציהשלכללהמטע.כלמערכתECכללהמדרוח
תלתצירי)(Model CSAT3 Campbell Scientific, USAוגזאנלייזר
הכוללחיישןלחותוחיישן,(Model LI-7500, LI-COR, USA) CO2
באמצעותםנמדדושטפיםטורבולנטייםאנכייםשלאדימים
)אוופוטרנספירציה(,חוםמוחשיו.CO2-
מדידותנוספותנערכולחישובמאזןהאנרגיהשלהמטעואיפיון
המיקרואקלים.עלאותועמודשלמערכתהEC-הוצבובגבהים
של 4,3ו 5-מ'פסיכרומטריםמאוורריםומוגניםמקרינתשמש
ישירה)ייצורעצמיבמעבדה(למדידותשלטמפרטורתגולהלחה
ויבשה.בנוסףהוצבוארבעהפסיכרומטריםדומיםבמרחקשל
6-5מ'בכיווניםצפון,דרום,מזרחומערבביחסלמערכתקורלציית
הערבולים).(ECמערךזהשלפסיכרומטריםאיפייןבצורהטובה
אתהטמפרטורהולחותהאווירבאזורהמדידה.בחלקהעליוןשל
העמודהמרכזי,מתחתלרשתובגובה 5.5מ',הוצבוחיישנים
למדידהשלקרינהנטו),(Q*7.1, REBS, Seattle, WA, USAבעזרת
חיישןשמודדאתהקרינההפוגעתפחותהקרינההחוזרת,חיישן
קרינהגלובלית)(CM-5, Kipp and Zonen, Delft, The Netherlands
המודדקרינהפוגעתוחיישןקרינהפוטוסינתטית)(PARהמודד
קרינהבתחוםהנראה700-400ננומטר.
בתוךהקרקעהוטמנושישהחישניישטףחוםקרקעי)HFT-3.1,
(REBS, Seattle, WA, USAבעומקשל8ס"מבתוךהקרקע.שלושה
חיישניםהוטמנוביןהשורות,בקרקעהיבשהיותר,ושלושהחיישנים
נוספיםהוטמנוביןהצמחים,באזורהרטוביותרשלהקרקע.חישניי
טמפרטורההוטמנובתוךהקרקעבעומקשל6ס"מו2-ס"מ)מעל
חיישניישטףהחום(,עלמנתלחשבאתאגירתהחוםבשכבת
הקרקעשמעלחישניישטףהחום.גובההצמחיםומידותהעלים
)לחישובמדדשטחהעלה(LAI-נמדדואחתלשבוע.
מערכתהEC-מדדהבתדירותשלHz 10וכל30דקותבוצעוחישובים
שלממוצעיםושונותמשותפת)קו-ואריאנסים(מהםחושבהשטף
שלאדיהמים.מדידותשלקרינה,טמפרטורתקרקעושטפיחום
בקרקעבוצעוכלשנייהוממוצעיםחושבוונרשמוכל30דקות.כל
הנתוניםנרשמועלידיאוגרינתונים)מסוגCR23x,(Campbell
,Scientific ,CR5000שקיבלומתחממצברירכב.טעינתהמצברים

בשטחיםפתוחיםמבוססיחסיתהיטב,הןעלידימדידותוהן
באמצעותמודלים),(Allen et al., 1998אךבשניםהאחרונותהולך
וגדלבארץובעולםשטחםשלגידוליםחקלאייםבסביבהמוגנת,
כמוביתרשת,המשנהאתהמיקרואקליםשלהגידול.עלכן,על
מנתלנהלהשקיהמסודרתויעילהישנהדרישהלהערכהאמינה
שלצריכתמיםשלכללהנוףבתנאיםאלה.
גידולבננהבישראלמתקייםבעיקרבשלושהאזורים:עמקהירדן
וסובבכנרת,גלילמערביוחוףהכרמל,המאופייניםכלאחדבאקלים
שונה.עמקהירדן,ובפרטאזורסובבכנרת)אזוראקלימיבקעת
כנרות,מפהגיאו-אקלימית,השירותהמטאורולוגיהישראלי,(1992,
נמצאכ 200-מ'מתחתלפניהיםומאופייןבטמפרטורהגבוהה
ולחותיחסיתנמוכהבמהלךהיוםבקיץ)בחודשיולינרשמושם
טמפרטורותמקסימוםשל35-32מ"צולחותיחסיתמינימליתשל
.(35-40%מצדשני,הגלילהמערביוחוףהכרמל,הנמצאיםסמוך
לחוף)אזוראקלימירצועתהחוף,מפהגיאו-אקלימית,השירות
המטאורולוגיהישראלי,(1992,מאופייניםבאקליםממוזגיותר,עם
טמפרטורותמקסימוםנמוכותיותרולחותיחסיתגבוההיותר
בעונתהקיץ)בחודשיולינמדדהשםטמפרטורתמקסימוםשל
30-28מ"צולחותיחסיתמינימליתשל.(60-65%כתוצאהמהבדלי
אקליםאלהצריכתהמיםבעמקהירדןגבוההיותרולכןגםההשקיה.
לפיכך,המטרההעיקריתשלגידולבננהבביתרשתשונהבכל
אזורואזור:בעודשבעמקהירדןהמטרההעיקריתהיאהגברת
יעילותהשימושבמים,הרישבחוףובגלילהמערבימדוברבהגדלת
היבוללדונם,העלאתאיכותהפריופיזורהפריחהוהקטיףעלפני
כלהעונה)אורוחוב'.(2011,כאןהאפשרותשלחיסכוןבמים
בביתרשתהיאמשנית.
מטרתהעבודההנוכחיתהיאהשוואתצריכתהמיםשלבננהבבית
רשתבשניאזוריהאקלים:עמקהירדןוהגלילהמערבי.עקבהבדלי
האקליםהמתואריםלעילצריכתהמיםהמוחלטתתהיהשונה
באזוריםאלה,ועלכןלצורךההשוואהחישבנואתצריכתהמים
גםבעזרתמודלמטאורולוגי,המייצגאתתנאיהאקליםוצריכת
המיםבכלאזור.בעבודותקודמות)דיקןוחוב'Tanny et al.,,2009,
(2006 ;2010הראינוכיקורלצייתהערבולים)(ECהיאשיטהיעילה
למדידתהאוופוטרנספירציהשלמטעבננהבביתרשת,ועלכן
המדידותבעבודההנוכחיתבוצעובשיטהזו.בשניהאזוריםהמדידות
בוצעוסמוךלשתילה,לאורךתקופתהגידולההתחלתיתשל
הצמחים,ולכןהתוצאותמאפיינותמטעצעיר.

˙ÂËÈ˘Â†ÌÈ¯ÓÂÁ
הניסוייםנערכובמטעבננותבביתרשתבאזורכברישבגליל
המערבי)מטעשלקיבוץיחיעם(,ובאזורכורסישעלשפתהכינרת
)מטעשלקיבוץעיןגב(.בשניהאזוריםנשתלוצמחיבננהמזן
'גרנדניין'באביב.הצמחיםהושקובטפטוף,בכמותשל5.5-1.5
מ"מליום,כמקובלבמטעבננותמסחריהגדלבביתרשתבאזורים
אלה.כיסויהבננותבאזורכבריבוצעבאמצעותרשתקריסטל
קלה15%,צל,תוצרת'מטאור',בעודשבאזורכורסינעשהשימוש
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■מודליםשלאוופוטרנספירציה:שנימודליםשוניםהמבוססים
עלנוסחתפנמן-מונטיסנבחנובמחקרזה.הראשון,RET,מבוסס
על נוסחת פנמן-מונטיס קלאסית לגידול בשדה פתוח וכולל
התנגדותאווירודינמית)(raוהתנגדותשלהנוף).(rcהמודלהשני,
,SETהמותאםלבתירשת),(Moller et al., 2004מבוססגםהואעל
אותםפרמטרים,אךכוללבנוסףהתנגדותשלשכבתהגבול),(rb
הנובעתמנוכחותהרשתהאופקיתמעללנוף .המודליםהיומבוססים
עלנתוניםמדודיםשלקרינהנטו),(Rnשטףהחוםלקרקע),(G
גירעוןלחץהאדיםבתוךומחוץלביתהרשתוההתנגדויותשחושבו
עלסמךהמדידותשנערכובזמןהניסוי.
■ מקדםגידול):(KCכמותההשקיההניתנתלגידולהחקלאי
קשורהבאופןישירלאוופוטרנספירציה).(ETמקדםהגידולמבטא
אתהיחסביןהאוופוטרנספירציההמחושבת)בדרךכלללפימודל(
לצריכתהמיםהאמיתיתשלהגידולותלויבסוגהגידולובשלב
ההתפתחות שלו .אחת הסיבות לצורך במקדם היא העובדה
שהמודליםהשוניםלחישובאוופוטרנספירציהמניחיםכיהגידול
מכסהבאופןמלאאתכלהקרקעשתחתיו.בצמחיםקטניםהנחה
זואינהנכונהומקדםהגידולמהווהגורםתיקוןהמדריךאתהחקלאי
עלכמותהמיםהמעשיתשעליולספקלצמחיםביחסלכמות
המחושבתלפיהמודל.מקדםהגידולבספרותמבטאאתהיחס
ביןצריכתהמיםבפועלשלהגידוללביןאוופוטרנספירצייתהייחוס
המחושבתממודלשלפנמןעבורגידולדשאהיפותטי).(ET0
בעבודהזומקדםהגידולמחושבעלידיהנוסחהשלמטה,בהמשך
),(FAO, 2006כלומרהואמבטאאתהיחסביןהאוופוטרנספירציה
שנמדדהבשיטתקורלצייתהערבוליםלביןהערךשחושבלפי
מודל.SETבחרנובמודל SETכייחוסמאחרוכפישנראהבפרק
הבאהואהיהבהתאמהטובהיותרעםהמדידות.

נעשתהבאמצעותשישהפאנליםסולרייםשהונחומעללרשת
במרחקשלכ15-מ'מאזורהמדידה.תחנהמטאורולוגיתחיצונית
מדדהורשמהערכיםחצישעתייםשלמהירותוכיווןרוח)בגובה
10מ'(,טמפרטורהולחותאווירוקרינהגלובלית)בגובה2מ'(.

ÌÈÏ„ÂÓ‰†·Â˘ÈÁÂ†ÌÈÂ˙‰†„Â·ÈÚ
■חישובהאוופוטרנספירציה :תנועתהאווירמעלהצמחיםהיא
בדרךכללטורבולנטיתומאופיינתעלידימערבולותאוויר.במקרה
זה אדי מים המתנדפים מהנוף בתהליך הדיות מועברים אל
האטמוספירהבאמצעותהמערבולות.מערכתקורלצייתהערבולים
מודדתמערבולותאלובאמצעותמדידהרצופהבתדרגבוהשל
מהירותהאווירוהלחות.האוופוטרנספירציה)(ETמחושבתעלידי
השונותהמשותפת)(Covarianceביןתנודותבזמןשלהרכיב
האנכישלמהירותהאוויר)(wשנמדדעלידימדהרוחהתלת-צירי,
לביןתנודותבזמןשלצפיפותאדיהמים)(qשנמדדתעלידיחיישן
הגזים)גזאנלייזר(,לפיהנוסחההבאה,כאשרLvהואחוםהאיוד
שלמים):(Tanny et al., 2006

איור:1אוופוטרנספירציה)מ"מ/יום(בביתרשתבאזורכבריבגלילהמערבי:
מדידהבשיטהשלקורלצייתהערבולים)עמודותשחורות(.המודלהמותאםלבית
רשת)- SETעמודותבאפורכהה(,מודלפנמן-מונטית)- RETעמודותבאפור
בהיר(.הקוהמקווקולרוחבמייצגאתההשקיהשניתנהעלידיהחקלאי

˙ÔÂÈ„Â†˙Â‡ˆÂ
■אוופוטרנספירציה,מדידותומודלים:האוופוטרנספירציההיומית,
המייצגתאתצריכתהמיםשלהמטעבפועל,חושבהעלפיסכימה
שלהערכיםהמדודיםהחצישעתייםבמשךיממה.איור1מתאר
אתהתוצאותמאזורכבריבגלילהמערבי.העמודותבאיור1מציגות
אתהאוופוטרנספירציההיומיתהמדודה)בשיטהשלקורלציית
הערבולים-עמודהשחורה(וכןאתהאוופוטרנספירציהשחושבה
עלידישניהמודלים.ניתןלראות,כיכאשרהצמחיםהיובשלבי
גידולהתחלתיים)עדיום(201ההתאמהביןהמדידהלמודלים
פחותטובהמאשרהתקופהבההצמחיםגדוליםיותר)מיום.(203
לדוגמה,עבורמודל,SETהיחסהיומיהממוצעביןהמודללמדידה
לצמחיםהקטניםיותרהיה,60%ואילולצמחיםהגדוליםיותר.94%
ניתןלראותגםשלאורךכלהתקופההמוצגתבאיור,1המודל
המותאםלבתירשת,SET,מתאיםמעטיותרלערכיםהמדודים
)יחסיומיממוצעשל(76%בהשוואהלתוצאותמודלפנמן-מונטיס
≤¥†ßÓÚ·†ÛÂÒ

איור:2אוופוטרנספירציה)מ"מ/יום(בביתהרשתבאזורכורסיבסובבכנרת:
מדידהבשיטהשלקורלצייתהערבולים)עמודותשחורות(.המודלהמותאםלבית
רשת)-SETעמודותבאפורכהה(,מודלפנמן-מונטית)-RETעמודותבאפורבהיר(
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Ù¢ÂÓ·†‰Ó
ˆ¯≤≤†ßÓÚÓ†ÛÂÒ†≠†‰··†ÌÈÓ†˙ÎÈ
יחסיהתקבלהשםצריכתמיםנמוכהיותר.אימותהסברזודורש
בדיקההשוואתיתיסודיתשלתנאיהאקליםבשניבתיהרשת,
ניתוחשייערךבמאמראחר.

),(RETעבורוהתקבליחסיומיממוצעשל71%ביןמדידהלמודל.
בכלהתקופההייתהההשקיהגבוההמהאוופוטרנספירציההמדודה,
כךשכנראהלאהייתהמגבלתמיםלמטע.
איור) 2בעמודהקודם(,הבנויבצורהדומהלאיור,1מראהאת
האוופוטרנספירציההמדודהוהמחושבתעלידישניהמודלים
באזורחוףכורסישעלשפתהכינרת.גםכאןניתןלראותשלאורך
כלהתקופה,המודלהמותאםלבתירשת)(SETמתאיםיותר
לערכיםהמדודים,עםיחסממוצעשל 91%ביןערכיםיומיים
מדודיםומחושבים,בהשוואהלתוצאותמודלפנמן-מונטיס),(RET
עבורוהתקבליחסיומיממוצעשל82%לאורךכלהתקופה.אם
נשווהביןשלביהגידולהשונים,נראהגםכאןהתאמהיותרטובה
ביןהמדידהלמודל)(SETעבורצמחיםבוגריםיותרמיום)219יחס
יומיממוצעשל(102%מאשרבצמחיםקטניםיותר).(83%גם
בניסויזהלאהייתהמגבלתמיםלצמחיםוניתנההשקיהבערכים
גבוהיםיותרמהערכיםשנמדדו)לאמוצגבגרף(.

˙Â˜ÒÓ
ערכיהאוופוטרנספירציהשהתקבלוממודל)SETהמותאםלבית
הרשת(נמצאובהתאמהטובהיותרלערכיםהמדודיםבהשוואה
לערכיםשהתקבלוממודל.RET
לצמחיםמפותחיםיותרנמצאההתאמהטובהיותרביןהמודלים
לביןהערכיםהמדודים.
מקדםהגידול,שחושבעלסמךמודל,SETנמצאבהתאמהדי
טובהלערכיםשבספרות.
בגלילהמערביהתקבלהצריכתמיםיחסיתנמוכהמאשרבעמק
הירדן.ייתכןשהסיבהלכךהיאהשימושברשתבעלתהצללה
חזקהיותרבגלילהמערבי.

איור:3מקדםהגידולמחושבממודלSETבאזורכבריבגלילהמערבי)סימוןאיקס(
ובאזורכורסיבסובבכנרת)מעוין(כתלותבמדדשטחהעלה)(LAIבכלניסוי.
הקומייצגערכיKcמהספרות

˙‰„Â
ברצוננולהודותלקרייגופולמקיבוץיחיעםולמיקימקיבוץעיןגב,
שאיפשרולנולבצעאתהמחקרבבתיהרשת.תודותינוגםלהלל,
אחראיההשקיה,עלעזרתובהעברתהנתוניםהדרושיםלביצוע
המחקר.המחקרמומןעלידימענקמחקרמס' IS-3861-06של
,BARDקרןדו-לאומיתארה"בישראללמחקרופיתוחחקלאי.
המחקרממומןגםעלידיקרןהמדעןהראשישלמשרדהחקלאות,
פרויקטמס'.304-0285

˙Â¯ÙÒ
.1אורג,.בןשלוםח,.לוינגרטאייצ'יצ'ייע,.להבע:(2011).תגובת
הבננהלמנותמיםולסוגהמיםבביתרשתובמטעפתוח',עלון
הנוטע',65עמ'.31-26
.2דיקןא,.טנאיי,.גרווהא,.כהןש:(2009).מטעבננהצעירבבית
רשת:מיקרואקליםויעילותצריכתמיםעלידיהצמח'.עלון
הנוטע',63עמ'.39-35
3. Allen RG., Pereira LS., Reas D., Smith M. (1998): Crop
Evapotranspiration, guidelines for computing crop water
requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, FAO, Rome,
Italy, pp. 300.
4. FAO (2006): http://www.kimberly.uidaho.edu/water/fao56/
fao.pdf.
5. Moller M., Tanny J., Li Y., Cohen S. (2004): Measuring and
predicting evapotranspiration in an insect-proof screenhouse,
Agric. Forest Meteorol. 127, pp. 35-51.
6. Tanny J., Dicken U., Cohen S. (2010): Vertical variation in
turbulence statistics and energy balance in a banana screenhouse.
Biosystems Engineering, 106(2), 175-187.
7. Tanny J., Haijun L., Cohen S. (2006): Airflow characteristics,
energy balance and eddy covariance measurements in a banana
screenhouse. Agricultural and Forest Meteorology, 139 (1-2),
105-118.

איור 3מציגאתמקדםהגידול)(Kcכתלותבמדדשטחהעלים
).(LAIמקדםהגידולהתקבלבאמצעותחישובשלהיחסהיומיבין
האוופוטרנספירציההמדודהלביןהערכיםשהתקבלומהמודל
המותאםלבתירשת)(SETבשניהניסויים,לפינוסחה.2עבור
צמחיםקטנים)(LAI < 1.2מקדםהגידולקטןמ)1-עקבכיסויחלקי
שלהשטח(,אךעבורצמחיםבוגריםיותרערכומתקרבל.1-
כלומר,בצמחיםבוגריםהאוופוטרנספירציההמדודהשווהבקירוב
לערךשהתקבלמהמודל)כפישנראהגםבאיורים1ו.(2-ערכיKc
שהתקבלומאודדומיםלערכיםשהתקבלומהספרות)(FAO, 2006
)מסומניםבקו(.לאורךכלהתקופההיהמקדםהגידולבגליל
המערביקטןמעטמזהשהתקבלבעמקהירדן,כלומרצריכת
המיםהיחסיתהייתהפחותהבביתהרשתבגלילהמערבי.יתכן
כיההצללהשלביתהרשתבאזורזה,שהייתהחזקהמזושבעמק
הירדן,גרמהלמיתוןמשמעותייותרבתנאיהאקליםולכן,באופן
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