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 .1הקדמה
במהל חודשי הקי  ,חימו פני הכנרת ע"י קרני השמש גור להיווצרות שכבת מי חמי וקלי
בעובי של מספר מטרי )אפילימניו (epilimnion ,המכסה שכבה של מי קרי וכבדי יותר )היפולימניו,
 .(hypolimnionהאיזור המפריד בי שתי השכבות )מטאלימניו (metalimnion ,מצטיי במפל )(gradient
טמפרטורה גדול ,והמשטח שבו מפל הטמפרטורה הוא מקסימלי נקרא תרמוקלינה ) .(thermoclineבמהל
עונתי רגיל התרמוקלינה נוצרת בגלל גידול הדרגתי של קרינה וחו בחודשי האביב ,והיא הולכת ומעמיקה
במש חודשי הקי והסתיו .בתחילת החור! משתווה הטמפרטורה בשתי השכבות ,וכתוצאה מכ בחודשי
החור! חל ערבוב מלא של האג ,וחוזר חלילה.
באג שבו קיימת תופעת שכוב תרמי עונתי ,השכבה העליונה שונה מהשכבה התחתונה ג מבחינת
ההרכב ההידרוכימי .לשינויי העונתיי שחלי בכמויות וריכוזי של רכיבי כימיי בשתי השכבות יש
חשיבות רבה בקביעת התנהגותה של המערכת הביולוגית של האג ,ובקביעת איכות המי .לפיכ תאור
הדינמיקה השולטת על תהליכי הערבוב המתקיימי בגו! המי חיוני להבנת המערכת ככלל .
שכוב תרמי עונתי גור לכ שהערבוב בי שתי שכבות המי הוא מוגבל ,ולכ ג ההרכב
ההידרוכימי של השכבה העליונה משתנה בזמ השכוב באופ שונה מזה של השכבה התחתונה .חלוקת גו!
המי לשתי שכבות מעלה שתי שאלות עיקריות:
 .1באיזו שכבה מתערבבות הספיקות החיצוניות ע המי באג ? :לאור חו! הכנרת ,ובקרקעית
האג נובעי מעיינות מלוחי ,שתורמי כ 90%$ממליחותו ,ואילו כניסת המי העיקרית היא מנהר
הירד ומנחלי רמת הגול והגליל )תרשי  .(1על פי המיקו הגיאוגרפי של המעיינות הידועי והנחלי
בשולי האג ,בתקופת השכוב ה מעשירי את השכבה העליונה .ע זאת ,ידוע )(Hurwitz et al. 1999
כי בעומק של מספר מטרי מתחת לקרקעית האג כלואי מי במליחות גבוהה ביותר המעשירי את מי
האג במלח בתהלי של דיפוזיה .קיימות אמנ הערכות ) (Nishri et al. 2003כי מידת העשרה זו זניחה
יחסית לשפיעת המעיינות המלוחי בשולי האג ,א אלה ברוב הערכות שהתבססו על מדידות נקודתיות
ולא על שיקולי מאזניי של מי ומלח .נציי ג שצפיפות מי המעיינות המלוחי גבוהה מזו של מי
הכנרת ,ולפיכ תתכ ג אפשרות שמי המעיינות המלוחי לאחר נביעת גולשי על קרקעית האג,
ומתערבבי דווקא בשכבה התחתונה של גו! המי.
 .2מה הוא שעור הערבוב העונתי בי שכבת המי העליונה לתחתונה ? .ע תחילת השכוב התרמי
מתחילה עלייה בריכוז האמוניו והפוספט )נוטריאנטי( בהיפולימניו– שניה כתוצאה מפירוק חומר
אורגני ,ותרומת סדימנטי מקרקעית האג ) .(Eckert et al. 2002באותו זמ ריכוז הנוטריאנטי בשכבת
האפילימניו הול ופוחת .התוצאה היא שני גופי מי בהרכב הידרוכימי שונה ,המופרדי ביניה ע"י
מישור התרמוקלינה .במקביל ,פעילות ביולוגית של אצות ומיקרואורגניזמי בשכבה העליונה צורכת מחד
את אור השמש ,ומאיד נוטריאנטי ,שמקור העיקרי בתהליכי הערבוב המוגבלי ע השכבה התחתונה.
מכא שלתהלי מעבר נוטריאנטי משכבה זו לשכבה העליונה חשיבות רבה בקביעת התנהגותה של
המערכת הביולוגית של האג ,ובקביעת איכות המי.
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לצור בירור שתי השאלות ועל מנת להערי כמותית את תהליכי הערבוב בזמ ,מוצע להשתמש
במודל שימור מסת המי ושימור מסה של רכיב כימי ,שבו יבואו לידי ביטוי כניסות המי מהירד
ומהנחלי ,מהמעיינות המלוחי ,וכ ישתת! רכיב הערבוב שבי שתי שכבות המי .על מנת שנית יהיה
לבצע שימור מסה מדויק ולאמת את תוצאות המודל בערכי מדודי ,יש לבחור ברכיב כימי המצטיי
במספר תכונות :א .מדידת הרכיב היא זולה וקלה .ב .כניסות ויציאות לאג וממנו )"מקורות" ו"בורות"(
ידועי וניתני לכימות .ג .הוא איננו משתת! בפעילות הכימית והביולוגית שמתרחשת באג )אינרטי( .ד.
נית להבחי במדידה בי ריכוזו באפילימניו ובהיפולימניו.
יו הכלור ) (Cl$עונה על כל הדרישות שצוינו לעיל .ריכוזו נמדד דר קבע ה בפרופיל גו! המי וה
בספיקות הנכנסות לאג ,והוא מייצג את המליחות ,ואת התנהגות כלל הרכיבי המשמרי באג,
וההבדלי בי ריכוז ה  Cl $בשכבה העליונה והתחתונה של הכנרת ניתני למדידה מדויקת )תרשי .(2
בכנרת ,שמליחותה כיו כ  250 $מ"ג  Clלליטר נית להבחי כי בדר כלל ריכוז ה Cl $בשכבה העליונה
גבוה יותר מהתחתונה בתקופת השכוב )תרשי  .(3הבנת הדינמיקה השולטת על שינוי ריכוז ה Cl $בפרופיל
המי ,והיכולת לייצג אותה באמצעות מודל ,מאפשרי הערכה כמותית ה של תהליכי הערבוב
המתקיימי בגו! המי ,וה של השפעת השטפי החיצוניי.

 .2המודל
2.1

הנחות
סוג המודל שבו נשתמש ידוע בניתוח מערכות כמודל תאי ) ,(Cell Modelהשיי למשפחה גדולה

יותר של מודלי בש הכללי קלט – פלט ) .(Input Output Modelsמודלי מסוג זה ממירי קלט לפלט
באמצעות "מערכת" ) (Systemשל משוואות מעבר מתמטיות ומספר מצומצ של פרמטרי ) Lumped
.(parameters
במודל הנוכחי ה"קלט" הוא ספיקות מי ומלח נכנסות ויוצאות מהאג ,שינויי נפח האג ,ושינויי
נפח השכבה העליונה והתחתונה ,אות נית לחשב דר מציאת עומק התרמוקלינה .ה"מערכת" היא סדרת
משוואות מתמטיות )ראה משוואות  1עד  4בהמש( המתארות את השינוי בזמ של כמות המי והCl $
בשתי השכבות ,וה"פלט" הוא ריכוז ה Cl$בכל שכבה בנפרד.
אחד השימושי במודלי כאלה הוא זיהוי המערכת ) .(System Identificationכלומר ,א הקלט
של המודל ידוע ממדידות ,וכ ג הפלט הצפוי ,אזי הבעיה שנותרה היא זיהוי והצבה של מערכת משוואות
המעבר ,וכיול הפרמטרי של מערכת זו .במקרה כזה עלינו להניח כי אנו מביני את מהות התהלי
הפיזיקלי שבי הקלט והפלט ,ולתאר את המערכת ע"י סדרת משוואות והנחות המתאימות ביותר
למטרתנו .המבח לנכונות המערכת שתיארנו הוא מבח התוצאה :א המערכת בנויה על בסיס פיזיקלי
הגיוני ,ההנחות שבבסיסה ה סבירות ,והיא מיטיבה לתאר את תהלי המעבר מנתוני הקלט לנתוני הפלט,
אזי תהלי הזיהוי הצליח.
המערכת המוצעת במודל הנוכחי מבוססת על הנחות מסוימות שהנחנו מראש:
 .1האג משוכב תרמית במהל #מרבית חודשי השנה )אפריל עד דצמבר( ,ובמצב של ערבוב מלא
בחודשי ינואר&מר' .לכ ,במהל תקופת השכוב התרמי מתואר האג במודל כשני מכלי בעלי נפח
משתנה ,ואילו בתקופת הערבוב המלא הוא מתואר כמיכל יחיד.
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 .2כניסות ויציאות המי )כולל התאדות( והמלח לאג נעשות דר #השכבה העליונה בלבד .לפיכ,
שינוי חודשי בנפח האפילימניו שווה לסכו כל הכניסות )ירד ,נחלי ,מעיינות( פחות כל היציאות
)שאיבה ,ושחרור מי דר הסכר( ,פחות התאדות ,ובתוספת כמות המי שעוברת מההיפולימניו
לאפילימניו במהל החודש .לעומת זאת ,השינוי חודשי בנפח ההיפולימניו הוא רק רכיב המעבר ממנו
לשכבה העליונה .משוואות שימור ה Cl$למעשה זהות למשוואות שימור המי ,מלבד רכיב ההתאדות
הנשמט מה ,מאחר והמי המתאדי אינ מכילי  ,Clולפיכ אינ משתתפי במאז המלח.
 .3בכל שכבה קיי ערבוב מלא ) .(Complete Mixingלכ כמות ה Cl$שיוצאת מכל שכבה שווה
למכפלת ספיקת המי היוצאת ,בריכוז של אותה שכבה.
 .4רכיב הערבוב העיקרי בי השכבות הוא כמות המי העוברת מההיפולימניו לאפילימניו בזמ
שהתרמוקלינה מעמיקה .כל שאר מעברי המי והמלח האפשריי בי השכבות כתוצאה מהבדלי צפיפויות
מי מקומיי ה זניחי ביחס לרכיב העיקרי.
2.2

משוואות שימור מסה

תקופת השכוב :המכלי מופרדי ביניה ע"י משטח אופקי )תרשי  – (4התרמוקלינה ,שמחלקת
את נפח האג לשתי שכבות .שימור מסת המי בשתי השכבות מתואר ע"י המשוואה:
∆V1
= Q in − Q out − E + Q m
∆t
∆V2
= −Q m
∆t

(1

a.
b.

ואילו שימור מסת ה  Cl$נתו ע"י:
∆S1
= Sin − S out + S m
∆t
∆S 2
= −S m
∆t

(2

a.
b.

כאשר  ∆V1ו ∆V2 $ה שינויי נפח האפילימניו ) (1וההיפולימניו ) (2במיליו מ"ק )מלמ"ק( בפרק
הזמ ) ∆tחודש( בהתאמה;  Qinו Qout $ספיקת המי הנכנסת והיוצאת מ האג )מלמ"ק\חודש(; E

התאדות )מלמ"ק\חודש(;  Qmכמות המי העוברת מההיפו $לאפילימניו בזמ שהתרמוקלינה מעמיקה
))מלמ"ק\חודש(;  ∆S1ו ∆S2 $שינויי מסת הכלוריד באפילימניו ובהיפולימניו )טו(;  Sinו Sout $ספיקת
ה Cl $שנכנסת ויוצאת מ האג )טו\חודש( ,בהתאמה;  Smכמות ה Cl $העוברת מההיפולימניו
לאפילימניו בזמ שהתרמוקלינה מעמיקה )טו\חודש(;  V=V1+V2ו S=S1+S2 $נפח המי ומסת הCl $

באג כולו ,בהתאמה ,כסכו של שתי השכבות .הקשר בי משוואות  1ו 2$הוא שכמות הכלור בכל שכבה
היא מכפלה של ריכוז הכלור  Cבשכבה בכמות המי ,כלומר  .S2=C2×V2 ,S1=C1×V1מכא שפתרו
סימולטני של ארבעת המשוואות יאפשר את חישוב של ריכוז ה Cl$הממוצע בכל אחת משתי השכבות ) C1 ,

 (C2והשוואת התוצאה )הפלט( לערכי מדודי ,לש בדיקת איכות המודל והנחותיו.
ערבוב מלא :משוואות  1ו 2$מתנוונות לשתי משוואות .משוואת מאז המי:
∆V
= Q in − Q out − E
∆t

(3
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ומשוואת מאז ה : Cl$
∆S
= Sin − S out
∆t

(4

משוואות  3ו 4$אינ אלא מאזני מי ומלח של האג ,ולכ המודל המוצע בתקופת ערבוב מלא הוא
פשוט שחזור של מאזני אלה.
נית לפתור את המודל אחרי הצבת תנאי התחלה ,המצייני כי בזמ כלשהו שהוגדר כזמ התחלתי
) ,(t=0נפח האג הוא  V0ומסת ה Cl $שבו היא .S0
2.3

יישו המודל&הצבה ופתרו
בחינת רכיבי המודל )צד ימי במשוואות  1ו (2$מגלה כי כול ,למעט  Qmו ,Sm$מצייני כמויות

חודשיות של מי ו Cl $שמתקבלות באופ שגרתי בתהלי החישוב של מאזני המי והמלח של הכנרת
) .(Rimmer, and Gal, 2003 ;Mekorot, 1987-2003במלי אחרות ,השינוי החודשי בכמות המלח באג,
ההתאדות החודשית ,וכ כניסות ויציאות המי והמלח ה ערכי מדודי וידועי בכל שנה הידרולוגית.
על מנת להשלי את נתוני הקלט למודל נותר לנו למצוא את ערכ של הערכי החסרי ,וכ את חלוקת
האג לשני נפחי בכל צעד זמ.
כפי שהוגדר לעיל ,האופק המפריד בי השכבה העליונה לתחתונה נקבע ע"י הגדרה שיטתית של
מיקו התרמוקלינה כמשטח אופקי שבו מפל הטמפרטורה מקסימלי .בפונקציה שפותחה לצור המודל
מקרבי ביטוי מתמטי אמפירי למדידות הטמפרטורה כנגד עומק .הנקודה שבה הנגזרת השנייה של
פונקצית הטמפרטורה כנגד העומק מתאפסת )"נקודת הפיתול"( הוא מיקו התרמוקלינה ) Ztתרשי .(5
ער זה ,יחד ע עקו רו$שטח ) A(zשל הכנרת מאפשר את חלוקת האג לשני גופי מי בנפח  V1וV2 $

בצורה הטובה ביותר .חישוב של מיקו התרמוקלינה בשני חודשי עוקבי ) (Zt1, Zt2מאפשר לחשב את
הנפח  Qmשעבר מההיפולימניו לאפילימניו במהל החודש לפי הביטוי A(z )dz

Zt 2

∫ = ) Q mתרשי ,(6

Zt 1

והמכפלה  Sm= C2×Qmמתארת את כמות הכלור שעוברת ע כמות המי משכבה לשכבה.
המהל העונתי המחושב של התרמוקלינה עבור השני  1991-93מוצג בתרשי  .7נית להבחי כי
בחודשי האביב אפריל$מאי עומק התרמוקלינה כ 10$מ' והמיקו איננו יציב כתוצאה מגרדיאנט
טמפרטורה קט יחסית ,המושפע ממשבי הרוח על פני האג .בחודשי יוני$יולי$אוגוסט התרמוקלינה נעה
כ 1$מ' לחודש מעומק  ~14מ' עד  ~17מ' ,ואילו בי ספטמבר לדצמבר מהירות התנועה עולה בהדרגה מ2$
מ' לחודש ל 7$מ' לחודש .ערבוב מלא של האג מתרחש בדר כלל כשהתרמוקלינה נמצאת בעומק כ30 $
מ' .בדיקת המהל העונתי של התרמוקלינה בכנרת ע"פ כשלושי וארבע שני ) (2003$1969הוכיחה כי
מהל זה מושפע א במעט משינויי הידרולוגיי ומשינויי המפלסי הגדולי שעברו על האג בשני
אלה) .ע זאת ,הורדה נוספת ברמות המפלסי של הכנרת עלולה לגרו לשינוי דרסטי בשגרת השיכוב
והערבוב באג ,א נושא זה נמצא מחו לתחו המאמר הנוכחי( .
לאחר הצבת תנאי התחלה  ,V0ו S0 $והצבת ערכי הקלט המדודי במודל )כניסות ויציאות מי
ומלח ,שינויי נפח כל שכבה באג( נית לפתור את המודל בדר נומרית ,ולבחו את הפתרונות המתקבלי.
א התוצאה שמתקבלת דומה לערכי שנמדדו בפועל באג )במקרה הנוכחי ריכוז ה Cl $בשתי השכבות(,
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אזי ההנחות שלפיה נבנה המודל ה קבילות ותהלי זיהוי המערכת הצליח .לעומת זאת ,חוסר התאמה בי
תוצאות המודל לתוצאות המדודות מעיד כי לפחות חלק מהשיקולי בבניית המודל היו שגויי.

 .3תוצאות
המודל יוש לאוגר המלח החודשי של הכנרת משנת  1987עד  .2001נדגי את השימוש בו דר תאור
שינויי ריכוז  Clבשתי השכבות בחודשי ינואר עד דצמבר) 1988 ,תרשי  .(8מסת ה Cl $באג ב$
 1.1.1988היתה  S0=839,000טו ,כפי שחושבה בתארי זה מתו נפח האג ) V0=4048.84מלמ"ק(
ומריכוז ה Cl$הממוצע ) 207.4מיליגר כלור לליטר ,מגכ"ל( .מתארי זה ועד ל 1$במר  1988חושבה כמות
המלח באג וריכוזו החודשי הממוצע באמצעות משוואות  3ו ,4 $ע"י הצבת ערכי ידועי של כניסות
ויציאות מי ומלח לאג וממנו .צעד הזמ הבא ,ב 1$לאפריל  ,1988מחושב כבר תו התייחסות לאג
משוכב ,לפיכ ,על סמ פרופיל הטמפרטורה באג נקבע מיקו התרמוקלינה ) Zt=39.18מ'( וחושב נפח
האפילימניו ) V1=1412.94מלמ"ק( וההיפולימניו ) V2=2898.82מלמ"ק( מתו עקו רו$נפח המאפיי
של הכנרת .לשתי השכבות הוצבה מליחות זהה כפי שהתקבלה מהמודל לחודש זה ) 199.07מגכ"ל(; מסת
המלח בכל שכבה ) S2=577,068 ; S1=281,273טו( נקבעה בתחילת תקופת השכוב ומשוואות  1ו 2$נפתרו
סימולטנית .סדרת חישובי כאלה בוצעה עבור  9צעדי זמ נוספי )עד דצמבר  .(1988בכל צעד זמ חושב
מחדש מיקו התרמוקלינה ,ונפח השכבה העליונה והתחתונה חושב בהתא ,וכ חושבו רכיב המי ורכיב
המלח העוברי משכבה לשכבה בכל צעד זמ .האג עבר ממצב של שכוב לערבוב מלא בחודש דצמבר 1988
 ,כ שריכוז ה Cl $בינואר  204.0) 1989מגכ"ל( התקבל לאחר ערבוב שתי שכבות המי .תהלי חישוב זה
חזר על עצמו בכל עונה.
תוצאות המודל נבחנו כנגד מדידות ריכוז  Clבכנרת ,בעומקי מייצגי  5מטר )אפילימניו( ו30$
מטר )היפולימניו( בתחנה  Aבמרכז הכנרת  $נקודה שבה העומק המקסימלי כ 45$מטר .מהשוואת
תוצאות המודל לנתוני המדודי )תרשי  (9נית לראות כי קיימת התאמה טובה ביניה .בי החודשי
ינואר למר האג מעורבב היטב ולפיכ אי הבדלי ריכוז  Clבי שתי השכבות .מאפיי עיקרי של ריכוז ה$
 Clבמהל תקופת השכוב התרמי הוא התהלי המחזורי הבא :בחודש אפריל ,שבו מתחיל השכוב,
מתחילה הפרדה בי ריכוזי ה  Clבשכבות האפילימניו וההיפולימניו .המליחות בשכבה העליונה באג
משתנה כתוצאה מערבוב ע שטפי חיצוניי המעשירי אותה ,וכתוצאה משינוי נפח הנגר ע"י
כניסות,יציאות והתאדות .באותו זמ השכבה התחתונה שומרת על ריכוז  Clקבוע השווה לריכוז שנקבע
בה בסו! תקופת הערבוב בחודש מר בקירוב .תהליכי אלה מתקיימי עבור שני שחונות ושני גשומות
כאחד .לעומת זאת קיימי הבדלי ברורי אחרי בי שני שחונות לגשומות .באביב של שני שחונות )
 1989עד  1991למשל ,טבלה  (1כניסת המי המתוקי לאג קטנה יחסית ,ולכ המליחות בשכבה העליונה
הולכת וגדלה כתוצאה מנביעה קבועה בקירוב של מעיינות מלוחי בשולי האג מעל לתרמוקלינה.
התוצאה היא שהפרש ריכוזי ה  Cl $בי החלק העליו לחלק התחתו גדלי בהדרגה עד חודש דצמבר ,ואז
חל ערבוב מלא של האג ,שגור לקפיצת מדרגה בריכוז בהיפולימניו .בשני ברוכות גשמי ) 1992ו$
 1993למשל ,טבלה  (1חלה התהפכות של המגמה :שפיעת כמויות גדולות של מי מתוקי בחודשי האביב
גורמת להמתקת שכבת המי העליונה בהשוואה לשכבה התחתונה שריכוזה כאמור נשאר יציב .במהל
חודשי הקי מגמה זו מתהפכת שוב ,משו שכמויות המי המתוקי הנכנסות פוחתות במהירות ,ולעומת
פוחתת שפיעת המלח בקצב איטי יותר .יחד ע זאת נפחו של האפילימניו הול וגדל ,ולכ המיהול של נפח
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המי שבו איטי יותר .תופעות דומות נצפו ג בחור! הגשו של  ,2003$2002א שנה זו אינה כלולה עדיי
במודל בשל הצור להשלי את מאזני המי והמלח.
לאור תוצאות אלה נבח מחדש את הנחות המודל:
 .1תקופת השיכוב התרמי העונתי :בשל רמת ההפרדה של נתוני הקלט ,המודל מוגבל לצעדי זמ של
חודש ,בה קיימי נתוני קלט מהימני .המודל נבח לפיכ עבור יחס ) 2/10שני חודשי ערבוב מלא
ועשרה חודשי שיכוב תרמי( ויחס  .4/8בשני המקרי נמצא כי התוצאות פחות טובות .היחס  3/9מייצג
לפיכ בצורה הטובה ביותר את החלוקה השנתית לאג משוכב\מעורבב.
 .2כניסות ויציאות המי והמלח לאג :המודל מראה כי כניסה והעשרה של מי מתוקי או
מלוחי דר ההיפולימניו ,מחייבת שינויי בריכוז שכבה זו בזמ השכוב .מאחר ולא נצפו שינויי כאלה,
הרי שהעשרת ההיפולימניו ב Cl $או המתקה בתקופת השכוב זניחה ,או אינה קיימת .תוצאה זו מאשרת
מחדש ממצאי ממחקרי אחרי ) (Hurwitz et al., 1999; Stiller, 1994; Nishri et al., 2003שהוכיחו
זאת בדרכי שונות .זו ג הוכחה שעיקר ערבוב הספיקות החיצוניות ע המי באג מתבצע בשכבה
העליונה.
 .3בכל שכבה קיי ערבוב מלא .המודל נבח ג בהשוואה לריכוזי  Clממוצעי באפילימניו
ובהיפולימניו ,ונמצא כי אי הבדל עקרוני בי התוצאות והמסקנות בהשוואה לריכוזי בעומק  5מ' ו30 $
מ' המדווחי בעבודה זו.
 .4רכיב הערבוב בי השכבות :המודל מוכיח כי רכיב הערבוב העיקרי בי השכבות במהל עונת
השיכוב הוא אותה כמות מי  Qmהעוברת מההיפולימניו לאפילימניו בזמ שהתרמוקלינה מעמיקה.
נית כאמור לכמת רכיב זה בפרק זמ נתו ע"י מדידת פרופיל הטמפרטורה באג בשני מועדי עוקבי,
חישוב מיקו התרמוקלינה בכל פרק זמ ,ואינטגרציה של עקו רו$נפח האג )טבלה  .(2חשוב לציי כי
צורת הערכה כמותית זו תקפה בעיקר לפרקי זמ של למעלה משבוע .השימוש בשיטה לתקופות קצרות
)שעות ,או אפילו ימי ספורי( כרו בשגיאה קונספטואלית .בטווחי זמ קצרי פרופיל הטמפרטורה
משתנה בעיקר כתוצאה מנוכחות גלי חו פנימיי באג ) (Antenucci, et al.2000ומדידת מיקו
התרמוקלינה אינה מאפשרת הערכה כמותית הגיונית.
המודל מספק א כ הסבר כמותי לתופעות חילופי המליחות בי השכבה התחתונה לשכבה העליונה
בכנרת במהל חודשי השנה .כמו כ הוא מצליח להראות את הקשר הכמותי שבי הספיקה הנכנסת לאג,
לבי הבדלי המליחות בשתי השכבות .הנחות המודל ותוצאותיו נבחנו והוכחו ג עבור תנאי הידרולוגיי
באג אחר  $אג  Biwaביפ .התוצאות מאשרות מספר הנחות פשוטות לגבי מנגנו הערבוב של יוני
משמרי באג ,ולפיכ נית להוסי! למודל נדבכי נוספי שיוכלו לסייע בהסברת שינויי ריכוזי של
יוני שאינ משמרי.
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 .5תרשימי
תרשי  :1מפה בתימטרית של הכנרת ע אזורי הנביעות המלוחות )על פי .(1992 Simon and Mero
והנחלי הראשיי.
תרשי  :.2ריכוז ה ) Cl $נקודות( והטמפרטורה )קו רצי!( כפי שנמדדו בשני תאריכי בפרופיל המי
בתחנה  Aבמרכז הכנרת.
תרשי  :.3ימי :ריכוז ה  Cl$המדוד בי שנת  1989ל 1994$באפילימניו )עומק מדידה  5מ'( ובהיפולימניו
)עומק מדידה  30מ'( של הכנרת .
תרשי  :4האג בתקופת השכוב ,כפי שהוא מתואר במודל כשני מכלי בעלי נפח ) ,(V1, V2ומסה של Cl
) .(S1, S2המכלי מופרדי ביניה ע"י משטח אופקי $התרמוקלינה שמעמיקה בזמ ) (tוגורמת לשינוי נפח
המכלי ומסת ה Cl $בה .כניסה ויציאת מי ו Cl $לאג מסומנת ב Qin $ו Qout $וב Sin $וSout $
בהתאמה ,ומעבר מי ו Cl $משכבה לשכבה מסומ ב וב Qm $ו Sm $בהתאמה $E .התאדות.

תרשי  :5פרופיל הטמפרטורה המדוד )נקודות( והמחושב )קו רצי!( באמצעות פונקציה מקורבת לצור
חישוב מיקו התרמוקלינה :Th ,Te .טמפ .מקסימלית בפני המי ומינימלית בעומק האג בהתאמה; HL
רו פני האג;  dציר העומק;  Dעומק התרמוקלינה;  α, nפרמטרי;  Zthמיקו התרמוקלינה מנקודת
ייחוס בקרקעית האג.
תרשי  :6הדגמה גרפית של הנפח העובר מההיפולימניו לאפילימניו בזמ העמקת התרמוקלינה .הנפח
הוא אינטגרציה בזמ של השט!  ,Qmהשווה למכפלת מהירות התקדמות התרמוקלינה  vthבשטח האופק
שבו היא נמצאת .A
תרשי  :.7המהל העונתי המחושב של התרמוקלינה בחודשי השכוב בשני .1991-93
תרשי  :8שינויי מסת הכלור באפילימניו ) ,(S1בהיפולימניו ) (S2ובאג כולו ) (Sכפי שחושבו ע"י המודל
עבור השני .1993$1988
תרשי  :.9תוצאות המודל בהשוואה לערכי מדודי של ריכוז ה Cl$לשני  .1994$1989למעלה:
באפילימניו ) , Eעומק מדידה  5מ'( .למטה :בהיפולימניו ) ,Hעומק מדידה  30מ'(.

 .6טבלאות
טבלה  :1סיכו שנתי של כניסות מי ומלח ,התאדות ,ומליחות ממוצעת בשני .1993$1988
שנה הידרולוגית
1/10-1/10

כניסות מים

התאדות

כניסות מלח

מליחות ממוצעת

מלמ"ק

מלמ"ק

טון

מיליגרם\ליטר

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993

475
404
414
1,523
922

264
249
266
306
245

91,524
107,092
83,106
145,360
128,941

435
693
562
119
191

טבלה  :2ממוצע חודשי וסטיית תק של נפח הערבוב  Qmבשני .2003$1988
חודש
כמות )מלמ"ק(
סטיית תקן )מלמ"ק(

8

יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
591
317
173
133
119 208 406
170
211
102
87
97
106 152
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