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מבוא
מאגר הנתונים של המעבדה לחקר הכנרת מבוסס בעיקרו על נתונים הנאספים במסגרת תוכנית ניטור
הכנרת המתבצעת ע"י המעבדה החל משנת  .1969מאגר הנתונים כולל מגוון תחומים :מטארולוגיה,
פיסיקה ,כימיה וביולוגיה של האגם )טבלה  .(1המידע הכלול במאגר הנתונים נאסף ברציפות ובשיטתיות
בתחנות דיגום קבועות )איור  (1ובתדירות קבועה .בנוסף לגוף מידע זה נמצאים במאגר נתונים הקשורים
לאגן ההיקוות המתעדכנים מגופים חיצוניים )מקורות ,השרות ההידרולוגי( ,נתונים מפרויקטים
המתבצעים במעבדה ושאינם כלולים בתוכנית הניטור ונתונים מגורמים חיצוניים שנאספו למטרות
מוגדרות באופן חד-פעמי.
מאגר הנתונים מהווה את הבסיס לניתוח ממצאי הנטור :באמצעותו ניתן לזהות ולבדוק מגמות רב
שנתיות המתרחשות באגם ,המאגר מאפשר את בדיקת הקשר והאינטראקציה בין מרכיביה השונים של
המערכת האקולוגית בכנרת לאורך זמן ומשמש בסיס לבניית מודלים לחיזוי תהליכים בכנרת .בנוסף
מאגר נתוני הכנרת משמש ככלי מחקרי בו עושים שימוש אינטנסיבי חוקרים במעבדה ובמוסדות מחקר
אחרים .מאגר הנתונים נגיש למשתמשים דרך רשת התקשורת הפנימית במעבדה ושליפת הנתונים
מתאפשרת בעזרת מערך יישומים שנכתבו למטרה זו.
טבלה  .1הפרמטרים הנמדדים במסגרת תוכנית הניטור.
תחנה

סוג הבדיקה
מטאורולוגיה
תחנה מטארולוגית
טמפרטורת האויר
תחנה מטארולוגית
לחות יחסית
תחנה מטארולוגית
טמפרטורת פני המים
תחנה מטארולוגית
רוחות-מהירות וכיוון
תחנה מטארולוגית
קרינה ארוכת גל
תחנה מטארולוגית
קרינה קצרת גל
גג המעבדה
קרינת אור PAR
פיסיקה
פרופיל טמפרטורות מים A,D,G,H,K,N,W,S
A,D,G,H,K,N,W,S
עומק סקי
A
פרופיל חדירות האור
כימיה
A,D,G,H,K
אלקליניות
A,D,G,H,K
כלוריד
A,D,G,H,K
סידן
A,D,G,H,K
פחמן דו-חמצני
A
פחמן אורגני
A,G,K
סולפיד
A,G
קילדל מומס
A,D,G,H,K
קילדל כללי
A,D,G,H,K
אמוניה
A,D,G,H,K
ניטריט
A,D,G,H,K
ניטרט
A,D,G,H,K
חנקן אורגני כללי
A,D,G,H,K
חמצן

תדירות הבדיקה
מדידות רציפות
מדידות רציפות
מדידות רציפות
מדידות רציפות
מדידות רציפות
מדידות רציפות
אחת לשבוע
אחת לשבוע
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבוע
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבוע
אחת לשבוע
אחת לשבוע
אחת לשבוע
אחת לשבוע
אחת לשבוע
אחת לשבוע
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טבלה  .1הפרמטרים הנמדדים במסגרת תוכנית הניטור) .המשך(
pH
זרחן כללי מומס
אורטופוספסט
זרחן כללי
סיליקה
סולפט
מרחפים נדיפים
מוצקים מרחפים
עכירות
ביולוגיה
פיטופלנקטון
כלורופיל
יצרנות ראשונית
זואופלנקטון
דגים
חיידקים ממקור צואתי
בקטריות

A,D,G,H,K
A
A
A,D,G,H,K
A
A,D,G,H,K
A
A,D,G,H
A,D,G,H,K

אחת לשבוע
אחת לשבוע
אחת לשבוע
אחת לשבוע
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבוע

A
A,D,G ,K,N,W,S
A
A
 52נקודות דיגום
 13תחנות דיגום
A

אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לחודש
אחת לחודש
אחת לחודש

איור  .1תחנות הניטור
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תיאור כללי של מאגר הנתונים
במאגר הנתונים סוגי מידע שונים כמפורט בטבלה :2
 .1נתונים גולמיים -הנתונים המקוריים המתקבלים מפלט של מכשירי דיגום או מחוקרי המעבדה.
נתונים אלו הנם בפורמטים שונים )קבצי  ,ASCIIגיליונות נתונים וכו'( נתונים אלו נשמרים ללא
שינוי ,בצורה דחוסה ,כדי שיהיה ניתן לשחזר מתוכם נתונים בשעת הצורך.
 .2טבלאות נתוני הניטור  -הנתונים הגולמיים מיובאים לבסיס נתונים  .Microsoft Access 2000המידע
המיובא לבסיס הנתונים נשמר ומאורגן בטבלאות נתונים לפי נושאים .נתונים הנקלטים בתדירות
שבועית או חודשית מצטרפים לטבלה ראשית .בבסיס הנתונים קימות טבלאות המכילות רצף של
נתונים מראשית הניטור ) (1969ואילך .רשימת הנושאים והטבלאות המרכזיות בבסיס נתוני הניטור
מופיעה בטבלה בנספח מס' ,1בסוף דו"ח זה.
 .3תיעוד המידע -אופיו המורכב של בסיס הנתונים וריבוי הטבלאות מחייבים תיעוד של המידע הקים
בו )מידע אודות מידע  .(metadata -התיעוד חיוני לאמינותו של מאגר הנתונים .מטרת התיעוד היא
לתאר בפרוט כל פרמטר מדוד או מחושב ,להסביר את שיטת הדיגום או החישוב ,המיכשור ,תחנות
המדידה ,החוקר האחראי וכו' .התיעוד מפרט שינויים שחלו במהלך השנים ומפנה למאמרים
המפרטים מתודולוגיה .התיעוד כולל הסברים למבנה הטבלאות ומציין את יחידות המדידה של
פרמטרים שונים .התיעוד נשמר כטבלאות בתוך בסיס הנתונים .פירוט הטבלאות והמידע אודותן
) (metadatהובא בדו"ח "מאגר הנתונים הממוחשב של המעבדה לחקר הכנרת שיצא לאור בשנת
) 1996דו"ח חיא"ל .(T20/96
 .4נתוני מערכת מידע גיאוגרפית )ממ"ג( -לחלק מהנתונים בבסיס הנתונים ,היבט גיאוגרפי מרחבי.
נתונים אלו משולבים ,מוצגים ומעובדים במערכת מידע גיאוגרפית )ממ"ג( .תוכנת הממ"ג ArcInfo
8.2יכולה להציג ולעבד ישירות את נתוני טבלאות השמורים בסיס הנתונים .Microsoft Access
 2000בנוסף ,מצוי בבסיס הנתונים מידע גיאוגרפי הנשמר בפורמטים ייחודיים לתוכנת ArcInfo
 .(shape files, coverages, personal geodatabase) 8.2מפות סרוקות ,תצלומים ,תצלומי אוויר
שמורים בפורמטים לעבוד תמונות )  jpgאו .( tiff
 .5סקרים מרחביים -בשנת  2000הוכנסה לשימוש מערכת ניטור נגררת )מנ"ג( הכוללת "נשא" נגרר
 ,Towed undulating underwater vehicleמד עומק ומערכת  GPSלאיתור מדוייק של מיקום
הנשא ,מחשב נייד לשליטה על שיוט המערכת ואיסוף נתונים וכן סידרה של חיישנים המותקנים על
הנשא .החיישנים מעבירים מידע בתדירות גבוהה מגוף המים למחשב המופעל בסירה ,תוך תנועת
המערכת אחרי הסירה ושינוי מיקומה בעמודת המים .מערכת הניטור הנגררת מאפשרת איסוף מידע
מרחבי מכל גוף המים .הסקרים מתבצעים כאחת לחודש באגם .כל סקר נמשך מספר שעות וכמות
הנתונים הנאספת היא גדולה ביותר )עד  200,000רשומות לסקר( .הטפול בנתונים אלו מתבצע
בעזרת יישום שפותח למטרה זאת .הסקרים המרחביים משולבים במערכת הממ"ג..
 .6תוכניות מחשב -חלק אינטגרלי ממאגר הנתונים הנם תוכניות מחשב ויישומים שנכתבו לצורך
תפעול המאגר .תפעול המאגר מתנהל ברובו ע"י הרצת תוכניות ייעודיות .קיימים  3סוגי תוכניות
במאגר .1 :תוכניות לייבוא מוסדר ולבדיקה של נתונים .2 ,תוכניות לעיבוד נתונים ולביצוע חישובים
מורכבים .3 .יישומים המופעלים ע"י המשתמשים .החשוב שבהם הנו היישום המאפשר גישה ישירה
לבסיס הנתונים לחוקרי המעבדה דרך רשת תקשורת פנימית.
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טבלה  :2סוגי המידע במאגר הנתונים של המעבדה לחקר הכנרת
סוג המידע
מידע גלמי
נתוני ניטור
תיעוד
נתוני ממ"ג
סקרים
מרחביים:
נתוני המערכת
הנגררת
נתוני המפר"ע
פרויקט המודלים
נתונים מגורמי
חוץ:
נתוני השרות
המטארולוגי
נתוני אגן היקוות

שנת
התחלה

תכולה
הנתונים המקוריים ,בפורמט המקורי ,במצב דחוס ,ללא שינוי ועבוד) .עד –
 1992על גבי מדיה מגנטית( .מאורגנים ע"פ נושאים בספריות מחשב ).(folders
 12בסיסי נתונים נושאיים )בתימטריה ,מטארולוגיה ,טמפרטורות ,זרמים,
כימיה ,פיטופלנקטון ,זואופלנקטון ,דגים ,ירדן ,ירמוך ,ליטורל ,ופרסומים(,
המקושרים לבסיס נתונים מרכזי) .כ.(Mb 500-
בסיס נתונים ) (kin_infoהכולל את טבלאות התיעוד בהן מצויה האינפורמציה
שנאספה אודות טבלאות הנתונים ,תיעוד תחנות הדיגום ,טבלאות Info
ייחודיות לנושאים שונים.
אוסף הקבצים המעובדים במערכת הממ"ג :קובצי מפות ,תלת ממדshape files ,
 ,personal geodatabase ,coveragesותמונות בנושאים :בתימטריה ,תחנות
ניטור ,סקרים מרחביים ,אגן היקוות ,גיאולוגיה ,דגום כלורופיל רב-ערוצי.
נתונים גולמיים ובסיסי נתונים מ  20סקרים מרחביים במהלך שנת  2001ו
.2002
נתונים גולמיים ובסיסי נתונים מסקרים מרחביים חודשיים בשנים .2000-2004
נתונים גלמיים ובסיסי נתונים :טמפרטורות נחלים) LDS ,מטארולוגיה
וטמפרטורות() RUSS ,נתונים איכות מים(.
נתונים מעובדים :נתוני קלט ונתוני אימות למודל.

1969
1969
1992
2001

2000

2002

נתונים משלש תחנות מטארולגיות צמח ,בית צידא ומרכז האגם.

2004

נתוני כימיה מתחנות גשר חורי וגשר אריק בירדן  .מתקבלים מחברת "מקורות"

1970

מבנה ,ארגון ותפעול מאגר הנתונים
נתוני הנטור מהווים את חלקו המרכזי של מאגר הנתונים .נתוני הניטור מאורגנים במספר בסיסי נתונים
על פי נושאי המידע השונים .בסיסי הנתונים מקושרים לבסיס נתונים מרכזי שבו מתבצעות כל פעולות
העיבוד כפי שמתואר באיור  ,2ומתופעלים ומנוהלים כיחידה אחת .בסיס נתונים הנו קובץ מחשב
המורכב מעצמים )  ( objectsשונים :טבלאות ,שאילתות ) ,(SQLתוכניות מחשב ) (visual basicטפסים
ועוד .החלוקה למספר בסיסי נתונים מפשטת את תהליך העיבוד ומסירה את מגבלת הגודל ) (2 Gהקיימת
כיום על כל בסיס נתונים יחיד ב .Microsoft Access 2000 -בנוסף קיימים בסיסי נתונים לנתוני הסקרים
המרחביים ונתוני פרויקט המודלים .מחשב נוסף מהווה שרת נתונים למשתמש .בו מצוי עותק של בסיס
נתונים שהמידע המעודכן מוזרם אליו .משתמשי הקצה מקושרים אליו ברשת ומשתמשים בבסיס
הנתונים באמצעות ישום המותקן במחשב האישי שלהם .מערכת מידע גיאוגרפית )ממ"ג( מתחברת
ישירות לבסיסי הנתונים וכן מעבדת מידע נוסף המצוי מחוץ לבסיס הנתונים .מבנה מאגר הנתונים
מוצגים באיור  ,2התוכניות שנכתבו לצורך תפעול ושימוש במאגר הנתונים מסוכמים בטבלה .3
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בסיס נתונים
מרכזי
הכולל את התוכניות
לייבוא ,בדיקה
וחישוב של נתונים

מידע-גולמי
קבצי נתונים
גולמיים
המתקבלים
מפלט מכשירים,
מחוקרי
המעבדה
ומגורמי חוץ.
נשמרים בצורה
דחוסה.

משתמשי
קצה -יישומים

תוכניות לקליטת
נתונים ולסינון
שגיאות

בסיסי נתונים
)(Microsoft Access
טבלאות נתונים רציפות
ונתונים מעובדים

קישור לבסיס
נתונים מרכזי

שרת בסיס
נתונים
למשתמשים

מטארולוגיה
כימיה
טמפרטורת המים
פיטופלנקטון
זואופלנקטון
אגן היקוות
תיעוד המידע
סקרים מרחביים:
בתימטריה
מערכת נגררת
מערכת פלואורסנציה

מערכת מידע
גיאוגרפית
ArcGis
מידע גיאוגרפי נוסף

איור  :2סכמה כללית של מבנה מאגר הנתונים
קליטת נתונים וסינון שגיאות
נתוני הנטור המוכנסים אל בסיס הנתונים באופן תדיר עוברים תהליך קליטה שעיקרו (1 :הבאת הנתונים
לפורמט אחיד המותאם למבנה הטבלה הראשית בבסיס הנתונים  (2סינון שגיאות.
מבנה ופורמט אחיד של בסיסי הנתונים מאפשרים בנית טבלאות רציפות לאורך שנים ,ומאפשרים עבוד
של נתונים מטבלאות שונות תחת סביבת עבודה אחת .טבלה היא מבנה קשיח של נתונים .היא בנויה
משדות )עמודות( ,רשומות )שורות( ומפתחות .הגדרת השדה קובעת את סוג הנתון שישמר בו )מספר ,תו,
משתנה לוגי וכו'( בנית מפתחות לטבלה נועדה למניעת כפילויות ברשומות ולמיון הטבלה בסדר מסוים.
הגדרת השדות והמפתחות הן השלב הראשון במניעת שגיאות בנתונים.
תהליך יצירת המבנה האחיד כולל בתוכו בניה וחישוב של שדות חדשים מהנתונים הנקלטים .לדוגמה:
מכשירים שונים רושמים תאריך בצורה שונה) :מספר היום בשנה או תאריך בלוח הגרגוריאני( ,התוכנית
מחשבת לכל הקבצים שדה של תאריך וזמן אחידים .יש טבלאות בהם צריך להוסיף את תחנת הדיגום,
לעיתים מחושבים שדות חדשים מתוך הפרמטרים הנמדדים )לדוגמה חישוב חנקן אורגני חלקיקי מתוך
ערכי קילדל ואמוניה(.
שגיאות יכולות להופיע בנתונים כתוצאה משיבושים בפעילות מכשיר מדידה ,או כתוצאה משגיאות
הקלדה .תהליך סינון השגיאות מורכב מהשלבים הבאים:
 .1קליטת הקובץ הגולמי לטבלה זמנית בבסיס הנתונים.
 .2בדיקת ערכי הטבלה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
 .3רישום הערכים החורגים מהקריטריונים בטבלת שגיאות .הטבלה מציינת את הערך ,הרשומה בה
הופיע ואת סוג השגיאה) .מתחת למינימום או מעל למקסימום וכו'(
 .4לאחר סריקה של טבלת השגיאות וברור הגורם לשגיאה ,מתבצעת פליטת הנתונים השגויים מן
הטבלה.
 .5טבלת השגיאות נשמרת גם היא בבסיס הנתונים.
 .6צרוף הטבלה הנקיה משגיאות ,לטבלה הראשית של אותו נושא.
תהליך הסינון מבוסס על קביעת ערכי מינימום ומקסימום קבילים לפרמטר .בדיקת נתוני הכימיה
מתבצעת ע"י בחינת ערכי הפרמטרים הכימיים במערכת של תנאים מורכבים המבוססים על הידע הכימי
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הקיים לגבי מערכת הכנרת )באחריות דר' עמינדב נשרי( .הקריטריונים על פיהם נערך הסינון לוקחים
בחשבון את המידע ו/או התנאים הבאים:
 .1תקופת הדיגום –אגם משוכב או מעורבל.
 .2עומק הדיגום-אפילימניון ,מטהלימניון ,היפולימניון.
 .3קורלציות בין פרמטרים כימיים שונים )כלוריד ומוליכות; חומר מרחף וחנקן אורגני חלקיקי(.
 .4קורלציה בין אותו פרמטר כימי בעומקי דיגום שונים.
 .5דיגום בתוך כתמי אצות ).(PATCHES
 .6קיום תנאים לוגיים בין פרמטרים )לדוגמה :ריכוז זרחן כללי צריך להיות גבוה מזרחן מומס(.
בשנת  2004הורחבה תוכנית סינון שגיאות והיא כוללת בדיקת קצב השינוי בזמן של כלוריד אלקליניות
וסידן .באמצעות תהליך סינון ובדיקת הנתונים הגולמיים ניתן לגלות לא רק שגיאות אלא גם תופעות
חריגות שהתרחשו באגם.
תוכניות לעיבוד הנתונים
חלק מן הטבלאות הקימות בבסיס הנתונים הן תוצרי חישובים הנערכים על הנתונים הנמדדים .חישובים
אלו מתבצעים בעזרת תוכניות מחשב שפותחו למטרות אלו:
 .1חישובי אוגר
חישובי אוגר של מרכיבים כימיים באגם )אינוונטרים( מתבצעים מתוך נתוני הריכוזים של המדדים
השונים .לצורך חישוב זה משתמשים במידע ממקורות שונים:
 .1כימיה  -ריכוזי הפרמטר הכימי ,הנמדד בעמודת המים ,בתאריך הדיגום.
 .2בתימטריה – היחס בין מפלס האגם לנפחו )עקום היפסומטרי(.
 .3מפלסים  -מפלס האגם היומי.
 .4עומק התרמוקלינה  -נתון המאפשר לחשב את כמות הפרמטר באפילמניון ובהיפולימניון בתקופת
השיכוב.
מהריכוזים המדודים מחושבים הריכוזים במרווחים של  1מ' .ע"י אינטרפולציה לינארית.
הריכוזים מוכפלים בנפח שכבת המים המתאימה) .איור מס'  .(3הכמויות מחושבות לפרוסות
בעובי  1מ' ומסוכמות לפי הצורך :לכל נפח האגם או לשכבות עומק ספציפיות.
בשנת  2004התקבלו מיחידת אגן ההיקוות "מקורות" נתוני עקום היפסומטרי המחושב
ברזולוציה של  1ס"מ ,ופותחה תוכנית לחישוב אינוונטרים ברזולוציה גבוהה יותר.
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איור  .3נתוני הקלט לחישוב אינוונטרים כימיים באגם.
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 .2חישוב ביומסה של אצות
בתוכנית הניטור של האצות נספרים תאי האצות של המינים השונים בעומקים שונים בעמודת המים
בתחנה במרכז האגם .מתוך נתונים אלו מחושבת הביומסה של כל מין אצה ) .(speciesלצורך חישוב זה
משתמשים בנתון של נפח התא )  .(biovolumeראשית מחושבת הביומסה לכל נקודת דיגום בעמודת
המים ואחר-כך מתבצעת אינטגרציה של הביומסה לכלל עמודת המים .התוכנית מאפשרת לבחור את
עומק האינטגרציה .את נתוני הביומסה של המינים השונים ניתן לאגד לביומסה של קבוצות אצות ולכלל
הביומסה.
 .3חישוב מאפייני השיכוב התרמי.
החל משנת  2004מתבצע החישוב ע"י פרוצדורה שפותחה על ידי דר' אלון רימר .הפרוצדורה מחשבת לכל
פרופיל טמפרטורה פונקציה מקורבת המתארת את שינוי הטמפרטורה עם העומק .מתוך הפונקציה
מחושבים :הגבול העליון של המטהלימניון ,הגבול התחתון ונקודת הפיתול )איור  .(4הפרמטרים
המחושבים לפרופיל הטמפרטורה נשמרים כטבלה בבסיס הנתונים.
17-Oct-2004
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איור  :4חישוב מאפייני השיכוב התרמי מתוך פרופיל הטמפרטורות
יישומים :כתיבה ופיתוח של יישומים למשתמשים:
המגמה המנחה פעילות זו הינה ,לאפשר לחוקרים עבודה עצמאית עם נתוני מאגר הנתונים תוך הגנה
מפגיעה בנתונים ושמירה על כללי אתיקה .לצורך כך נכתבות תוכניות אינטראקטיביות -יישומים-
המותאמות לצרכי החוקרים בתחומים השונים .תוכניות אלו נכתבות עם ממשק משתמש גרפי ומאפשרות
לבצע פעולות וחישובים שונים ,בצורה פשוטה ,ללא צורך בהכרות עם תוכנת בסיס הנתונים
היישום "כנרת"
יישום זה הנו היישום המרכזי של מאגר הנתונים ,המאפשר לכל חוקרי המעבדה נגישות ושימוש עצמאי
בנתוני בסיס הנתונים .התוכנית מותקנת על מחשבי החוקרים במעבדה והתקשורת לשרת הנתונים
נעשית דרך הרשת הפנימית )  .( windows NTליישום "כנרת" שני תפקידים  (1לאפשר פעולות בבסיס
הנתונים למשתמש ללא צורך בהכרת תוכנית בסיס הנתונים (2 .להגן על בסיס הנתונים מפני שינויים
בלתי מבוקרים .היישום מאפשר את הפעולות הבאות:
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 .1סריקת תכולת בסיס הנתונים  -נתן לסרוק את תכולת בסיס הנתונים המאורגנת ב"תוכן-ענינים" לפי
נושאים מרכזיים ותת-נושאים .לכל טבלה מוצג התעוד הקיים לגביה .היישום מאפשר לפתוח
טבלאות ולסרוק את המידע המעודכן .הטופס לסריקת תכולת בסיס הנתונים של היישום "כנרת"
מוצג באיור .2
 .2שליפת נתונים  -התוכנית מאפשרת שליפה של נתונים מתוך הטבלה ע"י הגדרת חיתוך בין מספר
קריטריונים )טווח תאריכים ,תחנות ,טווח ערכים וכו'( את הנתונים הרצויים ניתן לייצא כקבצי
.excel
 .3בצוע חישובים על הנתונים  -ניתן לחשב ממוצעים וסטיות תקן על הנתונים את תוצרי החישוב ניתן
לייצא כקבצי .excel
בסיס הנתונים הנגיש ליישום "כנרת" מוגן במספר רמות (1 :בסיס הנתונים מוגן בסיסמא  (2נקבעו
המשתמשים המורשים להשתמש בבסיס הנתונים וכניסתם מותנית בסיסמא ובשם משתמש אישיים(3 .
למשתמשים ברשת אפשרות קריאה בלבד של הנתונים .אין באפשרותם לשנות את הטבלאות .רק
לאחראי על בסיס הנתונים אפשרות לשינוי הטבלאות (4 .הפעולות אותן מבצע המשתמש נרשמות
בטבלה ייחודית ,כך ניתן לפקח על השימוש ביישום.
בשנת  :2004שלבים ראשונים בפיתוח רכיבים נוספים ליישום ,במגמה לפתח רכיבים שיאפשרו:
 .1צירוף של נתונים מתחומים שונים לטבלה אחת רבת משתנים.
 .2צפייה גרפית בנתונים.
צירוף של נתונים מתחומים שונים יתאפשר על ידי סינכרוניזציה של הנתונים מהטבלאות השונות
המבוססת על תאריך הדיגום .הכוונה היא לכלול את מרב הפרמטרים מתחומי הביולוגיה כימיה ופיסיקה
של האגם .טבלה כזו תהיה הבסיס לבדיקת קשרים בין הפרמטרים השונים ע"י תצוגה גרפית ותהווה
טבלה בסיסית לעיבוד סטטיסטי של הנתונים .כדי לבצע מהלך כזה נדרשת עבודת הכנה רבה של
הנתונים השונים ותכנות של ממשק משתמש.
צפיה גרפית של הנתונים תתאפשר ברמות שונות:
 .1צפייה בנתונים רב שנתיים,ממוצעים לתאריך דיגום ,המבוססת על הטבלה מרובת המשתנים
)איור .(5
 .2צפייה בנתונים הגלמיים הנמדדים בפרופיל עומקים בעמודת המים בגרפים תלת ממדיים שנתיים
)איור .(6
 .3צפייה בפרופיל נתונים יחיד ,הנבחר לתאריך דיגום )איור .(7
 .4שמוש ב  Pivot chartלצפייה במשתנים סטטיטיים של הנתונים.

איור  5תצוגה גרפית רב שנתית המבוססת על טבלה רבת-משתנים
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איור  .6גרף תלת ממדי המציג את פרופיל טמפרטורות המים בשנת 2004

איור  .7פרופיל ריכוזי הכלוריד בתאריך נבחר.
היישום "" MINIBAT
היישום המאפשר למשתמש לקלוט ולעבד את הנתונים הנאספים על ידי מערכת הדיגום הנגררת.
התוכנית מבצעת את הפעולות הבאות:
 .1ייבוא הנתונים הגולמיים לבסיס נתונים.
 .2אחוד בין שני סוגי הפלט של מערכת הדיגום :נתוני החישנים ונתוני ה) GPS-קורדינטות(.
 .3בדיקה וסינון של ערכים שגויים כאשר למשתמש אפשרות להגדיר את הגבולות הקבילים של ערכי
הפרמטרים השונים.
 .4פעולות חישוביות שונות כגון :חישוב ריכוזי כלוריד מתוך מדידת המוליכות החשמלית ,חישוב מרחק
המכשיר מן הקרקעית וכיוון התנועה שלו וכדומה.
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 .5חישוב ממוצעים של פרמטרים על פי שכבות עומק או על פי שכבות שוות טמפרטורה .המשתמש
מגדיר את שכבת העומק או הטמפרטורה והתוכנית מחשבת את ערכי ממוצעי הפרמטרים בכל
נקודה במרחב המוגדרת על פי קאורדינטות גיאוגרפיות.
במהלך שנת  2004הורחבה התוכנית והותאמה לשינויים במבנה קבצי הנתונים .בעקבות כיול ותיקון
מספר רכיבים במערכת הנגררת שודרגה תוכנת איסוף הנתונים ממכשירי המדידה ונוצר צורך לעדכון
היישום .במקביל שופרו ביצועי היישום והתוכנית כוללת עתה בנוסף למפורט לעיל ,אפשרות לצפות
במסלול תנועת המערכת הנגררת ,ולבחור קטעי מסלול-טרנסקטים ,לשם המשך העיבוד בתוכנת .Surfer
מטאורולוגיה
היישום המאפשר בצוע סינכרונזציה של נתוני התחנה של שלש תחנות השרות המטארולוגי :צמח ,בית
צידא ,תחנה  Aעם נתוני המעבדה ,ובנוסף מאפשר צפיה בנתונים ,בחירת שדות לייצוא ,ומיצוע של
הנתונים.
פיטופלנקטון
יישום המאפשר למשתמש לבצע חישובי ביומסה בצורה עצמאית .היישום מאפשר לבחור את פרק הזמן
ואת עומק השכבה שבה תחושב הביומסה .נתן לבחור את רמת הפרוט הטקסונומית של תוצר החישוב:
חישוב ביומסה לכל מין או לכל מחלקה .כמו כן מאפשר היישום מגוון פעולות על הקבצים הקשורים
לנושא הפיטופלנקטון.
טבלה  :3תוכניות מחשב ויישומים לעיבוד ושימוש בבסיסי הנתונים
היישום

פעילות

כנרת

יישום מרכזי :הפעלת בסיס הנתונים למשתמשים ברשת :סריקה ושליפה של
נתונים ,חישובים.
קליטה ועיבוד נתוני הדוגם המרחבי ,סינון שגיאות וחישובים אינטראקטיביים,
קליטה בדיקה ועבוד נתוני  . STDחישוב עומק תרמוקלינה ,קליטת נתוני סקי.
קליטה בדיקה ועיבוד נתוני כימיה .סינון שגיאות מורכב ,חישובי פרמטרים.
חישוב כמויות של מרכיבים כימיים באגם מתוך נתוני הריכוזים.

MINIBAT
STD

כימיה
אוגר
כלורופיל-
פרודקטיביות
מטארולוגיה
מטארולוגיה
 מקורותמפלסים
AIR-RDTM

פיטופלנקטון
ביומסה
LDS
RUSS

מטארולוגיה
MSI

פיטופלנקטון
מודלים

קליטת נתוני כלורופיל ופרודוקטיביות ,חישובי ממוצעים.
קליטה ובדיקת נתוני התחנות המטאורולוגיות של המעבדה.
קליטה ובדיקת נתוני התחנה המטאורולוגית של חברת מקורות.
קליטת נתוני מפלסים ,חישוב ממוצעים חדשיים.
קליטה ובדיקת נתוני קרינה ) (PARוטמפרטורת אויר ממכשיר . Li-cor
קליטה ובדיקת נתוני ספירות פיטופלנקטון.
חישובי ביומסה אצתית מתוך נתוני ספירות תאי אצות.
קליטת נתוני  LDSלבסיס נתונים.
קליטת נתוני  RUSSלבסיס נתונים.
יישום למשתמש .סינכרוניזציה של נתוני שלוש תחנות מטארולוגיות ,שליפת
נתונים ,חישובי ממוצעים.
יישום למשתמש .חישובי ביומסה ,צפייה בטבלאות בנושא הפיטופלנקטון,
שליפת נתונים.
יישום למשתמש .קליטה וצפייה בנתוני פרוייקט המודלים .פיתוח תוכניות
לעיבוד נתוני הקלט והאימות.
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שנת
הפעלה/עידכון
2004 / 2000
2004 / 2001
2004 / 1994
2004 / 1995
1995
1996
1997
1997
2001
1994
1996
1996
2002
2003
2004 / 2003
2003
2003

בנוסף לעבודה השוטפת של תחזוקת מאגר הנתונים קליטה ועיבוד הנתונים לצורכי המחקר השונים
והמשך פיתוח היישום המרכזי הותאם מאגר הנתונים לשינויים הבאים שהתרחשו בשנת :2004
עדכונים בעקבות שינוי ועדכונים במערך ניטור הזואופלנקטון :הורחבה תוכנית הניטור בתחום
הזואופלנקטון .בנוסף לספירות אורגנזימים בדגימת מים מעורבת מכלל עמודת המים ,נספרים
אורגניזמים מפרופיל של דגימות בעומקים קבועים .נבנים הכלים לקליטת הנתונים וארגונם במערך
טבלאות חדש.
עדכונים בעקבות שינויים במערך המיחשוב ביחידת אגן ההיקוות "מקורות" :נתוני הכימיה נקלטים
לבסיס הנתונים של המעבדה דרך מערכת המחשב של יחידת אגן ההיקוות "מקורות" )המבצעת את
האניליזות הכימיות( .כמו כן מתקבלים מחברת מקורות נתוני הכימיה מהירדן .התוכניות לקליטת
הנתונים הותאמו לשינויים במבנה קבצי הנתונים וזאת בעקבות שילוב מערך יחידת אגן ההיקוות במערך
המיחשוב המרכזי של מקורות.

מערכת מידע גיאוגרפית )ממ"ג(
תוכנת ממ"ג )  (ArcInfo 8.2היא תוכנה ייחודית המאפשרת הצגה ,עבוד וניתוח של מידע גיאוגרפי.
המידע נשמר בקבצים שהינם ייחודיים לתוכנת ממ"ג ומיוצג במפות .כל נושא במפה קרוי "שכבת-מידע".
אפשרויות הצגת המידע תשאולו ועיבודו הן רבות ומגוונות .התוכנה יכולה לענות על שאלות הקשורות
למאפינים המרחביים ,ולמאפינים שאינם מרחביים ,לחשב מרחקים ושטחים ,בתוכנה כלים
לאינטרפולציה מרחבית ,חישוב קונטורים וחישובים סטטיסטיים ,וכן אפשרויות להצגת המידע בתלת
מימד.
בבסיס נתוני ממ"ג של נמעבדה לחקר הכנרת המעבדה קימות שכבות המידע הבאות )איור : (4
.1
.2
.3

.4

.5
.6
.7

.8
.9

מפה סרוקה של הכנרת בק"מ  .1:50000נסרקה המפה הבתימטרית של הכנרת )הופקה ע"י המכון
הגיאולוגי והמרכז למיפוי ישראל( .לאחר הסריקה הוגדרה המפה ברשת קורדינטות והיא מהווה את
מפת הבסיס לתצוגת נתוני הכנרת.
תחנות הדיגום  -כל תחנות הדיגום של המעבדה ,ההיסטוריות והפעילות ,מיוצגות בממ"ג .הקשה על
סימן התחנה מאפשרת לראות את המידע הקים עליה.
בתימטריה -נתוני הסקר הבתימטרי שהתקיים בשנת  60,000 , 1986נקודות בהן נמדד גובה קרקעית
האגם  ,מוצגים בממ"ג .נתוני הבתימטריה עובדו לשם קבלת הקונטורים של גובה האגם )איור  .(5על
פי הקונטורים חושב העקום ההיפסומטרי :עקום המתאר את היחס בין מפלס האגם לנפח
האגם.בממ"ג ניתן להציג את מבנה האגם בתלת מימד.
סקרים מרחביים -הממ"ג מאפשר מיפוי ועבוד מתקדם של נתוני הדוגם המרחבי .הדוגם הנע
בתנועה גלית בגוף המים ,מודד עומק ,טמפרטורה ,עכירות ,כלורופיל ,מליחות ואת הקורדניטות של
מיקומו .בממ"ג ניתן (1 :להציג את הנתונים ,במיקומם הגיאוגרפי על גבי מפת הכנרת .לייצג אותם
לפי ערכיהם ,למשל בצבעים משתנים ,וכך להבחין בתופעות שונות ע"י צפייה במפה )ריכוזים
נמוכים ,גבוהים וכו'( (2 .לתשאל את הנתונים .ניתן לשאול שאלות לגבי צרופים של מספר פרמטרים
)כגון :היכן נמדדו ערכי כלורפיל וערכי עכירות בתחום ערכים נקוב( ,ולראות את התוצאות מוצגות
במפה (3 .לבצע אינטרפולציה על הנתונים ,בשיטות אינטרפולציה שונות ,וליצור קווי קונטור בכל
שטח האגם או בכל שטח נתון .מפות אלו כוללות מידע סטטיסטי על התפלגויות הערכים בהן )איור
 .(4בשנת  2004המשכנו בעיבוד נתוני המערכת הנגררת במסגרת הממ"ג.
חישוב אומדן של כמויות כלוריד באזור פוליה -מנתוני סקרים מרחביים באזור פוליה ,אזור של
נביעות מלוחות ,חושבו כמויות הכלוריד .תוך שימוש בכלי הממ"ג לבצוע אינטרפולציות של נתוני
הכלוריד הנקודתיים ולחישובי נפחי מים באזור מוגדר.
סובב כינרת -אוסף תמונות דיגיטליות של חופי הכנרת ב 33-תחנות.
אגן-היקוות -בממ"ג המעבדה שכבות מידע בנושא זיהום באזור אגן ההיקוות של הכנרת .השכבות
כוללות את הנושאים הבאים :נחלים; מיקום רפתות וכמות זיהום פוטנצילי; מאגרי קולחין; שפכים
תעשייתים ומיקום מיכלי דלק; שפכים ביתיים; ספיקת מעיינות; נתונים כימיים בנחלים; ספירת
חידקי קולי בנחלים; בארות שאיבה ותצפית..
המבנה הגיאולוגי התלת מימדי של אזור מערב הכנרת.
מיפוי תפוצת הפיטופלנקטון באגם) -דר' י .יעקובי( החל משנת  2001מתבצע דיגום חדשי של ריכוז
והרכב הפיטופלנקטון בחתך עומק ב 30 -תחנות באגם ,ונאסף מידע על הפיזור התלת ממדי של
הפיטופלנקטון בכנרת .הדיגום מתבצע באמצעות מערכת פלואורוסצנציה נידת )מפר"ע( המודדת את
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ריכוז הכלורופיל בתאים .נתוני הסקרים רוכזו ואורגנו בבסיס נתונים .נתוני כל סקר מופו והוצגו
בתלת מימד) .דו"ח  .(T 12/02המיפוי מאפשר להבחין בשינויים המרחביים והעתיים בתפוצת
הפיטופלנקטון באגם )איור  .(6י הסקרים ,ע"י בצוע אינטרפולציות ,חושבה כמות כלל הכלורופיל
המצויה באגם לכל תאריך) .איור  .(5בשנת  2004המשכנו בניתוח הממצאים בממ"ג ,וחושבה כמות
הכלורופיל בכלל האגם במועדי הסקרים השונים.

Legend
20
Jan-01-11
Jul-01-19
Aug-01-15
Sep-01-4
Sep-01-25
Nov-01-21
Jan-02-30
Feb-02-14
Mar-02-12
Apr-02-23

איור  .8המפה הבתימטרית של הכנרת

איור  .9נתוני המפר"ע :התפלגות הכלורופיל בזמן ובמרחב

בשנת  2004שולבה במערכת הממ"ג תוכנת  SISCALלעיבוד תצלומי לווין .במסגרת השימוש בתוכנה אנו
מקבלים תצלומי לווין הכוללים את התוצרים הבאים :טמפרטורת פני המים ,ריכוז כלורופיל ,ריכוז חומר
מרחף ,עומק סקי .התוכנה מאפשרת את עיבוד התצלומים בכלים שפותחו למטרה זו מתוך הממ"ג.

איור  .10טמפרטורת פני המים .צילום לווין מתאריך 4.12.2004
בשנת  2004הכנסנו לשימוש את תוכנת  GMSככלי נוסף לעבוד נתונים במרחב תלת מימדי .התוכנה
מאפשרת ביצוע אינטרפולציה בתוך שריג תלת מימדי )איור ) .(8בעוד שבממ"ג ניתן לבצע אינטרפולציה
במרחב דו-מימדי בלבד( .את השריג התלת מימדי נתן לחתוך בכל מימד ובכל כיוון ולקבל תמונת מצב
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מכל גוף המים .השימוש בתוכנה הינו בשלבים ראשוניים של לימוד היכולות של התוכנה והתאמתה
לצרכי המעבדה.

איור  .11ריכוז כלורופיל הצגה בתלת מימד של נתוני המפר"ע מתאריך  19/7/2001בתוכנת GMS

פרויקט המודלים
פרויקט "פיתוח מודלים לימנולוגיים/אקולוגיים לכנרת" ,פרויקט שמטרתו ליצור כלי לחיזוי תהליכים
בכנרת ולבחינת תרחישי תפעול שונים ,זקוק לנתונים לשלוש מטרות :נתונים לכיול המודל ,נתוני קלט
להרצת המודל ונתונים המשמשים לאימות תוצאות הרצת המודל .חלק מנתונים אלו נאסף במסגרת
הפרויקט וחלק מהנתונים מקורם מבסיס נתוני הנטור ,וממקורות אחרים )השרות ההידרולוגי ,חברת
"מקורות"(.
עיבוד הנתונים וכתיבת היישום לתפעול נתוני הפרויקט מתבצעים במסגרת פעילותו של מאגר הנתונים
החל משנת .במסגרת פעילות זאת בוצעו המשימות הבאות:
 .1ארגון הנתונים הנאספים במסגרת הפרוייקט בבסיסי נתונים וכתיבת יישום )מערכת תוכניות
אינטראקטיבית( לקליטתם ועיבודם .בסיסי נתונים אלו כוללים את :נתוני הLake ) LDS -
 LDS ,(diagnostic systemהנה מערכת הממוקמת במרכז האגם ורושמת נתונים מטארולוגיים ואת
פרופיל טמפרטורת מים ע"י  46טרמיסטורים ,בתדירות של  20שניות .מדדי איכות המים , pH :חמצן,
כלורופיל ,עכירות ,מוליכות חשמלית וטמפרטורת המים ,נדגמים ע" דוגם אנכי ) ( Russ profiler
במרכז האגם 4 .פרופילים ביממה מעומק  4מ' עד  30מ' .נתונים אלו מאורגנים בבסיס הנתונים:
 .Russ.mdbנתוני טמפרטורות הנחלים מהירדן ומנחל משושים מאורגנים בבסיס נתונים
 .Rtemp.mdbבסיסי הנתונים השונים מקושרים לבסיס נתונים מרכזי  ,Models.mdbבו מצוי
היישום לקליטת הנתונים ,שבאמצעותו נקלטו מאות קבצים של נתונים גולמיים למערכת מסודרת
)איור .(6
 .2עיבוד המידע המטאורולוגי והתאמתו לשימוש כקלט למודל .תהליך מורכב הכולל :תיקון מהירות
הרוח ל10מ'; ביצוע אינטרפולציה לחישוב מידע חסר; חישובי שדות חדשים; יצירת קובץ טקסט
שעתי ויומי רציף ועוד.
 .3עיבוד המידע מאגן הניקוז והתאמתו לשימוש כקלט למודל .התהליך מצריך איסוף ,אירגון ואיחוד של
מידע ממקורות שונים לטבלה המכילה מידע על ספיקות  ,ריכוזי פרמטרים כימיים וטמפרטורת מים
בשש תחנות באגן הניקוז.
 .4יצירת קובצי אימות )  (validation filesלמודל .קבצים אלו הוכנו מנתוני הניטור וכוללים:
טמפרטורת מים ,ריכוזי פרמטרים כימיים וביולוגיים.
אבטחת מידע וגיבויים
מאגר הנתונים שבמעבדה לחקר הכנרת מוגן במספר רמות:
 .1ברמת מערכת ההפעלה ) - ( Windows 2000המאפשרת גישה רק למשתמשים מורשים מתוך כלל
משתמשי הרשת.
 .2ברמת התוכנה )  ( Microsoft Access 2000אשר גם בתוכה הוגדרו המשתתמשים המורשים וניתנו
סיסמאות אישיות ,וכן קימת סיסמה ייחודית לבסיס הנתונים.
 .3הרשאה לשינוי הנתונים ניתנה רק לאדמינסטרטור של מאגר הנתונים.
14

.
גיבויים -מתקימת שגרת גיבויים יומית ותקופתית של מאגר הנתונים .מאגר הנתונים מגובה על מחשב
נוסף במעבדה מדי יום .כמו כן מאגר הנתונים מגובה על מדיה מגנטית במספר עותקים .עותק של מאגר
הנתונים נשמר בכספת של ההמעבדה לחקר הכנרת ובכספת של חקר ימים ואגמים בחיפה.

קצב גידול מאגר הנתונים
למאגר נתוני הכנרת קצב גידול טבעי הנובע מכמות הנתונים שמקורם בניטור השגרתי ומתווספת למאגר
בכל שנה .במקביל גדל בהתמדה נפח מאגר הנתונים מאגר הנתונים כתוצאה מהכנסת שיטות דיגום
מתקדמות והפעלת מיכשור ממוחשב לאיסוף נתונים כפי שמודגם באיור  .10השינויים המרכזיים שחלו
בהיקף מאגר הנתונים בעשור האחרון הנם:
 .1הקמת תחנות מטארולוגית בטבחה ובעין גב -בשנת  1996הופעלה תחנה מטארולוגית באגם מול
המעבדה .התחנה רושמת מידע מטארולוגי בתדירות אחת ל 10-דקות .סה"כ של כ50,000-
רשומות בשנה .בשנת  2000החלה לפעול תחנה מטארולוגית מול חוף עין גב .התחנה רושמת
מידע מטארולוגי בתדירות של אחת ל 15-דקות .סה"כ כ 35,000 -רשומות בשנה.
 .2הפעלת מערכת ניטור נגררת -הפעלת הפעלת המערכת המופעלת הכל מרחב הכנרת החל משנת
 2001הביאה לגידול ניכר בנפח הנתונים הנאסף .תדירות הדיגום נעה בין  7-15רשומות לשניה.
סקר מרחבי של כלל האגם עורך  4-5שעות ,מספר הרשומות לסקר מגיע ל 200,000 -רשומות.
סקרים מתבצעים בתדירות של אחת לחודש.
 .3הפעלת פרויקט המודלים בשנת  - 1999במסגרת פרויקט המודלים נאספים נתונים מטארולוגיים
ופיסיקליים הדרושים להרצת המודל .נתוני טמפרטורה בנחלים נמדדים בנחל משושים ובירדן
החל משנת  2000ונקלטים בבסיס הנתונים .המכשיר מודד טמפרטורה כל  10דקות ,סה"כ50,000-
רשומות לתחנת דיגום .נתונים מטארולוגיים ונתוני פרופיל טמפרטורת המים נאספים ברציפות
משנת  1999ע"י מכשיר  LDSהמכשיר דוגם כל  20שניות ,מ 46 -תרמיסטורים וחישנים
מטארולוגיים סה"כ של כ 1,500,000 -רשומות לשנה .נתונים אלו משודרים למעבדה.
 .4נתוני תחנת ניטור אוטומטית ) .(ECORAFTהתחנה הוקמה בשנת  2002וממוקמת במרכז
האגם .התחנה אוספת ומשדרת למעבדה ברציפות ובזמן אמת ,נתונים מדוגם ) (Profilerהנע
לאורך עמודת המים .הפרמטרים הנמדדים הנם , pH :חמצן ,כלורופיל ,עכירות ,מוליכות
חשמלית ,טמפרטורה ,עומק .דיגום של  4פרופילי עומק ביממה מעומק  2מ' עד  30מ'.
 .5במהלך שנת  2003נחתם הסכם עם השרות המטארולוגי לקבלת נתונים מטארולוגיים ,משתי
תחנות :צמח) -בדרום האגם( ובית צידא )בצפון(  ,ומשנת  2004אנו קולטים נתונים מתחנה
מטאורולגית חדשה נוספת הממוקמת במרכז האגם )בתחנה  .(Aתחנות אלו דוגמות בתדירות
של  10דקות פרמטרים מטארולוגיים רבים .הנתונים מועברים לבסיס הנתונים של המעבדה
באופן שוטף ,אחת לחודש .סה"כ כ 50,000 -רשומות לשנה לתחנה .צרוף תחנות אלו הביא
לגידול ניכר בבסיס נתוני המטאורולגיה.
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: סיכום הטבלאות המרכזיות בבסיס הנתונים של הניטור.1 נספח

SUBJECT
Databse contents
Monitoring stations
Bathymetry
Bathymetry
Levels
Levels
Meteorology
Meteorology
Meteorology
Meteorology
Meteorology
Meteorology
Meteorology
Meteorology
Meteorology
Meteorology
Meteorology
Meteorology
Meteorology
Meteorology
Water temperatures
Water temperatures
Water temperatures
Water temperatures
Water temperatures
Water temperatures
Water temperatures
Water temperatures
Water temperatures
Water temperatures
Currents
Irradiance profiles
Secchi
Chemistry
Chemistry
Chemistry
Chemistry
Chemistry
Chlorophyll

TABLE SUBJECT
LKDB documentation
Monitoring stations information
Bathymetric data
Lake volume & area
Levels, daily
Levels, monthly
Data from KLL meterologic station
KLL meterologic data from Ein-Gev
Air temperatures & photosynthetically active radiation (PAR)
Rain data from KLL meterologic station
Mekorot meterologic data from meterologic station
Mekorot rain data from 6 stations
Wind, Tabha
Air radiation ,Mekorot
Wind, Ein-gev
Wind, Haon
Wind, Tel Kinrot
Wind, Givat-Yoav ,Karey-Deshe
Barometric pressure, at Degania alef
Barometric pressure, at Ramat david
Water temperature, weekly monitoring
Water temperature, STD raw data, 1991-92
Water temperature, STD raw data, 1993-95
Water temperature, STD raw data, 1996 - 1999
Water temperature, STD raw data, 2000 - Oct 2001
Water temperature, STD raw data, nov-2001 - on going
Water temperature, Haon
Water temperature, Arbel
Monitoring information
Thermocline depth
Currents
Irradiance profiles
Secchi
Chemistry, weekly monitoring
Cloride
Mg
Chemistry information
Sedimentation rates (sediment traps)
Chlorophyll,depth profiles
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SUBJECT
Chlorophyll
Chlorophyll
Chlorophyll
Productivity
Productivity
Productivity
Phytoplankton
Phytoplankton
Phytoplankton
Phytoplankton
Phytoplankton
Phytoplankton
Bacteria
Bacteria
Picoplankton
Protozoa
Protozoa
Pathogenic bacteria
Pathogenic bacteria
Zooplankton
Zooplankton
Fishes
Fishes
Fishes
Littoral
Littoral
Publications
Publications
Publications

TABLE SUBJECT
Chlorophyll,depth profiles
Chlorophyll, biweekly integrated
Chlorophyll, monthly averages
Productivity, depth profliles
Productivity, biweekly integrated
Productivity, monthly averages
Phytoplankton,number of cell & organism
Phytoplankton,number of cell & organism
Phytoplankton codes & taxonomic
Phytoplankton biomass, weekly integrated, 5 groups
Phytoplankton biomass, monthly averages, 5 groups
Phytoplankton total biomass, monthly averages
Bacteria
Thymidine uptake
Picoplankton
Protozoa, ciliates & flagellates
Protozoa, mixotrophic flagellates
Pathogenic bacteria 1980-1985
Pathogenic bacteria
Zooplankton biomass
Zooplankton biomass, monthly averages
Fishes, yearly catch
Fish abundance determined by scientific echosounder
Map of lake-kinneret at -209 with x,y,coordinate of fish_den table
Littoral stations: chemistry; algae biomass; chlorophyll.
Littoral stations: chemistry; algae biomass; chlorophyll; pheophytin.
Biblliography of Lake Kinneret: pre-laboratory publications,
years:1553-1968
Biblliography of Lake Kinneret: list of publications of KLL scientists,
from 1969
Biblliography of Lake Kinneret: KLL, Mekorot reports & other
institutes from 1936
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