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עיקרי הדו"ח
תמונה כללית :הכנרת בשנת 2015
שנת  2015נפתחה בהשפעתה של שנת בצורת קשה ב 2014-עם מיעוט בגשמים ובעקבות כך ירידה במפלס האגם
ועליה במליחות .המפלס בתום שנת  2014היה רק מעט מעל הקו האדום ולא היווה מרווח בטחון מספק למיעוט
במים הזמינים בשנת  2015שהסתיים עם מפלס מתחת לקו האדום למרות צמצום מהותי בשאיבות מים למוביל
הארצי .העלייה בכמות המשקעים ב 2015לא הצליחה למחוק את האפקט של המלחת האגם בשנה הקודמת .ניכר
כי ריכוז הכלורידים ,ירושה מסוף השנה הקודמת ,היה גבוה מהריכוז בשנת  .2014אירועי קיצון מטאורולוגיים לא
פסחו על הכנרת גם בשנת  .2015חודשי הקיץ המוקדמים (יוני-יולי) היו קרירים ביחס לממוצע הרב-שנתי אך חודש
אוגוסט היה חם באופן קיצוני ,עם טמפרטורת אוויר גבוהה ב 3-מעלות מהממוצע לשעות הבוקר והלילה ,שגרמה
לטמפרטורת פני המים להגיע לכ 30 -מעלות .טמפרטורת פני המים בנובמבר  2015חזרה לערכים רב שנתיים
ממוצעים.
ברוב המשתנים הכימיים היינו עדים בשנת  2015לחזרה לריכוזים ומגמות התואמים את הממוצעים הרב שנתיים.
ערכי העכירות וריכוז החומרים המרחפים היו יוצאי דופן מהבחינה הזאת והציגו ערכים בטווח הנמוך של הממוצע
הרב שנתי ,בדומה לשנת .2014
איכות המים בכנרת מכומתת באמצעות מדד ייחודי שפותח במעבדה לחקר הכנרת .ערך המדד של  2015דומה
לערכים שנצפו בין השנים  ,2007-2009אבל ערכי המדד סובלים מחוסר יציבות בולטת ,עם דפוס של עליות וירידות
משמעותיות מאז אמצע שנות ה .90-חוסר היציבות מקשה על ניהול נכון של האגם ועל ההתמודדות עם תופעות
מזיקות ובלתי רצויות כגון פריחות של אצות כחוליות.
קצבי הייצור הראשוני ב 2015-היו נמוכים מאד ,בחלק התחתון של תחום סטיות התקן של העשור הקודם ,או אף
מתחת לתחום זה לאורך רב השנה ,וזאת בהשוואה ל 2014-בה נרשמו שני שיאים של ייצור ראשוני בקיץ .בשנת
 2015נמשכה מגמת הירידה בייצור השניוני של חיידקים לה אנו עדים משנת  .2007שנת  2015התאפיינה בריכוזי
כלורופיל נמוכים בחצי הראשון של השנה והיו בטווח הנמוך של הממוצע הרב שנתי .השנה התאפיינה ,כצפוי,
בריכוזים נמוכים של אצת הפרידיניום עקב כמות המשקעים הנמוכה בעונת החורף  .2014/2015במהלך השנה
נרשמה בכנרת נוכחות של מיקרוציסטיס בחודשי החורף פברואר ומרץ .במהלך העונה התרחשו ארועים קצרים
של צופת מיקרוציסטיס וריכוז הרעלנים בביומאסה שנאספה כצופת היה נמוך בהשוואה לשנים קודמות .בשנת
 2015נמדדו ערכים גבוהים של קיבוע חנקן .סה"כ קיבוע החנקן לשנת  2015הסתכם ב 78.3-טון לאגם ,בהשוואה ל-
 50.5טון בשנת  2014ול 5.26-טון בשנת .2013
הרבה מנתוני הניטור מוצגים כיום ב"מרכז מידע כנרת" שבאתר חיא"ל  ,www.ocean.org.ilחלקם בזמן אמת
וחלקם כנתונים היסטוריים .האתר אינטראקטיבי ומאפשר את בחירת הפרמטרים ופרקי הזמן עבורם יוצגו
הנתונים" .מרכז מידע כנרת" כולל גם קטלוג אצות כנרת אינטרנטי ,הזמין בקישור:
http://kinneret.ocean.org.il/phyt_cat_listView.aspx
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טבלה  :1עיקר ממצאי הניטור לשנת 2015

פרמטר
מפלס
טמפ' המים
כלוריד
זרחן
חמצן

חנקן
פיטופלנקטון
כחוליות רעילות
זואופלנקטון
דגים
חלזונות
חומרי הדברה

רעלני כחוליות

אינדוקטורים
לזיהום

קצבי שיקוע
נביעה ברבוטים

הממצאים
למרות השיפור בכמות במשקעם בשנת  2015והשאיבה המוגבלת למוביל הארצי ,חלה
ירידה נוספת במפלס האגם .השנה הסתיימה עם חציית הקו האדום התחתון (.)-213.04
עליית המפלס החורפית ב 2014-היתה מוגבלת והגיעה בסוף אפריל לערך של .-211.76
טמפרטורת המים בחודש אוגוסט היה גבוה מהממוצע הרב שנתי ורק בחודש נובמבר
הטמפרטורה חזרה לערכים של הממוצע הרב שנתי .במהלך החורף לא נרשמו ערכים
חריגים.
ריכוזי הכלוריד עלו לעומת השנה הקודמת .השנה החלה עם ריכוז גבוה בעקבות
הבצורת בשנת  .2014במהלך  2015מגמת העליה המשיכה וריכוז הכלוריד הגיע לערכים
של  286מג"ל במהלך חודש דצמבר.
ערכי הזרחן הכללי ,הזרחן המומס והזרחן המומס המגיב באפילימניון של שנת 2015
דומים לערכים של הממוצע הרב שנתי .בהשוואה למגמות השנה הקודמת אופן
השינויים בריכוזי הזרחן הכללי וזרחן המומס המגיב היה מתון יותר בשנת .2015
ערכי החמצן בשנת  2015היו דומים לממוצע הרב שנתי באפילימניון לאורך רוב השנה
למעט חודש אפריל שבו נצפה ירידה בערכים ולא העלייה האופיינית המתלווה לפריחת
הפרידניום .בהיפולימניון מגמת ההתפתחות של ערכי החמצן הייתה דומה למגמה של
הממוצע הרב שנתי לאורך כל חודשי השנה.
ריכוזי החנקן על כל צורותיו היו דומים לערכים של הממוצע הרב שנתי למעט חריגות
בודדות.
 2015הייתה שנה נוספת (השנה ה 13-מאז  )1996ללא פריחת פרידיניום .לא נצפו
פריחות משמעותיות של אצות כחוליות .ריכוזי הכלורופיל והייצור הראשוני היו
נמוכים מאוד ,במהלך רוב חודשי השנה ,ביחס לממוצע הרב שנתי.
במהלך השנה נרשמה בכנרת נוכחות של מיקרוציסטיס בחודשי החורף פברואר ומרץ.
במהלך העונה נצפו ארועים קצרים של צופת מיקרוציסטיס וריכוז הרעלנים בביומאסה
שנאספה כצופת היה נמוך בהשוואה לשנים קודמות.
נמשכת תנודתיות גדולה בצפיפות השנתית הממוצעת של הזואופלנקטון .ערכי
הצפיפות של הזואופלנקטון הטורף והצמחוני היו גבוהים ביחס לממוצעים הרב-שנתיים
וביחס לשנת .2014
בהשוואה עונתית מספרי הדגים לא היו שונים באופן מהותי ב 2015-למספרים שנצפו
בשנת .2014
במהלך שנת  2015התופעה שהחלה כבר בסתיו  2013רק החריפה ונמצא שישנה שליטה
מוחלטת של המין הפולש ,Pseudoplotia scabra ,בכל תחנות הדיגום ,בכל העומקים,
גם במפלסים הנמוכים וגם במפלסים גבוהים.
במחצית השנה הראשונה של שנת  2015לא נמדדו חומרי הדברה בריכוזים הגבוהים מ-
 0.01ppbבדגימות מי האגם .בדומה לשנים קודמות ,בתחילת הקיץ ,לקראת חודש יוני,
חלה עלייה בריכוז החומר  Endosulfanבמי האגם .בשנת  2015אובחנו מקרי הרעלה
של דגים כמעט כל חודש ,עלייה משמעותית ביחס לשנים קודמות.
בשנת  2015נרשמה בכנרת נוכחות של מיקרוציסטיס בחודשי החורף .במהלך העונה
נצפו ארועים קצרים של צופת מיקרוציסטיס וריכוז הרעלנים בביומאסה שנאספה
כצופת היה נמוך בהשוואה לשנים קודמות .בעונה זו ריכוז המיקרוציסטינים במים היה
לרוב מתחת לסף הגילוי ,מלבד במועד אחד בתחילת מרץ שבו נמצאו מיקרוציסטינים
מהסוגים  YRו LR-בריכוזים של כ 0.2-מיקרוגרם לליטר.
כמו בשנים קודמות ,כך גם ב 2015-נשמר הקשר החזק בין זרימות בנחלים לבין זיהום
חיידקי באגם .בקיץ נמדדו מספרים נמוכים של חיידקים אינדיקטורים לזיהום צואתי
ברוב תחנות הדיגום .אירוע חריג התרחש בספטמבר  ,2015אז נמדדו ערכים קרובים או
אף גבוהים לערכי השיא של ינואר ופברואר ,למרות שהספיקה בנחל באותה תקופה
הייתה נמוכה.
בתקופת ההולומיקסיס (חורף) קצבי הסדימנטציה בתחנות הפריפריאליות K ,F ,ו,M-
היו גבוהים יותר מאשר בקיץ ובסתיו .במרכז האגם הקצבים היו נמוכים באופן
משמעותי.
חלה ירידה של כחצי מעלה בטמפרטורת המים במעיין הברבורטים.
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 1הקדמה :שילוב פעולות הניטור והמחקר במעבדה לחקר הכנרת
שילוב של ניטור ומחקר מדעי הם הדרך בה המעבדה לחקר הכנרת פועלת להשגת יעדיה העיקריים – פיתוח כלים
מדעיים לתמיכה בקבלת החלטות בנושא תפעול הכנרת במערכת אספקת המים הארצית ,והמשך פיתוח מרכז
הידע הלימנולוגי ,מהמובילים בעולם.
המעבדה לחקר הכנרת פועלת להבנת מכלול התהליכים הפיסיקליים ,הכימיים והביולוגיים המשפיעים על מצב
המערכת האקולוגית ועל איכות המים בכנרת .באופן ישיר ,המשתנים המשפיעים על מצב המערכת האקולוגית
באגם הם ריכוז והרכב החומרים המזינים באגם ,החומר האורגני המומס במים ,כמות וסוגי האורגניזמים,
והקשרים ביניהם ,כפי שהם מתבטאים במחזורי הפחמן ,הזרחן והחנקן באגם .באיור מחזור הפחמן בכנרת מוצג
באופן סכמתי ,כפי שהוא מיוצג במודל האקולוגי  ,CAEDYMשהותאם לכנרת .סכמות מקבילות ודומות באופן
עקרוני המתארות את מחזור הזרחן והחנקן אינן מוצגות כאן .במודל ,המבוסס על הכרתנו את המערכת
האקולוגית של האגם ,הגורמים המאלצים משפיעים באופן ישיר על מרכיבים של המערכת האקולוגית הקיימת
במים .לדוגמה ,עוצמת הקרינה ,טמפרטורות ורוחות משפיעים על הזרימה ועל עוצמת הערבול של המים,
וכתוצאה מכך גם על התפתחות האצות (ייצור ראשוני) ופיזורן במרחב .כמו כן ,נוטריאנטים וגורמי גידול או עיכוב
שנכנסים מאגן ההיקוות משפיעים על התפתחות האצות והחיידקים .באיור  1מוצגים המרכיבים העיקריים של
המערכת האביוטית :נוטריאנטים (בסכמה זו מיוצג/מסומן רק  ,)DICחומר אורגני מומס ,חומר אנאורגני חלקיקי,
ורכיבי המערכת הביוטית :אצות ,חיידקים ,זואופלנקטון .התהליכים הקושרים בין המרכיבים האלו מסומנים
בחצים.

איור  :1תיאור סכימתי של מחזור הפחמן בכנרת ,על מרכיביו הביוטיים והאביוטיים העיקריים והקשרים ביניהם ,כפי שהוא
מתואר על ידי משוואות במודל כנרת .CAEDYM

עבודות הניטור והמחקרים המתבצעים במעבדה לחקר הכנרת מיועדים בין השאר גם לשפר את המודלים
הכמותיים ולהבהיר מה הם החלקים הקריטיים במערך מסובך זה .בעזרת המודלים ניתן להגיע להבנה מפורטת
יותר של מידת ההשפעה של הגורמים השונים על רמת האיטרופיקציה ועל איכות מים.
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 2ניטור הכנרת
2.1

מבוא

תכנית ניטור הכנרת המבוצעת על ידי המעבדה לחקר הכנרת ממומנת על ידי רשות המים (הוצאות ישירות)
ומשרד התשתיות (הוצאות עקיפות) .תודתנו נתונה לחברת מקורות ,לשירות ההידרולוגי ,לשירות המטאורולוגי
ולאגף הדיג על העברת נתוני הניטור הנוספים הנאספים על ידם בכנרת ובאגן ההיקוות ,וכן על שיתוף פעולה.
יחידת אגן ההיקוות של מקורות מבצעת את האלניזות הכימיות של דגימות המים הנאספות במהלך ניטור הכנרת.
צוות היגוי ניטור כנרת בראשותם של פרופ' אורי שמיר מהטכניון ודר' דורון מרקל מרשות המים מלווה לאורך
שנים את תכנית הניטור ותורם לשיפורה ,להכוונת דרכי פעולתה ולעיתים גם להצטיידותה במכשור הנדרש.
מערך הניטור בכנרת פועל כבר  46שנה ,ומטרתו לעקוב אחר איכות מי הכנרת ,לעמוד על שינויים באיכות המים
וללמוד על התהליכים המשפיעים והקובעים את איכותם .צוות המעבדה לחקר הכנרת אחראי לניטור האגם בעוד
שיחידת אגן ההיקוות של חברת "מקורות" פועלת לכימות התרומות המגיעות אליו מאגן הניקוז והשירות
ההידרולוגי אחראי על כימות כניסות המים לאגם .במתכונתה הנוכחית ,תוכנית הניטור השנתית ,אשר התפתחה
במהלך שנות הניטור ,מבוססת על דיגום במספר תחנות בכנרת בעומקים שונים ,ובדיקת מספר רב של משתנים
פיסיקליים ,כימיים וביולוגיים .ניתוח נכון שלהם מאפשר כימות השטפים של החומרים השונים ,ביטוי של איכות
מי האגם ,קביעת מגמות של שינוי באיכות המים ואיתור מגמות של זיהום המערכת.
יעדי תוכנית הניטור קובעים במידה רבה את תדירות הדיגום ,את מספר תחנות הדיגום ומיקומן בגוף המים ואת
המשתנים הנבדקים .יתר על כן ,אופי גוף המים ,עומקו ,משטר הזרמים שבו והטופוגרפיה של קרקעית האגם
(בתימטריה) מכתיבים את מספר הדגימות שנאספות מעומק עמודת המים בכל תחנת דיגום ואת סוג הבדיקות
שנערך בכל אחת מהדגימות .באיור  2מוצג המיקום של תחנות הניטור העיקריות ,על פי תוכנית העבודה השנתית
של המעבדה לחקר הכנרת .תחנה  ,Aהנמצאת במרכז האגם ,נדגמת בתדירות של אחת לשבוע ובה נבדק מספר רב
של משתנים כמפורט בטבלה  .2בתחנות הדיגום הנוספות  ,G ,Dו ,K-הממוקמות לאורך ציר צפון-דרום ,נבדק
מספר משתנים מצומצם יותר .בתחנה  Hהקרובה לראש היניקה של המוביל הארצי נבדקים רק חלק מהפרמטרים.
תחנות מטאורולוגיות ממוקמות במרכז האגם בתחנה  Aועל החוף בגינוסר.

איור  :2מפה בטימטרית של הכנרת ותחנות הדיגום של תכנית ניטור כנרת.
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נתוני הניטור שנאספו בכנרת במשך יותר מ 45-שנות ניטור מהווים בסיס נתונים ומידע ייחודי באופיו ,הן בשל
רמת דיוק המדידות והן בשל רציפותן ,המשמש לקבלת החלטות תפעוליות ומדיניות סביבתית .יעדי הניטור ואופיו
נשקלים אל מול יכולת הביצוע (תשתיות ותקציב) ,ולעיתים יש צורך בצמצום בתדירות הניטור במספר תחנות
הדיגום .דיגום בתדירות נמוכה מקטין את האמינות של תוצאות המדידה כמשקפות הן את הערכים הממוצעים
באגם והן את התהליכים המתרחשים בגוף המים .יתר על כן ,דיגום במרווחי זמן גדולים אינו מאפשר להבחין
בזמן-אמת בשינויים באיכות המים ,ולכן הוא מקטין את אמינותה של מערכת הניטור ככלי המספק נתונים
הכרחיים לתפעול האגם לצרכי משק המים .משתנים רבים ,ובמיוחד הרכיבים הביולוגיים של המערכת האקולוגית
(פיטופלנקטון ,זואופלנקטון ודגים) ,מפוזרים על פני שטח האגם בכתמים ובתבנית בלתי סדורה .לפיכך ,צמצום
מספר תחנות הדיגום פוגע ביכולת מערכת הניטור לשקף נכונה את מצב איכות המים הכוללת בשטח האגם .דיגום
בתחנה אחת ,למשל תחנה הנמצאת במרכז האגם ,לרוב לא ישקף נכונה את איכות המים באזורים אחרים של
האגם ,ובפרט אינו מייצג את האזורים החופיים.
טבלה  :2ניטור הכנרת – משתנים ,תחנות ,ותדירות הדיגום .הבדיקות מתבצעות בעומקים שונים לאורך
עמודת המים ,מלבד פרמטרים מטאורולוגיים ,פרמטרים ממערכות סינופטיות ,ופרמטרים כמו חיידקים
אינדיקטורים ,עומק "סקי" וחומרי הדברה *( .תחנה  - Kאחת לשבועיים  -בים גדול).
סוג הבדיקה

תחנות דיגום

תדירות הדיגום

מטאורולוגיה
טמפרטורת האוויר
לחות יחסית
טמפרטורת פני המים
רוח (כיוון ומהירות)
קרינה קצרת גל
קרינה ארוכת גל
לחץ ברומטרי
קרינת אור PAR

גינוסרA ,
גינוסרA ,
A
גינוסרA ,
גינוסרA ,
גינוסרA ,
A
גג המעבדה

כל  10דקות
כל  10דקות
כל  10דקות
כל  10דקות
כל  10דקות
כל  10דקות
כל  10דקות
רציף (ממוצע שעתי)

פיסיקה
פרופיל טמפרטורה במים
טמפרטורה במים שרשרת טרימיסטורים,
ברבוטים
עומק סקי
פרופיל חדירות האור
קצבי סדימנטציה

A, D, G, H, K
F

אחת לשבוע
כל  10דקות

A, D, G, H, K
A
A, F, K, M

אחת לשבוע
אחת לשבועיים
אחת לשבוע עד
שבועיים

כימיה
אלקליניות
כלוריד
מוליכות חשמלית
סידן
פחמן דו-חמצני
פחמן אורגאני
סולפיד
גופרה

A, D, G, H, K
*A, D, G, H, K
*A, D, G, H, K
A, D, G, H, K
A, D, G, H, K
A
A, D,H, K
A
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אחת לשבועיים
אחת לשבוע
אחת לשבוע
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבוע

אחת לשבועיים
D, G, H
אחת לשבוע
*A, D, G, H, K
אחת לשבוע
*A, D, G, H, K
אחת לשבוע
*A, D, G, H, K
אחת לשבוע
*A, D, G, H, K
אחת לשבוע
A
אחת לשבועיים
D, G, H, K
אחת לשבוע
*A, D, G, H, K
אחת לשבוע
A
אחת לשבועיים
D, G, H
אחת לשבוע
A
אחת לשבועיים
G,D,H
אחת לשבוע
*A, D, G, H, K
אחת לשבועיים
A
אחת לשבועיים
A, D, G, H, K
אחת לשבועיים
A, D, G, H
אחת לשבוע
*A, D, G, H, K
 ,A, D, J, Hגשר אריק אחת לשבועיים
אחת לחודש
A

חנקן (קילדל) מסיס
חנקן (קילדל) כללי
אמוניה
ניטריט
ניטרט
חמצן
pH
זרחן כללי מומס
אורטופוספאט
זרחן כללי
סיליקה
גופרה (סולפאט)
מוצקים מרחפים TSS
עכירות
חמרי הדברה
רעלני כחוליות
ביולוגיה
פיטופלנקטון
כלורופיל
יצרנות ראשונית (פוריות)
זואופלנקטון
ריסניות (מיקרו-זואופלנקטון)
דגים
חיידקים ממקור צואתי

A
A
A
A, D, G, H, K
A
 10חתכים באגם כולו
 14תחנות במים
רדודים
A
A
A
A

חיידקים – ספירה כללית
יצרנות חיידקית
נשימה קהילתית
קיבוע חנקן

אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לחודש
אחת לחודש-חודשיים
אחת לחודש
אחת לחודש
אחת לחודש
אחת לחודש
אחת לחודש בזמן
פריחות

ניטור סינופטי
פיזור מרחבי של טמפ' ,כלורופיל ועכירות –
SISCAL
2.2

סינופטי באגם כולו

אחת ל 16-ימים

איכות המים

גדעון גל
איכות המים בכנרת מכומתת באמצעות מדד ייחודי שפותח במעבדה לחקר הכנרת .המדד המקורי פותח בסוף
שנות ה 90-אך עבר במהלך שנת  2014שינויים לבקשת רשות המים .בדוח השנתי של  2014דווח על השינויים .על
מנת להבדיל בין המדדים שונה שם המדד המעודכן וכעת הוא נקרא "מדד הקיימות של הכנרת" – Kinneret
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) .Sustainability Index (KSIהשם החדש משקף היטב את משמעות המדד ,דהיינו ,הרצון לשמר את המערכת
האקולוגית בהתבסס על תקופת ייחוס שנחשבה תקופה יציבה וטובה .מדד הקיימות מתבסס על ערכים מדודים
של תשעה פרמטרים שונים אשר מחושבים ביחס לתחום הערכים הנחשב כקביל .עפ"י מדד הקיימות ,המערכת
האקולוגית של המים בכנרת בשנת  2014היתה במצב דומה למצב בשנת  ,2013מצב טוב באופן משמעותי ממה
שנרשם בשנת  ,2012שהייתה השנה עם הערך הנמוך ביותר שתועד עד כה .למעשה ,החל משנת  2010הייתה הרעה
במצב המערכת האקולוגית ביחס לשנים ( 2007-2009איור  .)3בשנת  2015נצפתה עלייה בערך השנתי של המדד,
אשר הגיע לערך כולל של  ,57נמוך רק במעט מהטווח הקביל ( .)60הערך של  2015דומה לערכים שנצפו בין השנים
 ,2007-2009אבל כפי שניתן לראות ערכי המדד סובלים מחוסר יציבות בולטת ,עם דפוס של עליות וירידות
משמעותיות מאז אמצע שנות ה.90-

100
Reference period
KSI

80

40

Ranking value

60

20
2010

2000

1990

1980

1970

Year
איור  :3תיאור גרפי של מדד הקיימות של הכנרת ( )KSIעבור תקופת הייחוס ( ,1969-1991בכחול) ועבור התקופה 1992-2015
(באדום) .הקו האופקי השחור מציין את התחום הקביל של הערכים ,כך שכל ציון הנופל מתחת ל 60-נחשב לערך לא קביל,
המשקף מצב לא רצוי ומערכת אקולוגית שרחוקה מהמערכת האקולוגית ששואפים לשמר.

בבחינה מעמיקה יותר של ערכי המדד לשנת  2015ניתן לראות הבדלים גדולים בין שתי התקופות החצי-שנתיות
לבין הגורמים שהשפיעו לרעה על ערכי המדד (איור  .)4בתקופה של ינואר-יוני  2015הערך הכולל היה בתחום
הקביל ,עדות לכך שהמערכת האקולוגית הייתה דומה למערכת אותה אנו שואפים לשמר .למעשה ,רק פרמטר
אחד (זרחן כללי) הראה ערכי מדד נמוכים מהקביל .הסיבה לכך היו הריכוזים הנמוכים שנמדדו באגם בחודשים
מרץ-יוני  .2015בניגוד לתקופה הראשונה ,בתקופה השנייה (יולי-דצמבר  )2015הערך הכולל היה נמוך מאוד ביחס
לערכים הקבילים ,עם ציון של  50בלבד .הסיבה לערך הנמוך נעוצה בעיקר בערכי המדד הנמוכים של הכלורופיל
והפרידיניום .ריכוזי הכלורופיל בחודשים ספטמבר-אוקטובר היו גבוהים מהערכים הקבילים והיו בין 10.5-14.0
מג"ל ,כאשר הטווח הקביל הוא  4.9-10.4מג"ל .בנוסף ,נרשם העדר מוחלט של פרידניום בחודשים ספטמבר-
דצמבר ,כאשר הטווח הקביל הוא  0.08-3.7מג"ל .ניתן גם לראות שבאותה תקופה פרמטרים כגון חנקן כללי וזרחן
כללי היו גבוליים בערכי המדד שלהם ,למרות שבחלק מהחודשים הריכוזים היו נמוכים מהטווח הקביל .מעניין
לציין שבחודש ספטמבר  ,2015ארבעה מתוך תשעת הפרמטרים היו בעלי ערכי מדד נמוכים מהטווח הקביל ,ואילו
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באוקטובר רק שלושה מהפרמטרים היו מתחתיו .בסיכום השנתי (האיור התחתון באיור  )4ניתן לראות את הביטוי
של ערכי המדד הנמוכים של הפרידיניום ,שגררו את הערך הכולל אל מתחת לתחום הקביל .למעט זרחן כללי ,כל
שאר הפרמטרים היו גבוהים מ.60-

איור  :4מדד הקיימות של הכנרת ( )Kinneret Sustainability Indexלשנת  .2015ערכי המדד מחולקים לשתי תקופות של חצי
שנה – ינואר-יוני ויולי-דצמבר – המוצגים באיורים העליונים .הערכים הממוצעים לשנת  2015מוצגים באיור התחתון .במרכז
האיורים ניתן לראות את הערך הכולל ,כאשר ערכים הגבוהים מ 60-נחשבים בתחום הקביל .צבעי הרקע הם צבעי הרמזור:
ירוק מסמן ערכים של  60או יותר ,צהוב ערכים של  50-60ואדום ערכים נמוכים מ.50-הערך הכולל מבוסס על חישוב ערכי
תשעת הפרמטרים המוצגים בהיקף .ערכו של כל פרמטר מוצג מספרית ,בצבע (צבעי רמזור) ועפ"י גודל הפוליגון .ככל
שהפוליגון גדול יותר כך ערכו מתקרב לערך המקסימלי של  .100לפרטים נוספים ראו את הדו"ח השנתי לשנת  2014לפרטים
נוספים.

למרות ערך המדד שחושב עבור שנת  ,2015ברור שהמערכת האקולוגית אינה במצב יציב או רצוי .חוסר היציבות
במערכת האקולוגית ,הבא לידי ביטוי במספר אינדיקטורים ,לדוגמא המדד המוצג כאן ,מצביע על השינוי הגדול
שחל במערכת האקולוגית מאז שנות ה .90-חוסר היציבות מקשה על ניהול נכון של האגם ועל ההתמודדות עם
תופעות מזיקות ובלתי רצויות כגון פריחות של אצות כחוליות.
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2.3

מאזני חנקן וזרחן בכנרת

ירון בארי-שלוין ושירה ניניו
מאזני החנקן והזרחן חושבו השנה במטרה לבחון את התהליכים השונים המעורבים בשטפים של יסודות אלו
פנימה והחוצה מהאגם ולבדוק את רמת אי הודאות לגביהם .המאזנים מוצגים ביחד באיור  ,5כאשר כל המספרים
מצויינים בטונות זרחן ( )Pאו חנקן ( .)Nיש לציין כי בשנת  2015עומס הנוטריינטים דרך הירדן והנחלים היה קטן
מאד ביחס לעשור האחרון ,למעט שנת .2014
עבור רוב השטפים פנימה והחוצה ישנה הערכה סבירה של גודל השטף ,המבוססת על מדידה ישירה של פרמטרים.
שאר השטפים מחושבים כשארית במאזן ומסומנים באדום .לגבי מאזן הזרחן ,קבורה לסדימנט מוערכת כ 50 -טון
בקרוב .מאזן החנקן מורכב הרבה יותר ,ועבורו יש שני שטפים אשר אינם ידועים מספיק טוב :כמות החנקן
ששוקע לסדימנט ,וכמות החנקן שעובר דניטריפיקציה בתהליכים חידקיים וחוזר לאטמוספרה .הערכה שכ 100-טון
חנקן נקברים בסדימנט מובילה להנחה שהשארית של תהליך הדניטריפקציה היא בסדר גודל של  470טון.

איור  :5מאזני חנקן וזרחן בכנרת ,בטונות ,בשנת  .2015כתום מסמן שטפים לתוך האגם וסגול שטפים החוצה .מספרים
המוצגים בשחור מחושבים כשארית במאזן .מימין מצוין סיכום השטפים פנימה והחוצה ,כולל שינויים באינוונטר האגם
במהלך השנה.
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2.4

מפלס

נתוני המפלס נאספים על ידי השירות ההידרולוגי של רשות המים ולא על ידי המעבדה לחקר הכנרת .אך למידע
זה חשיבות בהתייחסות הכוללת למצב האגם ולשינויים הנצפים בו הן במהלך השנה והן לאורך השנים .רבים
מהפרקים השונים בדו"ח מתייחסים לנתונים אלו ,ולכן הנתונים מוצגים כאן (באדיבות השירות ההידרולוגי) .אחרי
שנים רצופות של מפלסים נמוכים ,אשר רוב הזמן היו מתחת לקו האדום התחתון ,בשנים  2012-2013חלה עלייה
משמעותית במפלס הכנרת ,שהגיע לשיא של  -209.86מ' בתחילת מאי ( 2013איור  .)6העלייה המשמעותית חלה
במהלך שני חורפים עוקבים ,חורף  2011/12עם עליית מפלס נטו ,מעבר למפלס המירבי של השנה הקודמת ,של כ-
 1מ' וחורף ( 2012/13עם עלייה של כ 1.5 -מ' נוספים) .במהלך נובמבר  2013המפלס ירד למינימום של .-211.40
עליית המפלס שהתרחשה במהלך שני החורפים הללו החזירה את הכנרת למצב הרצוי ,של שהייה בין הקוים
האדומים לאורך כל השנה .עם זאת ,שנת הבצורת הקשה של  2013/14החזירה את הכנרת לכיוון הקו האדום
התחתון .עליית המפלס החורפית ב 2014-היתה זעומה 40 ,ס"מ בלבד ,ובאפריל המפלס הגיע לערך מרבי של
 -211.01מ' .עם זאת ,עקב צמצום נפחי השאיבה ,מפלס המינימום שנרשם בנובמבר  – 212.87 ,2014מ' ,לא חצה
את הקו האדום התחתון .אך ההמשכיות במיעוט הגשמים בחורף  2014/2015גרר ירידה נוספת במפלס במהלך שנת
 2015עד כדי הקו האדום בסוף שנת  .2015המשך החורף השחון בתחילת  2016יגרור אף ירידה מתחת לקו האדום
במהלך שנת .2016

איור  :6מפלס הכנרת ,ינואר  2005עד דצמבר  .2015מוצגים "הקוים האדומים" ,העליון ( -208.80מ') והתחתון ( -213מ') ,וכן הקו
השחור ( -214.87מ') ,המינימום של כל הזמנים שנרשם בכנרת בנוב'  2001ושמתחתיו אין לרדת .הנתונים באדיבות השירות
ההידרולוגי ,רשות המים.
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2.5

המטאורולוגיה והפיזיקה של האגם לשנת 2015

אלון רימר ,יורי לצ'ינסקי ,מיקי שליכטר
סיכום שנתי של מדידת הפרמטרים המטאורולוגיים
כיום נמצאות באחריות המעבדה ארבע תחנות מטאורולוגיות המודדות סימולטנית כל  10דקות את המשתנים
המטאורולוגיים הבאים :גשם ,טמפרטורת אויר ,לחות יחסית ,מהירות וכיוון רוח ,קרינה קצרת גל ()305-2800 nm
וקרינה ארוכת גל ( .)5-25 µmתחנה  Aשבמרכז האגם היא התחנה העיקרית לדיגום מטאורולוגי .בה נמדדים גם
הלחץ הברומטרי ,טמפרטורת פני המים וקרינה נטו ,באמצעות מדידות ישירות של קרינה ארוכת גל וקרינה קצרת
גל המוחזרות מפני המים .בתחנת הרכבל התחתון בחרמון נמדדים שלג (מד גשם מחומם) ,קרינה ארוכת גל
ואלבדומטר .בסיס הנתונים המטאורולוגי של הכנרת כולל נתוני מדידה מטאורולוגית לפי הפירוט הבא:
משנת  ,1996תחנת טבחה (כעת גינוסר)
•
משנת  ,2003האקו-ראפט בתחנה ( Aחלקית תחנת השמ"ט).
•
משנת  ,2006תחנה מטאורולוגית ליד הרכבל העליון בחרמון.
•
משנת תחנה מטאורולוגית ליד הרכבל התחתון בחרמון.
•
סיכום המדידות 2008,בשנת 2015
סיכום המדידות המטאורולוגיות לשנת  2015מבוסס על נתוני התחנה המטאורולוגית בתחנה  .Aאיורים  3עד 8
מייצגים את הממוצע ה שעתי (ייצוג התנודה היומית) ע"פ חודשי השנה (ייצוג התנודה העונתית) של הפרמטרים
המטאורולוגיים הנמדדים .הפרמטרים שסיכום המדידה השנתי שלהם יוצג הם .1 :טמפרטורת אוויר (בגובה כ8-
מטר מעל פני האגם);  .2טמפרטורת המים (עד לעומק של  20ס"מ);  .3קרינה קצרת גל;  .4קרינה ארוכת גל; .5
לחות יחסית;  .6מהירות הרוח .ממוצע המדידות לשנת  2015הושווה לסיכום הרב שנתי של  10השנים האחרונות
( .)2005-2014ההשוואה נעשתה ע"י חישוב ההפרש בין הממוצע השעתי לחודש ,החל משנת  ,2015לממוצע דומה
של כל השנים שקדמו לשנה זו ,ושרטוט מפת הפרשים בין שני הממוצעים .כאמור ,בדו"ח השנה יש לזכור כי
הנתונים מתחנה  Aעשויים להיות שונים מעט באופיים מאלה שנמדדו בשנים  1996-2007על פני המים (תחנת
טבחה עד .)2007
גשם על הכנרת בשנת 2015
כבשנים קודמות ,סיכום הגשם החודשי כולל את כל השנה ההידרולוגית ( 2014-2015אוקטובר  – 2014ספטמבר
 )2015ואת חודשי אוקטובר-דצמבר  2015כדי להשלים את תיאור שנת  .2015הגשם החודשי מה 1.10.2014-ועד ל-
 31.12.2015נמדד בתחנות השירות המטאורולוגי באמנון ,צמח ,דגניה א' ,כפר נחום ,קבוצת כנרת ,ובטיחה (איור
 .)7בסיכום העונתי ל 2015-2014-נמדדו  444מ"מ על פני האגם (כ 72-מלמ"ק) .כמות זו מהווה כ 107%-מכמות
הגשמים הרב-שנתית הממוצעת על פני הכנרת .פריסת הגשמים על פני עונת  2014-2015התאפיינה בחודש ינואר
ממוצע וחודשי פברואר ואפריל גשומים יחסית ,ולאחריו חודשי ינואר-פברואר שחונים למדי .עונת 2015-2016
נפתחה עם כמויות מועטות של גשם באזור הכנרת .נתייחס להשפעת נתונים אלה על הכנרת בהמשך הדו"ח.
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איור  :7הגשם החודשי הממוצע בהתבסס על  6תחנות מסביב לכנרת וסטיית התקן של התחנות ,מחודש אוקטובר  2014ועד
דצמבר ( 2015עמודות) ,בהשוואה לגשם החודשי הממוצע הרב שנתי על הכנרת (קו רציף).

גלי חום של אוגוסט 2015
במהלך חודש אוגוסט  2015אירעו שני גלי חום קיצוני עם טמפרטורת אויר גבוהה מהממוצע בשעות הבוקר
והלילה .בממוצע היתה טמפרטורת אוגוסט  2015גבוהה ב 3-מעלות מהממוצע .גלי החום הקיצוני שקבעו במידה
רבה את שינויי טמפרטורת האגם בקיץ  2015נראים להלן באיור .2
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איור  :8הנתונים המטאורולוגיים שנמדדו בתחנה  Aבמהלך חודש אוגוסט  .2015למטה :טמפרטורת פני המים ב 5-הס"מ
העליונים של גוף המים (בכחול;  )oCוטמפרטורת האויר (באדום;  .(oCאמצע :לחות יחסית ) .(%למעלה :מהירות הרוח בגובה 8
מטר מעל פני המים .שני גלי חום (שתוארו ע"י דו"חות של השמ"ט) מסומנים בתרשים ומתאפיינים בתכונות הבאות:
טמפרטורת אויר גבוהה; לחות יחסית נמוכה בהשוואה לימים אחרים; הפחתה ניכרת במהירות הרוח (בריזת הים התיכון)
בשעות אחר הצהריים מעל האגם.

טמפרטורת המים והאוויר
חודשים ינואר ופברואר הם הקרים ביותר בשנה ,וחודש אוגוסט הוא החם ביותר .בולטת התנודה היומית של
טמפרטורת האוויר (איור  9ימין) ,לעומת התנודה היומית המוגבלת של טמפרטורת פני המים (איור  9שמאל).
טמפרטורת האוויר הממוצעת של שעות הבריזה הים תיכונית ( 12:00עד  )20:00בחודשי הקיץ של  2015הייתה
בד"כ נמוכה בכ 0.5-עד  2.0מעלות מהטמפרטורה החודשית הרב שנתית הממוצעת (איור  .)10חודשי הקיץ יוני-יולי
 2015היו קרירים יחסית לממוצע .חודש אוגוסט היה חם באופן קיצוני ,עם טמפרטורת אוויר גבוהה ב 3-מעלות
מהממוצע לשעות הבוקר והלילה ,שגרמה לטמפרטורת פני המים להגיע לכ 30 -מעלות .טמפרטורת פני המים
בנובמבר  2015חזרה לערכים רב שנתיים ממוצעים.
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איור  :9סיכום שנתי של הממוצעים השעתיים והחודשיים של טמפרטורת האוויר ברום של כ 8-מטר מעל פני האגם (ימין),
וטמפרטורת פני המים (שמאל).
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איור  :10ההפרש בין הממוצע השעתי לחודש בשנת  2015לעומת ממוצע דומה בשנים  .2005-2014מימין :טמפרטורת אויר
( ;)oCמשמאל :טמפרטורת פני מים (.)oC

קרינה קצרה וארוכת גל
מדידות קרינה קצרת גל ( (nm 305-2800מצביעות באופן קבוע על ערך מקסימאלי יומי בשעות ( 13:00-11:00לפי
שעון חורף) .בסקלה העונתית הקרינה המקסימאלית חלה בחודשים יוני ויולי (איור  11ו .)12-הקרינה ארוכת הגל
מגיעה ל שיא בצהריים של חודש אוגוסט .תחום הקרינה קצרת הגל הוא בין ( 0לילה) לכ Wm-2 900-בשעות היום.
תחום הקרינה ארוכת הגל הוא בין  320ל Wm-2 450-בקירוב.
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ההפרש בין מדידות הקרינה ארוכת הגל למדידות הקרינה הרב שנתית הממוצעת (איור  )12במהלך השנה מעיד
אולי על הבדל קטן בין המדידות בטבחה וגינוסר ,שמרכיבות את עיקר הממוצע הרב שנתי ,לבין המדידות בתחנה
 ,Aשמבוצעות באמצעות מכשור שונה .בין הקרינה קצרת הגל לבין הקרינה הרב שנתית ניתן גם כן להבחין
בהפרש מסוים ,וגם כאן ניתן אולי לקשור זאת למכשור שונה.
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איור  :11סיכום שנתי של הממוצעים השעתיים והחודשיים של קרינה ארוכת גל (  , Wm-2ימין) וקצרת גל (שמאל).
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איור  :12ההפרש בין הממוצע השעתי לחודש בשנת  2015לעומת ממוצע דומה בשנים  .2005-2014מימין :קרינה ארוכת גל
) ,)Wm-2משמאל :קרינה קצרת גל ).)Wm-2

לחות יחסית ומהירות רוח
סיכום שנתי של ממוצעי מהירות הרוח והלחות היחסית (איור  13ו )14-מדגים את רוחות אחר-הצהריים הקיציות
האופייניות לאגם .השעות  15:00-16:00הן שעות שיא הרוח לאורך כל השנה (שעון חורף ,שעת השיא בפועל היא
 14:00לפי שעון קיץ) ,והחודשים יוני-יולי-אוגוסט הם החודשים בהם הרוחות הן החזקות ביותר .חודשי החורף
19

והשעות  00:00עד  10:00הם ,בהכללה ,הזמנים שבהם ממוצע מהירות הרוח הוא הנמוך ביותר ,ועומד על פחות מ-
 3מטר לשנייה .הלחות היחסית ( )%מעל פני האגם מצויה בדר"כ בהתאמה שלילית מסוימת עם מהירות הרוח
(מהירות גדלה – לחות פוחתת).
נתוני מהירות הרוח של  2015נלקחו מנתוני תחנה  .Aנראה כאילו קיים הפרש חיובי מסוים בין נתוני הרוח
השנתיים ( )2015לנתונים ההיסטוריים ( )2005-2014בשעות שבהן הרוח נמוכה .הלחות היחסית על פני המים
(בתחנה  )Aגבוהה יחסית (כ )10% -בשנת  ,2015בעיקר בשעות נשיבת הרוח.
-
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איור  :13סיכום שנתי של הממוצעים השעתיים והחודשיים של הלחות היחסית (שמאל) ומהירות הרוח (ימין) .
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איור  :14ההפרש בין הממוצע השעתי לחודש בשנת  2015לעומת ממוצע דומה בשנים ( 2005-2014טבחה ותחנה  .)Aמימין:
מהירות רוח ( ,)ms-1משמאל :לחות יחסית (.)%

סיכום שנתי של טמפרטורת האגם
פרופיל טמפרטורת גוף המים נמדד על בסיס שבועי באמצעות  STDבמספר תחנות דיגום (כל  0.1מטר) .הסיכום
מתייחס רק למדידות שנעשו בתחנה  .Aשנת  2015התאפיינה בטמפרטורה גבוהה למדי באפילימניון בין חודש
אוגוסט לנובמבר (איור  ,)15ובהשוואה לשנים קודמות (איור  )16ניכר כי .1 :טמפרטורת המים באפילימניון היתה
20

גבוהה בכ 1.5-מעלות ביחס לממוצע ב 10-השנים האחרונות;  .2השיכוב נהיה רדוד יותר בחודשים יולי-נובמבר,
ועמוק יותר בנובמבר-דצמבר  .2015בדיקת השיכוב התרמי במהלך  2015העלתה כי הוא נמשך כ 294-יום,
בהשוואה לממוצע הרב שנתי ,העומד על  293±18יום בממוצע רב שנתי של  46השנים האחרונות .בניתוח מגמה
רב שנתית ייתכן וקיימת מגמת התארכות של תקופת השיכוב בשיעור של  1/3יום לשנה.
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איור  :15טמפרטורת האגם בשנת .2015
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איור  :16ההפרש בין טמפרטורת האגם בשנת  2015לטמפרטורה הממוצעת בשנים  .2005-2014טמפרטורת המים בקיץ
באפילימניון ב 2015-הייתה גבוהה במידה ניכרת מהממוצע ב 10-השנים האחרונות ,והשיכוב נהיה קצת רדוד יותר ,ככל הנראה
בהשפעת המפלס הנמוך יחסית וחום האפילימניון.
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איור  :17השיכוב התרמי במהלך  2015נמשך כ 294 -יום ,בהשוואה לממוצע רב שנתי העומד על  293יום וסטיית תקן של 18
יום.

התחממות אגמים ככלל והכנרת בפרט – נתונים עד 2015
במחקר בינלאומי מקיף שבו היינו שותפים ,נמדדו בשטח ובשיטות חישה מרחוק שינויי הטמפרטורה ב235 -
אגמים .במקרים רבים נמצא כי אגמים מתחממים בקצב גבוה יותר מסביבתם .המדידות נערכו בקיץ ,ובשכבה
העליונה של המים ,ונמצא כי בממוצע התחממו מי האגמים בעולם ב 25 -השנים האחרונות ב 0.85 -מעלה.
ניתוח של טמפרטורת פני הכנרת על פני תקופה של  46שנים ( )1969-2015מגלה כי הטמפרטורה הממוצעת של פני
המים בחודשי הקיץ גדלה בכ( 1.65 oC-קצב של כ 0.036 -מעלות לשנה) .טמפרטורת פני שטח האגם והשינויים
במהלך הקיץ נשלטים על ידי שני גורמים .הראשון הוא עלייה בטמפרטורת האוויר והשני הוא המפלס הנמוך
יחסית של האגם בעשורים האחרונים בהשוואה למפלס בשנים  1969עד .1990

איור  :18טמפרטורת פני המים בחודשי הקיץ על פני תקופה של  46שנים ( )1969-2015גדלה בכ.1.65 oC-
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עליית טמפרטורת האוויר בחודשי הקיץ היא מועמדת טבעית כדי להסביר את העלייה הממוצעת בטמפרטורת פני
השטח של האגם בטווחי זמן קצרים (חודש) וארוכים (מספר שנים) .ואכן (2003) Saaroni et al,ציינו כי באזור
מזרח הים התיכון ,בקיץ ,קיימת עלייה ניכרת בטמפרטורת האויר בקצב של כ 0.06 -עד  0.1מעלות לשנה .נתונים
מעודכנים ( ) 1990-2015של טמפרטורת אוויר ממוצעת (שירות מטאורולוגי ישראלי ,שמ"ט) ,בהר כנען שבהרי הגליל
המזרחי בגובה של  900מעל פני הים מגלים מגמת עלייה של  0.053ו 0.047 -מעלות לשנה בחודשי יולי ואוגוסט,
בהתאמה .תחנה זו מייצגת שינוי טמפרטורה באזור ,והיא מספיק רחוקה מהאגם ,כך שהטמפרטורה הנמדדת בה
איננה מופרעת ע"י האגם עצמו.
ירידה משמעותית במים זמינים בכנרת בעשורים האחרונים תרמה חלקית לשינוי במשרעת השנתית והרב-שנתית
של מפלס אגם ( .)Rimmer and Givati 2014מים נשאבים מהאגם למוביל הארצי ולצרכנים אחרים ,ובשל שאיבת
יתר ,מפלס האגם שנע באופן מובהק בין  -209ל  -215-הופחת בשיעור ממוצע של  6עד  7סנטימטר לשנה החל
משנת  1969והחל משנת  ,1990בהתאמה .ניתוח מפורט של  40שנות שינויי שיכוב תרמי בכנרת ( Rimmer et al.
 )2011הוכיח כי יש תלות סטטיסטית מובהקת בין ההפחתה של מפלס האגם והעלייה בטמפרטורת פני המים בו.
תוצאות ניתוח סטטיסטי מעודכן ( )1969-2015מראות ששני משתנים בלתי תלויים אלה יכולים להסביר באופן ניכר
את השינויים בטמפרטורת פני האגם (;  )R2 = 0.67בחודשי הקיץ (טבלה  ,)3כאשר טמפרטורת אוויר דומיננטית
יותר (מבוטאת כטמפרטורת המים החודשית כנגד טמפרטורת האויר החודשית בהר כנען ))R2 =0.57; oC/ oC
ולמפלס האגם השפעה משנית (טמפרטורת המים החודשית כנגד מפלס האגם החודשי ) .)R2 = 0.38 ;oC/ mשינוי
נוסף בטמפרטורת פני המים עשוי להיות מוסבר על ידי פחיתת הספיקות הנכנסות לכנרת ומשתנים מקומיים
אחרים ,שההשפעה שלהם איננה משמעותית מבחינה סטטיסטית.
טבלה  :3תוצאות של תלות טמפרטורת פני המים בטמפרטורת אוויר ושינויים ברמת האגם (.)1969-2015
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2.6

ממצאי הניטור הכימי

ירון בארי-שלוין ,מיקי שליכטר
הקדמה
כמו בשניםה קודמות ,נתוני הניטור הכימי משכבת ה-אפילימניון וההיפולימניון בתחנה  Aבשנת  2015מוצגים
בהשוואה הן לממוצעים רב שנתיים (של עשר השנים האחרונות )2003-2013 ,והן לשנה הקודמת( 2014 ,איור .)19
תוצאות
להלן סיכום הממצאים של שנת ( 2015איור :)19
אלקליניות וסידן:
התפתחות ערכי האלקליניות והסידן בשכבת האפילימניון בחצי הראשון של  ,2015ובעיקר הירידה החריפה
בערכים אלו בין מרץ למאי ,מבטאת שקיעת קלציט בעקבות פעילות ביולוגית באביב .פעילות זו צפויה כל שנה
בתקופת האביב אולם בשנת  2015הירידה התרחשה מאוחר יחסית ,אם כי עד מאי הערכים התייצבו לממוצע הרב
שנתי .ניתן אולי לקשר את ההשקעה המאוחרת של קלציט בבביומסת הפיטופלנקטון הנמוכה יחסית בשנת 2015
(פרק  )2.11וכן בהתפלגות הספציפית של אוכלוסיות האצות השנה עם פיקים מאוחרים (מאי) בביומסה .יחד עם
זאת יש לציין בהסתכלות רב שנתית ניתן לראות כי נפילת ערכי קלציום ואלקליניות ויצירת קלציט אינם
קורלטיביים במידה מלאה לפריחת אצות באותה שנה ,וכי יש לחפש עוד מרכיבים במערכת המשפיעים על מערכת
שקיעת הקלציט.
מחודש מאי והלאה ,עד סוף השנה ,התפתחות ערכי האלקלניות והסידן באפילמניון הייתה דומה לממוצע הרב
שנתי ונמוכה מהטרנדים של השנה הקודמת.
האלקליניות בשכבת ההיפולמניון הייתה דומה למגמה הרב שנתית ולערכי השנה הקודמת ,למעט נפילה קלה
בחודשים אוקטובר ונובמבר .ערכי הסידן מצביעים על מגמה קופצנית יותר מזו של שנת  2014בשכבה זו .הנפילה
שנמדדה בערכי הסידן בין ספטמבר לנובמבר מקבילה לנפילה בערכי האלקליניות .תופעות אלו עשויות להיות
קשורות למגמות הנצפות עבור ההיפולמניון בערכים אחרים (ראה סולפאט ,סולפיט ואמוניה).
כלוריד:
השנה הקודמת ,2014 ,הייתה שנה שחונה אשר התאפיינה בעלייה בערכי הכלורידים באפילמניון לאורך כל השנה.
שנת  2015לעומתה הייתה ברוכה יותר במשקעים ,ואכן ישנה חזרה בשכבה זו למגמה הרב שנתית ,עם ירידה
בחורף-אביב (עקב דומיננטיות של כניסות מתוקות) ועלייה בקיץ-סתיו (עקב דומיננטיות של כניסות מלוחות
והתאדות) .יחד עם זאת ,ניכר כי כמות המשקעים ב 2015לא הצליחה למחוק את האפקט של המלחת האגם בשנה
הקודמת .ניכר כי בשתי השכבות ריכוז הכלורידים ,ירושה מסוף השנה הקודמת ,גבוה כל הזמן מהריכוז בשנת
.2014
חמצן:
ערכי החמצן בשנת  2015דומים לממוצע הרב שנתי באפילימניון לאורך מרבית השנה .יחד עם זאת ,בולטת עלייה
עד מרץ ואז נפילה מוקדמת של ערכי החמצן כבר באפריל ,עם התאוששות במאי לפני דעיכה אל ערכי קיץ
אופיניים מיוני והלאה .אם כך ,נראה כי גל העלייה בערכי החמצן האופייני לאביב והמוסבר באופן רגיל בפעילות
פוטוסינטטית גבוהה באביב הופרע בשלב מרכזי באביב – בחודש אפריל .מגמה זו של ערכי החמצן באפילימניון
קורלטיבית למגמת ערכי ה pH -ועשויה לייצג בעיקר את הפעילות הפוטוסינטטית בשכבה זו .בחינה של ביומסת
הפיטופנקטון לאורך חודשים אלו מראה מגמה מורכבת יותר -אבל נראה כי מתקיימים שני שיאים עיקריים-
בינואר ובמאי ולעומת זאת תחילת חודש אפריל מאופיינת בערכים הנמוכים לתקופת החורף-אביב (איור  ,32פרק
.)2.11
24

בהיפולימניון מגמת ההתפתחות של ערכי החמצן הייתה דומה למגמה של הממוצע הרב שנתי לאורך כל חודשי
השנה .הירידה החדה בערכי החמצן ממרץ והלאה מבטאת את התפתחות השכבתיות באגם ואת הדלדול של מאגר
החמצן בשכבה התחתונה.
ערך הגבה (:)pH
ערכי ההגבה באפילימניון בשנת  2015מעט נמוכים ברוב חודשי השנה לעומת השנה הקודמת .בולטת במיוחד
הנפילה הקלה בחודש אפריל ,בקורל ציה עם הירידה בערכי החמצן באותו החודש .הנפילה בשני הפרמטרים הללו
בחודש זה מצביעה ככל הנראה על שינוי בפעילות הפוטוסינטטית באפריל ,עם שיקום מסויים לקראת מאי (כפי
שהוסבר לעיל) .נפילה נוספת אל מתחת לטווח הממוצע הרב שנתי התרחשה גם בנובמבר ,ושוב ניתן לראות
קורלציה לנפילה בערכי החמצן ,אם כי האחרונה נשארה בתחום הממוצע הרב שנתי.
ערכי ההגבה בהיפולימניון נמוכים גם הם יחסית לממוצע הרב שנתי ולערכי השנה הקודמת (בעיקר מאפריל
והלאה).
זרחן:
ערכי הזרחן הכללי ,הזרחן המומס והזרחן המומס המגיב באפילימניון של שנת  2015דומים לערכים של הממוצע
הרב שנתי .בהשוואה למגמות השנה הקודמת ההתפתחות של ריכוזי הזרחן ההכללי וזרחן המומס המגיב הייתה
פחות קופצנית בשנת  2015אך הזרחן המומס הראה מגמה קופצנית לאורך רוב השנה ,בדומה לשנה הקודמת.
ריכוזי הזרחן הכללי היו דומים גם כן לטווח של השנה הקודמת .לעומת זאת ,ערכי הזרחן המומס היו גבוהים
מערכי  2014לאורך רוב השנה (למעט מאי) ,וערכי הזרחן המומס המגיב היו גבוהים מערכי  2014בעיקר מיולי
והלאה .שינוי זה יחסית ל 2014מבטה כנראה תרומה משמעותית יותר של זרחה זמינה מאבק בקיץ  2015יחסית
לתרומה מאבק בשנה הקודמת.
בהיפולימניון ניתן לראות החל ממאי הצטברות נורמאלית (דומה לערכי הממוצע הרב שנתי) של זרחן (כללי ,מומס
ומומס מגיב)  .ניתן לראות כי בחלק נכבד מתקופת השיכוב (מאי עד אוקטובר) ערכי הזרחנים בשכבה זו היו
נמוכים מערכי שנת  .2014עוד ניתן לראות נפילה קלה בערכי הזרחנים סביב ספטמבר ואוקטובר .ניתן ליחס את
השינוי במגמה מספטמבר והלאה למגמה כללית של שטפי חומר אורגני נמוכים יותר בתקופה זו ב( 2015ראה גם
דיון בערכי סולפאט ,סולפיד ואמוניה).
חנקן:
ערכי החנקן הכללי בשתי השכבות היו דומים לממוצע הרב שנתי במהלך רוב חודשי השנה ,אם כי בין יוני
לספטמבר ערכים אלו היו בקצה התחתון של טווח זה ומספטמבר והלאה נראה שינוי מגמה קל יחסית למגמה הרב
שנתית כך עם ערכי חנקן נמוכים .החנקן האורגני באפילמניון התנהג באופן כללי בדומה למגמת הממוצע הרב
שנתי ,אולם בהיפולימניון המגמה הופכת לקופצנית מיולי והלאה ואף חורגת מעל טווח ערכי הממוצע הרב שנתי
בנובמבר.
ערכי האמוניום בשתי השכבות דומים רוב השנה (עד אוקטובר) לממוצע הרב שנתי .מספטמבר  -אוקטובר והלאה
נראית מגמה של פחות אמוניום בהיפולימנין ויותר אמוניום באפילימניון ביחס לערכי השנה הקודמת וביחס
לטווח הממוצע הרב שנתי .מגמות אלו קשורות כנראה לשטפים נמוכים יחסית של חומר אורגני אל ההיפולימניון
בתקופה זו (ראה גם דיון בסולפאט וסולפיד).
פרופילי הניטריט והניטראט בשתי השכבות מצביעים על חזרה להתנהגות דומה לזו הרב שנתית בהשוואה
למגמות של שנת  ,2014בעיקר עבור חודשי חורף ואביב .מגמה זו ,כמו גם ערכים גבוהים יותר של אמוניום
בחודשים אלו ,מוסברים בשטפים גבוהים יותר מהירדן יחסית לשנה הקודמת.
עכירות ומוצקים מרחפים:
ערכי עכירות וסך המוצקים המרחפים באפילימניון נמצאים בתוך טווח הממוצע הרב שנתי ,אך כמו בשנה הקודמת
הם נמצאים רוב הזמן בקצה הנמוך של טווח זה .סקירה של כמה שנים אחורה מראה כי ישנה מגמת ירידה
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בערכים אלו באפילימניון החל משנת  .2013הירידה בין  2013ל 2014-הוסברה בספיקות נמוכות יותר בחורף ,2014
אולם את המשך הירידה הזו ב 2015-קשה להסביר.
בשכבת ההיפולימניון סך המוצקים המרחפים עוקב רוב הזמן אחרי המגמה של השנה הקודמת ונמצא בחלק הנמוך
של טווח הממוצע הרב שנתי .מגמת העכירות בהיפולמניון בשנת  2015קופצנית הרבה יותר מהמגמות של ,2014
עם ערכים גבוהים חריגים ביוני ובאוגוסט.
גופרית:
ערכי הסולפאט בשתי השכבות נמצאים בטווח הממוצע הרב שנתי כל השנה .יחד עם זאת ,בשכבת האפילימניון
לאורך כל השנה ובשכבת ההיפולימניון בחלק הראשון של השנה ,עד מרץ ,ערכי הסולפאט נמצאים בקצה העליון
של טווח הממוצע הרב שנתי.
מגמת התפתחות ריכוז הסולפאט באפילימניון ב 2015-הייתה מתונה יחסית ,והיא דומה יותר למגמת הממוצע
הרב שנתי מאשר למגמת  2014אשר הייתה חריפה יותר .עם זאת ,בדומה למה שניתן לראות עבור כלורידים,
ירושה של ריכוז גבוה של סולפאט מהשנה הקודמת השחונה נשארה גם בשנת  ,2015שהייתה מאופיינת במשקעים
רבים יותר .העלייה בערכי הסולפאט החל מיולי-אוגוסט  2015מתאימה לטרנד המצופה לפיו התגברות האידוי
והירידה בספיקת הירדן גורמים לעלייה בסולפאט בשכבה זו.
מגמת התפתחות ריכוז הסולפאט בהיפולימניון תואמת כמצופה את מגמת ערכי הסולפיד בשכבה זו .עד מרץ 2015
ניתן לראות יציבות בערכי הסולפאט .ממרץ ועד אוגוסט הייתה ירידה חריפה בערכי סולפאט במשולב עם עלייה
בערכי הסולפיד .את התייצבות בשני הערכים ניתן לראות מאוגוסט ועד סוף השנה .יש לציין כי מגמת ההתפתחות
של הסולפיד והסולפאט בהיפולימניון החל מאוגוסט סוטה הן מטווח הממוצע הרב שנתי והן ממגמות שנת .2014
בסוף  2015ערכי הסולפאט עמדו על כ 42-מ"ג לליטר לעומת  30מ"ג לליטר בשנה הקודמת .במקביל ,בסוף 2015
ערכי הסולפיד עמדו על  5.4מ"ג לליטר לעומת  7.7מ"ג בשנת  .2014השינוי במגמת הצורונים סולפאט-סולפיד (כמו
גם התצפיות ממגמות הצטברות האמוניה וזרחן מומס) עשויה לבטא שינויים חריפים באוכלוסיות החיידקים
בשכבה זו או שינוי בשטף החומר האוןרגני (או שילוב של שניהם) .כאמור ,שנת  2015הייתה מאופיינת בביומסת
פיטופלנקטון נמוכה (ראה גם פרק .)2.11נראה אם כן שירידה בשטף החומר האורגני הוא המרכיב העיקרי המשפיע
על ההרכב הכימי בהיפולימניון בעיקר משלהי הקיץ (אוגוסט והלאה).
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איור  :19ממוצעים חודשיים של ריכוזי הפרמטרים השונים בכנרת בשנת ( 2015קו אדום) בהשוואה לשנה הקודמת ( ,2014קו
שחור מרוסק) ולממוצע הרב שנתי  ±סטיית תקן אחת של עשר השנים שלפניה ( ,2003-2013רקע אפור) .הנתונים מוצגים
בנפרד עבור שכבת המים העליונה ( 1-10מ' עומק) ושכבת המים התחתונה ( 30-40מ' עומק).

2.7

חומר אורגני מומס וחלקיקי וחומר מרחף

ורנר אקרט ובני סולימני
הקדמה
במסגרת הניטור מדדנו את ריכוזי הפחמן המומס בעמודת המים של הכנרת בשמונה עומקים במקביל למדידה של
החומר החלקיקי באותם העומקים .הדיגום בוצע במקום העמוק באגם ,בתחנה  .Aהחומר החלקיקי נאסף ע"ג
פילטר סיבי זכוכית ( )GF/Fבעל קוטר נקב ממוצע של  0.7מיקרון ,ואילו התסנין של דוגמאות אלה שימש לקביעת
ריכוזי הפחמן האורגני ) (DOCוהאי-אורגני המומס במים ) .(DICהמדידה בוצעה באמצעות מכשיר של חברת
 SHIMADZUהמודד את ערכי הפחמן ע"י חיישן אינפרא אדום.
השתמשנו בפילטרים שקולים ושרופים מראש על מנת לקבוע את סך כמות המוצקים המרחפים ( )TSSלאחר
ייבוש ב 110°C-למשך הלילה ,ולשם קביעת תכולת החומר האורגני לפי איבוד המשקל לאחר  4שעות שריפה ב-
 .540°Cלפי זה כמות הפחמן האורגני החלקיקי ( )POCתואמת למחצית החומר השרוף.
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איור  :20ממוצעים חודשיים של  POC ,TSS ,DOCו DIC-בעמודת המים של הכנרת שנמדדו a :במרץ  bבאוקטובר.

כפי שניתן לראות בממוצעים החודשיים של מרץ ואוקטובר (איור  )20ישנה שונות קטנה בתפוצה האנכית של
הפחמן האורגני המומס ,עם ממוצע שנתי של  3.43 -/+0.56מ"ג פחמן לליטר ,אולם יש לציין שהריכוזים ב2015-
היו גבוהים ב 0.4-מ"ג פחמן לליטר לעומת  .2014פרופילי ריכוזי הפחמן האנאורגאני המומס הציגו שוני בין חורף
לקיץ ,כפי שדווח בעבר ,עם ריכוזים בהיפולימניון הגדלים מכ 30-ל 40-מ"ג פחמן לליטר ,וזאת עקב שטף השקיעה
של חומר חלקיקי המלווה את תהליכי ההמסה והמינרליזציה .ההסבר נתמך גם בריכוזים הגבוהים יחסית של כלל
המוצקים המרחפים באביב בהשוואה לאלו הנמדדים בסתיו .ריכוזי כלל המוצקים המרחפים היו הגבוהים ביותר
באפילימניון העליון ,עם ערכים של עד  4.5מ"ג לליטר ,ודעכו עם ההעומק עד לכ 2.5-מ"ג לליטר .באוקטובר היו
ריכוזי כלל המוצקים המרחפים בסביבות  4מ"ג לליטר בקרבת פני השטח ו 1.8-מ"ג לליטר בקרבת קרקעית האגם.
ריכוזי הפחמן האורגני החלקיקי הדגימו את אותה מגמה ,אך עם ערכים אשר היוו בערך שליש מאלו של כלל
המוצקים המרחפים .במהלך שבעת החודשים הראשונים של השנה הממוצעים החודשיים של הפחמן האורגני
המומס היו אחידים למדי לאורך עמודת המים ( 3.5-4.2מ"ג פחמן לליטר)  ,כשבהמשך ,בין אוגוסט לדצמבר ,נצפה
שוני עם מקסימום באפילימניון של  5.1מ"ג פחמן לליטר ,כפי שמוצג באיור .21a
ההבדלה בריכוזי הפחמן האנאורגאני המומס לאורך עמודת המים החלה מיד עם תהליך השיכוב ,כאשר הממוצעים
החודשיים בעומק עשרה מטר החלו לדעוך ל 25-מ"ג פחמן לליטר ,בעוד שבעומק  35מטר הם גברו באופן
משמעותי במהלך עונת השיכוב ,בהגיעם למקסימום של  50מ"ג פחמן לליטר באוגוסט ,לפני שהתייצבו על  40מ"ג
פחמן לליטר בסתיו .מגמות הפוכות נצפו ביחס לריכוזי כלל המוצקים המרחפים והפחמן האורגני החלקיקי
באפילימניון ובהיפולימניון (איור .)21b
מקסימה באפילימניון נמדדה במהלך מאי ( 1.8מ"ג פחמן אורגני חלקיקי לליטר ו 5.5-מ"ג כלל מוצקים מרחפים
לליטר) ואחריה ירידה עד סוף השנה ,בעוד שריכוזי החומר החלקיקי בעמודת המים היו גבוהים ביותר בחורף
ולאחריו ניתן לראות מגמת דעיכה לאורך השנה (איור  .)21ריכוזי ההיפולימניון הציגו מגמה הפוכה המעידה על
מעבר חלקיקים מהאפילימניון להיפולימניון .התצפית תומכת במסקנה שלנו לפיה חומרים אורגניים ואנאורגניים
הם מקור עיקרי לפחמן האנאורגאני המומס שבהיפולימניון.
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איור  :21שינוי עיתי של ממוצעים חודשיים של ו (a) DOC and DIC and (b) POC TSS -במהלך  2015בעומקים של  10ו35-
מטר.

בהשוואה למגמה הרב שנתית של הריכוזים הממוצעים החודשיים של הפחמן האורגני המומס בעמודת המים של
אגם הכנרת (איור  , )22הציגה שנת  2015מגמה דומה במהלך רוב חודשי השנה מלבד יולי וספטמבר ,בהם
הריכוזים הגיעו לגבול העליון והתחתון ,בהתאמה ,של השונות הרב שנתית.

5.0

multiannual monthly average ± stdv

4.5

3.5
3.0

)DOC (mg C/L

4.0

2.5

monthly averages 2015

2.0
12

11

10

9

8

5

6
7
Month

4

3

2

1

איור  :22ממוצעים חודשיים של ריכוזי פחמן אורגני מומס בעמודת המים במרכז האגם בהשוואה לערכים הממוצעים הרב
שנתיים.
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2.8

קצבי סדימנטציה

איליה אוסטרובסקי וניר קורן
קצבי סדימנטציה נבדקו בארבע תחנות ,M ,F ,A :ו .K-המלכודות הסטנדרטיות מורכבות מארבע (שמונה בתחנה
 )Aצינורות (קוטר –  5ס"מ ,אורך –  50ס"מ) .בתחנות  Aו F-מוקמו המלכודות  2.5מ' מעל הקרקעית ,בעוד
שבתחנות  Mו K-המלכודת מוקמו  1.5מ' מעל הקרקעית .חומר שוקע נאסף אחת לשבוע עד שבועיים .דוגמאות
(בדופליקטים) של סדימנט מצטבר סוננו על גבי פילטר  .GF/Fתכולת חומר יבש נקבעה על ידי שקילת הדוגמאות
לאחר חימום ב 800C-למשך  4שעות .קצבי הסדימנטציה השנתיים בתחנות השונות חושבו כממוצעים משוקללים
של תאריכי הדיגום השונים .בנוסף ,החומר שנאסף בתחנה  Aסורכז ,יובש בהקפאה ונשמר עבור אנליזות
עתידיות של ריכוזי נוטריינטים בחלקיקים.
בחורף ובאביב ,במהלך התקופה ההולומיקטית (דצמבר-מרץ) ושיקוע הקלציט ,היו קצבי הסדימנטציה בתחנות
השונות גבוהים באופן משמעותי מאלו שניצפו בקיץ ובסתיו (איור  .)23בקיץ ובסתיו ,בתחנות הפריפריאליות  Fו-
 ,Mקצבי הסדימנטציה היו גבוהים בהרבה מאלה שבתחנות הפלגיות  Aו .K-ממאי ועד אוגוסט היו קצבי
הסדימנטציה בתחנה  Kנמוכים ,בדומה למדידות במרכז האגם (תחנה  .)Aבניגוד לכך ,בדצמבר ובינואר היו קצבי
הסדימנטציה בתחנות  Kו F-הגבוהים ביותר .ההגברה המהירה בסדימנטציה בתחנות אלה התרחשה בין אמצע
אוקטובר לתחילת דצמבר .הסיבה לכך היא ככל הנראה ההעמקה של הטרמוקלינה וההשקעה מחדש בעקבותיה
של חומר חלקיקי אשר הצטבר מתחת לטרמוקלינה בחודשים שקדמו לכך.
בשנת  2015קצבי הסדימנטציה הממוצעים בתחנות  F ,Aו M-היו  9.7 ,2.6ו 7.6-ג'\מ"ר\יום ,בהתאמה (איור .)24
בגלל הפערים במדידות לא ניתן לחשב במדויק את קצבי הסדימנטציה השנתיים בתחנה  ,Kבמהלך חודשי הקיץ
היה קצב הסדימנטציה בתחנה  Kקרוב לזה שבתחנה  ,Aבעוד שבשלהי הסתיו היו קצבי הסדימנטציה בתחנות K
ו F-דומים .ב הנחה שבסתיו (העת שבה מתרחשת ההעמקה המהירה של הטרמוקלינה) קצבי הסדימנטציה בתחנה
 Kהיושווים לאלו שבתחנה  , Fהרי שהערך השנתי הממוצע בתחנה  Kהיה בערך  11ג'\מ"ר\יום .יש צורך במדידות
ממושכות יותר בתחנה זו על מנת להבין את משמעות תהליכי הסדימנטציה בחלקו הדרומי של האגם.
במהלך  1999-2014קצבי הסדימנטציה הממוצעים בתחנות  F,Aו M-היו  9.4+\-0.7 ,3.2+\-0.3ו13.6+\-1.3-
ג'\מ"ר\יום ,בהתאמה .ב 2015-קצבי הסדימנטציה בתחנות Aו F-היו דומים למדי לממוצעים הרב שנתיים .קצב
הסדימנטציה השנתי בתחנה  Mב 2015-היה בערך  56%מהממוצע הרב שנתי .זה נבע ככל הנראה מהעובדה
שמפלס האגם היה נמוך לאורך זמן רב ,דבר שהתבטא ב"ניקוי" האזורים הרדודים מהחלקיקים הקלים להרחפה,
אשר ככל הנראה הושקעו מחדש באזורים העמוקים יותר (איור .)24
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איור  :23הדינמיקה העונתית של קצבי הסדימנטציה בתחנות השונות ב .2015 -תקופת השקעת ה CaCO3-באפריל-מאי
מודגשת.

איור  :24קצבי הסדימנטציה הממוצעים במיקומים השונים ב.2013-2015 -
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2.9

זרחן באבק

ירון בארי-שלוין ,עדית ליבוביץ ,ניר קורן
הקדמה
בתחילת שנת  2013עברנו למתכונת ניטור שגרתית של הזרחן באבק במסגרת מערך הניטור של האגם ,ובפברואר
 2014נוספה גם תחנה קבועה במזרח הכנרת .על כן זו השנה השנייה בה קיימות שתי תחנות ניטור זרחן באבק
סביב הכנרת.
דיגום האבק מבוצע ע"י הצבת ארבעה דליים מלאים במים מזוקקים מורעלים בסודיום אזיד על גג המעבדה לחקר
הכנרת (תחנת טבחה) וכן עוד שני דליים בחוף כינר (תחנת כינר) במזרח האגם .נפח הדלי המלא הוא כ 18 -ליטר
ושטח הפנים העליון שלו הוא  650סמ"ר .הדליים נדגמים למדידת זרחן מומס אחת לשבוע לערך ומים מזוקקים
לקיזוז הפסדי האידוי מוספים בהתאם לעונה ולצורך.
תוצאות ודיון
בתחנת טבחה ניתן להבחין בשתי תקופות עיקריות של שטפי זרחן באבק (איור  25ו :)26-אביב עם שטפים גדולים
יחסית וקיץ-סתיו-חורף עם שטפים נמוכים יותר .תקופת האביב (אל תוך תחילת הקיץ) מאופיינת לא רק בשטפים
גדולים יחסית אלא גם בתנודתיות רבה ,והיא נעה בין ערכים של כ 50-עד כמה מאות ק"ג זרחן מומס זמין לאגם
ליום .השוואה בין שנת  2015לשנה הקודמת (איור  )25מראה כי למרות השינויים בגודל השטפים בתקופת האביב,
מגמת החלוקה העיקרית נשארת וכך גם גודל השטפים בקיץ (סדר גודל של  50ק"ג זרחן מומס מגיב לאגם ליום).
מגמת חלוקה זו וכן סדרי גודל דומים של שטפי קיץ התקיימה גם ב .2013-ניתן גם לציין כי בינואר  2015נמדד
עומס גדול יחסית של זרחן מומס זמין בתחנת טבחה (קפיצה עד ל  150ק"ג זרחן מומס זמין לאגם ליום) ,שלא
נצפה בשנים  2014ו .2013-סך שטפי הזרחן השנתי בתחנת טבחה ב 2015-עומד על כ 25.5-טון ,כ 20%-יותר מהשנה
הקודמת אך כ 20%-פחות משנת .2013
בחינה של תרומת האבק לזרחן מומס זמין מתחנת טבחה מראה כי שטפים בסדר גודל של  10טון בתקופת הקיץ
( 2.5-1טון לחודש) הם כמות משמעותית המראה כי לאבק תרומה חשובה ועיקרית למאזן הזרחן באגם בקיץ.
בחינת התוצאות של תחנת כינר אל מול תחנת טבחה (איורים  25ו )26-מראה כי התבנית של שטפי זרחן כמו גם
גודל השטף השנתי/עונתי במזרח האגם שונה במעט מזה של מערב האגם .סך השטף השנתי בתחנת כינר ב2015 -
עמד על כ 44.3-טון ,כ 170%-מהשטף השנתי שנמדד בטבחה.
הערכת השטף הכולל מאבק לאגם (ממוצע בין שתי התחנות  -כ  35טון בשנה) גדולה משמעותית השנה משטפים
עיקריים אחרים כגון מהירדן ומהנחלים (ראה פרק מאזני חנקן וזרחן בכנרת ,איור )5
כעיקרון ,החלוקה של תקופות בשטפי הזרחן דומה לזו של מערב האגם ,חוץ מתקופת הסתיו .שטפי הקיץ של
תחנת כינר דומים בגודלם לשטפי הקיץ של טבחה ,וכך גם שטפי החורף .שטפי האביב מעט גבוהים יותר בתחנת
כינר ,אולם השיאים אינם גבוהים משמעותית מאלו של טבחה .בולט במיוחד השוני בתקופת הסתיו בין מזרח
האגם למערבו .בתחנת כינר סך שטף הזרחן בתקופה זו עומד על כ 11-טון ,כמעט פי  4מטבחה.
תחנת כינר מאופיינת גם בואריאביליות בין-שנתית לא קטנה – אם כי הטרנד הכללי כמו גם המאפיינים העיקריים
של השוני מתחנת טבחה נשמרו בין  2014ו .2015-כך למשל ערכי סתיו  2015בכינר היו גבוהים בהרבה מאלו של
 2014בתחנה זו ,אך גם ב 2014-ערכי הסתיו היו גבוהים משמעותית מאלו של טבחה.
השוני בשטף הזרחן בין שתי התחנות עשוי להיות קשור לשינויים עונתיים במשטר הרוחות ולתרומה שונה של
זרחן מומס מאבק ממזרח וממערב לאגם לאורך השנה .המשך המעקב בשתי התחנות חשוב לכימות התרומות אלו
למאזן העונתי והשנתי אל האגם עצמו.
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איור  :25השוואת שטפי זרחן מומס בשנים  2014ו 2015-בתחנות טבחה (גג המעבדה לחקר הכנרת) וכינר.

איור  :26שטפי פחמן מומס כפי שנמדדו בתחנות טבחה (גג המעבדה לחקר הכנרת) וכינר בשנת .2015
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 2.10ספירת חיידקים וייצור חיידקי
שירה ניניו ,נחמה מלינסקי רושנסקי
חיידקים הטרוטרופיים הם מרכיב חשוב במארג המזון ,עם תפקיד מרכזי בפירוק חומר אורגני ומיחזור נוטריינטים.
ניטור של חיידקים (מספר כללי וייצור שניוני בשישה עומקים בתחנה  )Aהחל ב 2001-ונמשך גם ב ,2015-בתדירות
של פעם בחודש .המעקב השגרתי אחר פרמטרים אלו חשוב בשביל לגלות שינויים בתפקוד המערכת האקולוגית
של האגם בכלל ותפקוד הלולאה המיקרוביאלית בפרט.
ספירת חיידקים כללית
ספירה כללית של חיידקים מתבצעת בשיטות של מיקרוסקופיה ,לאחר קיבוע הדגימה וסימונה בסמן הפלאורוסנטי
 )IPPD( 4',6-diamidino-2-phenylindoleהנקשר לדנ"א .בין  2001ל 2010 -נצפתה ירידה בממוצע השנתי של מספר
החיידקים בכנרת .מאז ייתכן וריכוזי החיידקים התייצבו ואולי אף התרחשה עלייה קלה בממוצע החיידקים בעומק
 1-15מטרים ,והריכוז עמד ב 2015-על ערך של  2.47מליון חיידקים למל' מים (איור  .)27ערך זה גבוה מהממוצע
הרב שנתי של ריכוז החיידקים שנמדד בשנים  2.1( 2006-2010מליון תאים/מל') ,אולםהוא עדיין נמוך מהממוצע
הרב שנתי שנמדד במהלך  2.9( 2001-2015מליון תאים/מל').

איור  :27ממוצעים וסטיות תקן של ריכוזי חיידקים שנמדדו מ 2001-עד ( 2015ממוצע מעומקים של  1-15מ').
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התפלגות הספירות החודשית ב 2015-הייתה אחידה יחסית (איור  ,)28מלבד חודש ינואר  2015בו נמדד ריכוז גבוה
במיוחד של  5.5מליון חיידקים למל' ,לעומת ממוצע חודשי של  2.5מליון למל' במדידות שנערכו ביתר חודשי .2015
הערכים הגבוהים של החיידקים שנמדדו בינואר  2015תואמים את הערכים שנמדדו בדצמבר  ,2014באותה שנה
הידרולוגית .נראה שהערכים הגבוהים שנמדדו בחודשים דצמבר  2014וינואר  2015נבעו מכניסת מים מוגברת
כתוצאה מהגשמים הרבים מהממוצע שאיפיינו את ראשיתה של השנה ההידרולוגית .2014-2015

איור  :28הממוצעים החודשיים של ריכוז חיידקים (מליון/מל') שנמדדו בכנרת בשנת  2015בעומקים של בין  1ל 15-מ'.

ייצור שניוני של חיידקים ( )BBPלפי שיטת הקליטה של לאוצין מסומן רדיואקטיבית
הייצור החיידקי ( )Bacterial Biomass Production, BBPנמדד באופן קבוע החל מ 2001-על ידי מעקב אחר
קליטת החומצה האמינית לאוצין ,המסומנת רדיואקטיבית .הייצור החיידקי שנמדד ב 2015-התפרס לאורך כל
השנה עם מגמת ירידה בערכים החל מחודש ספטמבר ,וערכים נמוכים במיוחד בחודשי החורף דצמבר וינואר (איור
 .)29בדומה למה שנצפה ב ,2014-ובניגוד למה שתועד עד שנת  – 2013לא נראתה פעילות חיידקית מוגברת
בחודשי הקיץ .כמו כן ,נמשכת מגמת הירידה בייצור השניוני אשר תועדה מאז תחילת המדידה (איור  .)30יתכן
ומגמת הירידה הרב שנתית בייצור השניוני של חיידקים באגם נובעת מהירידה הנצפית בפריחת הפירידיניום
בעשורים האחרונים .אכן ,בשנים בהן ישנה פריחה משמעותית של פירידיניום ,לדוגמה שנת  ,2007נמדדים גם
ערכים גבוהים מאוד של ייצור שניוני (איור  ,)30ככל הנראה כתוצאה מעליה בפעילות חיידקים הטרוטרופים להם
תפקיד חשוב בתהליך הפירוק שבסיום הפריחה.
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איור  :29ייצור חיידקי ( )BBPמג' פחמן/מ"ר/יום לפי חודש בשנת .2015

איור  :30ערכים רב-שנתיים של ייצור חיידקי ( BBPמג' פחמן/מ"ר/יום).
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2.11

פיטופלנקטון

תמר זהרי ואלה אלסטר
המהלך השנתי של ביומסת הפיטופלנקטון
שנת  2015היתה שנת בצורת באגן ההיקוות של הכנרת למרות שביתר חלקי הארץ היתה זו שנה ממוצעת .שנת
בצורת זו הגיעה אחרי ש 2014-היתה השנה השחונה ביותר במאה השנים האחרונות ,עם כניסות מים מועטות
בלבד מאגן ההיקוות .עקב כך היה צפי של העדר פריחה של פרידיניום גם ב ,2015-ואכן כך היה .הממוצע החודשי
של ביומסת הפרידיניום ב 2015-היה ,בשיאו (פברואר) ,רק  55ג' למ ,2כלומר נמוך מערך הסף של  100ג' למ 2לפיו
אנו מגדירים "שנת פרידיניום" .לפיכך ,שנת  2015עונה להגדרה של שנה "ללא פריחת פרידיניום" ונוספת ל12-
השנים מאז  1996בהן הפרידיניום לא פרחה (איור  .)31הפריחה האחרונה של פרידיניום היתה ב 2012-שהיתה
גשומה במיוחד ,מאז כבר  3שנים ברצף שפרידיניום לא פורחת בכנרת.

איור  :31השוואת עצמת פריחת הפרידיניום בשנים  .2015 -1969עצמת הפריחה מבוטאת כממוצע הביומסה החודשי בחודש בו
ביומסת הפרידיניום הגיעה לשיאה השנתי (ממוצע חודשי אחד לכל שנה – הערך המירבי באותה שנה) .בהתאם לעוצמת
הפריחה האביבית השנים חולקו לשלוש קטגוריות :שנים ללא פריחה (צהוב ,ביומסה שלא עלתה על  100ג' למ"ר) ,שנים עם
פריחה ממוצעת (אדום ,ביומסה בין  100-300ג' למ"ר) ופריחה מאסיבית במיוחד (כחול ,ביומסה מעל  300ג' למ"ר) .בולטת
העובדה שעד אמצע שנות ה 90-כל השנים היו ממוצעות ,ואילו מאז  1994נצפו רק  3שנים של פריחה ממוצעת 6 ,שנים של
פריחה מאסיבית ו 13-שנים (כולל  )2015ללא פריחה.

ללא פריחת פרידיניום ,הביומסה האצתית ב 2015-הייתה נמוכה בהרבה מהרגיל ,עם ממוצע שנתי של  42ג׳ למ2
בלבד (לעומת ממוצע רב שנתי של  78ג' למ .)2ערך זה הוא בין הערכים השנתיים הנמוכים ביותר שנרשמו מאז
תחילת הניטור .ערכי סך ביומסת פיטופלנקטון נמוכים במיוחד של פחות מ 15-גר למ 2נרשמו בינואר  ,2015בשני
תאריכי הדיגום בחודש זה .במקביל בינואר נרשמו גם ערכים נמוכים במיוחד של ריכוזי כלורופיל וייצור ראשוני.
שיא ביומסה של  86ג' למ 2נרשם ב 1-לפברואר ושיא שני של  70גר למ 2נרשם ב 10-למאי כאשר באופן זמני
בתארי כי דיגום בודדים אלו נרשמה ביומסה גדולה יחסית של פרידיניום ,אך הממוצעים החודשיים לחודשים אלו
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היו  58ו 50 -ג למ 2בהתאמה (איור  32למטה) .לאורך כל קיץ  2015הביומסות היו דומות לאלו של החורף ,בין 30-
 60ג' למ.2
למרות הביומסות הנמוכות בחורף-אביב ,ולמרות העדר פריחת פרידיניום ,קבוצת הדינופלגלטים היתה התורמת
העיקרית לכלל הביומסה בחורף ובאביב ,בעוד שמיוני ועד דצמבר התורמות העיקריות היו הכחוליות ,הירוקיות,
והצורניות (איור .)32

איור  :32המהלך השנתי של ביומסת קבוצות הפיטופלנקטון העיקריות בכנרת (למטה) ותרומת כל קבוצה לסך ביומסת
הפיטופלנקטון (למעלה) בשנת .2015

הרכב המינים ודינמיקה עונתית
שנת  2015נפתחה ,כמו רוב השנים בכנרת ,עם הרכב מינים רב-גוני ללא מין אחד דומיננטי ,אבל עם נוכחות גדולה
של אצות מקבוצת הקריפטופיטה (כריפטומונס ,רודומונס) ותחילת התפתחות של פרידיניום .ב 1-לפברואר נרשם
שיא בצפיפות הפרידיניום ,של  90תאים למ״ל ,אבל עד לדיגום העוקב ב 22-לפברואר הצפיפות ירדה ל 10-תאים
למ״ל ,ונשארה נמוכה עד אמצע אפריל .ב 10-למאי נרשם שיא שני של ביומסת פרידיניום ,עם  50תאים למ״ל.
בחודשי הקיץ הפרידיניום לא נראתה כלל .פרידיניום היא תורמת עיקרית לביומסה גם בצפיפויות נמוכות יחסית,
בגלל גודל התא הגדול שלה .לפיכך סך הביומסה באיור  32למטה עוקב אחר ביומסת הדינופלגלטים ,שהתורמת
העיקרית לה הייתה אצת הפרידיניום .הפרידיניופסיס והצרטיום לא הגיעו לביומסות משמעותיות השנה .במהלך
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כל תקופת החורף-אביב לא התפתחה פריחה משמעותית של מין אחר .המוגושיה לא התפתחה למימדים גדולים
השנה ,והראתה שיא בודד ונמוך יחסית ( 200חוטים למ״ל 5 ,ג׳ למ )2באמצע מאי .גם המיקרוציסטיס לא הגיעה
למימדי פריחה בחורף .2015
בקייץ  2015בלטו  3קבוצות שיחד תרמו את עיקר הביומסה :כחוליות ,ירוקיות וצורניות .בין הצורניות בלטה
הסינדרה ,שהגיעה לריכוזים של אלפי תאים למ״ל בספטמבר ואוקטובר ,אך בגלל גודל תאה הקטן יחסית ,תרומתה
לכלל הביומסה מידתית .בין הירוקיות לא היה מין אחד דומיננטי ,למרות שמינים רבים של ירוקיות הופיעו בקיץ.
מבין הכחוליות בלטו החוטיות אפניזומנון וצילינדרוספרמופסיס ,שהגיעו בקייץ לריכוזים של  1000חוטים למ״ל.
ביולי התפתחה פריחה של הכחולית המושבתית הזעירה ציאנודיקציון ,עם שיא של  12,000מושבות למ״ל .אך
שוב ,בגלל הגודל הקטן ביותר של התאים במושבות אלו (קוטר של  0.5מיקרון ,לעומת פרידיניום עם קוטר של 50
מיקרון) תרומתו של מין זה לסך הביומסה היה זעום .עם זאת ,באותה תקופה נצפו בחופים המזרחיים של הכנרת
צברי אצות דמויי גללים בגודל של מספר ס״מ כל אחד (איור  .)33הסתכלות במיקרוסקופ העידה שגללים אלו
בנויים ממושבות מאסיביות של אצות כחוליות זעירות עם מיליארדי תאים בכל אחת .הדימיון לתאי אצת
הציאנודיקציון שפרחה באותה תקופה היה גדול ,והעלינו השערה שבתנאים מתאימים (שאיננו יודעים מה הם)
המושבות הקטנטנות של הציאנודיקציון נדבקות זו לזו ליצירת צורת הגללים .אבל הזיהוי המיקרוסקופי של תאים
זעירים כאלו איננו מד ויק .בדיקה מולקולרית גם היא לא הועילה רבות כי בבסיס הנתונים הבינלאומי NBBP
חסרים רצפים של ציאנודיקציון .הבדיקה נמשכת בעל ידי בידוד אצת הציאנודיקציון מהכנרת והשואת הרצפים
שנקבל מהתרבית לאלו שקבלנו מה״גללים״.
מינים נוספים הגיעו ב 2015-לריכוזים גבוהים ,גם אם ריכוז זה לא התבטא בביומסה :ארקניה ,בסתיו ( 3000תאים
למ״ל ב 25-לאוקטובר) ,רודומונס ,ב 26-לאפריל ( 1000תאים למ״ל) ,וגם ציקלוטלה פולימורפה ,באפריל (אלפי
תאים למ״ל).

איור  :33מושבות האצה דמויית גללי צוא ,בגודל של  3-5ס״מ שנמצאו בחופים המזרחיים של הכנרת ביולי .2015
צילום :תמר זהרי.
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 2.12רעלני כחוליות
אסף סוקניק ,דיתי ויינר-מוציני
המערך האנליטי לזיהוי ולכימות רעלני ציאנובקטריה בכנרת פועל ברציפות החל משנת  .2000דגימות מים נאספות
בתחנה  Aבכנרת בתדירות של אחת לחודש .באירועים של פריחת מיקרוציסטיס היוצרת משטחים צפים ,נדגמים
משטחי הציאנובקטריה בדלי ונמדד ריכוז הרעלנים בביומאסה .באירועים של פריחת אפניזומנון נדגמת גם
הביומסה באמצעות גרירת רשת של  20מיקרומטר .לאחר מיצוי וריכוז ,הדגימות נלקחות לאנליזה איכותית
וכמותית לרעלנים משתי קבוצות :מיקרוציסטינים (שמקורם בעיקר ממיקרוציסטיס) וצלינדרוספרמופסין
(מאפניזומנון) .המדידות מבוצעות בשיטות  HPLCמתאימות והתוצאות מוצגות כריכוז הרעלן ליחידת נפח מים
(בדגימות מים) או כריכוז הרעלן בביומאסה (ליחידת משקל יבש) .תוצאות הזיהוי והכימות של רעלני
הציאנובקטריה בכנרת בשנת  2015מוצגות בטבלה .4
בשנת  2015נרשמה בכנרת נוכחות של מיקרוציסטיס בחודשי החורף פברואר ומרץ .במהלך העונה נצפו ארועים
קצרים של צופת מיקרוציסטיס וריכוז הרעלנים בביומאסה שנאספה כצופת היה נמוך בהשוואה לשנים קודמות,
רק כ 10-מיקרוגרם לגרם חומר יבש (טבלה  .)4בעונה זו ריכוז המיקרוציסטינים ) (YR, LR, RRבמים היה לרוב
מתחת לסף הגילוי ,מלבד במועד אחד בתחילת מרץ שבו נמצאו מיקרוציסטינים מהסוגים  YRו LR-בריכוזים של
כ 0.2-מיקרוגרם לליטר .מעניין לציין שבספטמבר נמדד ריכוז גבוה של מרכיב בעל ספקטרום בליעה דומה לזה של
מיקרוציסטינים (מופיע בטבלה כ .)Mic like-איננו יודעים את זהות המרכיב הזה ואם הוא אכן שייך לקבוצת
המיקוציסטינים ,ואם כן ,מדוע הופיע בספטמבר כאשר אין נוכחות של אוכלוסיית המיקרוציסטיס.
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טבלה  :4ריכוז רעלני כחוליות (צלינדרוספרמופסין ומיקרוציסטינים) בדגימות מים וביומסה של פיטופלנקטון שנאספו
מהכנרת במועדים שונים במהלך שנת  .2015הדגימות נאספו בתדירות של אחת לחודש או בתדירות גבוהה יותר במידה
ונצפתה התפתחות של ציאנובקטריה באגם .באירועים אלו רוכזה הביומאסה של הפיטופלנקטון על ידי סינון או איסוף
ברשת ונקבעה נוכחות הרעלנים בביומאסה .במועדים מסוימים בהם נצפתה באגם צופת של מיקרוציסטיס נאספה
דגימת צופת ובוצעה אנליזה על בסיס משקל יבש של החומר שנאסף .תס"ג – תחת סף גילוי .לא נבדקו ריכוזי הרעלנים
בביומסה במועדים בהם לא נצפתה אוכלוסייה של ציאנובקטריה מייצרות רעלנים.
תאריך דיגום

ריכוז
צלינדרוספרמופסין
במים ()µg/L

15.2.15
25.2.15
1.3.15

ריכוז
צלינדרוספרמופסין
בביומאסה ()µg/g dw

תס"ג
תס"ג

תס"ג
תס"ג
LR=9.6
Mic Like=7.9 µg/L
;YR=0.2; RR=0.2
Mic Like=0.4

2.3.15
16.3.15
18.3.15
22.3.15
19.4.15
27.5.15
23.6.15
12.7.15
20.7.15
30.7.15
2.8.15
1.9.15
20.9.15
7.10.15
18.10.15
29.10.15
1.11.15
16.11.15
14.12.15

ריכוז
מיקרוציסטינים
במים ()µg/L

ריכוז מיקרוציסטינים
בביומאסה ()µg/g dw

RR=11.9
תס"ג
תס"ג
תס"ג

תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג
0.4

תס"ג
תס"ג
תס"ג
3.4

0.5
1.1
1.5

תס"ג
Mic Like=2.5
תס"ג

3.5
36.6

תס"ג

1.7
תס"ג
1.7
תס"ג
1

תס"ג
תס"ג

בחודשי הקיץ והסתיו של שנת  2015נצפתה בכנרת אוכלוסייה של אפניזומנון .בתקופה זו נמצא
צלינדרוספרמופסין בדגימות מי הכנרת וריכוזו המירבי היה  1.7מיקרוגרם לליטר  .בדגימות ביומסה שנאספו
ברשת פלנקטון נמצא צלינדרוספרמופסין בריכוזים שבין  3.4ל 36.6-מיקרוגרם לגרם חומר יבש.
 2.13כלורופיל וייצור ראשוני
תמר זהרי ודייב קמינגס
שנת  ,2015שהייתה שנה נוספת ללא פריחת פרידיניום ,התאפיינה בריכוזי כלורופיל נמוכים מה״רגיל״ בחצי
הראשון של השנה :הממוצעים החודשיים נפלו בתחתית טווח סטיות התקן לעשור הקודם , 2004-2013 ,ובלט
העדר השיא האביבי הטיפוסי לכנרת (איור  .)34בחצי השני של השנה הריכוזים היו ״רגילים״ ברוב החודשים,
במרכז טווח סטיות התקן (איור  .)34הדגם השנתי היה דומה מאד לזה שנצפה שנה קודם לכן ב ,2014-גם היא שנה
ללא פריחת פרידיניום ,אם כי ב 2014-הריכוזים הקיציים היו באופן שיטתי יותר גבוהים מאשר ב .2015-בממוצעים
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החצי שנתיים (טבלה  ) 5בולט שהכלורופיל הממוצע בחודשים ינואר עד יוני היה גבוה אך במעט מאשר בחודשי
הקיץ ,בהשוואה לממוצעים הרב שנתיים בהם הפער בין החורף לקיץ גדול הרבה יותר .הממוצע השנתי של
2
הכלורופיל 197 ,מג׳ למ ,2היה דומה לממוצע הרב-שנתי של  214מג׳ למ

איור  :34ממוצעים חודשיים של ריכוזי כלורופיל בשכבת המים העליונה ( 0-15מ׳) בשנת ( 2015עיגולים אדומים)
ובשנת ( 2014קו שחור מקוקו) ,על רקע תחום סטיות התקן של ריכוזי הכלורופיל החודשיים בעשור הקודם (2004-
.)2013
טבלה  :5ממוצעים ( ±סטיית תקן) שנתיים וחצי-שנתיים של כלורופיל וייצור ראשוני בכנרת :השוואה של  2015עם
הנתונים הרב-שנתיים.
כלורופיל ,מג' /מ

ייצור ראשוני ,מג' פחמן /מ/ 2יממה

2

2015

1970-2014

2015

1972-2014

ינואר -יוני

234 ± 77

302 ± 133

1075 ± 185

1830 ±460

יולי -דצמבר

159 ± 24

125 ± 37

1102 ± 179

1507 ±343

ינואר-דצמבר

197 ± 84

214 ± 35

1089 ± 281

1677 ±366

קצבי הייצור הראשוני ב 2015-היו נמוכים מאד ,בחלק התחתון של תחום סטיות התקן של העשור הקודם ,או אף
מתחת לתחום זה לאורך כל השנה ,וזאת בהשוואה ל 2014-בה נרשמו שני שיאים של ייצור ראשוני בקיץ (איור
 .)35מעניין שבשנה זו הייצור הראשוני במחצית השנייה של השנה היה גבוה מזה של המחצית הראשונה (טבלה
 ,)5וזאת בניגוד לדגם הרב שנתי .תופעה זו שבה הייצור הראשוני בקיץ גבוה מזה של החורף מאפיינת שנים ללא
פריחת פרידיניום .גם ב 2014-נצפתה תופעה זו (איור  .)35בסה״כ הייצור השנתי היה נמוך ב 2015-בהשוואה
לממוצע הרב שנתי (טבלה .)5
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איור  :35כמו איור  34עבור ייצור ראשוני.

תופעה אחרת האופיינית לכנרת היא הקשר הישיר בין ריכוזי הכלורופיל והייצור הראשוני בחצי הראשון של
השנה ,והקשר ההפוך בין שני הפרמטרים האלו בחצי השני של השנה (איור .)36

איור  :36המהלך השנתי של ריכוזי כלורופיל וייצור ראשוני בתחנה  Aבכנרת .הערכים המוצגים הם לאחר אינטגרציה של
מדידות בשמונה עומקים שנעים בין  0ל 15-מ׳.

בדיקת הרצף הרב שנתי מעידה שזו תופעה טיפוסית לכנרת המתועדת כבר לאורך שנים ,והיא כנראה קשורה
לחילופים העונתיים בהרכב המינים :בחורף שולטים מינים גדולים יחסית (בעבר פרידיניום ,בהווה יש שנים בהן
שולטים דינופלגלטים אחרים ,או מיקרוציסטיס או מוגשיה) עם יעילות פוטוסינטטית נמוכה יחסית ,ולכן הייצור
הראשוני הוא תלוי ביומסה .בקיץ שולטים מינים קטנים יותר עם יעילות פוטוסינטטית גבוהה ולכן גם עם
ביומסה נמוכה המייצרת קצבי פוטוסינתיזה גבוהים.
שני שיאי הכלורופיל שנצפים באיור  36מתאימים לשני שיאים בריכוזי תאי הפרידיניום במים באותם תאריכים
(ראו פרק פיטופלנקטון) ,שיאים שלא התפתחו לפריחה ממשית.
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 2.14קיבוע חנקן
שירה ניניו ,ריקי פנקס ,נחמה מלינסקי רושנסקי
פריחות של ציאנובקטריה מקבעות חנקן כמו אפניזומנון וצילינדרוספרמופסיס בכנרת מעלות שאלות לגבי היכולת
להעריך את השינויים באוגר החנקן ומשמעותו לגבי התהליכים הביו-גיאוכימיים באגם .ללא מדידה אמינה של
רכיב קיבוע החנקן במאזן האגמי ,תחזיות עונתיות ושנתיות לוקות בהערכה חסרה .לפיכך יש חשיבות רבה
לבחינת החשיבות היחסית של קיבוע החנקן במאזנים העונתיים ולהגדרת הצורך בהשלמת מערך הניטור במדידות
סדירות של קיבוע חנקן בכנרת .בדיקות של פוטנציאל קיבוע החנקן בתרביות של אפניזומנון במעבדה ובמי כנרת
שהודגרו בעומקים שונים  t s niהחלו בקיץ של שנת  2001ומאז הם מהווים חלק מתהליך הניטור באגם בקיץ
ובסתיו .המדידה מסתמכת על פעילות האנזים ניטרוגנאז המצוי בתאים מיוחדים הקרויים הטרוציסטים ,והאחראי
על קיבוע החנקן האטמוספרי .המעקב במעבדה נעשה ע"י תהליך חיזור גאז האצטילן לאתילן ע"י הניטרוגנאז,
ומדידת שעורי האתילן הנוצרים על ידי כרומטוגראף גזים .מצאנו שקיבוע החנקן תלוי באנרגיית אור ,עולה עם
הזמן ,מעוכב על ידי אמוניה ובחושך הוא אינו מתקיים .קיימת תלות בין הפריחות של ציאנובקטריה מקבעות
חנקן באגם לבין ההרכב הכימי של עמודת המים ,כשקיבוע החנקן בכנרת תלוי בין היתר גם בכמויות החנקן
המקובע המגיעות אל האגם בזרימות השטפוניות מאגן ההיקוות ובריכוזים שלו בקיץ (תהליכי הדניטריפיקציה) וכן
בפולסים של חנקן איאורגני מסיס ובעיקר של אמוניה בקיץ ובסתיו.
ב 2014-נמדדו ערכים גבוהים של קיבוע חנקן .הקיבוע החל ביוני ונמשך עד נובמבר ,כשסה"כ קיבוע החנקן לשנת
 2015הסתכם ב 78.3-טון לאגם ,בהשוואה ל 50.5-טון בשנת  2014ול 5.26-טון בשנת ( 2013טבלה  .)6הקיבוע התחיל
בסוף יוני ,עם העלייה במספר הפילמנטים של הציאנובקטריה מקבעות החנקן 809 ,צילינדרוספרמופסיס במל' ,ו-
 350פילמנטים של אפניזומנון במל' בעומק  3מ' .באותה תקופה גם ירד באופן משמעותי ריכוז הניטראט באגם
(איור  )37מערכי חורף-אביב גבוהים לערכים נמוכים מאוד של חנקן ,מה שנתן יתרון לציאנובקטריה מקבעות חנקן
ואפשר תנאים פיזיולוגים המעודדים קיבוע .באוקטובר נמדדו הערכים הגבוהים ביותר של קיבוע חנקן 0.98 ,טון
לאגם ליום .עונת הקיבוע נפסקה בשיאה בעקבות סופות הגשמים של אוקטובר-נובמבר ,והקיבוע שנמדד בנובמבר
כבר היה אפסי .ואכן ,מדידות האמוניה מצביעות על קפיצה בריכוז האמוניה של פי עשר בין סוף אוקטובר ,אז
נמדדו  10מיקרוגרם  Nלליטר בעומק  1מ' ,לבין תחילת נובמבר ,אז נמדדה אמוניה בריכוז של  104מיקרוגרם N
לליטר  ,מה שוודאי תרם לסיום עונת הקיבוע .לסיכום ,ערכי הניטראט והאמוניה תחמו ב 2015-את עונת הקיבוע
משני צד דיה ,מה שמצביע על הקשר הישיר בין ההרכב הכימי של עמודת המים לבין תהליכי קיבוע החנקן באגם
(איור .)37
טבלה  :6קיבוע חנקן בכנרת בשנים .2001-2015
N2 Fixed,
tons per lake
97.5
12.5
0.5
83.4
123
35.1
1.6
59
81.1
21
6.9
79
5.3
50.5
78.3

Year
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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איור  :37קיבוע חנקן (טון ליום לאגם) וריכוזי חנקן איאורגני מסיס ב1-מ' (מיקרוגרם לליטר) ב.2015-

 2.15ציליאטים
חמי מלינסקי-רושנסקי וגדעון גל
במהלך שנת  ,2015בדומה לשנים האחרונות ,נערך ניטור ציליאטים פעם בחודש בתחנה  Aבשלוש שכבות של
עמודת המים :פני המים (עומק  1מ') ,אזור המטאלימניון ( 20מ') והשכבה העמוקה ( 34-40מ') .בזמן השיכוב נלקחת
דגימה נוספת מאיזור התרמוקלינה .הספירה נעשית בחלוקה לסוגים טקסונומיים מוכרים לנו כמו ,Vorticella,
 ,Tintinidium, Colepsולצורות גיאומטריות (כדור ,גליל ,ספרואיד) עבור ציליאטים שאיננו בטוחים בהגדרתם.
צפיפות כלל הציליאטים בשכבת האפילמניון ומטאלימניון הייתה נמוכה יחסית בחורף ובאביב (ינואר – יולי).
בחודשים אוגוסט-אוקטובר הצפיפות באפילימניון עלתה ,ובאוקטובר-נובמבר ניתן לראות עלייה במטאלימניון.
בדצמבר הערכים חזרו להיות נמוכים (איור  .)38הריכוזים בהיפולימניון היו נמוכים יחסית לאורך השנה ,אך
הריכוזים הכי גבוהים נצפו בחורף ,ייתכן כתוצאה מההיפוך וכניסת מים מהירדן לשכבה התחתונה של עמוד
המים.
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.
איור  :38ריכוז הציליאטים החודשי הממוצע בתחנה  Aב ,2015-בשלושת שכבות עמודת המים :האפילימניון ,המטהלימניון,
וההיפולימניון .הקווים האנכיים מבטאים את שגיאת התקן.

בהתפלגות הערכים בין השכבות ,ריכוזי הציליאטים באפילימניון היו דומים לאלו של שנת  .2014ערכי צפיפות
הציליאטים באפילימניון הראו יציבות מאז שנת  ,2010למעט שנת ( 2013איור  .)39במטאלימניון צפיפות
הציליאטים ב 2015-היתה הגבוהה ביותר שנצפתה מאז  .2006הערכים היו גבוהים לפחות פי שתיים מאשר ב2014-
וקרובים לערכים שנצפו בשנים  ,2006-2011למעט שנת  2007שהיתה חריגה בערכים הנמוכים בכל שכבות המים.
הערכים בהיפולימניון ב 2015-היו מעט גבוהים יותר מאשר ב ,2014-אך ניתן לראות מגמת יציבות מאז .2012

איור  :39הצפיפות הממוצעת של ציליאטים (מספר למ"ל) בשכבות העומק השונות עבור התקופה של  .2006-2015הקווים
האנכיים מבטאים את שגיאת התקן.
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מתוך ספירת דגימות הציליאטים במהלך שנת  2015נמצאו ערכי צפיפות (מספר הציליאטים ליחידת נפח) גבוהים
ביותר מ 50%-לעומת הערכים שנצפו בשנת  ,2014ודומים לאלו שנצפו עד שנת ( 2012איור .)40

איור  :40ריכוז הציליאטים השנתי הממוצע ( )2006-2015על בסיס דיגום של שלושת שכבות עמודת המים :האפילימניון,
המטאלימניון ,וההיפולימניון .מספר הדגימות בשנה נע בין  35ל .43-הקווים האנכיים מבטאים את שגיאת התקן.

קיימים קשיים בדיגום הציליאטים העלולים להשליך על איכות האומדנים שלנו .הדיגום שאנו עורכים מתבצע
בשלושה עומקים ספיציפיים בלבד בעזרת דוגם מים .ידוע לנו שהציליאטים לעיתים קרובות מרוכזים בשכבות
צרות וצפופות .על כן ,דיגום בשלושה עומקים ספיציפיים עלול ליצור מצב שבו אנו דוגמים מים מעט יותר
עמוקים או רדודים מהשכבה הצפופה של הציליאטים ובכך כנראה "מפספסים" את אותה שכבה צפופה .למרות
השגיאה האפשרית ,מגמת הירידה שנצפתה בריכוז הציליאטים מאז בין  2009ל 2014-והעלייה החדה שתועדה ב-
 2015איננה משאירה מקום לספקות לגבי עצם קיום השינויים באוכולוסייה.
השוואה בין אוכלוסיות הציליאטים והרוטיפרים (איור  )41מעידה לרוב על מגמות דומות .מגמת העלייה במספרי
הציליאטים והרוטיפרים ,שהחלה אחרי הערכים הנמוכים בשנת  ,2007המשיכה עד שנת  .2009מאז חלה מגמת
ירידה  ,אך ב 2013-לא נמצאה התאמה בין שתי האוכלוסיות .לא ברור בשלב זה מה היה הגורם לניתוק במגמות
בין הציליאטים והרוטיפרים לאור העובדה שהרוטיפרים ניזונים מהציליאטים .בשנת  2014חלה ירידה ברורה
בריכוז הרוטיפרים לעומת היציבות בריכוז הציליאטים .בשנת  2015אנו צופים שוב במגמת עלייה מתונה בריכוזי
הציליאטים והרוטיפרים ,אך אפשר לומר שבאופן כללי יש מגמה של התייצבות בשנים  2014ו . 2015-למרות
מגמות הירידה והעלייה בריכוז הציליאטים בהשנים  2006-2013מעניין לציין שהשינויים בין השנים אינם גדולים
כל כך .הממוצע הרב שנתי ( )2006-2013עומד על  9.0פרטים למ"ל ,אם לוקחים בחשבון את שנת  2007החריגה או
 9.7פרטים למ"ל ללא שנה זאת .השינויים הרב-שנתיים בצפיפויות של יתר מרכיבי הזואופלנקטון גדולים הרבה
יותר ,ובמקרה של הרוטיפרים ,שינויים של מעל  30%-40%אינם חריגים בשתי שיטות הדיגום (פרופילים ומיקס).
עם זאת ,מוקדם לומר האם ההתייצבות שאנו רואים בשנתיים האחרונות הינה ארוכת טווח או חלק מהשינויים
הרבים להם אנו עדים במערכת האקולוגית של הכנרת.
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איור  : 41צפיפות הציליאטים והרוטיפרים בתאים למ"ל בכנרת בתחנה  Aבין שנת  2006לשנת .2015

ב 2015-נצפתה עלייה גדולה יחסית במספרי הציליאטים המקוטלגים בקבוצת  Prolate spheroidלאחר מגמת
ירידה ברורה ומתמשכת בשש השנים האחרונות .נצפתה עלייה קלה במספר המינים הנספרים בקטגוריה של
( Sphereמינים בעלי צורת כדור) אחרי ערכים יציבים בשנים ( 2014 – 2011איור  .)42אנו עדים למגמת ירידה
ברורה ומתמשכת בריכוז של פרטים מהסוג  ,Colepsאך ב 2015-הערכים היו גבוהים במקצת לעומת  .2014נמשכת
מגמת העלייה במספרי ה Tintinides-והערכים שנצפו השנה היו הגבוהים ביותר שנצפו מאז  .2006מספרי ה-
 Vorticellaממשיכים להיות נמוכים באגם.
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יש לציין שבמהלך התקופה המוזכרת הייתה תחלופה בכוח האדם המבצע את הספירה של דוגמאות הציליאטים,
מה שיכול להסביר חלק מההשינויים שנראו בריכוזי הציליאטים.

איור  :42השינויים בצפיפויות השנתיות הממוצעות של קבוצות הציליאטים השונות בעמודת המים עבור השנים .2006-2015

 2.16זואופלנקטון
גדעון גל ושרה צ'אוה
במעקב שנעשה בעזרת דגימות הפרופילים (איור  )43אחר השינויים בצפיפות הכוללת של הזואופלנקטון באגם
מאז  ,2003ניתן לראות שבשנה האחרונה חלה עלייה בצפיפות הזואופלנקטון אחרי הירידה שהתרחשה בשנת
 ,2014למרות שהערכים נותרו נמוכים מהערכים שנמדדו באגם ברוב השנים מאז שנת  .2004מקור העלייה
בצפיפות הזואופלנקטון היא העלייה בריכוזי הקופפודים ומיני הקלדוסירה ,לצד אי שינוי בריכוז הרוטיפרים .יחד
עם זאת ,השינויים שהתרחשו בשנים האחרונות מעידים על המשך חוסר היציבות באוכלוסיית הזואופלנקטון
במבט רב שנתי ,וניתן גם לזהות מגמת ירידה רב-שנתית מתונה אך עקבית.
בניתוח חודשי רב-שנתי על בסיס עשורים ניתן לזהות מספר מגמות (איור  .)44בחודשי החורף והאביב ערכי
הצפיפות החודשית הממוצעת של סך כול הזואופלנקטון בשנים  2010-2015היו גבוהים יותר מאלו שנמדדו
בעשורים המוקדמים יותר ,למעט העשור הראשון בניטור הזואופלנקטון ( .)1969-1979בחודשי הקיץ-סתיו המגמה
התהפכה ובשנים  2010-2015הערכים היו מהערכים הנמוכים ביותר שנרשמו בעשורים האחרונים .הסיבות למגמות
הללו לא ברורות אבל ייתכן וישנו קשר לשינויים שחלו באוכלוסיית האצות מאז אמצע שנות ה 90-ולעלייה
52

הדרמטית בתדירות ובעוצמת פריחות הכחוליות באגם .יש לציין שהערכים לא היו נמוכים מטווח סטיית התקן
לתקופה של  1970-2003בגלל השונות הרבה שנצפתה בתקופה הזאת.
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איור  :43צפיפות שנתית ממוצעת של כלל הזואופלנקטון באגם והחלוקה עפ"י קבוצות טקסונומיות ,על פי דיגום הפרופילים
בשנים  .2003-2015ערכי הצפיפות של קבוצות הקלדוצירה מופיעים בציר האנכי הימיני.
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איור  :44הצפיפות החודשית הממוצעת של זואופלנקטון עבור העשורים השונים במהלך ( 1969-2015עמודות) ,הממוצע
החודשי הרב שנתי לשנים  1970-2003וסטיות התקן (קו אנכי) .הנתונים מבוססים על דיגום המיקסים.

אם בוחנים את הפיזור של קבוצות הזואופלנקטון בעמודת המים בעונות השונות ניתן לראות את ההטרוגניות
שבפיזור האנכי שלהם (איור  .)45ניתן לראות שהפיזור של הזואופלנקטון הטורף והצמחוני (מיני הקלדוסירה
ושלבי הביניים של הקופפודים) מתרכז בעיקר בחלק העליון של עמודת המים ,לעומת המיקרו-זואופלנקטון
(הרוטיפרים והשלבים הצעירים ביותר של הקופפודים) שמופיע בצפיפויות גבוהות גם בחלקים העמוקים יותר של
עמודת המים ,בעיקר באביב עם יצירת השיכוב .ניתן לראות למשל שבמהלך החודשים מאי-יוני נצפו ריכוזים
גבוהים של מיקרוזואופלנקטון בעומקים של  15-16מ' .הריכוזים היו בשיאם בעומקים הצמודים לתרמוקלינה ,עם
ערכי שיאי של המין של הרוטיפר  .Anuraeopsis fissaמין זה הגיע לריכוזים של  630פריטים לליטר בתקופה זאת.
במים הרדודים יותר ( 7מ') ניתן למצוא כ 475-פריטים לליטר של המין  .Keratella cochkearisבתקופות הללו
נצפו גם ריכוזים יחסית גבוהים של השלבים הצעירים ביותר של הקופפודים – הנאופליי .צעירים אלו נכללים
בקבוצת המיקרוזואופלנקטון הן בגלל גודלם והן בגלל התזונה שלהם שכוללת חיידקים וסיליאטים .במהלך החורף,
טרם התפתחות התרמוקלינה ,נספרו ריכוזים של מאות בודדות של פריטים לליטר על פני טווח עומקים יחסית
רחב ( 5-30מ' ב ,)22.2.2016-שהצטמצם ככל שהתפתח השיכוב .באביב ,אחרי התפתחות התרמלוקינה ,נמצאו
ריכוזים גבוהים יחסית בצמוד לתרמוקלינה כך שב 25.5.2016-נספרו כ 330-פרטים לליטר בעומק של  16מ' .מעבר
לשונות העונתית בפיזור בעמודת המים ניתן לזהות גם את השונות הרב-שנתית בפיזור של הקבוצות השונות כגון
הערכים הנמוכים ביותר שנצפו במהלך קיץ  .2010לאור השונות הרבה בפיזור האנכי ,אין ספק שדיגום הפרופילים
הוא לא רק חיוני אלא גם מספק אומדנים מדויקים יותר של צפיפות הזואופלנקטון באגם.
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איור  :45ערכי הצפיפות החודשיים הממוצעים בעמודת המים על בסיס דיגום הפרופילים החל מפברואר  2003ועד סוף שנת
 .2014הצבעים כחולים מבטאים ערכים נמוכים והצבעים האדומים מייצגים צפיפויות גבוהות .הערכים הם של (א) קופפודים,
(ב) זואופלנקטון טורף( ,ג) קלדוצירה( ,ד) זואופלנקטון צמחוני( ,ה) רוטיפרים( ,ו) מיקרו-זואופלנקטון .יש לשים לב להבדלים
בטווחי הערכים בכל איור ולשימוש בסקאלה לוגוריתמית באיורים התחתונים.

ניתן לבחון את אוכלוסיית הזואופלנקטון כקבוצות פונקציונאליות הכוללות את הטורפים (קופפודים בוגרים),
הצמחוניים (קלדוצירה והקופפודיטים) והמיקרו-זואופלנקטון (רוטיפרים והנאופליי) במקום כקבוצות טקסונומיות.
אם בוחנים את ההבדלים בין הצפיפויות החודשיות עבור השנתיים האחרונות ( )2015 ,2014ביחס לממוצע של
השנים  ,2004-2013על פי החלוקה לשלושת הקבוצות הפונקצינאליות ,ניתן להבחין במספר מגמות (איור .)46
ראשית ,במהלך רוב השנה ,למעט בחודשים ינואר-פברואר ,צפיפויות הזואופלנקטון הטורף היו גבוהות יותר מאלו
שנצפו בשנת  2014ומערכי הממוצע הרב-שנתיים ( .)2004-2013מגמה זאת תואמת את העלייה שנצפתה בריכוז סך
כל הזואופלנקטון בשנת  2015ביחס לשנת  .2014גם במקרה של הזואופלנקטון הצמחוני נצפתה עלייה בצפיפויות
בחודשים ינואר-ספטמבר ביחס לשנת  2014וביחס לממוצע הרב שנתי .יש לציין שהזואופלנקטון הצמחוני כולל גם
שלבים צעירים של הקופפודים אשר כבוגרים מופיעים בקבוצה של הזואופלנקטון הטורף .על כן ,ערכים גבוהים
של קבוצה זאת בחצי הראשון של השנה צפויים להיות מתורגמים לערכים גבוהים של הטורפים בהמשך השנה.
במקרה של המיקרו-זואופלנקטון ,התמונה הייתה פחות ברורה ולא ניתן לזהות מגמה אחידה לאורך השנה .יחד עם
זאת ,בחודשים שבהם המיקרו-זואופלנקטון מגיע לערכי השיא (בחודשי חורף-האביב) ,הרי שברוב החודשים הללו
ערכי  2015היו גבוהים יותר מאלו של שנת  ,2014כך שהעלייה בצפיפות הכוללת של הזואופלנקטון במהלך שנת
 2015נבעה משינויים בכל שלושת הקבוצות ,אם כי הדבר בלט בעיקר בזואופלנקטון הטורף והצמחוני.
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איור  : 46צפיפות חודשית ממוצעת של שלושת הקבוצות הפונקציונאליות של הזואופלנקטון באגם :הזואופלנקטון הטורף
(איור עליון) ,הצמחוניים (איור אמצעי) ,והמיקרו-זואופלנקטון (איור תחתון) ,בשנים  2014ו 2015-ביחס לממוצע הרב-שנתי
(וסטיות התקן) בעשור של  2004-2013על פי דיגום הפרופילים.
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 2.17דגים – סקרים הידרואקוסטיים
איליה אוסטרובסקי וסמיון קגנובסקי
סקרים אקוסטיים ,שמטרתם הערכה כמותית של מספרי הדגים וגודלם באגם ,בוצעו באקוסאונדר מדעי בעל
אלומה מפוצלת  ,120kHzדגם  .Simrad EY60הסקרים נערכו לאורך  14חתכים בשעות הלילה ,כיון שבלילה
הדגים מפוזרים על פני עמודת המים לעומת שעות היום בהן הם מקובצים בלהקות .לפני כל סקר כויל
האקוסאונדר בעזרת כדור סטנדרט .האקוסאונדר המדעי צויד במערכת  GPSשמאפשרת רישום דגמים מרחביים
דו-מימדיים של פיזור המטרות האקוסטיות .מכיון שאקוסאונדר מפוצל אלומה מאפשר זיהוי מהחיישן לכל מטרה,
הרי שניתן לאפיין מיקום תלת-מימדי של המטרות בגוף המים .דיגום הדגים נעשה בטווח שמעבר ל 2-מ' מהחיישן.
חישובי צפיפויות הדגים נעשו בעזרת תוכנת עיבוד הנתונים ההידרואקוסטיים (S5, Sonar5, Lindem Data
)Acquisition, http://folk.uio.no/hbalk/sonar4_5/index.htm
טווח המטרות האקוסטיות חולק לקבוצות :מטרות קטנות מ -50dB -משויכות ללרוות ולדגיגים,
מטרות  -50- -40dBהן ככל הנראה בוגרים של לבנון ) (Mirogrex terraesanctaeושל רוב הדגים האחרים,
ומטרות  >-40dBמשוייכות לדגים גדולים ,רובם של מינים בעלי ערך מסחרי.
הדינמיקה העונתית של שלושת קבוצות הדגים הציגה דגמים עונתיים ברורים.
בקבוצת הדגים הקטנים ) .(-60- -50dBהכמות הגדולה ביותר הייתה ביוני והנמוכה ביותר בדצמבר-פברואר (איור
 .)47בקבוצת הגודל הבינונית של  -50- -40dBהייתה הכמות הגדולה ביותר ביוני ובספטמבר ,ובקבוצה הגדולה
של  -40> dBהייתה הצפיפות המקסימלית באזור הפלגי של אגם הכנרת בספטמבר .הכמות המועטה של דגים
בחורף ובאביב באזורים הפלגיים קשורה להגירת הרבייה של הלבנון הבוגר ( )M.terraesanctaeלעבר החופים.
בפברואר וביוני הדגים התרכזו באזורים הצפוניים והצפון-מערביים של האגם .בספטמבר  2015הדגים התרכזו
בקרבת הקצה הצפוני של האגם ,ובדצמבר  2015הכמות הגדולה ביותר הייתה באזורים הדרום-מערביים (איור .)48
הצפיפות הממוצעת של דגים גדולים מ— dB 60הייתה  2.9פרטים למ"ר ,כמות הדומה לזו של  2.7( 2014פרטים
למ"ר).
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איור  :47דינמיקה עונתית של דגים מגדלים שונים בשנת  2015באגם הכנרת.
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איור  :48תפוצה מרחבית של דגים באגם הכנרת ב .2015-צפיפות הדגים מבוטאת בפרטים למ"ר.
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 2.18חלזונות וצדפות
תמר זהרי ,בני סולימני
ב 2012-התחלנו בניטור שגרתי של מולוסקה (= רכיכות ,חלזונות וצדפות) בסדימנטים באזור הליטורל של הכנרת.
הדיגום מתבצע פעמיים בשנה ,בתקופת מפלס המינימום ושוב בתקופת מפלס המקסימום ,בחמש תחנות חופיות
(חוקוק ,גינוסר ,חמי טבריה ,גופרה ,שיטים) ,ובכל תחנה בשלוש נקודות לאורך חתך מהחוף לכיוון מרכז האגם,
בהן עומק הקרקעית הוא  0.3מ׳ 2.5 ,מ׳ ו 5-מ׳ .אי לכך ,מיקום נקודות הדיגום משתנה בין דיגום אחד למשנהו לפי
שינויי המפלס .בנקודות בהן הקרקעית בעומק  2.5מ׳ ו 5-מ׳ הדיגום מתבצע מסירה ובצלילה בעוד שב 0.3-מ' הוא
מתבצע מהחוף .בגלל השונות המרחבית הגדולה שנמצאה בעבר בפיזור החלזונות ,בתחילת  2015שינינו קצת את
שיטת הדיגום :הקטנו את המסגרת שבאמצעותה אנו תוחמים ריבועי דיגום אקראיים ,ממסגרות של  33על  33ס״מ
למסגרות של  20על  20ס״מ ,והגדלנו את מספר הדיגומים שנדגמים משניים לעשר .כל התשתית שבתוך הריבוע
נאספת לתוך דלי ,האבנים והחול מסולקים במקום והרכיכות נלקחות למעבדה לזיהוי וספירת כלל הפריטים
החיים (קונכיות וצדפות ריקות לא נספרות) .התוצאות מוצגות כמספר פריטים למ״ר מכל מין ,תחנה ועומק.
המינים מזוהים לפי הקונכיות (איור .)49

איור  :49מיני החלזונות הנפוצים בכנרת :המין הפולש ( Pseudoplotia scabraמשמאל למעלה) ושלושת המינים הטבעיים:
סהרונית ,שחריר ומגדלית ( 2תמונות תחתונות).

התופעה הבולטת ביותר ב ,2015-תופעה שהחלה כבר בסתיו  ,2013היא שליטה מוחלטת של המין הפולש,
 ,Pseudoplotia scabraבכל תחנות הדיגום ,גם במפלסים הנמוכים וגם במפלסים גבוהים ,בעומקים הגדולים.
התוצאות מנקודות הדיגום ב 5-מ' דומות לאלו של  2.5מ' ולכן אינן מוצגות .בעוד שב 2.5-מ׳ ריכוזי כלל החלזונות
מהמינים הטבעיים לכנרת הגיעו במקרה הטוב לכ 2000-פרטים למ( 2בעיקר סהרונית) ,הרי שריכוזי החלזונות
מהמין הפולש עברו את ה 10,000פרטים למ 2ברוב הנקודות וזמני הדיגום (איור  .)50במים הרדודים ריכוזי
הפסאודופולטיה היו יותר נמוכים מאשר ב 2.5ו 5-מ׳ ,עם ערך מירבי של  3900חלזונות למ 2בחוף חוקוק בסוף
אוקטובר  ,2014אך גם ריכוזים נמוכים יחסית אלו היו גבוהים מאלו של המינים הטבעיים .בעוד שלאחר עליית
המפלס הגדולה בחורף  2012נדמה היה שנעצרה ההשתלטות המאסיבית של מין פולש זה ,השתלטות שתועדה
בשנים  2010-2011ודווחה בספרות ( ,)Heller et al. 2013הרי שהשנים שבאו אח"כ ,של מפלסים נמוכים יחסית,
הוכיחו שוב את יתרונו הגדול של המין הפולש בתנאים אלו בכנרת ובדחיקת המינים הטבעיים.
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המלנואידס (מגדלית) שנצפה בריכוזים של מעל  1000פרטים למ 2ב ,2014-הפך שוב לנדיר יחסית ב .2015-כמוהו גם
המלנופסיס (שחריר) .רק התיאודוקסוס (סהרונית) הגיעה מדי פעם לריכוזים של  1000-2000למ' ,2באיזורים
סלעיים במים הרדודים (איור .)50

איור  :50ריכוזי החלזונות מהמינים השונים (מס׳ פרטים למ״ר) בחמש תחנות דיגום במפלסי מינימום ומקסימום ובעומקים
שונים ( 0.4מ׳ – למעלה 2.5 ,מ׳ – למטה) בשנים  2014 ,2013 ,2012ו .2015-משמאל – המינים הטבעיים לכנרת .מימין –
פסאודופלוטיה ,המין הפולש (שימו לב לסקלה הלוגריתמית) .המספרים לאורך ציר איקס מציינים את מספר הדיגום (מ 1-עד
 ,)8כאשר המספרים הזוגיים נדגמו במפלסי מינימום והאי-זוגיים במפלסי מקסימום .האותיות הן קיצור לשם התחנה .תאריכי
הדיגום=1 :מאי ( 2012מפלס גבוה)=2 ,נוב'-דצמ' ( 2012מפלס נמוך) =3 ,אפריל ( 2013גבוה) =4 ,נוב'-דצמ' ( 2013נמוך) =5 ,מאי
( 2014גבוה) =6 ,דצמ' ( 2014נמוך) =7,מאי ( 2015גבוה) =8 ,דצמ' ( 2015נמוך) .שמות התחנות =GI :גינוסר =HA ,חמי טבריה,
 =SHשיטים =GO ,גופרה =HU ,חוקוק.

כמו בשנים הקודמות ,צדפות משני המינים המוכרים בכנרת (אוניו וקורביקולה) נעדרו כמעט לגמרי מהמים
הרדודים :בכל התחנות ובכל תאריכי הדיגום נדגמו רק פעם אחת  5פרטים חיים של אוניו בעומק  0.3מ׳ (בחוף
חוקוק ב 11-לנובמבר  )2015וקורביקולה נמצאה רק פעמים בודדות (איור  .)51לעומת זאת ,ב 2.5-מ' ו 5-מ׳ נדגמו
שני מיני הצדפות בכל תאריכי הדיגום והתחנות ,בריכוזים של מעשרות ועד יותר מ 100-צדפות מכל מין למ״ר
(איור .)51בעומק הביניים נמצאו ערכי ביניים ,וצדפות נמצאו בחלק מהתחנות ובחלק מהתאריכים .יוצא דופן היה
הריכוז הגדול של צדפות (כ 100-פרטים למ״ר מכל מין) שנמדד בחוף שיטים בנוב׳ ( 2012מפלס מינימום).
ניתן לסכם את הממצאים בכך שהחלזון הפולש ממשיך להיות המין הדומיננטי בכנרת ,מין שדחק את מיני
החלזונות הטבעיים .מין זה כנראה מעדיף את המים העמוקים יותר ואת התשתית החולית ,אם כי ניתן למצוא
אותו גם על אבנים .המגדלית כמעט ונעלמה שוב מהכנרת לאחר שב 2014-כבר נצפתה במספר נקודות דיגום,
ומבין החלזונות הטבעיים לכנרת היתה הנפוצה ביותר בעומקים  2.5ו 5-מ' .בשנים  2010-2011מין זה לא נצפה כלל
ועלה חשש להעלמותו מהכנרת.
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איור  :51ריכוזי הצדפות מהמינים השונים (מס׳ פרטים למ״ר) בחמש תחנות דיגום במפלסי מינימום ומקסימום ובעומקים
שונים ( 0.3מ׳ משמאל 2.5 ,מ׳ מימין) בשנים  .2015 – 2012הקודים לתאריכי הדיגום ושמות התחנות שעל ציר האופקי כבאיור
.50
ספרות

Heller, J., Dolev, A., Zohary, T., Gal, G. 2014. Invasion dynamics of the snail Pseudoplotia scabra in
Lake Kinneret. Biological Invasions, 16(1): 7-12.

 2.19אינדיקטורים לזיהום צואתי
שירה ניניו ,ריקי פנקס ,נחמה מלינסקי רושנסקי
במסגרת הניטור השגרתי נבחנים סמנים (אינדיקטורים) חיידקיים לזיהום צואתי המצביעים על זיהום
בקטריאלי של מי האגם .מצורפות תוצאות הבדיקות ב 14-אתרים סביב הכנרת (טבלה  ))1-14( 7הכוללים:
אתרי שאיבה
חופים מייצגים
מקום כניסת הנחלים לכנרת
התוצאות ניתנות כמספר חיידקים ל 100-מל' מים .הבדיקות נעשו בשיטת ה MMTEANM NARBMEM-והחיידקים שנבדקו
היו קוליפורמים צואתיים ( ,)FECAL COLLIFORMאשריכיה קולי ( )ESCHEREICHIA COLIואנטרוקוקי
(.)ENTEROCOCCI
כמו בשנים קודמות ,כך גם ב 2015-נשמר הקשר החזק בין זרימות בנחלים לבין זיהום חיידקי באגם .בקיץ נמדדו
מספרים נמוכים של חיידקים אינדיקטורים לזיהום צואתי ברוב תחנות הדיגום .עם הגשמים הראשונים נשטף אגן
ההיקוות וכשמתחילות הזרימות החזקות בנחלים רוב הזיהום החיידקי מגיע לכנרת .לדוגמא ,לפי נתוני הרשות
המים ,בשנה ההידרולוגית  2014-2015נמדדו ספיקות יומיות נמוכות ( 0.4מ"ק/שניה) בנחל המשושים בתחילת עונת
הגשמים ,ובחודש פברואר נמדדו שני אירועים של ספיקה גבוה יחסית ( 3.5ו  4.7מ"ק/שניה) .אירועי ספיקה גבוהה
אלה הביאו עימם חיידקי צואה לשפך הכנרת ,והתבטאו בעלייה משמעותית במדידות שנעשו בזאכי מול שפך נחל
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המשושים .בינואר ,לפני אירועי הספיקה הגבוהה ,נמדדו רק  17חייקים אנטרוקוקים ל 100-מל' בזאכי ,לעומת ערך
של  390אנטרוקוקים ל 100-מל' שנמדד בפברואר (טבלה  ,7תחנות  .)9-2מנתוני הסיכום של השנה ההידרולוגית ניכר
שחודש פברואר  2015היה החודש עם כמות הגשמים הגבוהה ביותר שנמדדה באזור הכנרת ,עם כמות חודשית של
 127מ"מ מתוך  444מ"מ שנמדדו על פני האגם בשנה ההידרולוגית כולה (נתונים באדיבות ד"ר אלון רימר) .בהתאם,
במספר רב של תחנות מדידה רואים מגמה דומה של עלייה משמעותית בערכי החיידקים הנמדדים בחודש פברואר
(תחנה  .)2מגמה זו ברורה גם בדרום הכנרת ,באזור ההטייה של הירמוך אל הכנרת – שם נמדד ריכוז גבוה של
חיידקים אינדיקטורים לצואה בחודש פברואר ,כאשר הערכים ביתר חודשי השנה הם אפסיים (טבלה  ,7תחנות .)14-2
עם זאת ,כיוון שהגשמים נפרסו על פני העונה כולה ולכן גרמו למעט זרמים שטפוניים ביחס לשנים לקודמות ,מספר
החיידקים האידיקטורים שנמדדו ב  2015היה יחסית נמוך.
באופן יוצא מן הכלל ,בשפך הירדן נמדדו ערכים גבוהים של חיידקים אינדיקטורים במשך רוב חודשי השנה
(תחנות  .)2-1על פי נתוני הספיקה היומית של הירדן בגשר הפקק (השירות ההידרולוגי) ,היו/תועדו זרמים
שיטפוניים בירדן בחודשים ינואר ופברואר ,ואכן באותם חודשים נמדדו ערכים גבוהים של חיידקים אידיקטורים
באזור השפך של הירדן (טבל  .)52עם זאת ,ניכר אירוע חריג בספטמבר  ,2015אז נמדדו ערכים קרובים או אף
גבוהים מערכי השיא של ינואר ופברואר Fecal coli 960 ,ו Enterococci 250-ב 100-מל' מים ,למרות שהספיקה
בנחל באותה תקופה הייתה נמוכה (איור  .)52לפיכך יתכן והיו גורמים נוספים שהשפיעו על הזיהום החיידקי
שנמדד בשפך הירדן ב ,2015-והוא לא נבע אך ורק מזרימה חזקה של הנחל.

איור  :52נתוני ספיקה יומית בירדן  -גשר הפקק (מ"ק ליום) וערכי אידיקטורים לצואה ב.2015-
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טבלה  :)1-14( :7אינדיקטורים חיידקיים לזיהום צואתי (מס' ב 100-מל' מים) בתחנות שונות ב2015-
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 2.20חומרי הדברה
פלג אסטרחן ,אדית ליבוביץ'
במחצית השנה הראשונה של שנת  2015לא נמדדו חומרי הדברה בריכוזים הגבוהים מ 0.01ppb-בדגימות מי
האגם .בדומה לשנים קודמות ,בתחילת הקיץ ,לקראת חודש יוני ,חלה עלייה בריכוז החומר  Endosulfanבמי
האגם .הריכוזים הקיימים באגם (בכל  5התחנות) בשנת  2015היו בתחום של ) .0.001-0.5(ppbיש לציין כי ריכוז של
 (ppb) 0.5הוא ריכוז המתקרב לסף הרעילות המדווח לדגים שונים (אין מידע קונקרטי לדגת האגם) .ערך זה לא
נמדד במי האגם בשנים האחרונות אלא רק במים שמקורם במקרי הרעלה .חומר זה הינו החומר הפעיל הנמצא
בתכשירים שונים כגון טיונקס ,המשמש להדברת מזיקים .רעילותו לאוכלוסיות דגים גבוהה ולכן הוא משמש גם
לדיג לא חוקי באגם .גם השנה נמשך ניטור דגים ומים בשיתוף עם יחידת פיצו"ח ואגף הדיג .דגימות דגים ומים
הובאו למעבדה כבשגרה ,ועקב חשד להרעלה מכוונת .הדגימות נאספו בחופי הכנרת ובשוק המקומי בטבריה ע"י
הפקחים .כבכל שנה נמצאו מספר נגזרות של החומר  Endosulfanבריכוזים של  0.03-23 ppbבדגימות המים.
בנוסף נמצאו ריכוזים של נגזרות  )1.4 - 37ppb ( DDTבדגימות המים והדגים בסמוך לאירועי חשד להרעלה.
ריכוזים גבוהים אלו של נגזרות ה DDT-קיימים כמעט בכל דגימות הדגים ,למרות שלפי הידוע לנו ,השימוש
בחומר זה אסור באזור כבר מעל כמה עשורים .השנה חלה עלייה במספר דגימות הדגים החשודות כמורעלות; אם
בשנת  2013נמצאו  2דגימות כאלו ובשנת  2014נמצאו  ,3בשנת  2015אובחנו מקרי הרעלה כמעט כל חודש (מעל
 .) 11אין באפשרותנו לדעת האם מדובר בעלייה משמעותית בהיקף ההרעלות או בתפיסה מוגברת בהתאם
לפעילות המרובה יותר של הפקחים .בדגימות הדגים שהובאו נצפו ריכוזים גבוהים של ,Endosulphan alpha
חומר אשר עושים בו שימוש רב במקרי הרעלת דגים .הריכוזים של החומר נעו סביב ( 20-1296ppbברקמת
המיצוי) .ריכוזים חשודים של  Endosulfanהוגדרו כריכוזים מעל  50ppbבדגימות דגים ומעל ל 10-בדגימות מים.
ההנחה הנ"ל כוללת טווח בטחון רחוק ככל הניתן מריכוזי השגרה.
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 2.21מערכת שפיעת המלח במעיין הברבוטים
גדעון טיבור ,תמי זילברמן (מכון גאולוגי) ועמי נשרי
מטרת המדידות
מדידות לקביעת ספיקות נוזלים ושטפי מומסים מהבורות באזור טבחה .המחקר ינסה לענות על השאלות הבאות:
 .1מהם קצבי השפיעה מהבורות?
 .2האם וכיצד משתנים קצבים אלו במהלך השנה?
 .3מהם הגורמים המשפיעים על השינויים?
רקע
הניטורים בפתח צינור הברבוטים החלו ב 13-בדצמבר  2007עם סנסור מסוג  ,Andderaשהוחלף בחודש מרץ 2011
בסנסור מסוג  ,SonTeckוהם כוללים כיום:


דיגום מים חודשי מבסיס צינור הברבוטים ואנליזה של כלורידים וניטראט במעבדת הכנרת .אנליזות
לפרמטרים אחרים (יונים עקריים והרכב איזוטופי) מבוצעות במכון הגאולוגי לפי הצורך.



מדידה שעתית של מהירות הזרימה והטמפרטורה באמצעות מד זרימה אקוסטי של חברת SonTek

המותקן בתוך הצינור.
דו"ח זה מסכם את המדידות שבוצעו בצינור הברבוטים מדצמבר  2007ועד דצמבר .2015
תוצאות
איור טמפרטורת המים בצינור הברבוטים :נתוני הטמפרטורה בקצה הצינור נמדדים בתדירות שעתית .בשנים
 2010-2007הטמפרטורה בצינור (טמפרטורת הנביעה) ירדה מ 280C-ל .270C-השתנות הטמפרטורה בין מרץ 2011
(התקנת סנסור ה )SonTeck-לדצמבר  2015מוצגת באיור  .53ניתן לראות שהטמפרטורה בצינור התייצבה בין מאי
 2011ודצמבר  2013סביב ה .26.10C-במהלך  2014הטמפרטורה נעה סביב ה .26.50C-מסוף ינואר  2015הייתה
ירידה חדה לטמפרטורה של  ,26.10Cשנשארה קבועה עד סוף אוקטובר  .2015במהלך דצמבר הטמפרטורה עלתה
ל .26.40C-השינויים בטמפרטורה תואמים את השינויים במליחות הנביעה; כאשר המליחות גבוהה הטמפרטורה
גדלה.
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איור  :53מדידות שעתיות של טמפרטורת הנביעה בצינור (נקודות כחולות) וקו הממוצע היומי (אדום) מה 7-במרץ  2011ועד
סוף .2015

ספיקות בצינור הברבוטים
בתחילת מרץ  2011החלה מדידה שעתית של מהירות הזרימה באמצעות מד זרימה אקוסטי של חברת SonTek
שהותקן בתוך צינור הברבוטים .מהירות הזרימה מהצינור (בס"מ/שנייה) הנמדדת בתדירות שעתית מוצגת באיור
 .54בנתונים אלו ניתן לראות מחזוריות שבה בחודשי החורף מהירויות הזרימה הם הגבוהות ביותר (עד ~4.2
ס"מ/שנייה) ואילו בחודשי הקיץ הם הנמוכות ביותר (עד ~ 2.7ס"מ/שנייה) .מהירויות אלו שקולות לספיקות של
 32-45ליטר/שנייה (קצת יותר ממיליון קו"ב לשנה) .הבעיה העקרונית במדידות אלו היא השונות העיתית הגדולה,
כאשר בפרקי זמן קצרים מהירות הזרימה משתנית מ 0-ל 7-ס"מ לשניה .אין לנו כרגע הסבר לתופעה זו וכאן
המקום לציין שמכשיר המדידה מכוייל בהקפדה .יש לנו כרגע השערה לא מבוססת שהמהירות האנכית שנמדדת
בצינור מושפעת מהמהירות האופקית של מי האגם בקרבת פתח הכניסה לצינור .כאשר מים סטגננטיים (אופקית)
מאיטים את המהירות האנכית ,ולהיפך .ננסה לזהות השפעות מסוג זה.
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איור  :54מהירות הזרימה (מרץ  -2012דצמבר  )2015מצינור הברבוטים (ס"מ/שנייה)  ,הנמדדת בתדירות של פעם בשעה .קו
המגמה חושב בתדירות של  10יממות.

במהלך  2015ניתן לראות עלייה במהירות הזרימה ,מ~ 1.5ס"מ/שנייה בינואר עד לפיק של ~ 5ס"מ/שנייה בסוף
מרץ וירידה בחזרה ל~ 1ס"מ/שנייה בתחילת אפריל(איור  .)55פיק נוסף עם מקסימום של ~ 3.7ס"מ/שנייה ובסוף
יוני .בין מאוגוסט לאמצע דצמבר מהירות הזרימה הייתה ~ 2.5ס"מ/שנייה ובסוף דצמבר הייתה ירידה עד 1.8
ס"מ/שניה.

איור  :55מהירות הזרימה מצינור הברבוטים (ס"מ/שנייה) במהלך  .2015קו המגמה חושב בתדירות של  10יממות.
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כאן המקום לציין שאיננו בטוחים שאכן חלה ירידה רב שנתית בספיקת המים של הברבוטים ,וכרגע נראה
שהעליות בספיקה הן תופעה חורפית בלבד שאולי אין לה קשר לשינויים הכימיים והאיזוטופיים המפליגים שחלו
בטווח ארוך (ראו בהמשך) .האלמנט הפיזיקלי היחידי שנראה קשור לריכוזי המליחות הוא הירידה הרלוונטית
בטמפרטורת מי הברבוטים.
אנליזות מים מהצינור – ריכוזי כלורידים ,ניטראט ומוליכות חשמלית
תוצאות אנליזות המים מוצגות באיורים  56ו.57-

איור  :56כלוריד ,מוליכות חשמלית וריכוז ניטראט בברבוטים
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איור  :57הרכבים איזוטופיים של חמצן  18ודאוטריום בברבוטים.

מסקנות מהמידע הכימי איזוטופי:
שנת  2014התאפיינה במליחויות גבוהות יחסית ,ומאידך המעבר לשנת  2015עם החורף הביא להמתקה מסוימת
בברבוטים ,מכ 1300-מג"ל ל 900-מג"ל לערך .כאן המקום לציין ששנת  2014התאפיינה בהיותה שנת בצורת
עמוקה ,כמעט ללא גשמי חורף ,ואילו בחורף  2015היו גשמים ,אף כי ללא שטפונות .תוצאות ריכוזי הניטראט
וזיקתם למליחות אינם ברורים .בד בבד עם הירידה במליחות ,המעבר משנת  2014לשנת  2015התאפיין גם בקירור
המים ,מ 26.5-ל 26.1-מעלות צלסיוס.
תוכנית להמשך הניטור בשנת 2016
 .1המשך מדידות של טמפרטורה ,מליחות ,ספיקות ,כלורידים וניטראטים מצינור הברבוטים.
 .2מדידת פרמטרים כימיים ואיזוטופיים במספר קידוחים באזור החוף המערבי של הכנרת.
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 2.22טכנולוגיות ניטור מתקדמות – הפעלת מערכת  yAPntyAMבמרכז האגם
אסף סוקניק ,שמשון זכאי ,דיתי ויינר-מוציני ,יורי ליצנסקי
מערך ניטור הכנרת כולל רפסודת ניטור ) (EcoRaftהעגונה במרכז הכנרת בתחנה  .Aלפני כשנתיים הוכנסה
לפעולה מערכת מדידה המבוססת על הערכת התגובה הפוטוסינתטית של הפיטופלנקטון במים בשיטה של
פלואורסנציה מאופננת ,שמאפשרת מדידה בזמן אמת של ריכוז הכלורופיל במים וחלוקתו לקבוצות פיטופלנקטון
שונות על פי פיגמנטי עזר אופייניים ,ובמקביל מודדת פרמטרים של המערכת הפוטוסינתטית באותן קבוצות של
פיטופלנקטון .המערכת ,הנשלטת דרך רשת האינטרנט ,ניזונה ממים הנשאבים מעומק נתון באגם ומבצעת סדרה
של מדידות .המערכת ,על מכלול מרכיביה ,מוצגת באיור  ,58והיא מורכבת ממשאבת דיגום הנשלטת ע"י בקר
ממוחשב ,מערכת מדידה אופטית ,בקר המערכת –  PhytoPAMמתוצרת  Walzגרמניה ומחשב בקרה המחובר
לרשת האינטרנט וניתן להפעלה ולהעברת נתונים מכל מחשב או טלפון חכם ,מכל אתר ובכל זמן.
מערכת ה PhytoPAM-המותקנת ברפסודת המחקר ,מבצעת מדידות של מים שנשאבים אל תא המדידה מעומק
של  1מ' .המדידות מבוצעות אחת ליממה בשעות הלילה וזאת באמצעות הפעלה מרחוק .באירועים של פריחה
תדירות הדיגום עולה .במהלך שנת הפעילות  2015המערכת הייתה פעילה באופן תקין במשך  8חודשים וסיפקה
מידע על תפוצת הכלורופיל לפי קבוצות טקסונומיות והפעילות הפוטוסינתטית של קבוצות אלו .מידע שנאסף
בחודשים מרץ-יוני  2015מדגים את היכולות של המערכת לזהות עלייה בתפוצה של אוכלוסיית פיטופלנקטון
מסוימת (איור  ,)59במקרה זה פרידיניום .ריכוז הכלורופיל הכולל שנמדד בתקופה המוצגת באיור  59נע בין  5ל10-
מיקרוגרם לליטר (קו ירוק) ,עם מספר מדידות מוגבל של ריכוז חריג שהגיע לערך של  22מיקרוגרם לליטר.
אוכלוסיית הפרידיניום בתחילת התקופה המוצגת הייתה מצומצמת והגיעה לשיא של כ 40-תאים למ"ל בסוף
אפריל-תחילת מאי (קו שחור) .במקביל נמדדה עלייה בריכוז הכלורופיל שמקורו באוכלוסייה המכילה פרדינין,
פיגמנט אופייני לפרידיניום (קו ועיגולים חומים) .ערכים גבוהים במיוחד (עד  15מיקרוגרם לליטר) נמדדו בסוף
אפריל .התנודות הגבוהות במדידת הכלורופיל בסוף אפריל-תחילת מאי מקורן ככל הנראה בדינמיקה של מיקום
אוכלוסיית הפירידניום ,שמשתנה בזמן הן במימד העומק והן במימד המיקום הגיאוגרפי .יתר על כן ,חשוב לציין
שהפעלת ה PhytoPAM-מתבצעת אחת ליום ולכן צפויים שינויים בריכוז הנמדד מיום ליום בהנחה שהדינמיקה
של האוכלוסייה ומיקומה מהירים יותר.
בתקופת יולי עד נובמבר ניתן היה לראות שציאנובקטריה הם המרכיב העיקרי של האוכלוסייה הקיצית,
והכלורופיל שלהם היווה עד  70%מערך הכלורופיל הכללי שנמדד .ירוקיות הן המרכיב המשלים בעונה זו.

Flow Through
Phyto-PAM

PC with WinControl
Windows Software for
Phyto-PAM

Pump
Controller
Phyto-PAM
control unit

12V
Peristaltic
pump
Data acquisition
system for
fluorescence signals
)(4 channels

איור  :58צילום מערכי השאיבה ,הבקרה ,המדידה והשליטה של מערכת ה PhytoPAM-המותקנת ברפסודת המחקר בתחנה A
ומופעלת בשליטה מרחוק .רכיבי המערכת מצויינים ומוסברים באיור.
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איור  :59תפוצת כלורופיל כללי (קו ירוק מקרא משמאל) וכלורופיל שמקורו באוכלוסיית פרידיניום (קו ונקודות חומות במקרא
משמאל) על פי מדידות פלורוסנציה  in situשבוצעו על ידי מערכת מדידה מסוג  .PhytoPAMבמקביל מוצג השינוי בתפוצת
תאי הפרידיניום באותה תקופה (ריכוז תאים למ"ל ע"פ תוצאות הניטור ,נקודות וקו שחור ,מקרא בציר ימין) .המדידות
מייצגות עומק של  1מ' בתחנה  Aבכנרת במהלך חורף-אביב .2015

 2.23פרופיילר אוטונומי מדגם  AintouuA-Mantaבתחנה A
ורנר אקרט ,בני סולימני ומיקי שליכטר
רקע
ב 2002-החלה המעבדה לחקר הכנרת לנטר את עמודת מי האגם בעזרת ציוד אוטומטי המופעל מדוברת
האקוראפט בתחנה  .Aבשנת  2009הוחלפה יחידת ה RUSS-YSI-שפעלה במקום בשנים  2002-2008ע"י מכשיר
המופעל על ידי כננת ומורכב מדוגם רב חיישנים מדגם ) MANTA (Eureka, Austin, Texasומפרופילר עצמאי
מותאם למקום ,אשר פותח על ידי ( Insrumental Solutions Inc, Vicksborg Mississippiאיור )60
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איור  :60יחידת הפרופיילר האוטונומי .ISI-AutoReel

דיגום הפרופילים החל בסוף דצמבר  2009במדידות טמפרטורה ,עומק ,חמצן מומס , pH ,מוליכות ,פוטנציאל
חימצון/חיזור ,עכירות וכלורופיל  aפעם אחת עד  4פעמים ביממה לאורך עמודת המים ברזולוציה של  0.5מטר.
תוצאות 2015
בתחילת ינואר  2015עמודת המים הייתה עדיין משוכבת כאשר הטרמוקלינה הייתה בעומק  30מטר ,טמפ'
האפילימניון עמדה על  18.4°Cוטמפרטורת ההיפולימניון הייתה ( 16°Cאיור  .)61ערבוב מלא של עמודת המים
התרחש בלילה שבין ה 6-ל 7-לינואר ,כאשר טמפרטורת המים הנמוכה ביותר הייתה בסוף פברואר ועמדה על
 15°Cוהמוליכות החשמלית הייתה  1220-1µS cmלאורך כל עמודת המים .התקופה שבין פברואר למאי אופיינה
בעלייה בערכי ה( pH-לא מוצג) והחמצן המומס ) (DOבאפילימניון כתוצאה מפעילות פוטוסינתטית (איור .)62
ערכי מקסימום של ריכוז החמצן המומס נמדדו ב 30-לאפריל והגיעו ל 18-מג"ל .באותו התאריך בדיוק ריכוז החמצן
בשכבת המים מעל הסדימנט הגיע לאפס והחלו תנאים ללא חמצן בהיפולימניון.
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איור  :61שינויים בטמפרטורת המים כפונקציה של העומק בתחנה  Aבמהלך שנת .2015

בעקבות המחסור בחמצן המדידות של פוטנציאל החימצון-חיזור הצביעו על נוכחות של סולפיד בשכבת הגבול
הבנטית בתחילת מאי ובסוף יוני בחלקו העליון של ההיפולימניון (לא מוצג) .הטרמוקלינה נותרה ללא שינוי
בעומק  18מטר בין סוף מאי לסוף אוקטובר (איור  )61ולאחר מכן ירדה בהדרגה עד סוף שנת  ,2015אז היא הגיעה
לעומק  36מטר .ערבוב מלא של עמודת המים התרחש בלילה של ה 1-2-לינואר .2016
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איור  :62ריכוז החמצן המומס בעמודת המים בתחנה  Aכפונקציה של העומק במהלך שנת .2015
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 2.24ניטור סינופטי באמצעות צילומי לווין המשולבים במערכת CACSAR
גדעון טיבור (המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה) ,חמי רושנסקי-מלינסקי  ,מיקי שליכטר  ,לנא אשקר (מכון גיאולוגי)
מטרות
 .1בניית בסיס מידע סינופטי רב-שנתי של כל האגם;  .2אספקה שוטפת של נתוני טמפרטורה ,כלורופיל וחומר
מרחף סינופטיים מהאגם כולו כנתוני בסיס לניתוח אירועים חריגים (פריחות ,זיהומים ,ירידת המפלס) וכנתונים
לכיול המודלים הלימנולוגיים של הכנרת;  .3הפצת המידע הנאסף לרשויות ולציבור באמצעות מרכז המידע הימי
הלאומי ) (ISRAMARואתר רשות המים.
רקע
השימוש בלווינות למיפוי איכות המים בכנרת נעשה באמצעות מערכת  )www.siscal.net( SISCALשפותחה
במסגרת מחקר של התוכנית האירופאית החמישית וכיום מוטמעת ע"י חברת  Informusוהמכון לחקר ימים
ואגמים .הניטור מתבסס על שני לווינים ( )MODIS Aqua & Terraשלהם רזולוציה מרחבית של  1X1ק"מ ועל
לווין ה VIIRS-עם רזולוציה מרחבית של  750X750מ' שמצלמים כל יום .זמן החליפה של הלווינים הוא בין
השעות  8:00עד  ,10:00זמן  .GMTמקור צילומי הלווינים הוא מאתר ה FTP-של  ,NASAהפועל באיחור של עד
כ 12-שעות .במהלך  2013עודכן השרת של  ,SISCALתוכנת ה EU-GIS-ואתר  ISRAMARכך שיוכלו לטפל
בצילומי הלווין החדש .במהלך  ,2014לאחר תהליכי הכיול של האלגורתמים ,הסתבר שלווין ה VIIRS-אינו מתאים
לעבודה מעל גופי מים יבשתיים ולכן בשנת  2015החל התהליך של שילוב לווין ה Landsat 8-שיש לו רזולוציה של
 30מטר בערוצי הצבע ו 60-מטר בערוץ התרמי .הלווין מצלם את הכנרת פעם ב 16-יום .מחודש ספטמבר 2015
החל תהליך של כיול האלגורתמים לריכוזי כלורופיל ,חומר מרחף וטמפרטורת פני המים של לווין זה ,הנעשה ע"י
איסוף נתונים בשטח ע"י המעבדה בזמן מעבר הלווין .כמו כן ,נתוני הטמפרטורה והכלורופיל הנאספים ע"י
המעבדה לחקר הכנרת בתחנות הקבועות משמשים להמשך כיול האלגוריתמים של לווין ה.MODIS-
שלבי הניטור
שלב א – קליטת צילומי הלווין קרוב ל"זמן אמת".
שלב ב  -בדיקה וכיול אלגוריתמים קיימים עבור :טמפרטורת פני המים ( ,)SSTריכוזי כלורופיל ( ,)Chl aריכוזי
חומר מרחף ( )TSMועומק סקי ( ,)Secchi depthמול נתונים מהשטח שנאספים ע"י המעבדה לחקר
הכנרת.
שלב ג – אנליזה סינופטית של נתוני כל האגם.
שלב ד – הפצת המידע הנאסף לרשויות ולציבור באמצעות מרכז המידע הימי הלאומי ( )ISRAMARואתר
רשות המים.
דו"ח זה מסכם את הפעילות שנעשתה במהלך :2015
שלב א :קליטת צילומי לווין
במהלך  2015נקלטו ושולבו במערכת ה 219 SISCAL-צילומי לווין מסוג  ,MODIS AQUAמתוכם נשלחו 140
נתוני  73 ,SSTנתוני  SECו 71-נתוני  CHLלאתר  .ISRAMARכמו כן עובדו  4צילומי לווין מסוג Landsat8
ונערכו שני איסופי נתונים יעודיים בזמן חליפת הלווין.
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שלב ב :כיול מוצרי הלווין השונים מול נתוני in situ
במהלך  2015נמשכו הכיול והבדיקה של האלגוריתמים מול הנתונים הנמדדים ע"י המעבדה לחקר הכנרת
בתחנות ( A, D, G, H, Kאיור  )63וכן מול נתוני הדיגום האוטומטי בתחנה ( Aאיור  .)64ניתן לראות שריכוזי
כלורופיל גבוהים מ 20 mg L-12-נמדדו במהלך חודשי ינואר-מאי ,עם מקסימום של ( 70 mg L-1תחנה  Gבתחילת
חודש אפריל) .

איור  :63נתוני כלורופיל שנמדדו ע"י המעבדה לחקר הכנרת במהלך  ,2015קרוב לזמן חליפת לווין ה MODIS-בתחנות הניטור
(.)A, D, G, H, K

איור  :64נתוני כלורופיל שנמדדו אוטומטית קרוב לפני השטח בתחנה  Aבמהלך .2015

כיול צילומי לווין ה Landsat 8-נעשו בתאריכים ה 27.8-ו .14.10-דוגמא של מפת התפלגות הכלורופיל ב14-
באוקטובר והשוואת ערכי הכלורופיל לאלו שנמדדו בתחנות  in situמוצגות באיור .65
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איור  :65מפת ריכוזי הכלורופיל כפי שהתקבלה מאנליזה של צילום לווין  Landsat 8בתאריך ה 14-לאוקטובר והשוואת ערכי
הכלורופיל לאלו שנמדדו בתחנות הדיגום (טבלה .)2
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שלב ג – אנליזה סינופטית של האגם
 .1טמפרטורת פני המים ()SST
טמפרטורת פני המים (מיקרונים עליונים) החודשית הממוצעת לשנת ( 2015איור  )66חושבה על בסיס  140צילומי
לווין מסוג  MODISללא עננות או הפרעות אטמוספריות אחרות .בגלל השפעת היבשה  +ההשתקפויות באגם על
ערכי הפיקסלים בוצעה מסכה נוספת על נתונים חריגים אלו .מהנתונים עולה שנמשכת המגמה של התחממות פני
המים של הכנרת ,כפי שניתן לראות באיור  65שמציג את הטמפרטורה החודשית הממוצעת של פני השטח בשנת
 2015ואת הטמפרטורה החודשית הממוצעת בשנים  .2006-2015כמו כן מוצגת הטמפרטורה החודשית הממוצעת
שנמדדה בתחנה  Aבעומק מים של  1מטר .ניתן לראות שהשינויים בין טמפרטורת פני השטח לזו שנמדדת בעומק
 1מטר קטנה בחודשי החורף בהם עמודת המים מעורבלת.

איור  :66טמפרטורת פני המים ( )SSTהחודשית הממוצעת בשנת ( 2015כחול) יחסית לממוצע הרב שנתי בין השנים 2006-
( 2014אדום) .טמפרטורת המים שנמדדה בעומק  1מטר בתחנה  Aמוצגת בירוק.

עומק הסקי ()Secchi
עומק הסקי (מדד לשקיפות המים) חושב על בסיס  73צילומי לווין מסוג  MODISשאין בהם עננות או הפרעות
אטמוספריות אחרות .עומק הסקי החודשי הממוצע לשנת  2015ועומק הסקי החודשי הממוצע בשנים 2008-2014
מוצגים באיור  .67בשנת  2015עומק הסקי הממוצע נע בין מינימום של  1.2מ' בחודש ינואר ועד מקסימום של
 2.85מ' בחודש אוגוסט.
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איור  :67עומק הסקי ( )SECהחודשי הממוצע בשנת ( 2015כחול) יחסית לממוצע הרב שנתי בשנים ( 2008-2014אדום).

ריכוזי כלורופיל
אנליזה חודשית של ריכוזי הכלורופיל התבססה על  71צילומי לווין מסוג  ,MODIS-AQUAעם רזולוציה של 1x1
ק"מ .ריכוז הכלורופיל החודשי הממוצע לשנת  2015וריכוז הכלורופיל החודשי הממוצע בשנים  2013-2014מוצג
באיור  .68בשנת  2015הריכוזים הממוצעים ,מעל  ,40 mg/lהתקבלו בחודשים ינואר-אפריל ואוקטובר-נובמבר.

איור  :68ממוצע חודשי של ריכוזי כלורופיל באגם בשנת ( 2015כחול) יחסית לממוצע הרב שנתי בין השנים 2013-2014
(אדום).
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שלב ד – הפצת המידע לרשויות ולציבור באמצעות מרכז המידע הימי הלאומי ( )ISRAMARואתר רשות המים
הפצת המידע לרשויות ולציבור נעשית היום דרך האתר במרכז המידע הלאומי ()http://isramar.ocean.org.il
באמצעות ממשק המאפשר הצגת מוצרי הלווין השונים מהכנרת.
תוכנית העבודה לשנת 2016
א.

המשך האנליזות הסינופטיות

ב .שילוב לווין Landsat TM8
ג .המשך אספקת נתונים סינופטיים בזמן כמעט אמיתי במהלך אירועים חריגים (לדוגמא :פריחות ,זיהומים)
ד .המשך פיתוח יישומים בממשק של מרכז המידע הלאומי . http://isramar.ocean.org.il

 2.25בסיס הנתונים ומערכת מידע גיאוגרפית – מרכז מידע כנרת
מיקי שליכטר
מרכז המידע – תאור כללי
מטרותיו של מרכז המידע הקיים במעבדה לחקר הכנרת הן לרכז את המידע הנאסף מתוכנית הניטור של הכנרת,
לתעדו ,לעבד אותו ולהפיצו .מרכז המידע הנו מערכת הכוללת את מאגר נתוני הניטור ,תיעוד הנתונים ,תוכניות
מחשב הנכתבות לצורך קליטה ועיבוד הנתונים ויישומים הנכתבים לשימוש חוקרי המעבדה .במרכז המידע
משולבת מערכת מידע גיאוגרפית המשמשת לתצוגה ,עיבוד וניתוח של הנתונים הגיאוגרפיים.
חלק מהמידע מוצג בצורה גרפית באתר האינטרנט של חיא"ל.
מאגר הנתונים במרכז המידע כנרת מבוסס על תוכנית ניטור הכנרת המתבצעת ע"י המעבדה החל משנת ,1969
וכלולים בו נתונים מתחומי המטאורולוגיה ,הפיסיקה ,הכימיה והביולוגיה של האגם .המידע נאסף ברציפות
ובשיטתיות בתחנות דיגום קבועות ובתדירות קבועה .בנוסף לגוף מידע זה נמצאים במאגר נתונים הקשורים לאגן
ההיקוות המתעדכנים מגופים חיצוניים (מקורות ,השירות ההידרולוגי) ,נתונים מפרויקטים המתבצעים במעבדה
ושאינם כלולים בתוכנית הניטור ונתונים ממקורות אחרים שנאספו למטרות מוגדרות באופן חד-פעמי.
מאגר הנתונים מהווה את הבסיס לניתוח ממצאי הניטור :באמצעותו ניתן לזהות ולבדוק מגמות רב שנתיות
המתרחשות באגם ,הוא מאפשר את בדיקת הקשר והאינטראקציה בין מרכיביה השונים של המערכת האקולוגית
בכנרת לאורך זמן ,והוא משמש גם כבסיס לבניית מודלים לחיזוי תהליכים בכנרת .בנוסף ,הוא משמש ככלי מחקרי
אשר חוקרים במעבדה ובמוסדות מחקר אחרים עושים בו שימוש אינטנסיבי.
תכולת מאגר נתוני הכנרת מסוכמת בטבלה  .8תאור מפורט של מאגר הנתונים ,תכולתו ,ארגונו ותפעולו מופיע
בדו"ח "מאגר נתוני כנרת" (דו"ח חיא"ל  )T20/06שיצא לאור בדצמבר .2006
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טבלה  :8סוגי המידע במאגר הנתונים של המעבדה לחקר הכנרת

סוג המידע
מידע גולמי
נתוני ניטור

תיעוד

נתוני ממ"ג

תצלומי לווין

שנת
תכולה
התחלה
1969
הנתונים המקוריים ,בפורמט המקורי ,במצב דחוס ,ללא שינוי ועיבוד( .עד – 1992
על גבי מדיה מגנטית) .מאורגנים ע"פ נושאים בספריות מחשב.
1969
בסיסי נתונים הכוללים טבלאות נתונים בתחומים :בתימטריה ,מטאורולוגיה,
טמפרטורות ,זרמים ,כימיה ,פיטופלנקטון ,זואופלנקטון ,דגים ,ירדן ,ירמוך,
ליטורל.
1992
בסיס נתונים ( )kin_infoהכולל את טבלאות התיעוד בהן מצויה האינפורמציה
שנאספה אודות טבלאות הנתונים ,תיעוד תחנות הדיגום וטבלאות  Infoייחודיות
לנושאים שונים.
2001
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.
2004
אוסף תצלומי לווין של הפרמטרים :טמפרטורת פני המים ,כלורופיל ,סקי,
עכירות.

סקרים מרחביים:
נתוני המערכת נתונים גולמיים ובסיסי נתונים מסקרים מרחביים שהתבצעו החל משנת .2001
הנגררת
נתונים גולמיים ובסיסי נתונים מסקרים מרחביים חודשיים שנערכו בשנים 2004-
נתוני המפר"ע
.2000
פרויקט המודלים נתונים גולמיים ובסיסי נתונים :טמפרטורות נחלים( LDS ,מטאורולוגיה
וטמפרטורות)( RUSS ,נתונים איכות מים).

2000
2000
2002

נתונים מעובדים :נתוני קלט ונתוני אימות למודל.
מגורמי

נתונים
חוץ:
השירות נתונים מתחנות מטאורולוגיות צמח ,בית צידא ,A ,חרמון.
נתוני
המטאורולוגי
נתוני אגן היקוות נתוני כימיה מתחנות גשר חורי וגשר אריק בירדן .מתקבלים מחברת "מקורות".

2004
1970

סיכום העבודה בשנת 2015


ניהול שוטף של מאגר הנתונים

 . 1קליטת הנתונים המתקבלים מהחוקרים ,ממכשירי מדידה שונים או מגורמי חוץ :חברת מקורות ,השירות
המטאורולוגי ורשות המים ,בדיקתם וקליטתם לבסיסי הנתונים.
 .2בקרה על התוכניות לקליטה אוטומטית של נתונים .לבסיס הנתונים נקלטים נתונים באופן אוטומטי ע"י
תוכניות מחשב בתחומים הבאים :נתונים מ 5-תחנות מטאורולוגיות מאזור הכנרת ושתי תחנות מטאורולוגיות
בחרמון ,נתוני הפרופילים ממערכת הדוגם האנכי–  ,Mantaנתוני מערכת הטרמיסטורים מתחנות  Aותחנת
הברבוטים .מערכות קליטת הנתונים דורשות פיקוח ובקרה שוטפים.
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 .3ביצוע חישובים המבוססים על הנתונים וקליטתם לטבלאות .לדוגמא – חישובי ביומסה של פיטופלנקטון מתוך
נתוני ספירות ומדידות התאים ,חישוב של מספר הפרטים בקבוצות הטקסונומיות השונות של הזואופלנקטון,
חישוב עומק התרמוקלינה ועוד.
 . 4עיבוד נתונים לצורכי המחקר בפרויקטים שונים .השנה בוצעה עבודת עיבוד נתונים לצורך בדיקת התופעה של
עונתיות בגודל התא ובגודל מושבה במיני פיטופלנקטון שונים ,ובדיקת הקשר בין העונתיות בגודל התא למשתנים
סביבתיים (עבור ת .זהרי).
 .5העברת בסיס הנתונים המעודכן לנציבות המים.
 . 6העברת נתונים לגורמי חוץ (המשרד לאיכות הסביבה ,הלשכה לסטטיסטיקה ,חוקרים וסטודנטים במוסדות
מחקר בארץ ובחו"ל).
 .7גיבויים שוטפים ותקופתיים של מאגר הנתונים.
פיתוח ותחזוקה של היישום "כנרת"
יישום המשמש את כלל החוקרים לגישה לבסיס הנתונים ,עיבוד הנתונים ותצוגה גרפית .היישום מתפתח במשך
השנים בהתאם להתרחבות מאגר הנתונים והתחומים החדשים המתווספים אליו.


מערכת מידע גיאוגרפית ממ"ג GIS -

עיבוד המידע הגיאוגרפי במערכת המידע הגיאוגרפית והפקת מפות לפרויקטים שונים.
השנה התחלנו להשתמש בכלי האינטרנט של  ArcGIS Onlineויצרנו תצוגה של חלק משכבות ה GIS-של
המעבדה באינטרנט (איור .)69


קליטת תחומי מידע חדשים במאגר המידע

השנה נוספו לבסיס הנתונים נתוני הדיגום לצורך כיול צילומי הלוויין :נתוני טמפרטורת המים ,עומק סקי,
כלורופיל ועכירות בתחנות שונות האגם .הנתונים מוצגים במערכת ה( GIS-איור .)69
בעקבות עדכון תוכנת הפלנטומטריקס המשמשת לספירות ומדידות של פיטופלנקטון וזואופלנקטון בוצעו שינויים
והתאמות בתוכניות המשמשות לקליטת נתונים אלו.
עידכון היישום המאפשר גישה לבסיס הנתונים באינטרנט
עודכן היישום המאפשר לחוקרי המעבדה גישה דרך האינטרנט לטבלאות המרכזיות של בסיס הנתונים .היישום
מאפשר צפייה ,בחירת נתונים ,ביצוע חישובים וייצוא הנתונים לקובצי אקסל .ממשק המשתמש דומה לממשק של
היישום "כנרת" הפועל ברשת הפנימית של המעבדה.
אתר האינטרנט של מרכז המידע
בנובמבר  2011נפתח אתר האינטרנט של מרכז המידע לציבור .האתר משולב באתר האינטרנט של חיא"ל.
מטרת האתר היא להציג לציבור מידע אודות הכנרת בנושאים שונים:
• מידע אודות מרכז המידע – מטרות מרכז המידע ומקור הנתונים.
• המערכת האקולוגית בכנרת – הצגה של נושאים שונים בתחומי הפיסיקה ,הכימיה והביולוגיה של
הכנרת .כל נושא מיוצג ומוסבר בטקסט בליווי גרפים ,תמונות ,מאמרים ועוד.
• תוכנית הניטור של הכנרת – הצגת מערך הניטור המתבצע בכנרת :המכשור הקיים ,תחנות הדיגום,
הפרמטרים הנמדדים ועוד.
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• תצוגת נתונים בזמן אמת – תצוגה גראפית אינטראקטיבית של נתונים מטאורולוגיים (ראה סעיף
הניטור הפיזיקאלי) .בעתיד תורחב התצוגה לנתונים נוספים :נתונים הנמדדים ע"י הדוגם האנכי
ונתוני טמפרטורת המים ממערכות הטרמיסטורים.
• נתוני עבר – תצוגה גרפית של נתונים פיסיקליים ,כימיים וביולוגיים הנמדדים במסגרת תוכנית
הניטור החל מראשיתה בשנת . 1969
• מדדי איכות מים – תצוגת תרשימים שנתיים של מדדי איכות המים בכנרת.
• תצוגת קטלוג אצות הכנרת.
• פרסומי המעבדה לחקר הכנרת – דו"חות שנתיים ,דו"חות בנושאים שונים ,מאמרים נבחרים.
במהלך שנת  2015נמשכה עבודת העדכון השוטף של האתר בנתוני הניטור המוצגים בגרפים:


נתוני הדוגם האנכי.



נתוני מטאורולוגיים מתחנה .A



נתוני ממוצעים חודשיים של פרמטרים מתחום הכימיה ,הפיטופלנקטון ,הזואופלנקטון והמטאורולוגיה.

האתר עודכן בדו"חות חדשים ובמאמרים.
השנה התחלנו להשתמש בכלי ניתוח האתר של  Google analyticsלקבלת אומדן מספר המשתמשים באתר
והפילוח המדיני שלהם.
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איור  :69שכבות מידע גיאוגרפיות של המעבדה באתר האינטרנט של ArcGis Online
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 3מחקרי ניטור
3.1

מתכות קורט

ירון בארי-שלוין ,גלית שרעבי ,לודוויג הליץ (המכון הגיאולוגי)
הקדמה
ניטור זה ,אשר מטרתו הכרת התנהגות המתכות וריכוזיהן בכנרת ובאגן ההיקוות ,מבוצע מזה כ 15-שנה ובמסגרתו
נדגמים בכנרת  3-4פרופילים לשנה עבור אנליזה של מתכות קורט .האנליזות מבוצעות במכון הגיאולוגי בירושלים.
תוצאות ודיון
השנה נבחרו להצגה ודיון ארבעה יסודות :מנגן ,בריום ,אורניום ומוליבדינום .הם נבחנו גם בשנה הקודמת בפירוט
איור  70מצ יג את השתנות הריכוז הכללי ,הריכוז של המומס והריכוז בפרקציה החלקיקית (מחושב) של המתכות
האלו לאורך השנה בשלשת החודשים בהם נדגם הפרופיל בשנת ( 2015מאי ,יולי ונובמבר) .כרפרנס מוצגים ברקע
השתרעות שכבת המתלימניון בצהוב וכן מרכז התרמוקלינה בקו מקווקו אופקי (איור  .)70הפרופילים העונתיים
נבחנים כאן בהקשר להתפתחות הפרופיל של כל יסוד בשנת  2015וכן בהשוואה להתנהגותו בשנת .2014
בשלושת החודשים בהם נדגם הפרופיל השנה הכנרת הייתה משוכבת ועל כן ההיפולימיניון היה מנותק
מהאפיליניון .הדבר נכון גם למצב בשנה הקודמת בפרופילי אפריל ,יולי ודצמבר .2014
כעיקרון האוקסיקלינה בכנרת מקבילה לאורך השנה לתרמוקלינה ,אולם אין חפיפה מלאה בין שני הפרופילים .כך
למשל במאי  2015ריכוזי החמצן בהיפולימניון הגיעו למינימום כתוצאה מפירוק חומר אורגני תוך כדי נשימה
מעומק  25מטר ומטה ,כ 5-מטר מתחת לתחתית המתלימניון.
פרופילי הבריום ,האורניום והמוליבדנום לחודש זה אינם מראים התאמה לפרופיל התרמוקלינה או האוקסיקלינה.
בעיקרון ביסודות אלו ניתן לראות עלייה קלה (בריום) או יציבות (מוליבדנום ואורניום) לאורך עמודת המים (איור
 .)70התנהגות זו דומה הן בסדרי הגודל של הריכוזים והן בצורת הפרופיל לתצפיות של החודש המקביל (אפריל)
בשנת .2014
לעומת בריום ,אורניום ומוליבדנום ,פרופילי המנגן (כללי ומומס) מראים השתנות חזקה בעומק ,עם עלייה של שני
סדרי גודל תוך כמה מטרים (איור  .)70אולם השתנות זו מתרחשת בעומק  25מטר ,כ 4-עד  5מטר מתחת לבסיס
המתלימניון .השוואה לפרופיל האוקסיקלינה (לא מוצג) מראה כי העלייה החזקה בריכוז כללי ומומס של מנגן
מתחילה בדיוק בעומק בו ערכי החמצן בתוך שכבת ההיפולימניון דועכים למינימום .בסביבה מחזרת זו יש מעבר
ממנגן תלת -או ארבע-ערכי מוצק למנגן דו-ערכי מומס .תלות חזקה זו של מנגן במצב החימצון-חיזור של הסביבה
היא עובדה מוכרת ,ופרופילים דומים נצפו גם בשנים קודמות .בהשוואה לשנה הקודמת (פרופיל אפריל  )2014יש
לציין כי ישנה התאמה טובה בסדרי הגודל של הריכוז הכללי והמומס ובההתפתחות פרופילים אלו עם העומק.
לעומת זאת ,באפריל  2014ניתן היה לראות כי העלייה החזקה בריכוז המומס בעומק באה על חשבון ירידה חזקה
בריכוז המנגן הפרטיקולרי .מצב זה אינו מתקיים בפרופיל מאי  ,2015ואין כמעט השתנות של ריכוז המנגן
הפרטיקולרי לאורך עמודת המים כולה .ניתן לשער כי המסה של חומר פרטיקולרי נושא מנגן בעומק בו אין חמצן
המתרחשת בחודשי האביב המוקדם (מרץ-אפריל) ,נשמרת כריכוז מומס גבוה גם בחודשים מאוחרים יותר .אולם
כדי לבסס השערה זו יש למדוד פרופילי מנגן לאורך חודשי האביב באותה השנה.
התלות בין פרופילי היסודות השונים לבין פרופילי הטמפרטורה (מיקום התרמוקלינה ובהתאם פרופיל דעיכת
החמצן) מתחזקת בחודשים יולי ודצמבר  .2015ביולי  2015ניתן לראות כי הקפיצה בריכוז הכללי והמומס בבריום
תואמת את מיקום התרמוקלינה .בנוסף ,במיקום זה נצפה שיא חזק של בריום פרטיקולרי .מצב מקביל נראה
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בפרופיל המנגן .בשני המקרים השיא בריכוז הכללי בתוך אזור המתלימניון ,מעט מעל התרמוקלינה ,גבוה בהרבה
מהריכוז בהיפולימניון ותואם במדויק לשיא בריכוז הפרטיקולרי .ההסבר הפשוט ביותר לפרופילים אלו הוא סילוק
חומר פרטיקולרי (בריום ומנגן) מהאפילמניון והצטברותו במתלימניון ,שם מתקיים מעבר צפיפיות חזק .במקביל,
באזור זה דעיכת החמצן המהירה עם העומק גורמת להמסה ולכן לעלייה בריכוז המומס ,ומכאן גם הריכוז הכללי
מהמתלימניון ומטה אל תוך ההיפולימניון .שינויים חלשים יותר מתרחשים בפרופילי מוליבדנום ואורניום בחודש
יולי ,כאשר עבור שני יסודות אלו ישנה דווקא ירידה לאורך עמודת המים – עם קפיצה קלה סביב המתלימניון
והתרמוקלינה.
בחודש נובמבר  2015כל ארבעת היסודות שנבחנו כאן הראו התאמה חזקה יותר בין השינוי בריכוזי הכללי והמומס
ובין מיקום התרמוקלינה .עבור בריום ,מוליבדנום ומנגן ישנו גם שיא בריכוז החומר הפרטיקולרי מעט מעל
התרמוקלינה ,אך עדיין בתחום המתלימניון.
השוואה לשנת  2014מראה כי בסה"כ סדרי הגודל של ריכוזי היסודות (מומס וכללי) נשארו דומים כאשר משווים
עונות מקבילות .כמו כן ניתן לראות בשתי השנים התחזקות של התלות בין פרופילי המומס והכללי ובין מיקום
התרמוקלינה הן באביב והן אל תוך הקיץ והסתיו.
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איור  :70פרופילי מנגן ,בריום ,אורניום ומוליבדינום בשלושת החודשים בהם נדגם פרופיל מתכות הקורט בכנרת בשנת .2015
קו כחול כהה= ריכוז כללי ,קו ירוק עם עיגולים = ריכוז מומס ,קו כתום עם עיגולים= ריכוז פרטיקולי .אזורי רקע צהוב=
השתרעות המתלימניון וקוים אופקיים מרוסקים = מרכז התרמוקלינה.
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3.2

שילוב מערכת ה FlowCAM-בתכנית ניטור הפלנקטון והזואופלנקטון באגם

נאוה כרמל ,גדעון גל ותמר זהרי
במימון רשות המים
הקדמה
מכשיר ה MACwBPF-הינו מכשיר שפותח לאפיון כמותי ואיכותי של חלקיקים בטווח הגדלים של מיקרופלנקטון
בדגימת מים ( .) 2µm-m2mmשמו נגזר מתכנונו ככלי המאחד יכולות פעולה ,הן של ציטומטר ,הן של מיקרוסקופ
והן של מצלמה לאנליזה של הרכב מיני הפלנקטון ואומדן נתוני הגודל שלהם.
ניטור אוטומטי באמצעות מכשיר ה MACwBPF -הינו מהיר יותר ומאפשר לבצע אנליזה בו זמנית של ריבוי
פרטים ,דבר שיסייע להרחבה משמעותית של נתוני מופעי אוכלוסיית הפלנקטון ,הרכבם וגודלם באתרים שונים
ובעומקים שונים .מחקרים אלו יתרמו להבנה רבה ומקיפה יותר של התהליכים המתרחשים באגם ושל מכלול
הגורמים הביוטיים המשפיעים על איכות המים בכנרת.
תהליך הכנסת ה BPFMACw -כמכשיר ניטור אוטומטי במעבדה לחקר הכנרת
במטרה לבחון את יעילות תכנת המיון והכימות האוטומטי החדשה של מכשיר ה MACwBPF -ואמינותה
בהשוואה לספירה במיקרוסקופ הנהוגה בתכנית הניטור של המיקרו האצות והזואופלנקטון ,שולב מכשיר ה-
 MACwBPFבמהלך שנת  2015במערך הניטור השוטף הדו-שבועי במקביל לדגימות הנלקחות לספירה במיקרוסקופ
בעומק נבחר (עומק  3מ׳ עבור פיטופלנקטון ועומקים של  5מ׳ ותרמוקלינה עבור הזואופלנקטון) .במכשיר הפלואו-
קאם נבחנה דגימה של פיטופלנקטון בארבע חזרות בנות נפח של  0.5מ"ל כל אחת ,ומזה עברו אנליזה כמותית כ-
 60%מנפח כל חזרה .מאותו בקבוק דגימה שוקעה דגימה של  10מ"ל בתא ספירה לבחינה במיקרוסקופ ,כשבפועל
נספרים משטח השיקוע  45שדות בני שטח של  2m2 0.1031כל אחד ,המייצגים יחדיו נפח דגימה של  0.09מ"ל
עבור מיני הפיטופלנקטון הקטנים ו 31-שדות בשטח של  2m2 1.649כל אחד ,המייצגים יחדיו נפח דגימה של 1.02
מ"ל עבור מיני הפיטופלנקטון הגדולים .במקרים חריגים נספרים גם פחות שדות .עבור הזואופלנקטון הורצו
במכשיר הפלואו-קאם  4חזרות בנות  2מ"ל כל אחת מבקבוק של דגימת מי כנרת מרוכזים ( 9ל׳ מסוננים של מי
האגם מרוכזים לנפח סופי של  22מ"ל כשכל מ"ל מייצג  0.4ל׳ של מי כנרת) ,כלומר הורצו סה"כ  8מ"ל של דגימה
מרוכזת המייצגים  3.2ל׳ של מי כנרת ומזה עברו אנליזה כמותית כ 70%-מנפח כל חזרה .לבחינה במיקרוסקופ
נלקחים  5-2מ"ל של דגימה מרוכזת המייצגים  0.8עד  2.0ל׳ של מי כנרת .במקרים חריגים (תלויי עונה) נלקחים
לספירה  10-8מ"ל של דגימה מרוכזת.
בניטור הפיטופלנקטון נבחרו מינים בעלי מופע מורפולוגי דומה המשתייכים לקבוצות טקסונומיות ייצוגיות
המאופיינות בחשיבות השפעתן על המצב האקולוגי של הכנרת ,או מינים נפוצים המייצגים קבוצות טקסונומיות
שונות ומהווים אינדיקטורים לשינוי המצב האקולוגי של הכנרת .המדד לבחירת קבוצות אלו הותאם ליכולת
מכשיר הפלואו-קאם לזהות את התכונות המורפולוגיות הדרושות לזיהוי מבדיל של תמונה דיגיטלית לצורך מיון
וכימות יעילים באמצעות מערכת הפלואו-קאם.
קבוצות המיקרואצות שנבחרו להשוואה עם ספירה במיקרוסקופ הן )1( :אצות חוטיות מקבוצות טקסונומיות
שונות )2( ,אצות כחוליות מושבתיות ( iMoycorsiMsו )3( Radiocystis-דינופלגלטים ( muyMiMiMePו-
 )4( Peridiniopsisצורנית מייצגת  )5( Abnoemoneisירוקית מייצגת ( )Staurastrumו )6( -נציג מקבוצת
הקריפטופיטה ( .)Cryptomonasאצות הקטנות מ 10-מיקרון לא נמנו בין הקבוצות בשל אי היכולת של המכשיר
להבדיל בתכונות מאפיינות.
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סוגי הזואופלנקטון שהושוו בספירה המיקרוסקופית ובפלואו-קאם הינם:
;Copepoda: copepodites through to adults, Nauplius
;Cladocera: Ceriodaphnia, Bosmina, Diaphanosoma, Moina
;Rotifer: Keratella, Synchaeta, Asplanchna, Polyarthra, Aneuriopsis, Hexarthra, Conochiloides
התוצאות מצביעות על כך שבאופן עקבי צפיפות הפריטים בכל מין היתה גבוהה יותר בספירות המיקרוסקופ
(איורים  .)71,72,73עם זאת ,המגמות היו חופפות בשתי השיטות ,דבר שחזר על עצמו עבור המינים השונים הן
בפיטופלנקטון והן בזואופלנקטון .עובדה זו התבטאה במתאם גבוה בין ספירות המיקרוסקופ לספירות הפלואו-
קאם ברוב קבוצות המיקרופלנקטון שנבחנו (טבלה  .)9תוצאות אלו מצביעות על שיפור ניכר ביכולת זיהוי ,מיון
וכימות אוטומטי של מיקרו-פלנקטון באמצעות מכשיר הפלואו-קאם ,וניתן לשלב את המכשיר במערך הניטור ככלי
ניטור יעיל המאפשר לאפיין את המגמות הנצפות באגם .מכשיר ה MACwBPF -נמצא כמתאים בייחוד למיון
וכימות קבוצות טקסונומיות המופיעים בשפע באגם .למיון וכימות מינים נדירים יש עדיפות למכשיר ה-
 FMACwBPלעומת המיקרוסקופ במקרים בהם נדרש להריץ נפחי מים גדולים יותר מאשר נפחי המים הנבחנים
במיקרוסקופ .ברם ,יש לשקלל את הזמן הדרוש להרצת נפחי מים אלו במבחן היעילות.
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טבלה  :9מתאם בין תוצאות ספירת ה FlowCam-וספירת המיקרוסקופ בסוגים שונים של פיטופלנקטון
וזואופלנקטון.

Phytoplankton

Zooplankton
Range of lake water
volume that was
)counted (L
FlowCAM Microscope
)(L

0.80-2.05
0.80-2.05
0.80-2.05
0.80-2.05
0.80-2.05
0.80-2.05
0.80-2.05
0.80-2.05
0.80-2.05
0.80-2.05
0.80-2.05
0.80-2.05
0.80-2.05
0.80-2.05

Range of lake water
volume that was
)counted (mL

R2

R2
Species

FlowCAM Microscope
)(mL
)(mL

)5 m' Thermocline (L
0.0928-1.0224 Nauplius
0.42
0.38
3.3
0.0928-1.0224 Copepod
0.08
0.29
3.3
1.0224
Bosmina
0.97
0.90
3.3
1.0224
Ceriodaphnia
0.25
0.88
3.3
0.0928
Moina
0.40
0.28
3.3
0.0928
Diaphanosoma
0.68
0.62
3.3
0.0928
Total cladocera 0.38
0.87
3.3
Keratella
0.89
0.14
3.3
Synchaeta
0.80
0.62
3.3
Asplanchna
0.91
0.13
3.3
Polyarthra
0.74
0.45
3.3
Aneuriopsis
0.97
0.14
3.3
Chonochiloides
0.99
0.01
3.3
Total Rotifer
0.72
0.16
3.3

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

R2
Species

'3 m
Filamentous
0.81
Colonial BG
0.90
Peridinium
0.50
Peridiniopsis 0.46
Anoemoneis 0.76
Staurastrum
0.97
Cryptomonas 0.66

תוכניות להמשך
בשל נתינת העדיפות הראשונית בתהליך ייעול יכולת מכשיר ה FlowCam-לזיהוי וכימות צפיפות
המיקרופלנקטון ,טרם מוצתה בחינת מכשיר הפלואו-קאם ככלי יעיל ומהימן לכימות הביומסה של הקבוצות
הנספרות .יש לבחון מתוך נתוני אנליזת התמונה הדיגיטלית ,הנעשית לתכונות מורפולוגיות שונות ,את התכונה
המייצגת במתאם הגבוה ביותר את הביומסה ,בהשוואה לביומסה המחושבת מתמטית מנתוני המדידה הידנית
הנעשית בספירה המיקרוסקופית באמצעות תכנת הפלנקטומטריקס .ביצוע המדידות הידניות הנדרשות לקבלת
נתוני הביומסה גוזלות זמן רב ,ועד כה טרם גובשה במעבדה שיטה מהימנה לכימות הביומסה באמצעות הספירות
המיקרוסקופיות .למכשיר ה FLOWCOM-היתכנות גבוהה לקבוע מדדים מייצגים של הביומסה באמצעות
התכונות המתקבלות באנליזת התמונה הדיגיטלית של תכנת ה .Visual Spreadsheet -תכונות אפשריות יכולות
להיות למשל שטח המושבות המתקבלות בספירת מושבות הציאנובקטריה כמיקרוציסטיס ,שטח פרטי
הזואופלנקטון או אורך גיאודזי של האצות החוטיות.
בעת פריחות של ציאנו-בקטריה יש לבחון האם מכשיר הפלואו-קאם יכול לשמש ככלי יעיל ומהימן לקבלת אומדן
מיידי של ריכוזי הסוגים המצויים במופע של הפריחה והביומסה שלהם .זאת ניתן לבדוק באמצעות הרצת דגימות
המיקרוציסטיס שנלקחו במהלך הפריחה החורפית בחודש פברואר מאתרי דיגום ועומקים שונים ובחינת כלל
התכונות המשמשות באנליזת התמונה הדיגיטלית לבחירת תכונה המייצגת את הביומסה ושתשמש בעתיד לכימות
הביומסה ללא צורך לבצע כימות ידני במיקרוסקופ.
כמו כן ,יש להמשיך ולבחון את יעילות מכשיר הפלואו-קאם בבדיקת הסיליאטים באגם באמצעות ניטור אתרי
דיגום נוספים לקבלת תמונה מקיפה של התפוצה המרחבית של הסיליאטים במטרה להעמיק את הידע על
תרומתם האקולוגית באגם.
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 4מחקרי כנרת
4.1

שימוש ב Kalman Filter-להערכת שטף אוגר החום וההתאדות בכנרת

שולמית נוסבוים ,אלון רימר
במימון חלקי :אגודת הידידים של חיא"ל
הקדמה
שטפי אנרגיה בשטח הפנים של האגם מתארים את האנרגיה היוצאת והנכנסת לאגם בפני המים .ידיעת ערכם של
השטפים נדרשת לשם ניהול בר-קיימא של האגם ולשם קביעת מאזן המים בו ,על ידי הערכת ההתאדות .השיטה
הנפוצה ביותר לקביעת השטפים היא שיטת מאזן האנרגיה .בשיטה זו מחושב הפרש האנרגיה בין השטפים
הנכנסים לאגם והיוצאים ממנו .את המאזן ניתן לבצע על פרקי זמן שונים :מדקות ושעות ועד לחודשים ושנים.
בעבודה זו נעשה מאזן האנרגיה על פני  10דק' .בפרקי זמן אלו (דקות) ניתן לתאר את המאזן כהפרש בין הקרינה
הנכנסת לאגם לבין השטפים הטורבולנטיים :שטף החום הכמוס (הקשור בהתאדות) ושטף החום המוחש (הקשור
במעבר חום בין האגם לאטמוספירה) .ההפרש המתקבל ממאזן זה הוא השינוי בשטף אוגר החום במים (.)W m-2
שטף הקרינה ,החום הכמוס והמוחש נקבעים על פי מדידות של פרמטרים מטאורולוגיים בתחנה מטאורולוגית
הנמצאת על פני האגם או על החוף .הפרמטרים הנדרשים על מנת לקבוע שטפים אלו הם קרינה נטו ,מהירות רוח,
טמפ רטורת האוויר ופני המים ,לחות ולחץ ברומטרי .את השינוי באוגר החום ניתן לקבוע בשתי דרכים בלתי
תלויות .1 :על ידי שארית ממאזן האנרגיה .2 .על ידי מדידת פרופיל הטמפרטורה של המים וחישוב ישיר של שטף
חום המים ( .)J m-2מדידות אלו נעשות באמצעות שרשרת תרמיסטורים לאורך עמודת המים .בעבודה זו מאזן
האנרגיה הוא על פני פרקי זמן קצרים ולכן העומק בו נמדד אוגר החום הוא זה המושפע מהקרינה .על פי חוק
 ,Beer-Lambertבכנרת עומק זה מגיע עד ל 10-מ'  ,שם עצמת הקרינה מגיעה ל 1%-מהקרינה בפני המים.
מאזן האנרגיה ,המחושב משטפי הקרינה והשטפים הטורבולנטיים ,אינו מתאר באופן מיטבי את מצב האגם משום
שלא כל השטפים במערכת האגם מתוארים על ידי המאזן .בנוסף לכך ישנן שגיאות מדידה של שטפי האנרגיה
המחושבים מהנתונים המטאורולוגיים ,ולכן ההפרש המתקבל שמייצג את השינוי באוגר החום כולל בתוכו את
השגיאות הקשורות במאזן האנרגיה .הדרך הטובה ביותר לאמת את מאזן האנרגיה היא להשוות את ההפרש בין
הקרינה לבין השטפים הטורבולנטיים (להלן "מודל" מאזן האנרגיה) לשינוי באוגר החום המתקבל ממדידות
הטמפרטורה (להלן ה"מדידות") .עם זאת ,מדידות אוגר החום בכנרת בפרקי זמן קצרים מציגות תנודתיות בסדר
גודל של המדידה עצמה ,ובשל כך לא ניתן להשתמש בנתונים אלו להערכת השינוי באוגר באגם ולאמת בעזרתם
את מאזן האנרגיה ,למרות שמצב האגם האמיתי הוא זה שמתקבל ממדידות פרופיל הטמפרטורה .האימות בשיטה
זו נעשה עד כה רק על פני פרקי זמן ארוכים יותר בהם השגיאות בשינוי באוגר החום המתקבל ממדידות המים
קטן יותר.
שיטת הקלמן פילטר
עד כה ,בשיטות להערכת שטפי האנרגיה לא נעשה כל שימוש במידע המתקבל מהשגיאות של ה"מודל"
וה"מדידות" ,ובמקרה כמו זה ,בו ישנן שתי דרכים בלתי תלויות להעריך את המערכת ,ניתן להשתמש ב-
) KalmanFilter (KFולקחת שגיאות אלו בחשבון .כך ניתן לקבל הערכה מיטבית לאוגר החום .מעבר לכך,
ההערכה של  KFמסננת את הרעשים ולכן ההערכה המתקבלת חלקה יותר ונדרשת רק המדידה האחרונה כדי
לקבוע את ההערכה המיטבית עבור צעד הזמן הבא .לפיכך שיטה זו יכולה לשמש בחישוב .On-line
על מנת לקבל הערכה מיטבית של אוגר החום באמצעות  KFיש לקבוע בצורה טובה את השגיאות מהמודל
וממדידות המים ולהציג את אופיין האקראי של השגיאות על ידי התפלגות נורמלית סביב  .0השגיאות בקרינה
נחשבות קטנות יחסית  ,אך השגיאות בהערכת שטף החום הכמוס והמוחש גדולות יותר משום ששטפים אלו
קשורים באינטראקציות מורכבות בין האגם לאטמוספירה שקשה יותר להעריך.
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איור  :74חישוב השגיאה בהתאדות על ידי החלקה על פני שבעה איברים .השגיאה האופיינית הוגדרה כסטיית התקן של סדרת
ההפרשים בין ההחלקה לערכי ההתאדות המקוריים (לפני ההחלקה) .ניתן לראות שהגאוסיין המנורמל (לפי מספר האיברים)
מתאים להתפלגות ההפרשים המנורמלים .הדבר מציג את אופיין האקראי של הפלוקטואציות ולכן מאפשר להשתמש להערכה
טובה יותר ב KFשל מאזן האנרגיה .תוצאות דומות התקבלו עבור שאר השטפים.

בנוסף ,ישנן שיטות שונות לקביעת השטפים הטורבולנטיים שחלקן אינן לוקחות בחשבון השפעה של תנאי יציבות
אטמוספירית ולכן הן אינן מדוייקות .על מנת לקבל הערכה לכל השגיאות בשטפים של המודל הוחלקה סדרת
הזמן של השטף בעזרת ממוצע-נע ( )moving averageובכל רגע נמצא ההפרש בין הסדרה המקורית לבין הערך
המתקבל מההחלקה (איור  .)74סטיית התקן של ההפרשים האלו הוגדרה כשגיאה האופיינית לשטף .משום
שהשגיאה בשטפים המרכיבים את המודל קטנה יחסית ,ניתן היה להחליק על פני שבע מדידות בלבד .ניתן לחשב
גם את סטיית התקן באמצעות שלוש שיטות שונות לחישוב שטפים ,לחשב את סטיית התקן של השטף מכל
השיטות בכל צעד זמן ולקבוע את השגיאה האופיינית על פי סטיית התקן הממוצעת .בשתי השיטות התקבלה
שגיאה אופיינית בסדר גודל דומה.
את השגיאה של מדידות המים ניתן לחשב באותו אופן ,על פי סדרה מוחלקת ,אלא שבאוגר החום השגיאות
גדולות יותר ויש להחליקן על פני מספר איברים רב יותר .ניתן לקבוע עבור כל עונה את מספר המדידות עבורן
ניתן לבצע את ההחלקה ,ועל מנת לקבל ערך שיתאים לכל העונות נקבעה החלקה על פני ערך ממוצע של 45
מדידות וכן התקבלה שגיאה אופיינית הגדולה ב 2-3-סדרי גודל מהשגיאה במודל .השגיאה במדידות חושבה גם
היא בדרך נוספת ,על ידי מיצוע על פני שלוש שרשראות תרמיסטורים המרוחקות כ 200-מ' זו מזו ,והתקבלה
שגיאה באותו סדר גודל .כל השגיאות של השטפים ,הן במודל והן במדידות ,מתפלגות נורמלית סביב  0ולכן ניתן
להשתמש בתוצאות של  KFכהערכה מקורבת להערכה המיטבית (איור .)74
תוצאות
האלגוריתם של  KFנותן הערכה מיטבית באמצעות תיקון ההערכה הקודמת בעזרת המדידה העכשווית על ידי
מציאת ההפרש ביניהן .התיקון הזה מקבל משקל על ידי מקדם  Kalman Gainשנותן משקל למדידות לפי מידת
הרעש ,כך שרעש רב במדידות מקטין את התיקון המתקבל מהן ונותן משקל רב למודל ,ולהפך  -נותן משקל
למדידות במק רה של רעש במודל .מקדם זה מחושב על ידי היחס בין השונות של שגיאת המודל והמדידות .על
מנת להשתמש ב KF-להערכה מיטבית של השטפים נעשה שימוש באוגר החום ,אותו ניתן לקבוע הן מהמודל והן
מהמדידות .בעבודה זו הוגדר "אוגר החום מהמודל"; ממאזן האנרגיה מתקבל השינוי באוגר החום כשארית ,ועל
מנת לקבל את אוגר החום הוספנו את השינוי לאוגר חום ההתחלתי המדוד השינוי באוגר החום בכל צעד-זמן
במטרה לקבל את סדרת אוגר החום מהמודל .כן הוכפלה הסדרה בגודל צעד הזמן על מנת לקבל התאמה ליחידות
של  .J m-2כעת נוכל להשתמש בסדרה זו ובאוגר החום המדוד ב KF-בשביל לקבל הערכה מיטבית לשטפים
המתוקנת לפי טמפרטורת המים.
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התיקון של  KFיכול להיות משמעותי בסיטואציות מסויימות ,למשל במקרה שמשתמשים בשיטות שאינן
מדוייקות מספיק להערכת השטפים .במקרים אלו תיקון עבור אלגוריתם פשוט ( )KLLהוא משמעותי וניתן
לראות בבירור שאוגר החום לפי המודל בלבד מתבדר לאורך הזמן (איור  )75ואילו ההערכה לפי  KFמתקרבת יותר
לאוגר החום המדוד מצד אחד ,ומציגה תוצאות חלקות מספיק ,מצד שני.

איור  :75תיקון  KFלמאזן האנרגיה עבור שני אלגוריתמים שונים( CWR ,ימין) ו( KLL-שמאל).

משום כך התיקון של  KFמשמעותי .באלגוריתם לחישוב השטפים הטורבולנטיים שנחשב מדויק ( )CWRלא היה
תיקון משמעותי משום שהמודל תיאר בצורה טובה את מצב האגם .משום שהשוואה זו נעשתה בסתיו ,בעונה בה
האגם יציב ,השטפים המרכיבים את המאזן היו השטפים העיקריים בפני המים ולכן נמצאה התאמה טובה.
בשימוש באותו אלגוריתם ( )CWRבעונות האביב החורף והקיץ נמצאה התאמה פחות טובה (איור  ,)76כאשר ,כפי
הצפוי ,באביב היתה ההתאמה הנמוכה ביותר משום שבעונה זו ישנם שטפים ותהליכים באגם שמשפיעים על
שכבת המים העליונה :תרמוקלינה גבוהה והשפעת הגלים הפנימיים על שכבת המים העליונה וכן כניסות ויציאות
של מים בשל הזרימות .בעונות אלו תיאור המודל אינו מספיק והשימוש ב KF-מאפשר לתקן את אוגר החום
מהמודל בפרקי זמן קצרים על פי המצב האמיתי של האגם ולקבל סדרה שהיא חלקה ,אך גם מאומתת לפי
טמפרטורת המים .על בסיס אוגר החום ניתן לחשב את סדרת ההפרשים ואת השינוי באוגר החום ובעזרת Bowen
 Ratioניתן לחשב את ההתאדות ,כאשר כעת ההתאדות המתקבלת מבוססת על מצב האגם.
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איור  :76השוואת המודל (תכלת) למדידות (אדום) והתיקון על פי ( KFכחול) .ניתן להבחין בכל העונות ברעש במדידות ביחס
למודל .בסתיו ניתן לראות התאמה טובה בין המודל למדידות ובשאר העונות נעשה בעזרת  KFתיקון משמעותי יותר למודל
המבוסס על המדידות .תיקון זה חלק מספיק ,כך שניתן לחזור ולהשתמש בהערכה זו במאזן האנרגיה לחישוב ההתאדות.

בחודשים שונים נמצאו ערכי ) Kalman Gain (Kשונים .משום ש K-נותן משקל למדידות על פי מידת הרעש,
בחודשים שונים בהם האגם דינמי יותר יתקבלו ערכים קטנים יותר של  Kונוכל להציג מדד לרעש באגם .ניתן גם
לתת מדד לרעש באגם על ידי מספר האיברים הנדרשים בממוצע לקבלת שינוי באוגר החום מהאגם ,כך שסדרה זו
תיתן התאמה טובה בהשוואה לאוגר החום המתקבל מ .CWR-לשם כך יש להשתמש באלגוריתם בו אוגר החום
הוא מרכיב בחישוב המאזן .אלגוריתם כזה קיים עבור קרקע ופורט על ידי  Penmanו Brutsaert, ( Brutsaert -
 ,)1982ונעשה בו שימוש ע"י ( .Katul & Parlange. (1992אצל  )2009( Rimmer et al.נעשה שימוש באלגוריתם
זה גם עבור מים .כיוון שהמדידות רועשות מאד בפרקי זמן קצרים ,יש צורך להחליק את הרעש לפני השימוש
בנתונים .בהשוואת תוצאות האלגוריתם של  )PB( Penman-Brutsaertבחודשים שונים ל CWR-תתקבל התאמה
שתלויה במידת ההחלקה ויתקבל מספר אופטימלי של איברים בממוצע ((ONE-Optimal Number of Elements
בכל חודש ,אשר עבורו ההתאמה בין האלגוריתמים תהיה מיטבית .ישנם חודשים בהם יש צורך בהחלקה רבה
יותר (חודשי האביב ,איור  )77וחודשים בהם יש צורך בהחלקה על פני פחות איברים (חודשי הסתיו ,איור  .)77אם
נשווה בין שני המדדים לרעש באגם ( )ONE, Kנוכל לראות התאמה טובה :בחודשים בהם  Kקטן יותר (המדידות
מקבלות משקל קטן יותר בשל הרעש הרב הכרוך בהן) דרוש מספר רב של איברים בממוצע ,ובחודשים בהם האגם
דינמי פחות ערכו של  Kגדול יותר ונדרשים פחות איברים בממוצע על מנת לקבל התאמה מירבית לאלגוריתם
 .CWRתוצאות אלו מתאימות לדינמיקה של העבר המוכרת מעבודות קודמות (.)Imberger & Marti, 2014
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איור  K :77ו ONE -כמדדים לרעש באגם .ניתן לראות שעבור ערכי  Kקטנים המתקבלים בחודשים בהם משקל המדידות קטן
יותר בשל הרעש ,מספר האיברים גדול יותר בממוצע ,ולהפך.

לסיכום ,שיטה זו של  KFמאפשרת תיקון של מאזן האנרגיה במקרים שמאזן האנרגיה אינו מתאר בשלמות את
מצב האגם .ההתאמה והתיקון לפי אוגר החום המחושב מטמפרטורת המים אשר מייצג את המצב האמיתי של
האגם מאפשרים לאמת את מאזן האנרגיה גם בפרקי זמן קצרים ולבססו על מצב האגם .מכיוון שבכל רגע העידכון
נעשה על פי המדידה האחרונה ,נית ן להשתמש בשיטה זו לתיקון בזמן אמת וכן במקרה שיש צורך להפעיל מערכת
לאורך זמן ללא כיול.
ספרות
Brutsaert, W. 1982. Evaporation into the atmosphere. D. Reidel Publishing Co.
Imberger, J. and Marti, C. L. 2014. The Seasonal Hydrodynamic Habitat. In Lake Kinneret (pp. 133157). Springer Netherlands.
Katul, G. G. and M. B. Parlange 1992. A Penman-Brutsaert Model for Wet Surface Evaporation.
Water Resour. Res. 28(1): 121-126.
Rimmer, A., R. Samuels and Y. Lechinsky. 2009. A comprehensive study across methods and time
scales to estimate surface from Lake Kinneret, Israel. J. Hydrol. 379:181-192.
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4.2

מנגנוני בקרה גיאוכימיים השולטים בהגבלת ייצור מתאן בסביבות אגמיות ואסטוארים

ורנר אקרט ,ברק חרות בשיתוף אורית סיוון ,מיכל אדלר ואיתי בר אור (אונ' באר-שבע)
במימון ISF
הקדמה
י יצור מתאן מיקרוביאלי (מתאנוגנזה) מוכר כתהליך הסופי במינרליזציה מיקורביאלית של חומר אורגני בתנאים
אנאירוביים .ישנם שלושה מנגנונים ידועים למתאנוגנזה )1( :מתאנוגנזה אצטוקלסטית ,בו המצע הוא אצטט:
תהליך זה מאפיין סביבות יבשתיות; ( )2מתאנוגנזה מיימנית ,בה המצע הוא מימן ופחמן דו חמצני (פד"ח) ביחס
של  ,H2:CO2 4:1המאפיינת סביבות ימיות; ( )3מתאנוגנזה מתילוטרופית ,בה המצע הוא תרכובות אורגניות לא
תחרותיות בעלות קבוצות מתיל כמו דימתילסולפיד ( )dimethylsulfideותרימתילאמין (.)trimethylamine
חיידקים המחזרים ברזל (מחזרי ברזל) וסולפט (מחזרי סולפט) מתחרים עם מייצרי המתאן (מתאנוגנים) על מצע
זמין (מימן ואצטט); לחיידקים מחזרי ברזל וסולפט עדיפות תרמודינמית על מתאנוגנים מכיוון והם מסוגלים לנצל
מצע זה בריכוזים נמוכים מאלו הזקוקים למתאנוגנים .הימצאות מצע זמין בריכוזים מספקים ונוכחות אוכלוסיות
מחזרי ברזל ומחזרי סולפט שולטים בתנאים המגבילים את ייצור המתאן.
במחקר זה אנו בודקים את המגבלה על ייצור המתאן בחלק העליון של אזור המתאנוגנזה ,ובחלק העמוק הן באגם
הכנרת והן באסטוארים בחלק העליון של אזור המתאנוגנזה .מטרת המחקר היא לבדוק באלו תנאים מתחיל
התהליך ומה מגביל אותו – ריכוזי הסולפט או קצב חיזור הסולפט .במהלך השנה האחרונה התמקדנו באסטואר
של נחל הירקון במטרה לזהות את התהליכים המתרחשים בסדימנט ואת השפעת הסולפט על תהליכי יצירה
וחמצון מתאן.
נחל הירקון הינו הנהר היבשתי הגדול ביותר בישראל ,אורכו  27.5ק"מ והוא בעל שטח ניקוז של  1800קמ"ר.
אסטואר הירקון הוא חלק במורד נחל הירקון בו מי הים התיכון חודרים לאזור היבשתי ולכן עמודת המים
משוכבת כל השנה ובעמודת המים התחתונה שוררים תנאי מליחות הדומים למי ים ללא חמצן .עמודת המים
באזור הדיגום היא  1.5-2מ' .העומס האורגני בנחל גובה בעקבות אירועי כניסת שפכים .ריכוז גבוה של חומר
אורגני מוביל לנשימה אנאירובית אינטנסיבית המתבטאת במיצוי תהליך חיזור הסולפאט ב 20-הס"מ העליונים
ויצירת מתאן (מתאנוגנזה) המגיעה לשיאה בעומק של  30ס"מ .לצורך השוואה ,בסדימנטים ימיים תהליכים אלו
מתקיימים בעומק של מטרים בודדים מתחת לפני השטח.
תוצאות 2015
בהמשך לדו"ח ההתקדמות מ 2014-אנו מציגים כאן תוצאות מניסויי תרחיף שמטרתם היתה לבדוק באילו תנאים
חיזור סולפט ומתאנוגנזה מתקיימים יחד וכיצד סולפט משפיע על קצבי מתאנוגנזה .מחקרים הראו כי למחזרי
סולפט עדיפות בצריכת תורמים אלקטרונים בתהליך הנשימה על פני מתאנוגנים ועל כן ידחקו מחזרי הסולפט את
פעילות המתאנוגנים אל עומק הסדימנט כאשר ריכוז הסולפט ידלדל וקצב חיזור הסולפט יקטן (.)King, 1984
יחד עם זאת ,ניתן לראות בסדימנט ימיים כי חיזור סולפט ומתאנוגנזה מתקיימים במקביל ובטווחי ריכוזי סולפט
שונים ( .)Dale et al. 2008; Truede et al. 2014קצבי מתאנוגנזה בעומק בו חיזור סולפט הוא התהליך
הדומיננטי הוסברו על ידי שימוש במצע "לא-תחרותי" .תוצאות הניסויים שאנו מציגים כאן מראות כי חיזור
סולפט ומתאנוגנזה יכולים להתקיים במקביל גם כאשר חולקים תורמי אלקטרונים.
בעקבות סקר גיאוכימי שנערך על עמודת הסדימנט הקצרה (המופיע בדו"ח  )2014נבחר אתר הירקון כאתר מתאים
לבחינת התהליכים בניסויי תרחיף .גלעין סדימנט באורך של כ 30-ס"מ נחתך בעומק  7-15ס"מ ,העומק בו נצפתה
עלייה בריכוז המתאן בעוד ריכוזי הסולפט היו גבוהים ( 7מילימולר) .תרחיף הוכן ביחס של  1:4סדימנט:מדיום
(משקלי) ,ו הבקבוקים נסגרו תחת תנאים אנאירוביים וטופלו בתוספות חומר אורגני (אצטט או לקטט) ומעכבים
של חיזור סולפט (מוליבדט) או מתאנוגנזה ( ,)BESאנליזות גיאוכימיות ,איזוטופיות ומיקרוביאליות נערכו במהלך
הניסוי.
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איור  (a) :78ריכוז מתאן ) (bריכוז סולפט במהלך ניסוי התרחיף בתוספת קבלי אלקטרונים וללא תוספת .לפי הטיפולים
הבאים :ביקורת טבעית (משולשים כחולים) ,בתוספת אצטט (ריבועים ירוקים) ,בתוספת לקטט (מעוינים ורודים) וביקורת
מתה (עיגולים אדומים).

איור  :79קצבי מתאנוגנזה ( )aוקצבי חיזור סולפט ( )bאשר חושבו מהריכוזים שנמדדו בניסוי התרחיף בתוספת תורמי
אלקטרונים וללא תוספת ,ובנוסף בתוספת מעכב מתאנוגנזה ( )BESומעכב חיזור סולפט (מוליבדט).

התוצאות הראו כי ריכוז הסולפט ירד בזמן שריכוז המתאן עלה ,גם כאשר תורמי אלקטרונים נוספו לתרחיף (איור
 .)78הוספה של מוליבדט ,מעכב חיזור סולפט ,האיצה את קצבי המתאנוגנזה ,והוספה של  ,BESמעכב של
מתאנוגנזה ,האיצה חיזור סולפט ,גם בתנאים בהם מצע הוסף לתמיסה (איור  .)79התוצאות מצביעות על כך
שתהליך המתאנוגנזה מתקיים במקביל לחיזור סולפט .כאשר אצטט או לקטט נוספו לבקבוקי הניסוי קצבי חיזור
הסולפט והמתאנוגנזה גדלו בסדר גודל ובשני סדרי גודל ,בהתאמה .מכאן ניתן להסיק כי התהליכים יכולים
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להתרחש בו זמנית ויכולים בנוסף גם לחלוק תורמי אלקטרונים .זאת בניגוד למחקרים שהראו שכאשר קצבי
מתאנוגנזה נמדדים במקביל לחיזור סולפט הם אינם חולקים תורמי אלקטרונים ,ושמתאנוגנים צורכים תרכובות
מתיליות כמו טרימתיל-אמין ,דימתיל-סולפיד ומתאנול אשר אינן נצרכות ע"י מחזרי סולפט (רפרנס קיין  ,1986קינג
 ,1984מאלטבי .)2015
תוצאות של אנליזות  qPCRשל גנים פונקציונליים של חיזור סולפט ( )dsrAהראו תפוצה גדולה ביחס לגנים
פונקציונליים של בקטריה  90ימים לאחר תחילת הניסוי וירידה בתפוצה זו בסיומו ( 230ימים) .לעומת זאת ,גנים
פונקציונליים למתאנוגנזה ( )mcrAביחס לתפוצת גנים פונקציונליים של ארכאה הראו תפוצה נמוכה  90ימים
לאחר תחילת הניסוי ,ותפוצה זו גדלה בסיום הניסוי (איור  .)80תוצאות אלו ,יחד עם הערכים האבסולוטיים של
קצבי חיזור הסולפט וקצבי המתאנוגנזה (איור  ,)79מחזקים את הטענה שלמחזרי סולפט יש אמנם עדיפות
תרמודינמית בצריכת תורמי אלקטרונים אך יחד עם זאת מתאנוגנזה יכולה להתקיים בו זמנית ובשיתוף תורמי
אלקטרונים בקצבים נמוכים ביחס לחיזור סולפט .גדילת אוכלוסיית המתאנוגנים במהלך הניסוי בכל הטיפולים
וגם כאשר ריכוז הסולפט נותר גבוה מחזקת את הטענה שמתאנוגנים ומחזרי סולפט יכולים לפעול בו-זמנית
ובטווח קצבי חיזור סולפט גדול ( 5-700מיקלומולר לליטר ליום).

איור  :80תפוצת גנים פונקציונליים של מתאנוגנים ביחס לארכאה ( )aותפוצת גנים פונקציונליים של מחזרי סולפט ביחס
לבקטריה ( )bבשתי נקודות זמן לאורך הניסוי ,לאחר  90ימים ולאחר  230ימים בסיום הניסוי.
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4.3

קביעת הדינמיקה של חנקן בכנרת – ניסוי אינקובציה 2015

תמי זילברמן (המכון הגאולוגי ,האוניברסיטה העברית) ,איתי גבריאלי (המכון הגאולוגי) ,בועז לזר (האוניברסיטה
העברית) ,עמי נשרי (המעבדה לחקר הכנרת ,חיא"ל).
במימון רשות המים
כחלק מהעבודה על מחזור החנקן בכנרת עלתה השאלה מהו האפקט האיזוטופי של אמוניפיקציה על החומר
האורגני המתפרק ועל האמוניום שנוצר .על פי הספרות ,בתהליך זה פרקציונציה איזוטופית מינורית ,כלומר,
האמוניום המתקבל ,אמור לקבל את החותמת האיזוטופית של החומר האורגאני המתפרק .עם זאת ,לפי תוצאות
מדיגומים חוזרים בכנרת ,ניכר כי קיימת פרקציונציה איזוטופית בין השניים.
בכדי להוכיח את הדבר נעשה ניסוי אינקובציה המבודד מי היפולימניון אנאוקסים שאליהם הוזרק חומר אורגאני
פרטיקולארי בכמות ובהרכב איזוטופי ידוע .הניסוי נדגם בנקודות זמן שונות בהן נמדדו הריכוז וההרכב האיזוטופי
של החומר האורגני השאריתי ושל האמוניום המצטבר.

מהלך הניסוי:
באמצע נובמבר  2015נאספו בתחנה  Aמים מעומק  34מ' באמצעות בקבוק ניסקין בנפח  30ל' .באופן זה המים
נשארו אנאוקסים ולא נחשפו לחמצן.
בנוסף ,נאספו אצות מהמטרים העליונים של עמודת המים באמצעות גרירת רשת פלנקטון למשך כ 20-דקות .על
מנת לרכז את החומר האורגאני עוד יותר ,רוכז התסנין באמצעות צנטריפוגה.
מי ההיפולימניון חולקו לבקבוקים בנפח  125מ"ל ולכל אחד הוזרקה כמות קבועה של תרכיז האצות.
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כל בקבוקי הניסוי הונחו באינקופבטור חשוך בטמפ' של  16מעלות (תנאים השוררים בהיפולימניון בזמן הדיגום).
בקבוקי הניסוי נדגמו במרווחי זמן שנקבעו מראש ,וסוננו להפרדת החומר האורגאני הפרטיקולרי מהמים בהם
מצטבר האמוניום.
לאורך תקופת הניסוי ניתן לראות ,כצפוי ,שריכוז החומר האורגני הפרטיקולרי יורד במקביל לעלייה מתמשכת
בריכוז האמוניום כתוצאה מאמוניפיקציה .יתר על כן ,ההרכב האיזוטופי של האמוניום המצטבר מראה
פרקציונציה ביחס להרכב החומר האורגאני המתפרק .תוצאה זו דומה לזו המתקבלת מחתכי עומק שנעשו בכנרת
בתקופת השיכוב ומאששת את הממצאים המראים הפרש איזוטופי כמפורט.
4.4

חנקן אורגני מומס בכנרת

פלג אסטרחן ואסף סוקניק
במימון משרד התשתיות ,האנרגיה והמים
תקציר
במסגרת שנת המחקר הראשונה בוצעו מספר הפלגות דיגום לאזור כניסת הירדן הצפונית של אגם הכנרת לאחר
אירועי גשם מאסיביים .נבחנו מדדי מוליכות ,טמפרטורה וריכוז החנקן המסיס הכללי והאורגני .בנוסף בוצעה
אנליזת  IRלדוגמאות המים שנאספו מעומקים שונים באזור כניסת הירדן לכנרת .כפי שצוין בדו"ח הביניים ,נראה
כי ריכוז החנקה עולה ככל שמתקרבים לכניסת הירדן הצפונית בעת זרימת מים מאסיבית לתוך הכנרת .לעומתו,
ריכוז החנקן האורגני אינו תלוי במקור זה ואינו מראה מגמה דומה .במחצית השנייה של השנה בוצעו מספר
אנליזות כימיות במטרה לכייל מערך ניסוי אשר יביא לחלוקת החומר האורגני הקיים במי הכנרת למקטעים שונים.
בנוסף לאנליזות הכימיות בוצעו ניסויים ביולוגיים במטרה לאפיין את תגובתן של תרביות פיטופלנקטון נבחרות
לטיפולי תוספת של מספר מולקולות חנקן אורגני שונות.
תוצאות הניסויים המתוארות להלן מראות כי אוכלוסיות פיטופלנקטון שונות המגודלות בתרביות מגיבות באופן
שונה לטיפולי מולקולות חנקן אורגני שונות ואף מפתחות הטרוציסטים מקבעי חנקן בנוסף לשימוש בחנקן
האורגני .לכן התרביות מסוגלות לצרוך בו זמנית חנקן אורגני ולקבע חנקן אטמוספרי .בנוסף ,ניתן להפריד חלק
מרכיבי החנקן האורגני בדוגמאות מי הכנרת ע"י שימוש בקולונות ) .Solid Phase Extraction (SPEדוגמאות אלו
ייבחנו בהמשך המחקר על תרביות פיטופלנקטון המתקיימות באגם.
מבוא
מקורות חנקן הכרחיים לקיום כל מערכת ביולוגית ולכן מעקב אחריהם יכול להוות סממן לעתיד איכות מי האגם
והתפתחות מערכות ביולוגיות שונות כגון אוכלוסיות הפיטופלנקטון .מטרות פרויקט זה הן אפיון כימי של רכיבי
החנקן האורגני והשפעתם על אוכלוסיות הפיטופלנקטון באגם הכנרת .מקור זה של חנקן טרם נחקר בכנרת והוא
אחד הצורונים הקיימים בכל מערכת לימנולוגית\ימית (בנוסף לחנקן איאורגני ואטמוספרי) .יש לציין כי ריכוזו
באגם אינו זניח ובשלהי סוף הקיץ הוא הצורון העיקרי באגם למעט חנקן אטמוספרי .עם זאת ,קיבוע חנקן
אטמוספרי מומס מצריך משאבים ייחודיים שאין לכל יצור חי והינו תהליך "יקר" מבחינה אנרגטית.
שיטות דיגום
דגימות מי כנרת נאספו בשנת  2015מכניסת הירדן הצפונית (במספר עומקים שונים) ובמקביל נאספו דגימות
מחוף המעבדה לצרכי כיול והפרדה כימית.
אנליזה כימית
דוגמאות מי הכנרת מחוף המעבדה הוטענו על קולונות מצע מוצק ( )SPE – Solid Phase Extractionשונות
הסופחות אליהן חומרים שונים בהתאם לתכונותיהן הכימיות כגון מטען ,גודל ופולריות .לאחר שלב זה נשטפו
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הקולונות ע"י ממס אורגני (בריכוזים שונים בכל פרקציה) הדוחק את החומרים החוצה .לבסוף רוכזו החומרים
(שנאספו בכל פרקציה לחוד) ונסרקו ע"י ספקטרומטר  IRבנוסף לאנליזת ריכוז החנקן האורגני.
ניסויים ביולוגיים
בניסויים אלו נבדקה ההשפעה של מרכיבי חנקן אורגני מסיס ( )DONמוגדרים על הגידול של שני מינים של
ציאנובקטריה בהיעדר מקור חנקן מקובע .המינים שנבחנו היו מיקרוציסטיס ואפניזומנון .החומרים שנבחנו היו:
ליזין (ח' אמינית( ,אדנוזין (נוקלאוזיד)  DNA( salmon sperm DNA,ממקור בע"ח)( BSA ,חלבון מודל) ,גלוקוז
אמין וחומצה הומית .תרביות שגודלו בתנאים סטנדרטים (מצע  BG11מלא) נשטפו במצע חסר חנקן ,הורחפו
במצע חסר חנקן וחולקו לכלי גידול בנפח מתאים .לתרביות הוסף מרכיב  DONבודד לריכוז חנקן סופי של 100
מיקרומולר ( 1.4מג"ל  .) Nביקורות הניסוי כללו תרבית ללא תוספת חנקן כלל ותרבית לה הוסף ניטראט לריכוז
חנקן סופי של  100מיקרומולר .התרביות הודגרו בתנאים סטנדרטים של  20∘Cואור רציף ( (15 µmol quant m-2
 s-1ונדגמו אחת לשלושה ימים (תשעה ימים סה"כ).
תוצאות
כניסת החנקן האורגני מצפון לאגם
ניתן לראות כי דיגומי הכניסות הצפוניות לאגם בתחילת שנת המחקר (לאחר אירועי גשם מאסיביים) הכילו
ריכוזים גבוהים של חנקן אנאורגני ( )NO3,NO2,NH4וכי למעשה נוצר גרדיאנט ברור מהכניסה לתוך האגם .לא כך
התמונה מבחינת חנקן אורגני; ניתן לראות כי אין גרדיאנט ברור ולכן ניתן להסיק כי באופן כללי סכום כל
התרומות של כל מולקולות החנקן האורגני אינו גובר במוצא הצפוני של האגם ולכן לא ניתן להסיק כי מקורו של
החנקן האורגני הכללי הוא בירדן הצפוני (אין למסקנה זו השלכה על מוצאה של מולקולה ספציפית) .לעומת זאת,
ניתן לראות כי שיירים אלקיליים (קבוצות  )CH2קיימים ביתר ככל שמתקרבים לחוף (תצפית המעידה ככל הנראה
על העלייה בשיירי ליפידים בליטורל)
אפיון כימי
השנה התחלנו בביצוע כיול שיטות הפרדה של דוגמאות מי כנרת לרכיביהן השונים בעזרת קולונות מצע מוצק
( ,)SPE –Solid Phase Extractionבחינת תכולת החנקן בכל פרקציה ומדדים ספקטראליים כגון מדידות .IR
בדגימות המים זוהו ע"י מערכת ה IR-מספר קבוצות פעילות שהופיעו בפרקציות השונות ,כגון :קשרים אמידיים
(ח .אמינו וחלבונים)( C-OH ,סוכרים ופולימרים סוכריים)( CH2 ,חומצות שומן) ואף קשרי ( COOHחומצות
אורגניות כגון ח .הומית).
ניסויים בתרביות פיטופלנקטון
ניסויי גידול מיקרוציסטיס הראו כי העדר מקור חנקן אינו מאפשר גידול של מיקרוציסטיס .השינויים במספר
התאים ובריכוז הכלורופיל במהלך תקופת הניסוי היה מזערי .הערכים שנמדדו בתרבית ללא חנקן שימשו כרפרנס
להשוואת ההשפעה של חנקה ומקורות חנקן אורגני על הגידול .אספקה של  100מיקרומולר  Nכחנקה תמכה
בגידול משמעותי הן בריכוז התאים והן בריכוז הכלורופיל .אספקה של מקורות חנקן אורגני כמו  ,DNAח' הומית,
גלוקוז אמין ו BSA-אפשרו עלייה מתונה יחסית בריכוז התאים והכלורופיל ( 10%עד  50%בהשוואה לתרבית ללא
חנקן) .לעומת זאת ,הוספה של ליזין או אדנוזין כמקור חנקן אורגני גרמה לתמותה של תרבית המיקרוציסטיס.
התאים התפרקו ברובם תוך  24-48שעות וריכוז הכלורופיל פחת בהתאמה .ההשפעה הדרסטית של מרכיבים אלו
מקורה ככל הנראה בהשפעתם על תהליכים מטאבוליים בתא שמביאים לתמותה .דיווחים על תצפיות דומות
קיימים בספרות.
מעקב אחר כלל החנקן המסיס הראה ירידה הדרגתית בריכוזו .הירידה המהירה ביותר הייתה בתרבית עם חנקה,
וכ 80%-מהחנקן נצרך תוך שבוע .בתרביות שלהן סופק  DNA ,BSAוגלוקוזאמין נמצאה ירידה של  50-60%בחנקן
המסיס הכללי –  .TDNבתרבית עם ח' הומית לא נמדדה ירידה ב TDN-ואילו בתרביות עם ליזין ואדנוזין הירידה
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הייתה מתונה .מאחר ובניסוי זה לא בוצעו אנליזות מפורטות של צורוני החנקן לא ניתן לבחון מעברים של חנקן
מהמקור האורגני לצורונים אנאורגניים .בנוסף חשוב לציין שהתרביות אינן אקסניות ,וחיידקים המצויים בתרבית
יכולים לצרוך את החנקן האורגני המסופק ישירות או לפרק אותו בעזרת מערכות חוץ תאיות.
לעומת תרביות המיקרוציסטיס ,ניסויי גידול תרביות אפניזומנון הראו כי גם בהיעדר מקור חנקן ,תרביות
האפניזומנון גדלו .בתרבית ללא חנקן התפתחו הטרוציסטים שאפשרו קיבוע חנקן אטמוספרי וגידול של
הביומאסה שהוכפלה במהלך הניסוי (שנמשך  10ימים) .התרבית שהועשרה בחנקה (ריכוז התחלתי של כ 2.3-מג"ל
 )Nהראתה גידול רב יותר במדדי הביומאסה והכלורופיל בהשוואה לתרבית ללא חנקן .גם בתרבית זו התפתחו
הטרוציסטים אך בריכוז נמוך יותר .בתרביות שהועשרו במקורות  DONשונים גידול הביומסה היה בשיעור גבוה
מזה שנצפה הן בתרבית הביקורת ללא חנקה ( )-Nוהן בתרבית שהועשרה בחנקה .בתרביות אלו גם נצפה ריכוז
גבוה יותר של הטרוציסט ים .מדד הכלורופיל הראה מגמה קצת שונה אך גם כאן העלייה בריכוז הכלורופיל הייתה
רבה יותר מזו שנמדדה בתרבית הביקורת (.)-N
בתרביות האפניזומנון המכילות טיפולי חנקן אורגני שונים בלבד נראה כי ריכוז ה TDN-ירד בימים הראשונים
(ככל הנראה כתוצאה מצריכה) .החל מהיום השלישי נצפתה עלייה מתונה בריכוז כלל החנקן המסיס שככל הנראה
הופרש ע"י התאים .עלייה דומה נצפתה גם בתרבית הביקורת .בתרבית שהועשרה בחנקה נצפתה ירידה מהירה
בריכוז ה TDN-וכ 96%-ממנו נצרכו תוך שלושה ימים .בהמשך נצפתה גם כאן מגמה של הצטברות  .TDNגם
בניסוי זה לא בוצעו אנליזות מפורטות של צורוני החנקן ולא ברור אם העלייה ב TDN-בשלב המאוחר של הניסוי
מקורה בהפרשה של  DONאו אמוניה מהתרבית הגדלה .הנוכחות והעלייה בתפוצה של ההטרוציסטים מעלה את
האפשרות שמדובר בהפרשה של אמוניה .גם בניסוי זה חשוב לציין שהתרביות אינן אקסניות ,וחיידקים המצויים
בתרבית יכולים לצרוך את רכיבי החנקן השונים במערכת.
מסקנות ביניים:
השימוש בספיחה למצע מוצק ( )SPEנראית כפתרון טוב לחלק מהבעיות האנליטיות בפרוייקט זה .עם זאת ,אנו
צופים כי התקדמות המחקר תחייב שימוש בכלים אנליטיים חזקים יותר כגון  LC/MSואחרים .המשך הפרויקט
יתמקד באנליזות כימיות דומות בעזרת קולונות נוספות ובבחינת הפרקציות הנ"ל במודלים ביולוגיים.
הקבוצות הטקסונומיות השונות של הציאנובקטריה מגיבות שונה למקורות .DON
מיקרוציסטיס ,מסיבות שדורשות בירור מעמיק ,רגישה לנוכחות ליזין ואדנוזין בריכוז של כ 100-מיקרוגרם .N
חנקן אורגני ממקורות שונים ( ,DNAחלבון ,גלוקוז אמין וחומצה הומית) יכול לתמוך בגידול של מיקרוציסטיס
אך בשיעור נמוך מהגידול המושג בנוכחות חנקה .בהיעדר מקורות חנקן מקובע האפניזומנון ייצר הטרוציסטים
ויעבור לקיבוע חנקן אטמוספרי שיאפשר גידול והתפתחות התרבית.
הטרוציסטים יתפתחו גם בתרבית שהועשרה בחנקה וזאת לאחר מיצוי מקור חנקן זה.
ההשפעה המעכבת של ליזין ואדנוזין שנצפתה בתרביות של מיקרוציסטיס לא קיימת בתרביות של אפניזומנון.
תוספת של  DONממקורות שונים מאפשרת גידול משמעותי של אפניזומנון תוך ניצול מקור חנקן זה בנוסף
ליכולת קיבוע חנקן על ידי הטרוציסטים.
בכל התרביות נצפתה עלייה בריכוז ה TDN-בשלבים מאוחרים של התרבית ,ככל הנראה כתוצאה מקיבוע יתר של
חנקן.
המשך פעילות בשנה הקרובה
בדיקת ההשפעה של  DONממקורות מוגדרים על פרידיניום.
תגובת אצות/ציאנובקטריה (פרידיניום ,מיקרוציסטיס ,אפניזומנון) למקטעים עשירי  DONשבודדו מהכנרת.
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4.5

תהליכים ביו-גיאוכימיים של סלניום בכנרת

ירון בארי-שלוין ,אסף סוקניק ,ועמי נשרי
במימון רשות המים
מחקר זה מתמקד בהיבטים גיאוכימיים וביולוגיים של היסוד סלניום ( )Seבכנרת ומבוסס על שני מרכיבים
משלימים .המחקר הגיאוכימי של הסלניום בכנרת עוסק במחזור הסלניום על צורוניו השונים ובאפיון ההתפלגות
והמעברים בין צורונים אלו באגם לאורך כמה שנים הידרולוגיות .כמו כן נבחנים שטפי סלניום אל האגם והחוצה
ממנו והמקורות העיקריים התורמים סלניום לכנרת .החלק העוסק באספקטים הביולוגיים של סלניום בכנרת
מתמקד בהשפעה של סלניום על רכיבי הפיטופלנקטון תוך התמקדות בחשיבותו (ריכוז וצורונים) לפריחה
האביבית של האצה פרידניום גטוננזה באגם והבנת התהליכים בהם משמש סלניום באצה זו.
האפיון של מחזור הסלניום באגם וכן אפיון המקורות הפוטנציאליים השונים מתמקד בריכוז כללי וכן בהתפלגות
הצורונים המומסים העיקריים ( SeVI ,SeIVוסלניום אורגני) .דגימה תלת חודשית באגם לאורך עמודת המים
מאפשרת לאפיין מאגרים כגון האפילימניון-היפולמניון ואזור המעבר – המתלימניון .הירדן נדגם לפני ואחרי אזור
החולה כדי לאפיין תרומה פ וטנציאלית מכבול החולה אל הירדן ומכאן לכנרת .כמו כן דגימה של מספר מקורות
פוטנציאליים נוספים (משושים ,עמוד בזרימה ,מעיינות מלוחים) מתבצעת כדי לכמת את התרומה של מקורות אלו
לאגם ביחס לכבול החולה.
בנוסף לאפיון מחזור הסלניום באגם ומקורות הסלניום ,מספר דוגמאות נוספות משמשות חלק ממחקר
פרהלמינרי של שטפי סלניום החוצה מגוף המים .כך ,בנוסף לדיגום עמודת המים ,נאספות דוגמאות של מים
מספר ס"מ מעל הסדימנט וכן מי חללים מהסדימנט תוך שימוש בקורים קצרים (כ 50-60-ס"מ) לאיפיון
האינטראקציה בין עמודת המים לסדימנט .כמו כן נבדקים מים מעומקים שונים לבחינת ריכוזי סלניום וולטילי
( DMSeו.)DMSSe-
שיטות עבודה
איסוף דוגמאות מי הכנרת התבצע ע"י הפלגות לתחנה  Aהממוקמת במרכז האגם ,דגימה של מים מעומקים
שונים ודגימת קורים להפקת מי חללים ומים הנמצאים כמה ס"מ מעל הסדימנט .בתקופה המדווחת התבצעו
ארבע הפלגות דיגום כאלו ,בינואר ,אפריל ,ספטמבר ונובמבר .2015
בתקופה המדווחת התבצעו ארבע נסיעות דיגום (במקביל לדיגום באגם) למקורות פוטנציאליים של סלניום
לכנרת .נדגמו מי נחל עמוד תחתון כאשר הוא זרם בינואר  ,2015וכן משושים תחתון והירדן (יוסף וחורי) .מספר
מעיינות/קידוחים מלוחים (ברבוטים ,האון ,כנרת  ,7כנרת  8וחמי טבריה) נדגמו פעם אחת בנובמבר  2015כדי
לאפיין תרומה של סלניום ממקורות אלו .מעיין פוליה  Aנדגם פעמיים ,בפברואר ובנובמבר  ,2015כדי לבחון
שינויים בתרומת הסלניום ממעיין זה .אנליזה של דוגמאות המים נעשתה באוניברסיטת  UPPAבצרפת ע"י ICP-
 MSו .GC-QICP-MS-עבור דוגמאות המים מהכנרת קיימים נתוני כימיה כללית מהניטור השוטף של אותו
שבוע .עבור דוגמאות נחלים נבדקו במעבדה ריכוזי חנקן כללי ומומס ,כלורידים ומוליכות.
תרביות של פרידיניום גודלו במעבדה בתנאים סטנדרטים ושמשו כמיזרע לגידול האצה במצע חסר סלניום .לאחר
גידול של כ 3-שבועות במצע חסר סלניום התרבית נמהלה שוב במצע חסר לקבלת תרביות שהתפתחו במהלך 5-6
שבועות בתנאי חסר לסלניום .במקביל גודלו תרביות בתנאים סטנדרטים (בנוכחות הרכב מלא של יסודות הקורט,
כולל סלניום) .התרביות נדגמו בתום תקופת גידול של  6שבועות והמדגמים נשלחו לאנליזה של תכולת סלניום
למעבדה בצרפת.
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מאחר והיסוד סלניום קשור לחלבונים מסוימים דרך החומצה האמינית סלניום ציסטאין ,נבדקה האפשרות לזיהוי
מאגר תאי של חלבונים נושאי סלניום תוך שימוש במיקרוסקופים אלקטרוניים .העבודה הראשונית בוצעה תוך
שימוש ב SEM-עם גלאי  EDSבמעבדות השירות של הפקולטה לחקלאות ברחובות (האוניברסיטה העברית)
בעזרתה של דר' עינת זלינגר .בהמשך בוצעה אנליזה מעמיקה יותר במכון למדעי כדור הארץ (האוניברסיטה
העברית) בעזרתו של עומרי דביר ,תוך שימוש ב SEM-לצורך הדמיה כללית של חתך התא בשילוב עם מיקרופרוב
( )EPMAבעל גלאי  EDSו WDS-לצורך אנליזה כימית.
שינויים בתכולת  Seבתאי פרידיניום צפויים לשקף שינויים ברמת החלבונים שנושאים סלנו-ציסטאין .על מנת
לעקוב אחר שינויים אלו אנו בודקים אפשרות לאנליזה של חומצות אמינו ובמיוחד סלנו-ציסטאין בתכשיר חלבוני
שמופק מתאי פרידיניום .המערכת האנליטית מבוססת על הפרדה ב HPLC-ועל זיהוי חומצות אמינו שנקשרו
לסמן פלואורסצנטי  . OPAהזיהוי והכימות של חומצות האמינו נעשה בעזרת גלאי פלואורסצנטי שהכשרנו
למשימה זו .הכנת הדגימות לאנליזה היא תהליך מורכב ,שכן נדרשת שמירה של החומצה האמינית הנושאת
סלניום מפני תנאים חומציים והגנה נוספת מפני חמצון .בשלב זה שיטת ההכנה של הדגימות והאנליזה בHPLC-
דורשות אימות ושיפור לפני שנוכל לבצע אנליזות כמותיות לדגימות אמת.

תוצאות ודיון
איורים  81ו 82-מראים פרופילים של סלניום כללי וצורונים מסיסים אנאורגניים ( )SeVI ,SeIVלאורך שנת .2015
ניתן לראות כי ישנה עלייה משמעותית בסלניום כללי ברוב החלק העליון של עמודת המים במעבר מהחורף
לאביב .כמו כן התפלגות הצורונים  SeIVו SeVI-משתנה כמעט עד תחתית הכנרת .כך למשל בינואר ריכוזי שני
הצורונים דומים לאורך רוב עמודת המים ,אך באפריל ריכוזי ה SeIV-יורדים מעט (ביחס לינואר) ולעומתם ריכוזי
ה SeVI-עולים בצורה משמעותית לאורך כמעט כל עמודת המים .בספטמבר ישנו היפוך בתבנית ריכוז הסלניום
הכללי ,עם עלייה מתחת לתרמוקלינה .בחודש זה התפלגות הצורונים  SeIVו SeVI-עד התרמוקלינה ( 16מ') דומה
למצב בינואר ,אך מתחת לתרמוקלינה ריכוז הצורון  SeIVהוא מתחת לסף הגילוי .פרופיל הסלניום הכללי
בנובמבר כבר דומה לפרופיל ינואר של תחילת אותה שנה וכך גם תבנית ההתפלגות של שני הצורונים האנ-
אורגניים.
ריכוזי צורוני סלניום וולטילי של מספר דוגמאות מפרופילי אפריל ספטמבר בתחנה  Aמוצגים באיור  .83ניתן
לראות כי ישנו שינוי גדול הן בתבנית הפרופיל והן בריכוזים כלליים עבור שלושת הצורונים במעבר מהאביב
(אפריל) לסוף הקיץ .בפרופילי אפריל ישנה עלייה בולטת רק של  DMDSeלקראת תחתית הכנרת ,כאשר
 DMSSeמראה רק שינויים קלים ו DMSe-נמדד מעל סף הגילוי רק בתחתית הכנרת .לעומת זאת ,פרופילי
ספטמבר מראים עלייה של כל שלושת הצורונים מעל התרמוקלינה ,עם שיאים סביב  10מ' (ו 10-15-מ' עבור
.)DMSe
באיור  84ניתן לראות כי ריכוזי הסלניום הכללי והצורונים האנ-אורגניים בירדן עולים בין גשר יוסף לחורי (לפני
ואחרי החולה) בכל חודשי השנה ,אם כי תופעה זו בולטת בעיקר בחורף (דיגום ינואר) .בחודש זה נמדדו גם
ריכוזים גבוהים בשטפון בנחל עמוד.
איור  85מראה כי ריכוזי סלניום כללי במעיינות/קידוחים מלוחים סביב ובתוך הכנרת אינו זניח ונע סביב כמה
מאות עד אלפי ננוגרם/ליטר .בחמי טבריה נמדד הריכוז הגבוה ביותר ,מעל  2000ננוגרם/ליטר סלניום כללי .מעיין
פוליה  Aשנדגם הן בפברואר והן בנובמבר מראה עלייה ,מכ 560-ננוגרם/ליטר סלניום כללי בחורף לכ725-
ננוגרם/ליטר סלניום כללי בסתיו.
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המבנה המפורט של דופן תא של פרידיניום מוצג בתמונת  SEMבאיור  86ניתן לראות את מורכבות הדופן ואת
החלוקה של המבנה לפלטות שחלקן מחורר .מיקרואנליזה של יסודות כמו  Mg, N, Sו Se-בחתך של תאי
פרידיניום מוצגת באיור  .87אנליזה של היסודות השונים מציגה פיזור שונה לכל אחד מהם .חנקן מייצג חלבונים
ומגנזיום מייצג את הכלורופלסט ,אשר בו כלורופיל נושא מגנזיום .גפרית מייצגת חלבונים ומערכות
פוטוסינתטיות בכלורופלסט .הסיגנל של סלניום בתא הוא נמוך יחסית וקרוב לקריאת הרקע ,אם כי ניתן לזהות
אזורים בתא עם תכולה גבוהה יותר של סלניום .ממצאים אלו הם ראשוניים בלבד ודורשים שיפור של הכנת
המדגמים לאנליזה ומספר רב יותר של חזרות עם תרביות שגדלו בנוכחות ריכוזים שונים של סלניום.
מעקב אחר גידול תרביות הפרידיניום הראה שונות בלתי צפויה בין תרבית הביקורת (מצע עם סלניום  (L4 -לבין
התרבית שגדלה במצע חסר סלניום ) .(L4-Seבתרבית הביקורת התאים נראו "חיוורים" יותר יחסית לתאים
שגדלו במצע חסר סלניום .אנליזה של ריכוז התאים ושל ריכוז הכלורופיל בתרביות הציעה שבתאים שגדלו במצע
חסר תכולת הכלורופיל גבוהה יותר ,בעוד יבול התאים (מספר התאים בסיום הניסוי) היה נמוך יותר בהשוואה
לתרבית הביקורת (טבלה  .)10חישוב של תכולת הכלורופיל לתא הראה שבתאים שגדלו במצע חסר סלניום תכולת
הכלורופיל גבוהה בכ 80%-יחסית לתאים שגדלו במצע מלא (טבלה .)10
באנליזה של תכולת הסלניום בתאים שנאספו בתום הניסוי לאחר  6שבועות גידול נמצא שתכולת הסלניום
בתאים שגדלו במצע מלא –  ,L4הייתה גבוהה פי  85בהשוואה לתאים שגדלו במצע ללא סלניום ( L4-Seטבלה
.)10
תוצאות ראשוניות אלו מעלות את האפשרות שגידול פרידיניום אפשרי בתנאי "מחסור" בסלניום .תגובת התאים
למחסור חלקי זה היא בשינוי במטאבוליזם של התא ,שינוי שבא לידי ביטוי בריכוז גבוה יותר של כלורופיל.
אפשרות זו נבדקת עתה בניסוי רחב יותר בו תרביות פרידיניום נחשפות לריכוזים שונים של סלניום.
המעקב אחר אוכלוסיות הפיטופלנקטון בכנרת הראה שבחורף  2015פריחת הפרידיניום הייתה מצומצמת .הן
ספירת התאים והן הערכת ריכוז הכלורופיל שמקורו בדינופלגלטים הראו ערכים נמוכים בהשוואה לשנים בהם
הייתה פריחה ברורה של פרידיניום .ריכוז התאים המירבי שנמדד בעומק של  1מ' היה כ 130-תאים למ"ל ב1-
בפברואר .תפוצת התאים ירדה בשבועות שלאחר מכן ושיא נוסף נמוך יותר נמדד בסוף אפריל (איור  .)88ריכוז
הכלורופיל של אוכלוסיית הפרידיניום היה ברמה של כ 5-10-מיקרוגרם לליטר במרץ ותחילת אפריל ,הגיע לשיא
בסוף אפריל ולאחריו דעך עד להיעלמות מוחלטת של אוכלוסיית הפרידיניום (איור  .)88הנתונים המוצגים מראים
קשר ברור בין מספר תאי הפרידיניום וריכוז הכלורופיל תוך סטיות משמעותיות בריכוז הכלורופיל ,שכן המדידות
נערכו בשעות שונות במהלך היממה והפער יכול לנבוע מכך שבמועדי המדידה השונים נדגמו חבילות מים שונות.
טבלה  :10השפעת מחסור בסלניום על יבול התאים ,תכולת הכלורופיל ותכולת הסלניום בתרביות של
פרידיניום שגודלו במצע מלא ובמצע חסר סלניום.
תיאור

מצע מלא – L4

מצע ללא סלניום L4-Se

Cell concentration - No/mL

8,025

5,428

Chl concentration - g/L

796

1,007

Chl cellular pool - ng/cell

0.100

0.186

Se in Peridinium biomass - g/Kg

8,900

104
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איור  :81ריכוז סלניום כללי מומס בפרופילי העומק (עד  36מ') בשנת  .2015עבור כל פרופיל (קו עבה עם עיגולים) מסומן גם
הפרופיל מהרבעון הקודם (קו מקווקו) כרפרנס .מלבנים אופקיים מסמנים את מיקום התרמוקלינה בעת הדיגום.

איור  :82התפלגות סלניום כללי וצורוני סלניום בפרופילי העומק לאורך שנת .2015
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איור  :83ריכוזי צורוני סלניום וולטילי שונים בפרופילי אפריל וספטמבר  .2015הקווים האופקיים המקווקווים מציינים את
מיקום התרמוקלינה בעת הדיגום.

איור  :84ריכוזי סלניום כללי בירדן (גשר יוסף וגשר חורי) ובנחל משושים לאורך שנת  .2015בינואר נמדד גם ריכוז סלניום
בשטפון בנחל עמוד.
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איור  :85ריכוזי סלניום כללי במספר מעיינות/בארות מלוחים – עבור דיגום נובמבר  .2015מעיין פוליה  Aנדגם גם בפברואר
( 2015מלבן כתום).

איור  :86תמונות  SEMשל תאי פרידיניום .משמאל תא שלם המציג את מבנה המעטפת החיצונית ומרכיביה (פלטות בעלות
מבנה אופייני) .ניתן לראות את המרזב באזור המשווה של התא ובו ממוקמים השוטונים .מימין תא פרידיניום חתוך במרכזו בו
ניתן להבחין במבנים תאיים כמו הדופן ,ממברנה חיצונית ומבנה דמוי כלורופסט .חתך כזה שימש למיקרואנליזה של יסודות
כמו  Mg, S, Nו -Seכפי שמוצג באיור .87

BSE

Se

Mg

S

N

איור  :87הדמאות של פיזור היסודות חנקן ,גפרית ,מגנזיום וסלניום בחתך רוחבי בתא פרידיניום .סרגל הצבעים פרופורציונלי
לריכוז היסוד (כחול – נמוך ,אדום – גבוה) .החנקן מרוכז בחלק המרכזי של התא ,בחפיפה לגפרית .המגנזיום מראה פיזור
שונה ואילו הסלניום בריכוז נמוך אשר עיקרו באזור המרכזי של התא .ההדמיה של הסלניום מוגבלת בגלל הריכוז הנמוך ורמת
הרקע הגבוהה יחסית באזורים מסוימים של החתך .התמונה מימין מציגה את חתך התא כפי שהוא מתקבל בגלאי ה.BSE-
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איור  :88תפוצת תאי הפרידיניום בשכבת מים של  1מ' בתחנה  Aבכנרת במהלך חורף-אביב ( 2015ציר ימני ,ריכוז תאים למ"ל)
ושינויים בריכוז כלורופיל שמקורו בתאי פרידיניום בתקופה שבין מרץ ליוני  2015בתחנה  Aבעומק  1מ' .הערכת הכלורופיל
בוצעה במדידות פלורוסנציה  in situעל ידי מערכת מדידה מסוג  .PhytoPAMהריכוז הגבוה של פרידיניום בסוף ינואר לא
נרשם במערכת הפיטופאם שלא הופעלה בזמן זה ,אולם האירוע של סוף אפריל התבטא יפה הן בספירת התאים והן במדידת
הכלורופיל על ידי מערכת הפיטופאם .אירוע מאוחר זה לא הגיע לכלל פריחה מסיבית וייתכן והוא משקף זרימותמוגבלות
מאגן החולה לאגם במהלך האביב.

4.6

מדדים ספקטרליים פלואורסנטיים לזיהוי איכותי וכמותי של פריחות רעילות של אצות

אסף סוקניק ,מיכאל בוריסובר (מנהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני)
במימון משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל ומשרד התשתיות הלאומיות – לשכת המדען הראשי
בסביבה הימית כמו גם במערכות מים מתוקים בתנאים מסוימים ובעונות מסוימות חל שגשוג פתאומי של אצות
וציאנובקטריה ,ריכוז הפיטופלנקטון עולה ומתרחשת תופעה המכונה "פריחה" .תופעה זו עלולה לגרום נזק לבעלי-
החיים שבמים ואף לפגוע במערכות חיוניות של אספקת מים וחקלאות ימית ,בעיקר בגלל יכולתם של מיני אצות
מסוימים לייצר רעלנים (טוקסינים) .התפתחות פריחות מזיקות של אצות ()HAB – Harmful algal blooms
בגופי מים היא תהליך מהיר יחסית הדורש זיהוי ומעקב קרוב ככל האפשר בזמן אמת .בעוד איסוף מדגמי מים
מאתרים שונים הוא מהלך שניתן לבצע בקלות יחסית ,זיהוי של מיני הפיטופלנקטון וספירתם דורש מיומנות,
ניסיון מקצועי ,ידע רב והיכרות עם מגוון רב של מיני אצות וציאנובקטריה .בנוסף ,זיהוי וכימות רעלנים שמקורם
באצות וציאנובקטריה דורש כלים אנליטיים מתקדמים ,מיומנות מקצועית וזמן .מגבלות אלו מעלות את הצורך
בפיתוח גישות משלימות המבוססות על כלים פיסיקליים המאפשרים אנליזה מהירה יחסית וזיהוי אמין של אצות
רעילות ושל הרעלנים אותם הן מייצרות.
מטרת המחקר היא לפתח וליישם גישה ספקטרלית לזיהוי פריחות אצות מזיקות .גישה זו מבוססת על מדידה של
מטריצות עירור-פליטה של פלואורסנציה ( )excitation-emission matrices of fluorescence, EEM’sשל
תרביות אצות וציאנובקטריה רעילות .ניתוח תוצאות ה EEMs-יאפשר גיבוש מדדים לזיהוי מהיר ברגישות גבוהה
של מאפייני רעלנים ואצות רעילות .מאפיינים אלו ישמשו לזיהוי וכימות פריחות רעילות של אצות וציאנובקטריה
בכנרת ובמימי הים התיכון.
מטריצות עירור-פליטה של פלואורסנציה ( )EEM’sניתנות למדידה במכשיר ספקטרופלואורימטר אשר מאפשר
סריקה מהירה של ספקטרום הפליטה של דגימת מים תוך שינוי הדרגתי ומתוכנן של אורך גל העירור .טווח אורכי
הגל של עירור ופליטה המשמשים במחקר הם מ 200-ננומטר ועד  750ננומטר .התוצאה המתקבלת מהרצה של
דגימה בספקטרופלואורימטר היא מטריצה תלת-ממדית המוצגת בצורה גרפית .התצוגה הסטנדרטית מאפשרת
זיהוי של אזורים ,באמצעות קווי קונטור ,בהם נמדדה פלואורסנציה גבוהה שנפלטה ממרכיב כימי שמקורו
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בדגימה .השוואה בין תרשימים שהתקבלו מזני אצות שונים או בתנאי גידול שונים ובהתאם לריכוז הרעלנים
הנמדד בשיטות ביוכימיות ויישום כלים סטטיסטיים מתקדמים יאפשרו פיתוח פרוטוקול לאנליזה ספקטרלית של
מדגמי מים וזיהוי אירועים של פריחת אצות רעילות.
מידע ספקטרלי שנאסף מתרביות של ציאנובקטריה רעילות ולא רעילות (זנים של מיקרוציסטיס ומינים שונים של
נוסטוקלס) הצביע על הבדלים במטריצות עירור-פליטה ( )EEM’sבין הזן של ציאנובקטריה המייצר רעלנים
(מיקרוציסטיס ירוק  )Mic G - MGלבין הזן אשר ידוע שאינו מייצר רעלנים (מיקרוציסטיס חום .)Mic B – MB
לכל אחד מזני הציאנובקטריה נאספו מטריצות של א) תרחיף של תאים ,ב) מצע הגידול שסולקו ממנו התאים
( )ESו-ג) תמיסה הכוללת נוזל תוך תאי וחוץ תאי אשר התקבלה לאחר פירוק התאים באמצעות גלי קול בתדר
גבוה מאוד וסרכוז המיועד לסלק חלקיקים גדולים ( .)ES+ISדוגמה למטריצות עירור-פליטה של תרביות
מיקרוציסטיס של הזן הרעיל והזן הבלתי רעיל משלב הגידול האקספוננציאלי מוצגות באיור  .89נמצאו הבדלים
ברורים בין התרשימים התלת-ממדיים שהתקבלו לשני זני הציאנובקטריה ,הבדלים שמקורם בהרכבים וריכוזים
שונים של פגמנטי העזר כמו פיקוציאנין ופיקואריתרין ,שלהם תכונות פלואורסנציה שונות או שריכוזם בתאים
שונה מזן לזן .הנתונים שנאספו נותחו בעזרת חבילת מודלים סטטיסטיים  SOLOשפותחה ומופצת על ידי חברת
 . (http://www.eigenvector.com/about.htm) Eigenvector Research Incבעיקר נעשה שימוש במודל
) PARAFAC (PARAlell FACtor analysisהמאפשר זיהוי המרכיבים הספקטרליים העיקריים .ניתוח נתוני EEM
שנאספו מתרביות מיקרוציסטיס מזהה מספר מרכיבים ספקטרליים שחלקם אופיניים לשני המינים ,ולפחות רכיב
אחד המופיע רק בזן הלא רעיל –  .MBבדוגמה שבאיור  90מוצגים ספקטרה עירור ופליטה של  3מרכיבים
ספקטרליים שזוהו במטריצות המוצגות באיור  .89שלושת המרכיבים מאופיינים בספקטרה עירור ופליטה ,להם
אורכי גל ספציפיים .המרכיב השלישי נמצא בעיקר בזן  MBומקורו ככל הנראה בפיקואריטרין.

איור  :89מטריצות עירור-פליטה –  ,EEMsשל תרביות מיקוציסטיס משלב גידול אקספוננציאלי .המטריצה השמאלית נמדדה
בתרבית של זן  Mic-Bשאינו מיצר רעלנים והמטריצה הימנית נמדדה בתרבית של מיקרוציסטיס מזן  Mic-Gהמייצר רעלנים.
האנליזה בוצעה על דגימות שנאספו לאחר  14ימי גידול ומייצגת נוזל תוך תאי וחוץ תאי אשר התקבל לאחר פירוק התאים
באמצעות גלי קול בתדר גבוה מאוד וסרכוז המיועד לסלק חלקיקים גדולים (.)ES+IS
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איור  :90זיהוי שלושה רכיבים ספקטרליים במטריצות ערעור פליטה –  EEMמשני זני מיקרוציסטיס ,זן  MGרעיל וזן MB
שאינו רעיל EEM .נאספו ממדגמים של נוזל תוך תאי וחוץ תאי שהתקבל לאחר פירוק התאים באמצעות גלי קול בתדר גבוה
מאוד וסרכוז ( )ES+ISונותחו לזיהוי המרכיבים במודל  .PARAFACלכל רכיב ספקטרלי מוצג ספקטרום הערעור (כחול)
וספקטרום הפליטה (אדום)  .ערכי השיא בכל ספקטרום מצוינים במספר המציין את אורך הגל בננומטר בו נמדד ערך השיא.

מודל ה PARAFAC-מחשב ניקוד יחסי לעוצמת המרכיבים הספקטרלים שזוהו .על פי המודל נמצאו הבדלים
בניקוד העוצמה בין זני המיקרוציזטיס שנבחנו .בעיקר נמצא הבדל משמעותי בניקוד עבור מרכיב  .3הרצת מודל
ה PARAFAC-עבור  EEMשנאספו מתרביות של מיקרוציסטי מהזנים  MGו MB-במהלך גידול ובמרווחי זמן
שונים ( )T0-T35במהלך הצמיחה של שני זני  Microcystisמאתרת הבדלים אלו .ערך ניקוד העוצמה עולה ככל
שריכוז התרבית עולה ,כפי שניתן היה לראות במהלך גידול התרביות ,והוא מוצג באיור  91עבור שלושת הרכיבים
הספקטרליים לשני הזנים .בדגימות שמקורם בזן  MBניקוד העוצמה עבור רכיב  3גבוה בהרבה בהשוואה לזן
 .MGמגמה הפוכה נמצאה עבור רכיב  1אבל עם הבדלים הרבה יותר נמוכים בין שני הזנים (איור .)91
תוצאות אלו מציגות אפשרות לזיהוי ספקטרלי של זני ציאנובקטריה .גם אם באנליזה הספקטרלית לא ניתן היה
לזהות רכיבים הקשורים לרעלנים (מיקרוציסטינים) ,נראה כי לשיטה זו יכולת להפריד בין זנים שונים של
צינובקטריה על בסיס .EEM

איור  :91ניקוד יחסי לעוצמת המרכיבים הספקטרלים שזוהו במודל  PARAFACעבור  EEMמ MG-ו .(ES + IS) MB-דגימות
שנאספו במרווחי זמן שונים ( )T0-T35במהלך הגידול של שני זני  .Microcystisהעמודות מייצגות ממוצע של שלוש חזרות.
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4.7

תרדמה ונביטה בציאנובקטריה

אסף סוקניק ועכסה לופו
במימון הקרן הישראלית למדע
פריחה של ציאנובקטריה חוטית ,רעילה ומקבעת חנקן ( )Aphanizomenon ovalisporumנצפתה בכנרת לראשונה
באוגוסט  1994ומאז היא מופיעה מדי קיץ .במהלך הפריחה מספר תאים על פני פילמנט האפניזומנון מתמיינים
לאקינטים .האקינט שנוצר ניתק מהפילמנט ושוקע אל קרקעית האגם ,שם ישהה עד שתנאי הסביבה יתאימו
לנביטה ולגדילה מחודשת .מעט מאוד ידוע היום על התהליך הפיזיולוגי ועל האות הגורם לנביטה .המטרה הכללית
של מחקר זה היא להבין תהליכים תוך תאיים המתרחשים במהלך היווצרות תאי קיימא ,בתרדמה ובמהלך
הנביטה.
במחקרים קודמים הראנו שב A. ovalisporum-ניתן להשרות ההתמיינות לאקינטים בתרביות מעבדה במצע ללא
אשלגן ) ,(BG11/-Kאך הגבלת אשלגן אינה מספקת להשריית התמיינות אקינטים ודרושים תנאים נוספים כמו
אור גבוה ,טמפרטור ה בתחום מיטבי וזמינות של זרחה להבטחת יצירה של מספר רב של אקינטים .בשנה
האחרונה המחקר התמקד בתהליכים התאיים המעורבים בהתמיינות התאים לאקינטים ובמיוחד במעקב אחר
שינויים ברמת הביטוי של גנים במהלך ההתמיינות .מאחר ומדובר בציאנובקטריה חוטית ,הנחת העבודה היא
שלאו רך הפילמנט לא כל התאים הווגטטיביים באותו שלב התפתחותי ולכן יש מקום לעקוב אחר הביטוי בכל תא
ותא במקביל .השאלות שעולות הן האם ביטוי גנים מסויימים אופייני לכל התאים לאורך הפילמנט? מה ההבדל
בביטוי גנים בין אקינטים לתאים ווגטטיביים ובמהלך התפתחות האקינט? לשם כך יושמה שיטת In situ -
–  )ISFRT( fluorescent reverse transcriptionהמתבססת על שילוב של נוקלאוטידים נושאי סמן פלורוסנטי
לגדיל ה cDNA-במהלך  reverse transcriptionעל מנת להגביר את זיהוי הגן המשועתק.
תרבית של הציאנובקטריה  Aphanizomenon ovalisporumגודלה בתרבית במצע  BG-11לשלב גידול לוגריתמי
ובהמשך הועברה למצע  BG-11ללא אשלגן להשריית יצירת אקינטים .התנאים להשריית אקינטים בתרבית היו
הדגרה למשך  2-3שבועות ב ,20°C-תחת הארה רציפה של  .45 μmol quanta m−2 s−1במהלך תקופה זו נאספו
דגימות לקיבוע הפילמנטים ולפיתוח שיטת הצביעה לזיהוי ביטוי גנים באתרם – .in situ
הדגימות שנאספו קובעו ב 2% formaldehyde-ב ,PBS-נשטפו פעם אחת ב PBS-ושתי שטיפות נוספות ב50%-
אתנול ב PBS-ולבסוף הורחפו ב 100%-אתנול ונשמרו ב 80C-עד להמשך היישום .פילמנטים מקובעים נשטפו
פעמיים ב ,PBS-הודגרו עם ( lysozymeריכוז של  50מ"ג במ"ל בבופר  )TEלמשך  30דקות בטמפרטורת החדר,
נשטפו שלוש פעמים ב ,PBS-הודגרו שוב עם  Proteinase Kבריכוז סופי של  0.1מק"ג במ"ל למשך  10דקות
בטמפרטורת החדר ונשטפו שוב ארבע פעמים ב .PBS-שלבים אלו נועדו להגברת החדירות של התאים למרכיבי
הראקציות בהמשך.
הפיתוח הראשוני של השיטה התבסס על התאמתה לזיהוי  RNAריבוזומלי שתפוצתו בתאים גבוהה ואף עולה עם
התמיינות התאים לאקינטים .על הדוגמאות המטופלות הופעל האנזים רברס טרנסקריפטאז עם תחל ל-
 16S rRNAשל  (TAAGGGGCATGCTGACTTGA) Aphanizomenonותערובת של הנוקלאוטידים dCTP,
 dATP, dGTP, dTTPו dUTP-מסומן .נעשה שימוש בשלושה סוגים של  ,dUTPכפי שמוצג בסכמה שבאיור 92
 dUTP :מסומן ב dUTP ,Digoxygenin-מסומן ב fluorescein-ו dUTP -מסומן ב fluorescein-וב.Dabcyl-
היחס בין ה dUTP-המסומן לבין  dTTPנקבע בהתאם לסוג ה dUTP-המסומן .במקביל הורצה דוגמא ללא רברס
טרנסקריפטאז לשם ביקורת .לאחר השלמת שלב סינתזת הגדיל המשלים עם הרברס טרנסקריפציה הדגימות
טופלו כתלות בסוג ה dUTP-המסומן :ה dUTP-מסומן ב fluorescein-וב dabcyl-שהוא למעשה נוקליאוטיד בעל
עמעום פנימי .ה fluorescein-קשור לבסיס והוא משמש כסמן פלואורסצנטי וה dabcyl-קשור לקבוצת הγ-
פוספאט והוא משמש כמעמעם .כל עוד הדאוקסינוקלאוטיד חופשי ,ה dabcyl-מעמעם את הפלואורסנציה ,כאשר
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ה dUTP-נקשר לגדיל ה cDNA-קבוצת הבי-פוספאט משתחררת ואיתה משתחרר ה dabcyl-והדאוקסינוקלאוטיד
הקשור ל cDNA-זוהר .לפיכך לא צריך שטיפה לאחר הרברס טרנסקריפציה והדוגמא מוכנה ישר להסתכלות
במיקרוסקופ .כאשר נעשה שימוש ב dUTP-מסומן ב fluorescein-נדרשו מספר שטיפות לפני שהדוגמאות היו
מוכנות להסתכלות במיקרוסקופ .כאשר נעשה שימוש ב dUTP-המסומן ב digoxygenin-נדרשו מספר שטיפות
והדגרה נוספת עם נוגדן  anti digoxygeninשלקצהו קשור האנזים  .Horseradish peroxidaseלאחר מספר
שטיפות ב PBS-הדגימה הודגרה עם סובסטרט ל)TSA fluorescein system) Horseradish peroxidase-
ונשטפה לסילוק עודפי המגיבים .בתום התהליכים האלו הדוגמא היתה מוכנה להסתכלות במיקרוסקופ.

איור  :92סכמה כללית המתארת את עקרונות השיטה של )I N SITU FLUORESCENT REVERSE TRANSCRIPTION – (ISFRT
תוך שמוש בסוגים שונים של  dUTPהמקושר לסמן פלורוסנטי או למרכיב ביוכימי המאפשר הגברת הסיגנל הפלורוסנטי.
במלבן העליון שלבי הראקציה עם  – A .Digoxygenin dUTPנוסחה של  - B digoxygenin dUTPתהליך ה
 reversetranscriptionהנעשה עם  dUTPמסומן ב .digoxytgenin-שלב  :1ה  digoxygenin dUTPנקשר לגדיל ה .cDNA-שלב
 :2גדיל ה cDNA -מודגר עם נוגדן  anti digoxygeninשבקצהו האנזים ) .Horse radish peroxidase (HRPשלב  :3ריאקציה עם
סובסטרט ל .TSA fluorescein system HRP-במלבן האמצעי שלבי הראקציה עם  -A .Fluorescein dUTPנוסחה של
 -B fluorescein dUTPתהליך ה reverse transcriptionהנעשה עם  ,fluorescein dUTPה fluorescein dUTP -משתלב לגדיל
ה cDNA-וכיוון שה fluorescein -קשור כבר ל dUTP -הדוגמא מוכנה להסתכלות במיקרוסקופ לאחר מספר שטיפות .במלבן
התחתון שלבי הריאקציה עם  - A .Fluorescein dUTP dabcylנוסחה של  - B ,fluorescein dUTP dabcylתהליך ה-
 reversetranscriptionכאשר משתמשים ב .fluorescein dUTP dabcyl -כל עוד ה fluorescein dUTP dabcyl -חופשי ( )1הוא
לא זוהר בגלל ה dabcyl -שמעמעם את הפלואורסנציה ,כאשר ה fluorescein dUTP dabcyl -נקשר ל cDNA -משתחררת
קבוצת הבי פוספאט ואתה ה ,dabcyl-וה fluorescein dUTP-הנותר זוהר באור פלואורסצנטי (.)2
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ההסתכלות נעשתה במיקרוסקופ אפי פלואורסצנטי ) (Zeiss Germanyעם סט פילטרים מתאים .המדגמים צולמו
בתנאים סטנדרטים של חשיפה .התאים שצולמו שימשו למדידת עוצמת האות הפלורוסנטי שמקורו בתאים
שסומנו ולהערכת שינויים ברמת השעתוק בתאים השונים .באיור  93מוצגות תמונות של תאים ופילמנטים של
אפניזומנון שסומנו תוך שימוש בכל אחד מהנוקליאוטידים המסומנים .המערכת שמבוססת על  dUTPהמסומן ב-
 digoxygeninמאופיינת ברעש גבוהה יחסית .כאשר משתמשים ב fluorescein dUTP-מתקבל סיגנל מאוד נמוך
(שדורש משך חשיפה ארוך) שלא ניתן לחזק אותו גם כאשר הוגדל היחס של fluorescein dUTP/dTTP
בריאקציה של סינתזת ה .cDNA-יתכן שהסיגנל הנמוך נובע מקושי מסויים של הנוקלאוטיד המסומן ב-
 fluoresceinלהיכנס לתא .התוצאות הטובות ביותר הושגו כאשר נעשה שימוש ב.fluorescein dUTP dabcyl-
התקבל זימון יציב של התאים עם סיגנל גבוה ורקע נמוך .כפי שהוסבר קודם ה fluoresein dUTP dabcyl-הוא
סמן בעל עמעום פנימי ,לפיכך לא דרושה שטיפה לאחר הריאקציה ,ואם יש רקע שולי ,ניתן לפתור אותו על ידי
שימוש ביחס  dUTP/dTTPנמוך ועל ידי כיול משך החשיפה כפי שהוסבר קודם.
תוצאות אלו ייושמו בהמשך לזיהוי רמת הביטוי בתאים של אפניזומנון במהלך התמיינות אקינטים .תיבחן רמת
השעתוק של הגנים המעורבים בסינתזה של צלינדרוספרמופסין ובקביעת התפוצה של פיקובילינים כמו גם גנים
המעורבים בהתמינות אקינטים  avaKואחרים.
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איור  :93תמונות של תאים ופילמנטים של אפניזומנון אובליספורום לאחר יישום – In situ fluorescent reverse transcription
( )ISFRTתוך שימוש בשלושה סוגים של  A1 dUTPעד  – A6פריטים שצולמו במיקרוסקופ פלורוצנטי עם סט פילטרים
מתאים לזיהוי  ( fluoresceinפילטר  B1 .)GFPעד  B6פריטים שצולמו במיקרוסקופ אור .תמונות  1ו 2-לאחר סימון עם
 ,fluorecsein dUTP dabcylתמונות  3ו 4-לאחר סימון עם  Digoxygenin dUTPותמונות  5ו 6-לאחר סימון עם Fluorescein
 .dUTPתמונות  5 ,3 ,1הן דוגמאות ביקורת (ללא  )RTותמונות  6 ,4 ,2הן של דגימות שעברו רברס טרנסקריפציה.
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4.8

כיטרידים (  )SAPno d rithisופירוק אוכלוסיות הפיטופלנקטון בכנרת

תמר לשם (סטודנטית) ,עכסה לופו ,דיתי וינר-מוציני ,אסף סוקניק בשיתוף עם דני צ'רנוב אוניברסיטת חיפה
במימון ,מלגת דוקטוראט – קרן יוחאי בן-נון לתמר לשם.
כיטרידים מהווים קבוצה של פטריות ירודות במחלקת הכיטרידיומיקוטה ( )Chytridiomycotaהשייכת לממלכת
הפטריות .אלו הם יצורים מיקרוסקופיים בעלי שוטון (איבר תנועה) החיים בסביבות מימיות מגוונות (מים
מתוקים ,מים מליחים וקרקע) .הם מתפקדים הן כמפרקי חומר מת (ספרופיטים) והן כטפילים של אורגניזמים
רבים כגון צמחים ,אצות ובעלי חיים (בעלי חוליות וחסרי חוליות).
הכיטרידים פועלים כמפרקים ביולוגים של חומרים קשי פירוק כגון כיטין ,קרטין ותאית ,מה שגורם להם להיות
בעלי תפקיד חשוב במיחזור נוטריאנטים .לכיטרידים תפקיד חשוב במארג המזון המתבטא בשני היבטים)1 :
פירוק חומר אורגני ומיחזור נוטריאנטים בדומה למעגל המיקרוביאלי )2 ,הפיכה של חומרים שמקורם
בפיטופלנקטון שאינם זמינים ליצרנים השניונים (בגלל מימדי התא או דופן בלתי פריקה) לזואוספורות (תאים
בעלי כושר תנועה המשמשים להפצת המין) ,שהן קטנות יחסית וזמינות לטריפה על ידי יצורים מסננים .מעגל זה
נקרא המעגל המיקוטי .לרוב ,אצות מקבוצת הצורניות ( ,)Diatomsלהן דופן סיליקה ,ואצות או ציאנובקטריה
בעלות מימדים גדולים (כדוגמת הפרידניום או ירוקיות מושבתיות) ,לא נאכלות על ידי זואופלנקטון אלא
שוקעות לקרקעית האגם ללא תרומה למארג המזון .כאשר כיטריד נדבק לאצה הוא שואב ממנה נוטריאנטים
ועוזר בפירוקה ותוך כך מיצר עשרות ומאות תאי זאוספורות .תאים אלו של הכיטרידים הם קטנים ונאכלים על
ידי הזואופלנקטון ,כמוצג באיור  .94בניסוי שערכנו בתנאי מעבדה נמצאו עדויות תומכות לקיום המעגל
המיקוטי .ניסויי המשך להוכחת המצאות המעגל בכנרת ,כמו גם בדיקה האם הזואופלנקטון אכן מעכל ומנצל את
תכולת הכיטרידים והם אינם רק "עוברים" בקיבתו ,מתוכננים להמשך השנה.

איור  :94סכמת המעגל הפטרייתי (מיקו-לופ) :כיטרידים מדביקים תאי פרידיניום ,אשר אינם ניתנים לאכילה ע"י זואופלנקטון.
הכיטרידים ניזונים מתכולת האצה ומייצרים זואוספורות אשר משתחררות לעמוד המים ונאכלות ע"י הזואופלנקטון.
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ממדגמים שנאספו מהכנרת ובהם תאים נגועים של פרידיניום בודדה תרבית של כיטריד שאופיין
מורפולוגית וגנטית .בהתבסס על רצף חלקי של הגן המקודד ל 28S rDNA-ניתן היה לקבוע קרבה גנטית
לכיטריד שבודד מתאי פרידיניום מודבקים לפני כ 10-שנים על ידי אלסטר וזהרי .המידע הגנטי שהתקבל
שלל את הזיהוי הטקסונומי שניתן בעבר ,ובהתבסס על מידע מורפולוגי משלים ניתן היה לקבוע שהמין
שבודד לא תואר בעבר בספרות אך קרוב לוודאי שהמין שבידדנו זהה גנטית לזה שתואר בעבר (איור .)95
במקביל נשלחו למעבדתה של דר' מרתה פאול באלבמה ארה"ב דוגמאות של מושבות טהורות לצורך עזרה
בזיהוי הטקסונומי .זיהוי זה נעשה על בסיס מבנה הזואוספורות תחת מיקרוסקופ אור ומיקרוסקופ
אלקטרוני ( .)TEMנמצאו פרטים מבניים אופיינייםflagellar plug, kinstosome-associated structure, :
 microtubular root, fenesrated cisternaוכן אופיין פתח היציאה של הזואוספורות עם מכסה
 Operculumומבנה ה ,rhizoid-איבר ייחודי דמוי שורש .על בסיס מידע זה ורצף הגן המקודד ל28S -
 rDNAנקבע שהכיטריד שבודד מפרידניום הוא מין חדש ,שקיבל את השם Dinochytrium
.kinnereticum

איור  :95עץ פילוגנטי המבוסס על רצפי  28S rDNAמציג את המיקום של הכיטריד  Dinochytrium kinnereticumאשר בודד
מתאים נגועים של  .Peridinium gatunenseמין זה מוקם בסדרה  Chytridialesבמשפחה  Chytridiaceaeבמקביל לסוג
.Phlyctochytrium

בעבודה זו אנו מעלים את האפשרות שהתרומה של כיטרידים לפירוק החומר האורגני ולמחזור נוטריינטים
מתקיימת בגוף המים ובנוסף גם בקרקעית האגם ,שם הכיטרידים פועלים כמפרקים (ספרופיטים) ולאו דווקא
כפרזיטים .עדות ראשונית לנוכחות כיטרידים בקרקעית הכנרת נמצאה במיצויי  DNAמסדימנטים שנאספו
מאתרים שונים בכנרת .הנוכחות של  Dinochytrium kinnereticumבסדימנטים הוכחה בשיטת  PCRעם תחלים
ספציפיים ל 28S rDNA-של הכיטריד הספציפי.
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בנוסף ,התפוצה של כיטרידים בקרקעית הכנרת נבחנת באתרים קבועים באגם ונמדדת הן בשיטת כימות מבוססת
 )qPCR( PCRוהן ע"י מטה-גנומיקה ,שיטה המבוססת על ריצוף תוצרי ההגברה של מקטע מוגדר מתוך מיצוי
 DNAממדגמים של קרקעית האגם .במטרה לזהות את פוטנציאל הגידול וההתפתחות של הכיטרידים מדגימות
סדימנטים בוצעו נסיונות ל"דוג" את הכיטרידים ע"י שימוש באבקנים ממקורות צמחיים שונים ,ולאחרונה נעשה
שימוש באבקנים של ) .Liquidambar styraciflua (sweet gumבסדימנטים שנאספו מתחנה  Fנלקחו שתי
דגימות fluffy layer (fl) :והסנטימטר ה .5-לאחר זריעת האבקנים נמצאו כיטרידים ב-שכבת ה .fl-כיטרידים אלו
בודדו והועברו לתרבית טהורה וכרגע הם נשמרים אצלנו במעבדה .מהסתכלות במיקרוסקופ פלורסנטי נראה כי
יש הבדל מורפולגי קל בינם לבין ה( Dinochytrium kinnereticum-איור  .)96כמו כן מרקם המושבה רך יותר ,מה
שמעיד שאולי מדובר במין נוסף ,אחר ,של כיטרידים .דוגמא של תרבית מתבדיד זה נשלחה לארה"ב לזיהוי TEM
וכרגע אנו עובדים על ריצוף וזיהוי גנטי שלו .ממצאים אלו וזיהוי רצפי  DNAשל כיטרידים בדגימות קרקעית
הכנרת מעלים את האפשרות ש Dinochytrium kinnereticum-כמו גם סוגי כיטרידים אחרים יכולים לשרוד
בקרקעית האגם או כצורות קיימא או תוך פירוק חומר אורגני המצטבר בקרקעית ,ואז לחזור ולהדביק את תאי
המאכסן כאשר אלו מופיעים בעונה המתאימה.

איור  :96תמונות מיקרוסקופ פלורסנטי של ( Dinochytrium kinnereticumלמעלה  )A, B, Cושל התבדיד שבודד לאחרונה
מקרקעית הכנרת בתחנה ( Fשורה תחתונה )D, E, Fלאחר צביעה ב .CFW-ניתן לראות שההבדל הבולט ביותר הוא הבדל
במספר השוטונים – ( flagellaאיור  3Aו  A .)3Dו D-זואוספורה חופשית B ,ו E-זוג זואוספורות C ,ו F-מושבה.

4.9

פריחת מיקרוציסטיס בכנרת ואוכלוסיות החיידקים (המיקרוביום) המלוות אותה

אסף סוקניק ,אורנה שוייצר-נתן (סטודנטית) ,דיתי וינר-מוציני ,בשיתוף עם שמוליק כרמלי – אוניברסיטת תל-
אביב ודניאל שר – אוניברסיטת חיפה
במימון משרד המדע הטכנולוגיה והחלל
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פריחות ציאנובקטריה בכנרת מוכרות ואופיינו לאורך השנים ,כאשר לקראת סיום עונת החורף מתרבה אוכלוסיית
המיקרוציסטיס לכדי פריחה עונתית .במחקר זה ,העוסק בדינמיקה בזמן ובמרחב של אוכלוסיות חיידקים
(מיקרוביום) בסביבה המימית ,אנו מתמקדים באיפיון המיקרוביום של פריחות רעילות של מיקרוציסטיס בכנרת.
במהלך שנת ( 2015השנה השנייה למחקר) נאספו דגימות מהאגם ונערכו אנליזות למדידת רעלנים ,זיהוי וכימות
מטבוליטים משניים ואפיון גנטי של אוכלוסיות החיידקים המלוות את הפריחה .עבודת איסוף הדגימות התמקדה
בחודשים ינואר-אפריל במטרה לאמוד את השינויים המתרחשים באוכלוסיות המיקרוביום במהלך התפתחות
הפריחה ולאחר קריסתה ולאפיין את הדינמיקה שלהם במימד הזמן .עבודה זו התבססה על דיגום שבועי של
עמודת המים (באמצעות רשת פלנקטון  20מיקרון ,שאספה חלקיקים בהרמה אנכית של הרשת מעומק של  15מטר
ועד לפני המים) ופרופיל עומק שנאסף משכבת המים העליונה ( 5 ,1 ,0מטר מתחת לפני המים) .נאספו דגימות
רבות ששימשו לזיהוי גנטי של המינים הנפוצים במערכת ולהבנת יחסי הגומלין בין החיידקים ההטרוטרופים
והציאנובקטריה (מיקרוציסטיס) .הפרדת החלקיקים ומושבות המיקרוציסטיס מהחיידקים החופשיים נערכה
באמצעות סינון ראשוני על גבי פילטר  5מיקרון ולאחר מכן העברת התסנין דרך פילטר של  0.22מיקרון.
בדגימות שנאספו משכבת המים העליונה ( 0-15מ') נמצאו חומרים בעלי ספקטרום בליעה דומה למיקרוציסטינים
( )Mic-likeבריכוזים שנעו בין  0.12-4.17מיקרוגרם לליטר ,אך לא זוהו רעלני מיקרוציסטיס ידועים.
התפוצה היחסית של מטבוליטים שניוניים בדוגמאות הפריחה נמדדה באמצעות  MALDI-TOF-MSבמעבדה של
פרופ' כרמלי באוניברסיטת תל-אביב .זוהו  9חומרים שונים ,כאשר הנפוצים ביותר היו  Aeuruginosinו-
 .Anabeanopeptin Aזוהו שלושה מיקרוציסטינים ,MC-LR, MC-FR, MC-H4YR :מביניהם הנפוץ ביותר היה
 MC-H4YRאך תפוצתם היחסית הייתה נמוכה MC-FR .זוהה בשיא הפריחה ,לקראת אמצע חודש מרץ (טבלה
.)11
טבלה  :11תפוצה של המטבוליטים המשניים שזוהו בדוגמאות שנאספו במהלך פריחת מיקרוציסטיס בחורף .2015
הערכים בטבלה מיצגים את התפוצה היחסית באחוזים ביחס לערך של המסה הנפוצה ביותר שזוהתה במערכת (.)100%
הדוגמאות נאספו באמצעות גרירת רשת אנכית מהאזור הפוטי ( 0-15מטר) .האנליזה בוצעה באמצעות MALDI-
 .TOF-MSזיהוי המסות התבסס על כיול המערכת ומידע קודם מתבדידים של ציאנובקטריה.
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9
41
38
43
50
32
10
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100
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date
24.12.14
11.1.15
18.1.15
25.1.15
1.2.15
8.2.15
15.2.15
22.2.15
1.3.15
8.3.15
15.3.15
22.3.15
29.3.15
15.4.15
19.4.15
26.4.15

Aur - Aeuruginosin, Ana-A – Anabeanopeptin A, Mic-p – Micropeptin, MC-FR – Microcystin FR,
MC-LR – Microcystin LR , MC-H4YR – Microcystin H4YR, Aer-azole – Aeruginazole.
הזיהוי הגנטי של מיני החיידקים ההטרוטרופיים הנפוצים במערכת נערך ע"י הפקת דנ"א מהדוגמאות והגברת הגן
ל .16S rRNA-ריצוף תוצרי ה PCR-הראה דינמיקה בהרכב חברת החיידקים במהלך התפתחות הפריחה וקריסתה
(איור  .)97במהלך הפריחה עצמה (אמצע פברואר עד אמצע מרץ) שלטו שתי קבוצות חיידקים עיקריותg- :
 proteobacteriaו .b-proteobacteria-עם הירידה באוכלוסיית המיקרוציסטיס השתנה הרכב אוכלוסיות
החיידקים וזוהו שתי קבוצות עיקריות נוספות Deoincocci :ו .Cytophagia-הבדלים במבנה אוכלוסיות
החיידקים נצפו גם בעומקים שונים ,בפרקציה של חיידקים הגדלים בצמוד ועל גבי המושבות ()Associated
ובפרקציה של אלו הגדלים באופן חופשי במים (( )living-freeאיורים 98א-ג ו99-א-ב).

איור  :97הרכב אוכלוסיות החיידקים הצמודות לחלקיקים והמושבות בעמודת המים ( 0-15מטר) .הדוגמאות נאספו בגרירת
רשת פיטופלנקטון אנכית ( 20מיקרון) וסוננו על גבי פילטר  5מיקרון.

א

ג

ב

איור  :98מבנה אוכלוסיות החיידקים הגדלים באופן חופשי במים ) (Free-Livingבשכבת המים העליונה ,בדוגמאות שנאספו
במהלך פריחת מיקרוציסטיס בפברואר-אפריל  ,2015מעומקים  0מטר (איור 98א) 1 ,מטר (איור 98ב) ו 5-מטר (איור 98ג) .המים
סוננו על גבי פילטר  5מיקרון והתסנין ועועבר דרך פילטר  0.22מיקרון.
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איור  :99מבנה אוכלוסיות החיידקים הגדלים בצמוד לחלקיקים ומושבות בשכבת המים העליונה ,בדוגמאות שנאספו במהלך
פריחת מיקרוציסטיס בינואר-אפריל  ,2015מעומקים  0מטר (איור 99א) ו 5-מטר (איור 99ב) .המים סוננו על גבי פילטר 5
מיקרון.

 4.10טכניקות אקוסטיות פסיביות לזיהוי דגים ולניטור של אוכלוסיות המייצרות קול באגם
איליה אוסטרובסקי ,בשיתוף עם בוריס כצנלסון (אוניברסיטת חיפה)
במימון רשות המים
המטרות הראשיות של הפרוייקט בשנה הראשונה היו:
 .1לרכוש ולבחון מכשירים לאיסוף ועיבוד נתונים.
. 2לבצע בחינה ראשונית של המכשירים תוך שימוש בדגים שנשמרו במיכלים בחוות אגף הדיג הסמוכה לקיבוץ
גינוסר.
במהלך השנה הראשונה נרכשו הידרופונים ,שנבחנו באוניברסיטת חיפהNational Instrument DAQ card .
 USB-6003תוכנת הקלטת ואנליזת הקול נכתבה תוך שימוש בתוכנת .National Instrument LabView
התוכנה מאפשרת .1 :הקלטת צורות גל של דגים .2 .סינון תדירויות רעש לא רצויות .3 .ניתוח ספקטרום האנרגיה
של הקולות.
שני מיני דגי מים מתוקים (אמנון וקרפיון) נבחנו במיכליים עגולים שנפחם  2מ"ק .הקלטת הקולות בוצעה בעזרת
מערכת הקלטת קול תת מימית מסוג  B&Kהכוללת הידרופון פס רחב  8103בעל תגובת תדר שטוח בין 120 - 0.02
קילוהרץ ,עם מגבר  B&Kמקדים וכרטיס .USB-6003 DAQ
ההקלטות של קולות הדגים בוצעו במהלך ניסוי בן מספר שעות במתקני חוות הדגים .ניתנה תשומת לב מיוחדת
לסילוק רמה גבוהה של הפרעה חשמלית ממספר מתקנים חשמליים (למשל משאבות חשמליות ,מקררים וכד').
בגלל גודלם הקטן של המיכלים הקולות המוקלטים שילבו הן את הקולות הישירים והן את הקולות שהוחזרו
מקירות המיכל .ועדיין ,למרות מספר עיוותים של צורת הגל לעומת הקולות המקוריים עקב מבנה הבריכה ,הרי
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שספקטרום האנרגיה של הקולות הציג טווח תדרי קולות דגים די מדוייק .למרות זאת ,כדי לקבל מדידות מדויקות
יותר של הקולות הנוצרים על ידי הדגים ,ההקלטה צריכה להתבצע במיכלים או בריכות גדולים יותר.

תוצאות ראשוניות
דוגמאות של רעש הרקע (איור  )100והקולות הנוצרים על ידי אמנון וקרפיון (איור  101ו.)102 -

איור  :100צורת הגל וספקטרום האנרגיה של רעש הרקע שהוקלט במיכל ללא דגים.
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איור  :101שלוש דוגמאות של צורת הגל (שמאל) ושל ספקטרום האנרגיה (ימין) של קולות האמנון.
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איור  :102שלוש דוגמאות של צורת הגל (שמאל) ושל ספקטרום האנרגיה (ימין) של קולות הקרפיון.

רמת הרעש במיכלים (איור  )100היתה נמוכה בלפחות  20דציבלים מהרמה של קולות הדגים (איור  101ו.)102 -
הדבר מאפשר הקלטה ואנליזה נכונה של קולות דגים ,במיוחד לאחר סינון מתאים של ההפרעות החשמליות.
זיהינו הבדל ברור בין הקולות שנוצרו על ידי מיני הדגים השונים .קולות האמנון (איור  )101היו בעלי תדירויות
גבוהות יותר באופן ניכר ,עם שיא בסביבות  2500 – 2000הרץ .רוב האנרגיה של קולות הקרפיון מתרכזת
בתדירויות נמוכות בהרבה (איור  .)102הזנב של התדירות המאד נמוכה לאחר הפעימה הראשונית הקצרה בצורת
הגל של קול הקרפיון הוא חידה ודורש מחקר נוסף.
לפיכך ,התוצאות הראשוניות הציגו את הסבירות של זיהוי דגים בהתבסס על הקולות שהם מייצרים (לפחות לגבי
שני המינים שנבחנו) .נדרשים עוד הרבה ניסויים במיכלים או בריכות וכן בתנאים טבעיים של אגם הכנרת .זאת
בכדי להקליט ולנתח את קולות הדגים בסביבה אקוסטית אמיתית ובכך לאפיין ולסווג את קולות הדגים בדיוק רב
יותר .במהלך הניסויים הבאים יש לתת תשומת לב רבה ללימוד עוצמת קול הדג בתנאים טבעיים ,להערכת מרחק
תפוצתו ,וגם לאיפיון הרעשים בתנאי הסביבה האמיתיים של אגם הכנרת.
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 4.11הקשר בין שרידות דגים לצמחייה חופית בליטורל
תמר זהרי ודייב קמינגס ,בשיתוף עם פרופ' אביטל גזית ופרופ' מנחם גורן מאונ' ת"א וגיא רובינשטיין ותמיר אופק
מאגף הדיג ,משרד החקלאות
במימון משרד החקלאות
הקדמה
לצמחייה בליטורל תפקיד מפתח במחזור החיים של כל דגי הכנרת .שלושת מיני האמנונים הגדולים (אמנון גליל,
א .ירדן וא .מצוי) זקוקים לליטורל לצורך רבייה ומבלים בו את תקופת צעירותם .עוצמת התפתחות הצמחייה
החופית מושפעת מעוצמת תנודות המפלס .צמחיית חוף מתפתחת בחופים חשופים בכנרת ,והיא נעלמת עם הזמן
כשהחופים מוצפים ,אך קיים פרק זמן ביניים בו קיימת צמחייה חופית מוצפת לאחר עליית מפלס .לצמחייה
מוצפת תפקיד חשוב כאתר הטלה מועדף ,בעיקר לאמנונים ,וכמקום מסתור וגידול לדגיגים .מאידך ,צמחיית
ליטורל מוצפת מהווה מטרד לחלק מבני האדם .קונפליקט אדם-סביבה זה הצריך הערכה עדכנית וכמותית של
חשיבות אזורי הצמחייה להמשך הקיום התקין של אוכלוסיות מיני הדגים השונים ובעיקר האמנונים.
מטרות המחקר


לאפיין ולהשוות את חברות הדגים באזורי הצמחייה לעומת אזורים ללא צמחיה בעונות השנה השונות
ובמפלסי מים שונים.



להגדיר את הקשר בין אופי הצמחייה (הרכב מינים ,אחוז כיסוי) לבין הרכב חברת ואוכלוסיות הדגים
(קבוצות גודל ,הרכב מינים) באזורים הנבדקים.



להעריך את חשיבות הצמחייה כבית גידול לדגי אמנונים בוגרים ודגיגים צעירים.

כדי להשיג מטרות אלו דגמנו את חברות הדגים בתחנות שונות סביב הכנרת שמתאפיינות באזורים עם ובלי
צמחייה חופית מוצפת ,באמצעות מכשיר דייג חשמלי – אלקטרושוקר.
שיטות
אתרי הדיגום :תחנות הדיגום (טבלה  )12נבחרו על פי הרכב התשתית ,התכסית והמיקום הגיאוגרפי .התחנות
הוגבלו לאזורים עם תשתית חולית וכך שבכל אחת מהן ניתן יהיה לתחום אזור דיגום שמכיל צמחייה חופית
מוצפת ואזור נוסף בקרבת מקום החשוף לגמרי מצמחייה .בחוף גינוסר לא נמצא אזור ללא צמחייה ולכן דיגום
ה"ללא צמחייה" בוצע בחוף תמר הסמוך .בגלל מגבלות בטיחות הדיגום באזורים מכוסי צמחייה הוגבל לאתרים
בהם הצמחיי ה הייתה בצפיפות בינונית או דלילה (כגון עומדים של קנה ,גומא ,סמר או שולי סבך אשלים צפוף)
ולא באיזורים של צמחייה צפופה (כמו סבך אשלים).
דיגום על ידי חישמול נעשה על ידי סגירת מקטע בגודל  100מ"ר ברשת צפופה (גודל עין  2.5מ"מ) והוצאת הדגים
מתוכו לאחר חשמולם באלקטרושוקר .החשמול גורם לדגים לאבד הכרה לזמן קצר ומאפשר תפיסתם ברשת יד.
סגירת המקטע נעשתה בצורה שתימנע בריחת דגים במהלך פריסת הרשת והידוקה לחסימת נתיבי מילוט .כל
יחידת דיגום כללה שני חשמולים בתוך המקטע הסגור של חצי שעה כל אחד עם הפסקה של חצי שעה ביניהם.
בי ום דיגום ניתן היה לבצע יחידת דיגום אחת ,או שתי יח' דיגום בתנאי שהן בסמיכות גיאוגרפית .במהלך  19ימי
דיגום ב 2013-2014-בוצעו  34יח' דיגום ,רובן בשיא עונת ההטלה מאפריל עד יוני (טבלה  .)12ביולי  ,2013לאחר 8
ימי הדיגום הראשונים ,נאסר זמנית השימוש באלקטרושוקר בגלל סיבות שאינן תלויות בחוקרים והעבודה נעצרה.
רק באפריל  2014הוסר האיסור והעבודה חודשה.
אנליזות :הדגים שנאספו הוגדרו ,נשקלו ואורך גופם המלא נמדד ( .)TLדגיגי אמנון מהמינים השונים דומים מאוד
אחד לשני בגיל צעיר .קושי רב התגלה בזיהוי מורפולוגי של אמנונים צעירים מתחת לגודל של  5ס"מ ,קושי
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שהתברר כאמיתי כאשר הזיהוי המורפולוגי הושווה לזיהוי בשיטות מולקולאריות .עקב כך בחרנו לחבר את כל
דגיגי האמנונים לקבוצה אחת שכללה את כל הפריטים מתחת לגודל של  10ס"מ .החל מיוני  2014הדגים הגדולים
הוגדרו ,נמדדו ונשקלו באתר הדיגום בעוד שהדגים הקטנים הוקפאו ונלקחו למעבדה להמשך טיפול במועד מאוחר
יותר .על מנת לאפשר ניתוח בלתי מוטה של התוצאות מתוך  34יחידות הדיגום שבע הוחרגו מעיבוד הנתונים
הסטטיסטי מסיבות שונות (תשתית סלעית ,פרישת רשת לא שלמה ,מדרון תלול מדי).
טבלה  :12תאריכים ואתרים בהם התקיים דיגום חשמלי ,וכן סוג המקטעים שנדגמו בכל אתר (עם צמחייה ,כולל פירוט
של המין הדומיננטי/חשוף מצמחייה) = 0 *.לא בוצע דיגום;  =1בוצע דיגום (באתרים עם צמחייה מוצפת מופיע שם
הצמח הדומיננטי במקום  .)1הדיגומים שלא ניכללו בניתוח הסטטיסטי מודגשים באפור.
תאריך

אתר

צמחייה*

חשוף*

28-Jan-13

ימק"א

0

1

6-Mar-13

שיזף

8-Apr-13

צינברי

קנה
0

1
1

29-Apr-13

שפך השפמנון

קנה ואשל

1

20-May-13

תחנת גינוסר

אשל

1

14-Jun-13

שיזף

קנה ואשל

1

17-Jun-13

שפך השפמנון

קנה

1

1-Jul-13

צינברי

קנה

23-Mar-14

צאלון

קנה

1
1

24-Mar-14

גינוסר  -תמר

קנה

1

28-Apr-14

גינוסר  -תמר

29-Apr-14

צאלון

קנה
0

1
1

1-Jun-14

גינוסר  -תמר

קנה

1

2-Jun-14

צאלון

קנה

1

15-Jun-14

זאכי

אשל

0

23-Jul-14

צאלון

קנה

1

24-Jul-14

גינוסר  -תמר

קנה

1

2-Oct-14

צאלון

קנה

1

5-Oct-14

גינוסר  -תמר

קנה

1

תוצאות
במהלך  19ימי השדה נדגמו בסה"כ  3034דגים מ 16-מינים (טבלה  .)13באזורים עם צמחייה מוצפת נתפסו 1963
דגים ,כ 50%-יותר מממספר הדגים אשר נתפסו באזורים ללא צמחייה מוצפת ( ,1071טבלה  .)13אמנונים היוו את
הרוב המכריע מתוך סך הדגים שנתפסו ( .)2593קבוצת האמנונים הצעירים (שאורכם קטן מ 10-ס״מ) היוותה כשני
שלישים מסך האמנונים שנתפסו (טבלה  ,13איור  .)103שתי תקופות בלטו כפרקי זמן בהם כמות דגי האמנון
הצעירים בליטוראל הייתה גבוהה במיוחד :אפריל-מאי ואוקטובר (איור .)104
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טבלה  :13מספרי הדגים מהמינים השונים שנתפסו במהלך הסקר באזורים עם ובלי צמחייה מוצפת.
שם עברי

אמנונים צעירים
אמנון גליל
אמנון ירדן
אמנון מצוי
אמנונית יוסף
בינית גדולת קשקש
בינון כנרתי
גמבוזיה
טברנון סימון
יבלסת
לבנון הכנרת
לבנונית הגליל
עגלסת הירדן
קיפון
קרנון הנהרות
קרפיון מצוי
שפמנון מצוי
סה"כ

שם לטיני

)Cichlid juveniles (1.5-10 cm
Sarotherodon galilaeus
Oreochromis aureus
Coptodon zilli
Astatotilapia flavijosephii
Carasobarbus canis
Oxynoemacheilus leontinae
Gambuzia affinnis
Tristramella simonis
Hemigrammocapoeta nana
Mirogrex terrasanctae
Pseudophoxinus kervillei
Garra jordanica
Mugil sp.
Salaria fluviatillis
Cyprinus carpio
Clarias gariepinus

מס׳ פרטים
בצמחייה
מוצפת

מס׳ פרטים
שנתפסו באזורים
ללא צמחייה

סה"כ

1280
118
45
234
10
3
1
38
2
0
27
105
0
30
67
1
2
1963

711
43
18
130
4
13
2
6
0
1
2
2
2
30
106
0
1
1071

1991
161
63
364
14
16
3
44
2
1
29
107
2
60
173
1
3
3034

איור  :103התפלגות גדלים בין כלל האמנונים שנתפסו במהלך הסקר לפי חודשי השנה.

למרות השונות הגבוהה בשפעת דגי האמנון הצעירים בין הדיגומים השונים ניתן לראות שכמותם תמיד הייתה
גבוהה יותר באזורים עם צמחייה מוצפת לעומת אזורים ללא צמחייה מוצפת .בממוצע ,שפעת דגי האמנון
הצעירים ב 100-מ"ר עם צמחייה מוצפת היה  88.8עם סטיית תקן של  73.25ואילו באזורים ללא צמחייה מוצפת
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ממוצע דגי האמנון הצעירים ל 100-מ"ר היה  36.4עם סטיית תקן של  .58.6הבדל זה בשפעת דגי האמנון הצעירים
נמצא כמובהק סטטיסטית במבחן  PERM-ANOVAעם  5000חזרות (.)p = 0.018

10
0

October

July

June

*May

April

March

0

2

Vegetation
Absent
Present

Mean # individuals / 100m

20
0

Month

איור  :104שפעה ממוצעת (פרטים 100/מ"ר) של אמנונים צעירים באזורים עם ובלי צמחייה מוצפת בחודשי הסקר (2013-
 .)2014עמודי שגיאה מבטאים את סטיית התקן * .במאי נדגמה רק רשת אחת ולכן לא מוצגת סטיית התקן.
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S. galilaeus

C. zilli

O. aureus

40
35
2

25

Vegetation
Absent
Present

20
15
10

October

July
June

May
April

March

October

July

June

May
April
March

June
May

October
July

Month

April
March

5

Mean number of individuals / 100m

30

איור  :105שפעה ממוצעת (פרטים 100/מ"ר) של אמנונים בוגרים משלושת המינים הנפוצים באזורים עם ובלי צמחייה מוצפת
בחודשי הסקר ( .)2013-2014עמודי שגיאה מבטאים את סטיית התקן.

מבין מיני האמנון הבוגרים אמנון מצוי היה הנפוץ ביותר ,גם באזורים עם צמחייה מוצפת (ממוצע±סטיית תקן:
 13.8±18.4דגים ל 100-מ"ר) ,וגם באזורים ללא צמחייה ( 8.1±11.4דגים ל 100-מ"ר) .במבחן  PERM-ANOVAעם
 5000חזרות לא נמצא הבדל מובהק בין שפעת א .מצוי באזורים עם וללא צמחייה מוצפת ( .)p = 0.4בנוסף על
היותו האמנון הנפו ץ ביותר ,האמנון המצוי גם היה נוכח לאורך כל חודשי הדיגום ,בעוד שפרטים בוגרים של א.
הגליל וא .הירדן היו נוכחים רק בעונת ההטלה ,בחודשים אפריל-יוני (איור  .)105ההבדל בין שפעת בוגרי א .הירדן
ל 100-מ"ר באזורים עם צמחייה מוצפת ( )4.8±5.8לבין שפעתם באזורים ללא צמחייה מוצפת (ממוצע  )2.3±2.6לא
היה מובהק ( .)p = 0.23שפעת בוגרי א .הגליל ב 100-מ"ר באזורים עם צמחייה מוצפת ( )10.7 ± 6.2הייתה גבוהה
מזו באזורים ללא צמחייה מוצפת ( ,)4.1 ± 5.8אך הבדל זה לא נמצא כמובהק ( .)p = 0.058גודל הפריטים הבוגרים
( )TLהיה שונה בין אלה שנתפסו בתוך צמחייה מוצפת ואלה אשר נתפסו מחוץ לה (איור  .)106בכל שלושת מיני
האמנון הנפוצים ,הפריטים הבוגרים אשר נתפסו בתוך הצמחייה היו גדולים באופן מובהק מאשר אלה שנתפסו
מחוץ לה (טבלה .)13
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איור  :106התפלגות גודל של הדגים (אורך בס"מ) מכל תאריכי הדיגום והתחנות שנדגמו במקטעים עם צמחייה מוצפת
(תורכיז) לעומת מקטעים חשופים מצמחייה (ורוד).

טבלה  :14גודל ( )TLממוצע וסטיית תקן של הפריטים הבוגרים משלושת מיני האמנונים בתוך ומחוץ
לאזורים עם צמחייה מוצפת .כל ההבדלים בגודל הממוצע נמצאו מובהקים סטטיסטית במבחן PERM-
 ANOVAעם  5000חזרות.
מין

אמנון הגליל
אמנון הירדן
אמנון מצוי

גודל ממוצע  ±סטיית גודל ממוצע  ±סטיית תקן
(ס"מ) באזורים ללא
תקן (ס"מ) באזורים עם
צמחייה מוצפת
צמחייה מוצפת
13.83 ± 3.2
17.76 ± 3.6
15.7 ± 3.4
17.9 ± 2.7
11.7 ± 1.7
12.7 ± 2.7

מספר
פרטים

P value

143
61
348

<0.01
<0.01
<0.01

גם במינים שאינם ממשפ׳ האמנונים נמצא הבדל בשפעה בין אזורים עם וללא צמחייה מוצפת .לבנונית הגליל,
פרי טים צעירים של לבנון הכנרת וגמבוזיה היו נפוצים יותר באזורים עם צמחייה מוצפת .לעומתם ,קרנון הנהרות
ובינית גדולת קשקש נצפו בעיקר מחוץ לצמחייה (טבלה  .)14לא נצפה הבדל מובהק במגוון המינים בין אזורים עם
צמחייה מוצפת לעומת אזורים ללא צמחיה .מיני הדגים היחידים אשר נצפו בבית גידול אחד ולא בשני היו מינים
אשר נתפסו מהם פריטים בודדים בלבד ,כגון טברנון סימון שהתגלה כנדיר מאוד ועגלסת הירדן אשר בית גידולה
הטבעי הוא אזורים סלעיים שלא נכללו בסקר זה.
דיון
הרוב המכריע של הדגים אשר נתפסו בסקרי האלקטרושוקר היו אמנונים משלושת המינים הנפוצים באגם (א.
גליל א .ירדן ,א .מצוי) (טבלה  .) 14באופן מובהק צפיפות האמנונים הצעירים היתה גבוהה יותר באזורים עם
צמחייה מוצפת לעומת אזורים ללא צמחייה מוצפת בליטוראל הרדוד (איור  .)105ממצאים אלה תומכים בסברה
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שצמחייה חופית מוצפת מהווה בית גידול מועדף על אמנונים צעירים ומתפקדת כאתר אומנה חשוב .בספרות
ידוע כי דגים צעירים מעדיפים צמחייה מוצפת כבית גידול בגלל המורכבות המבנית שהיא מספקת .מורכבות
מבנית זו מספקת הגנה מפני טורפים וכן מהווה מצע להתיישבות של אצות ובע"ח שונים מהם ניזונים הדגים
הצעירים .עבודה זו אינה מכסה את הסיבות להעדפה של האמנונים הצעירים בכנרת את הצמחייה המוצפת ,לצורך
כך יידרש מחקר המשך.
גם אמנונים בוגרים משלושת המינים הנפוצים היו בממוצע מרובים יותר בתוך אזורים בעלי צמחייה מוצפת (איור
 .)106קשר זה תואם ממצאי מחקר קודם שנערך במעבדה לחקר הכנרת ובו נמצא קשר חיובי מובהק בין צפיפות
קיני ההטלה של אמנונים לבין הימצאות צמחייה מוצפת בליטוראל הרדוד .לאור זאת אנו מעריכים כי חוסר
המ ובהקות בהפרשי צפיפות האמנונים הבוגרים נובע מהמספר הנמוך יחסית של יחידות הדיגום ( )n=27ולא מכך
שהקשר אינו משמעותי .בנוסף לצפיפות גבוהה יותר של אמנונים בוגרים ,נמצא גם שגודלם הממוצע של
האמנונים הבוגרים אשר נתפסו בתוך אזורים עם צמחייה מוצפת גדול יותר מגודלם הממוצע של אלו אשר נתפסו
באזורים נקיים מצמחייה מוצפת .מגמה זו נמצאה כמובהקת בכל שלושת מיני האמנונים הנפוצים (טבלה .)14
בעונת הרבייה האמנונים הופכים לטריטוריאליים ,במיוחד א .הירדן וא .מצוי .לפיכך מגמות אלו של אמנונים
בוגרים רבים יותר וגדולים יותר בתוך צמחייה מוצפת ,בשילוב עם ממצאי המחקר המקביל אשר הראה צפיפות
גבוהה יותר של קיני הטלה בתוך צמחייה מוצפת ,מצביעים על כך שצמחייה מוצפת מהווה אתר רבייה מועדף על
אמנוני הכנרת בליטוראל הרדוד .עדות מחזקת נוספת היא שאמנון הגליל וא .הירדן נתפסו בצמחייה המוצפת
בליטוראל הרדוד בעיקר בחודשי הרבייה שלהם (אפריל עד יוני) ,עובדה הרומזת שוב על היתרון של אזור זה כאתר
רבייה.
המלצות העולות מעבודה זו לגבי תפעול האגם זהות לאלו אשר ניתנו בנייר העמדה הנגזר מפרוייקט "ממשק דגים
בכנרת :משונות גנטית ועד קורמורנים" .ההמלצות הן:
( )1יש להימנע מסילוק צמחייה חופית בצפיפות דלילה ובינונית ,וכשיש הכרח לסלקה (למשל כדי לאפשר גישה
נוחה למים) יש לעשות זאת במסדרונות צרים (שמגדילים את קו המגע צמחייה-מים )edge effect ,של עד 30%
מרוחב רצועת החוף.
( )2יש לתכנן הסרה מוגבלת ומבוקרת של צמחייה מעוצה סבוכה (סבך אשלים) כך שיוצרו מסדרונות המובילים
ללגונות (כלומר אזורים ללא צמחייה או עם צמחייה דלילה/בינונית ומוגנים מפני פעולת גלים מכיוון הים הפתוח).
( )3יש להימנע מפגיעה בצומח במעט הלגונות מוגנות הצמחייה הנוצרות מדי פעם סביב הכנרת.
( )4עבודה זו מציגה בפעם הראשונה מזה שנים רבות יכולת מוכחת של דיגום דגים בליטורל של הכנרת באופן
עצמאי ,ללא תלות בדייגים ,תוך שת"פ בין חוקרי המעבדה לחקר הכנרת ואגף הדיג ,ויש לשמר ולפתח יכולת זו.

 4.12שימוש במודל אקולוגי-מרחבי לשיפור ממשק הדייג בכנרת
גדעון גל ,טל סילבר ,אייל אופיר
במימון משרד החקלאות
רקע
הדיג בכנרת מתאפיין בחוסר יציבות קיצונית של שלל הדיג ,בעיקר של המינים בעלי הערך המסחרי הגבוה ביותר,
שהמשמעותי ביניהם הוא אמנון הגליל .על פי נתוני אגף הדיג חלה ירידה בשלל הדיג הכולל ,מ 2163-טון בשנת
 1998לכמות של  840טון בשנת  .2007בשנת  2008הגיע שלל אמנון הגליל ל 8-טון בלבד ,ירידה של  98%ב 10-שנים
וב 90%-ביחס לשלל שנרשם רק ב( 2004-נתוני אגף הדיג ,ועדת אכלוס כנרת  .)5.7.2009אולם החל משנת 2010
החלה עלייה הדרגתית בשלל אמנוני הגליל ובשנת  2014השלל היה  274טון (נתוני אגף הדיג) .תנודות אלו בשלל
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מעידות על חוסר יציבות של המערכת האקולוגית .בשל חוסר היציבות של המערכת יש חשיבות רבה לניהול
מושכל של הדיג באגם ,כיוון שהתנהלות לא נכונה עלולה לגרום לקריסה של אוכלוסיות דגים באגם ועקב כך
לשינוי משמעותי במארג המזון.
תשתית וצמחיית החוף וכן גובה המפלס ידועים כגורמים המשפיעים על אוכלוסיית הדגים באגם הכנרת .כאשר
מפלס האגם עולה הצמחייה שמתפתחת בחוף מוצפת ויכולה לשמש את אוכלוסיית הדגים כמקומות מסתור
וכאזורי הטלה (ראה פרק  .)4.11ניהול האגם מורכב מגורמים סביבתיים הנתונים להשפעת האדם ,וכוללים את
מפלס המים וצמחיית החוף וכן גם אזורי הדיג ,אכלוס הדגים ומאמץ הדיג.
עקב מורכבות המערכת האקולוגית באגמים בכלל ,ובכנרת בפרט ,קשה לחזות את התגובה של מרכיבי המערכת
לצעדי ממשק שונים ללא כלי עזר כגון מודל אקולוגי .היום קיימות תוכנות רבות לבניית מודלים לניהול דיג ואחת
המוכרות והנפוצות ביותר היא התוכנה  .)twt( taCocw wcw taCocmבבסיסה ,תוכנת  twtיוצרת מודל
מאזני של מערכת אקולוגית ,המורכבת בעיקר על בסיס קשרי המזון של כלל הרכיבים במערכת ,כולל מרכיבים
כגון לחץ דיג וטריפה ע"י עופות .לאחר שנוצר המאזן והתוכנה בדקה כי אכן המערכת מאוזנת והקשרים בין
הפרטים עומדים בקריטריונים מסויימים ,ניתן לבחון תוצרי בסיס של המערכת כמו רמות טרופיות ,צריכה ,קשרי
מזון ,זרימת האנרגיה ועוד .על בסיס מודל זה ניתן ליצור שינויים במערכת ולבחון את השפעתם של השינויים על
המערכת האקולוגית בכלל ועל אוכלוסיות הדגים בפרט ,לאורך זמן .כמו כן ,ניתן לבחון תרחישי ניהול שונים
ומורכבים לאורך זמן.
תוכנת  twtכוללת גם את האפשרות לכלול אלמנט מרחבי ( )taCoocaEהמבצע חלוקה דינאמית של ביומסה על
פני רשת המייצגת את שטח האגם ,בעלת רזולוציה נתונה המוגדרת ע"י המשתמש .חלוקת הביומסה מתא מסוים
לכלל התאים השכנים היא אחידה ,פרט למקרים שבהם אזורים מסויימים מוגדרים כהביטטים מועדפים או
הביטטים שיש להימנע מהם .ברמה המעשית ,רכיב  taCoocaEמפעיל את הרכיב הדינאמי בזמן ( )taCocmבכל
אחד מהתאים ברשת ומפעיל מנגנון העברת ביומסה מתא לתא ,כולל שחייה ומעבר אקטיבי של דגים .בגלל
היכולות המרחביות ניתן לבחון ,למשל ,את השפעתם של אזורים סגורים לדיג (למשל הבטיחה בצפון הכנרת) וכן
מהם האזורים בכנרת הנדרשים לצורך שיקום ושמירה על אוכלוסיות הדגים השונות.
מטרת הפרויקט היא ,אם כן ,פיתוח של כלי ניהול מתקדמים על מנת לספק למקבלי ההחלטות כלים שיסייעו
בשיקום הדיג המסחרי בכנרת ובקביעת מדיניות ניהול בת קיימא.
פיתוח ויישום המודל המרחבי – Ecospace
פיתוח ויישום המודל המרחבי כוללים מספר שלבים .חלק מרכזי בפיתוח המודל כולל את הצורך להגדיר שכבות
מידע מרחביות רלוונטיות לרכיבים השונים במארג המזון ,ובעיקר לדגים .שכבות המידע יכולות לכלול כל סוג של
מידע אשר יכול להשפיע על התפוצה או האקולוגיה של בעל החיים ,כגון סוגי הביטטים שונים .סוגי המידע
שהוכנסו למודל הם הביטטים של תשתית וצמחייה ,עומק ,ומעיינות חמים .ניתן ליצור את שכבות המידע במודל
במספר אופנים ,שהיעיל והמדויק ביותר מהם הוא שימוש במערכת מידע גיאגרפי (ממ"ג) .על כן ,השלב הראשון
של איסוף המידע למודל כלל איתור מידע מרחבי של הצמחייה והתשתית החופית של האגם .מידע זה התבסס על
תמונות ממספר מקורות (רט"ג ,פרופ' אביטל גזית וחיא"ל) שאפשרו אפיון של האזור החופי והליטוראל של הכנרת
מבחינת אופי וצפיפות הצמחייה והתשתית .המידע נקלט כשכבות מידע בממ"ג ,בתוכנת  ,PIacDAשהומרו אחר
כך לשכבות במודל המרחבי.
בשכבות הצמחייה הוחלט לסווג את הצמחייה לשני סוגים .הסיבה לכך היא שקיימים בכנרת שני סוגים עיקריים
של צמחייה ,הצמחייה הדו-פסיגית שתקופת הזמן עד שהיא נרקבת ,כאשר היא מוצפת ,היא מספר רב של
חודשים ,והצמחייה החד-פסיגית ,שתקופת הזמן עד שהיא נרקבת היא קצרה יחסית .על כן ,שכבה אחת הייתה
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שכבת אשלים המייצגת את הצמחייה הדו-פסיגית באזור הליטוראל ,והשכבה השנייה הייתה שכבת קנה ,שהוא
הצמח החד-פסיגי הנפוץ ביותר באזור הליטוראל.
שתי שכבות אלו מורכבות כל אחת משתי שכבות נוספות המייצגות את צפיפות הצמחייה; שכבת צפיפות גבוהה
ושכבת צפיפות בינונית.
שכבות התשתית שהוגדרו בממ"ג ואחר כך במודל מתבססות על תמונות קרקע (מקור :פרופ' אביטל גזית ,אונ'
ת"א) מתוך סקר חופי הכנרת שהתבצע בנובמבר  .2010השכבות נבנו מגדלי הגרגר העיקריים המצויים בחופי
הכנרת והם :חול ,אבנים קטנות (הכוללות בתוכן חצץ) ,אבנים בינוניות (הכוללות בתוכן חלוקים) ,בולדרים ואת
כל השילובים ביניהם.
אחרי שכל שטחי הליטוראל ואזורי החוף אופיינו וסווגו לשכבות השונות ,השכבות הוכנסו למודל taCoocaE
שנבנה על בסיס מודל  .Ecosimהמודל המרחבי הוגדר ברזולוציה של  70טורים ו 100-שורות (ראה דוח שנה ב'
של הפרויקט) כך שכל משבצת מייצגת כ 200-מ"ר ויש  7000משבצות אפיון אופציונליות .במודל ,בדומה לממ"ג,
אין מגבלה שמונעת איפיון תא כלשהו ע"י מספר מאפיינים ,כך שבפועל השכבות שנבנו בתוכנת הממ"ג נמצאות
גם במודל אחת על גבי השנייה.
למודל הוכנסו בנוסף לשכבות הצמחייה והתשתית גם שכבת עומק בעומקים של בין  -209ל -234-ושכבת מעיינות
חמים .בימים אלו מוכנסות למודל שכבת טמפרטורה ושכבת כלורופיל המבוססות על נתונים מתצלומי לווין.
לאחר הכנסת השכבות ,לכל מין של דג הוגדר בית הגידול המועדף על פי מאפייני סביבת המחייה הידועים עבורו
ובכך למעשה הוגדרה הפונקציה הקושרת כל מין של דג לאזור מרחבי בכנרת .הגדרת העדפת בתי הגידול למינים
השונים נעשתה על ידי הגדרת יכולת המין להימצא בכל בית גידול לאורך השנה בערכים ( 0-1איור  .)107כאשר 0
הוא חוסר התאמה והמין לא יכול להימצא כלל באותו בית גידול ו 1-מסמל התאמה מלאה והמין יכול להימצא כל
הזמן באותו בית גדול.

איור  :107נתוני העדפת בתי גידול לפי מיני הדגים ,כפי שמופיע במודל.

אחת מאפשרויות בחינת הממשק במודל היא הגדרת אזורים סגורים לדיג לתקופות שונות .כך לדוגמא ניתן ללמוד
על ההשפעה של סגירת צפון האגם לעומת הדרום וכך גם להשוות את מזרח האגם למערב .בנוסף לכך ,ניתן לבחון
ממשקי דיג כגון סגירת הבטחה לתקופות שונות ,למשל סגירת הבטחה לכל השנה ,לחודשיים (כמו שקיים היום)
וכלל לא .ממשקי ניהול הדיג שנבחרו לבדיקה עם הנתונים הקיימים במודל היו א) סגירת אזור הבטחה לדיג לאורך
כל השנה ו-ב) ללא סגירה כלל (איור .)108
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איור  :108השינוי היחסי בביומסה של הקבוצות במודל בין השנים  1996ל 2012 -עם סגירת הבטחה .ככל שהצבע כהה יותר כך
מידת השינוי גדולה יותר ,כך שניתן לראות את הפיזור המרחבי של מיני הדגים בכנרת וההעדפה שלהם לאזורים שונים
בליטוראל ובפלאגי .אמנון מצוי ,לדוגמא ,מעדיף להיות בליטוראל לעומת האזור הפלאגי .בדיקה של סגירת אזור הבטחה
מאפשרת להבין את השפעת האזור על מיני הדגים ובנוסף המודל כולו נותן מידע על אזורים מועדפים.

מתוצאות ראשוניות של המודל ,שכלל את שכבות התשתית ,הצמחייה ,העומק והמעיינות החמים ,עולה כי סגירת
אזור הבטחה לאורך כל השנה ,למשך כל ההרצה (10שנים) ,בהשוואה לאי-סגירה ,משפיעה לחיוב על דגי האמנון
בצורה משמעותית .דגי הקיפון מושפעים גם כן מסגירת הבטחה ואילו דגי הכסיף לא מושפעים כמעט כלל .ישנה
ירידה בביומסה של הלבנון כאשר סוגרים את אזור הבטחה וההסבר לכך טרם ידוע לנו (איור .)109
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איור  :109היחס בביומסה של מינים מסחריים לאחר  10שנים עם סגירת הבטחה למשך כל תקופת ההרצה ביחס להרצה ללא
סגירה כלל .ערכי הביומסה הינם הערכים בתום ההרצה ,כלומר אחרי  10שנים.

מתוצאות אלה אנו יכולים לראות את רגישות המודל והשינויים המתרחשים בביומסת המינים גם ללא הכנסת כל
סוגי השכבות .מידע מהימן יותר ותמונה רחבה יתקבלו לאחר הכנסת כל שכבות המידע המשפיעות על הדגים.
המשך מחקר
בשנה הקרובה תתבצע הפעילות הבאה:




יוכנסו למודל שכבות מידע נוספות שיתארו את המערכת בצורה מהימנה עד כמה שניתן ,לשכבות אלה
יוגדר אפיון העדפות מיני הדגים.
בחינת איכות תוצאות המודל.
הרצה ובחינה של מגוון תרחישי ניהול.
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 5מחקרי אגן ההיקוות של הכנרת וגופי מים אחרים
5.1

שילוב מידע מאנטנות סלולריות לניתוח משקעים על פני שטחים מורכבים:
היבטים תיאורטיים ויישומים הידרומטאורולוגיים (פרוייקט )AMAy

יורי לצ'ינסקי ואלון רימר ,בשיתוף פנחס אלפרט מאוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למדעי הטבע ,המחלקה לגיאו-
פיסיקה
במימון Helmholtz Association of German Research Centers
הקדמה
עבודה זו נעשית על ידינו בהמשך לפרוייקט  PROCEMAעליו עבדנו בשנים  ,2010-2011ואשר נפסק מסיבות
אובייקטיביות .נתוני אותות מרשת אנטנות סלולאריות הוכחו כאמצעי אמין למדידה עקיפה של גשם (איור .)110
לשיטה זו שני יתרונות על פני מד גשם סטנדרטי .1 :כמות ומיקום – התשתית והפריסה של אנטנות סלולאריות
הן כאלה שבמקומות רבים מספרן גדול ,והן ממוקמות באזורים שבהם אין הצבה של מד גשם סטנדרטי .2 .האות
שלפיו מתקבלת עצמת הגשם הוא תוצאה של אינטגרציה של הקו הדמיוני המחבר בין שתי אנטנות ( MWלינק),
להבדיל מהמדידה באמצעות מד גשם שהיא נקודתית .בישראל ,שבה מרבית סופות הגשם הן קונבקטיביות
ומוגבלות בשטחן ,המשמעות היא שלעיתים הסופה אינה עוברת דרך מד הגשם ,ולפיכך אינה נרשמת ,ולעומת זאת
 MWלינק נפרש על מרחק גדול בהרבה ,ולפיכך יש סיכוי טוב יותר למדוד בעזרתו את עצמת סופת הגשם.
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איור  :110נתונים מדודים של  19סופות גשם באזור מערב רמלה (בכחול ,מ"מ) ,ובמקביל נתוני הפרעות בקו פלאפון לפני
נרמול האות (בירוק) ולאחריו (באדום).
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את שני היתרונות האלה ניתן לנצל אם נשכיל לכייל את מדידות ה MW-לינק כך שנוכל להסיק מתוכן את עוצמת
הגשם .במלים אחרות ,האם נצליח לכייל את הנתונים של ההפרעות הסלולריות כך שנקבל מהן מדידות גשם .נוכל
לעשות זאת תוך ניצול המידע הקיים בעקומות עוצמה-משך-תדירות ( )Intensity-Duration-Frequency, IDFשל
אירועי גשם .עקומי  IDFהם הביטוי המקובל שבאמצעותו מודדים את נדירות סופת הגשם (תקופת חזרה) עבור
עוצמת גשם נתונה ,לטווחי זמן נתונים .בדרך כלל העקומות נמדדות לפי אוכלוסיית עוצמות גשם מקסימליות
לשנ ה ,אך לחילופין ניתן לייצר אותן עבור אוכלוסייה של עוצמות גשם לאירועי גשם .תקופת החזרה מבטאת את
מספר האירועים בממוצע שבהם סופת גשם בעוצמה מסוימת (או גדולה ממנה) לפרק זמן נתון עלולה להתרחש.
כך ,למשל ,סופה ש"תקופת החזרה" שלה היא  20צפויה לחזור על עצמה בממוצע כל  20אירועי גשם .לחליפין,
מקובל גם להשתמש במונח "הסתברות" ) (Probabilityשל הופעת סופת גשם השווה ל 1-חלקי תקופת החזרה.
כך ,למשל ,ההסתברות באחוזים של סופת גשם בעלת תקופת חזרה של  20היא  .5%הסתברות נמוכה מתאימה
לסופת גשם נדירה יותר ,ולהיפך .כאמור ,יש לזכור כי זו סטטיסטיקה של אירועי גשם ולא של שנים ,כמקובל.
עקומי  IDFלגשם
עבודתנו התמקדה במאמץ לעבור את השלבים הדרושים על מנת לכייל את פרמטרי ה – Power Law-החוק
שלפיו ממירים את נתוני ההפרעה לאות הסלולרי לנתוני גשם .בשלב ראשון יש לייצר לכל תחנה שמודדת גשם
רציף (כל  10דקות בערך) רשימת אירועי גשם היסטוריים .ניתוח הגשם הנקודתי מתייחס לעוצמות המקסימליות
שנמדדו בסופות שונות .בד"כ נקבעים קריטריונים המאפשרים מיון מוקדם של סופות הגשם וצמצום מספר
הסופות המומלצות לניתוח .בדוגמה שלהלן (איור  )111מוצגת עוצמת הגשם עבור יממה אקראית בפרקי זמן
בסיסיים של  20 ,10=Dו 30 -ו 60-דקות .ניתן להבחין שבגלל האופי האקראי של הגשם ככל שפרק הזמן המוגדר
קצר יותר כך יש הסתברות גבוהה יותר למצוא עוצמת גשם גבוהה יותר .את נתוני הסופות מקבצים תחת טבלה
שבה בדרך כלל מוצגת עצמת הגשם כנגד משך הגשם והתדירות .ביטוי גרפי לטבלה כזו ניתן לראות באיור 112
(שמאל) ,שבו מוצגת עוצמת הגשם ) (Intensityכפונקציה של משך ) (Durationושל הסתברות ).(Probability
שילוב נתוני אותות מרשת אנטנות סלולאריות עם עקומי IDF
ניתוח  IDFדומה ניתן לייצר מתוך אוכלוסייה של "אירועים" שאינם גשם מדוד ,אלא הפרעות בתשדורת של
אותות סלולריים ) (Microwave attenuationבכל  MWלינק .גם עבור נתונים אלה ניתן ליצור טבלה שבה
מוצגות ההפרעות כנגד פרק הזמן שבו חלו ,D ,וההסתברות להופעת ההפרעה .P ,איור ( 112ימין) מציג את עוצמת
ההנחתה באות הסלולרי ביחידות של ( )DB/hourכפונקציה של משך ההנחתה ) (Durationוהסתברותה
) .(Probabilityניתן להראות כי באמצעות פרמטרי ה Power Law-אפשר לקשור בין תוצאות עקום ההנחתה של
האות הסלולרי לבין תוצאות עקום עצמה – משך-הסתברות של אירועי גשם – ובכך לכייל את המערכת כולה.
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איור  :111ניתוח עוצמת גשם ממוצעת (מ"מ\שעה) על פני פרקי זמן של  30 ,20 ,10ו 60 -דקות בתחנת בית דגן.
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איור  :112עקומות ( IDPהסתברות מתקבלת מתוך אוכלוסיית אירועי גשם ולא מתוך אוכלוסיית שנים) של אירועי גשם בבית
דגן (משמאל) ,ו"הנחתה של האות הסלולרי" (המציין הפרעה של גשם) ב MW-לינק במערב רמלה (מימין).

שלבי התקדמות
ניתחנו תוצאות  IDFשל למעלה מ 150-מדי גשם בכל רחבי הארץ שבהם אותרו למעלה מ 500-אירועי גשם עבור
מד גשם יחיד .כמו כן פיתחנו שגרות ב MATLAB-המאפשרות למשתמש לבחור  MWלינק מוגדר מראש ,לאתר
את תחנות המדידה הקיימות הקרובות אליו ביותר ,ולסדר את הנתונים שלו כסדרה בזמן .בשלבים הנוכחיים עיקר
העבודה מושקעת בשתי שגרות  MATLABחדשות:
 .1ניתוח סדרה ארוכה של נתוני הנחתה של  MWלינק ואיתור "אירועים" מתוך הסדרה.
 .2ניתוח כל אירוע וקבלת ערכי הנחתה מקסימליים על פני  30 ,20 ,10דקות וכו'.
הצעד הבא הוא לכייל את הססטיסטיקה של ההנחתה הסלולרית (איור  112ימין) לסטטיסטיקה של (( )D, Pאיור
 112שמאל) .פעולה זו בוצעה עד כה רק על קישור אחד ("מערב רמלה") ,בתהליך ידני ואיטי יחסית .עלינו לפתח
את האלגוריתם כדי להחיל אותו על  MW-לינק ומדידי גשם רבים שנבחרו.

5.2

אפיון שכבת המיקרו בגופי מים גדולים

פלג אסטרחן ,עידית לייבוביץ'
במימון אגודת הידידים
הקדמה:
במהלך  2015התמקד מחקר שכבת המיקרו באיסוף ייחודי (בנפחים גבוהים) של דוגמאות מים משכבת המיקרו
בעזרת דוגם ייחודי שנבנה .המחקר בשנה זו התמקד באזור העיר חיפה ובחופי שקמונה-נמל חיפה .תוך ניסיון
לעקוב אחר מוצא החומרים המזוהים זיהוי ראשוני ע"י הרצה ב ,GC/MS-נאספו במחצית השנייה של השנה גם
דוגמאות אבק (תרומת חומרים מהאוויר) וכניסות מים מנקזים אשר נשפכו לחופי שקמונה ועין דור בעת אירוע
השטפון בחודש נובמבר (תרומת העיר).
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שיטות:
דיגום מים :דיגום מים מעומק  1מטר ומשכבת המיקרו (בעזרת הדוגם המאסיבי) נערך כמתואר בדו"חות קודמים,
דוגמאות מי נקזים נערכו ע"י דיגום זרם מי הנקז אשר הגיע מהיבשה ונשפך לים לאחר אירוע גשם מאסיבי שארע
בחורף ( 2015הדיגום בוצע מנקזים הממוקמים בחוף עין דור ושיקמונה) .דיגום אבק בוצע ע"י שימוש בפילטרי
 GF/Cשעברו עיקור ב 500∘C-והוכנסו לדוגם אבק למשך הלילה .הדוגם מונח על גג המעבדה במכון לחקר ימים
ואגמים לישראל ,תל שקמונה .בנוסף ,נערכה השוואה של התוצאות שנתקבלו עם תוצאות מוקדמות של חומרים
אורגניים שזוהו בעקבות איסוף ייחודי שהתבצע בעבר בהפלגה ארוכה לאורך הים התיכון (מידע לא מוצג) .יש
לציין כי זיהוי מרבית החומרים נערך ע"י השוואה לספריות  MSהקיימות במאגרים ספרותיים ברמת דיוק של 90%
ומעלה .עם זאת ,מספר חומרים עברו אנליזה שניונית ואומתו בהצלחה רבה עם מערך סטנדרטים שנרכש.
במרוצת השנה הבאה נ בצע שימוש נרחב יותר בסטנדרטים בכדי לקבל זיהוי מוחלט למספר רב יותר של חומרים
בהם יש עניין רב (יש לבצע איסוף ורכישה ספציפית כמעט לכל חומר לחוד ,לכן תהליך זה מורכב ביותר) .הצלבה
סופית בין החומרים נערכת בעזרת קוד שנכתב למטרה זו בלבד.
תוצאות ודיון :2015
התוצאה המרכזית המסכמת את העבודה בשנת  2015היא יסוד טבלה ייחודית של חומרים נדיפים+חצי נדיפים
המאפיינים לראשונה את הסביבה הימית ומקורותיה (אבק ,ים וניקוז מהעיר חיפה) .העבודה בשנה זו מוקמה
באזור חוף שקמונה עד נמל חיפה ,והשנה הבאה מתוקדש לאיסוף דוגמאות מסביבות אגם הכנרת.
ניתן לשער שחומרים חדשים יופיעו במרוצת הזמן ולכן זו רשימה חלקית בלבד .עם זאת ,ניתן להתרשם כי מספר
חומרים קיימים כל השנה ואף במקומות שונים .הרשימה מכילה  600חומרים בעלי זיהוי עיקרי על בסיס ספריות
 ,MSכמתואר בהקדמה ,ותיעוד להימצאותם בזמנים ,דוגמאות וריכוזים שונים .התקווה היא כי בעתיד רשימה זו
תגיע לרוויה ,או במילים אחרות – מספר החומרים החדשים אשר יתגלו בכל שנה יהיה נמוך יחסית .שת"פ עם
חוקרים נוספים בארץ ובחו"ל יוכל להביא לפתרון בעיה קשה זו במהירות ולתת תמונת מצב ארצית/עולמית של
חומרים אלו בסביבה הימית .מטעמי עניין פרויקט זה ,נערכו רק החומרים המצויים בשכבת המיקרו ( 140חומרים)
(טבלה  .)15דוגמא בעלת מספר מצומצם ביותר של חומרים המופיעים בטבלה ניתן לראות ברשימה המופיעה
למטה .החומרים השונים זוהו בדגימות שונות ואף בזמנים שונים; כך למשל ניתן לזהות חומרי טבע נדיפים
המגיעים מצמחייה בלבד ,דוגמת הטרפנים שחלקם בעלי נדיפות גבוהה ,ובכל זאת הם נמצאים ביתר בשכבת
המיקרו .מקור אפשרי של חומרים אלו הוא צמחייה יבשתית (כפי שניתן לראות ,חומרים כאלו נשטפו מהחוף דרך
הנקז) ואף הים ודוגמאות אבק .כך גם אלקאנים ,שהם פעמים רבות תוצרי פירוק חומצות שומן ממקורות טבעיים.
גם אלו האחרונים הינם חומרים נדיפים עד גודל מסוים המגיעים לשכבת המיקרו ממקורות שונים .דוגמא נוספת
היא חומרים מבוססי טבעת בנזנית ופטלאטים שהינם פעמים רבות מזהמים סינטטיים ו/או תוצרי פירוק של
תעשיות שונות ,כגון תעשיית הפלסטיק .אלו מועשרים בשכבת המיקרו ,ולפי ניתוח תוצאות שנה זו,הם אף נשטפו
מהחוף וקיימים בדוגמאות אבק\ארוסול (קשה להבדיל ביניהם ע"י בדיקה זו) המגיע לדוגם בשקמונה.
ניתוחים של טבלה זו ,המשך הפעילות והרחבתה יכולים כמובן להביא לניטור יעיל יותר של חומרים אורגניים
נדיפים/חצי נדיפים ממקורות שונים והעשרתם בסביבה הימית .השערת העבודה היא כי מתקיים קשר רציף בין
שכבת המיקרו לאבק ורסס מי ים ,לפיו האבק השוקע מזין שכבה זו בחומרים הידרופוביים ו/או דמויי חומר פעיל
שטח (חפ"ש) .חומרים אלו ואחרים הקיימים בשכבת המיקרו עולים לאוויר בצורת רסס מי ים ,נוחתים שוב וחוזר
חלילה .אם הנחת עבודה זו נכונה ,הרי שרסס מי ים המכיל מזהמים המרוכזים בשכבת המיקרו יכול להתנייד לתוך
תחומי היבשה ביישובי החוף כגון חיפה.
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 חלוקה לפי פרקציות.) ובדוגם האבק (שקמונה, מטר1 , ממצאים עיקריים שנדגמו בשכבת המיקרו:15 טבלה
.) חלקיקי,שונות (מסיס

Compound Name

Family

Nonadecane
Tritetracontane
Hexacosane
Heptacosane
.alpha.-Phellandrene
.alpha.-Pinene
Terpin Hydrate
Limonene
1R-.alpha.-Pinene
Homosalate
Benzene, 4-ethyl-1,2dimethylBenzenesulfonamide,
N-butylBenzenesulfonic
acid, 4-bromo-,
phenyl ester
Benzoic acid, 2-(1oxopropyl)-, methyl
ester
Benzothiazole
Bis(2-ethylhexyl)
phthalate
Phthalic acid, ethyl
pentadecyl ester
Diethyl Phthalate
Phthalic acid,
isobutyl undecyl
ester
Phthalic acid, butyl
hexyl ester
Bis(2-methoxyethyl)
phthalate
1-Nonadecanol
1-Hexadecanol
1-Eicosanol
1-Octadecanol
.alpha.-Phellandrene
.alpha.-Pinene
Terpin Hydrate
Limonene
1R-.alpha.-Pinene
.alpha.-Phellandrene

alkanes
alkanes
alkanes
alkanes
terprns
terprns
terprns
terprns
terprns
Benzenes

סוג הדגימה
והמקור
האפשרי
שכבת
מיקרו לאחר
0.2 סינון
מיקרון
B
F
C
B,C,D
E
E,B
F
E

שכבת המיקרו
ללא סינון

1 מים מ
מטר ללא
סינון

B
F,E
C
B,C,D

 מטר1מים מ
0.2 לאחר סינון
מיקרון

מי
נגר

תאריך
דיגום
ארוסול
ואבק

F

E,B
F
E

E
E,B
F
E

B

B

B

Benzenes

D

D

D

Benzenes

E

E

E

Benzenes

A

A

A

Benzenes

E

E

E

Benzenes
phthalates
(plasticizers)
phthalates
(plasticizers)
phthalates
(plasticizers)
phthalates
(plasticizers)
phthalates
(plasticizers)
phthalates
(plasticizers)
1-R-ol
1-R-ol
1-R-ol
1-R-ol
terprns
terprns
terprns
terprns
terprns
terprns

E

E

E

D,B

D,B

D,B

C

C

C

B,C,D

B,C,D,E,F

B,C,D

L

G
G

J,K
I,J,K
K

G,H

I,J,K

G,H
G,H

J,K
I,J,K

G

G,H

F

L

L

D

D

C,D
B,C,E
D
B
E
E,B
F
E

E,D,C
B,C,E,L
D
B
E,B
F
E

E

E,D,C
E,F
B,F
E
E,B
F
E
E
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J,K
G,H
F

G
G,H

I,J,K

G,H
G,H

J,K
I,J,K

מקרא תחנות דיגום:

5.3

A
B

תאריך  11.7.15תחנת דיגום מעבר לשובר גלים החיצוני של נמל חיפה
תאריך  11.7.15תחנת דיגום בין שני שוברי הגלים החיצוניים של נמל חיפה

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

תאריך  11.7.15תחנת דיגום לפני שוברי הגלים של נמל חיפה
תאריך  11.7.15תחנת דיגום בכניסת הקישון לנמל חיפה
תאריך דיגום  15.10.15מול חוף שקמונה
תאריך דיגום  03.05.15מול חוף שקמונה
מי נגר שקמונה (נובמבר)
מי נגר עין הוד (נובמבר)
תאריך  16.12.15דיגום ארוסול ואבק תחנת שקמונה
תאריך  25.10.15דיגום ארוסול ואבק תחנת שקמונה
תאריך  09.09.15דיגום ארוסול ואבק תחנת שקמונה
תאריך דיגום  28.05.15מול חוף שקמונה

הפיטופלנקטון באגמון החולה

אלה אלסטר
במימון מיג״ל
אגם האגמון הוא גוף מים קטן ( ~1.1ק"מ )2ורדוד (פחות מ 1-מ׳ עומק) שנוצר במסגרת פרויקט שחזור החולה ב-
 .1994האגם מקבל מים משני מקורות :מצינור ניקוז (כל השנה) ומקטע משוחזר של נהר הירדן (בעונה הגשומה).
ניטור הפיטופלנקטון באגמון החל עם מילוי האגם באפריל  1994ונמשך עד  ,1996עם דיגום נוסף ב .1997-אצות
כחוליות באגמון נצפו גם במהלך  ,2000-2001אבל הרכב המינים לא פורסם .ב 2008-חודש ניטור הפיטופלנקטון
באגמון במטרה להתחקות אחר מגוון המינים והתפתחות אוכלוסיית האצות באגם.
דוגמאות לבדיקת ריכוזי כלורופיל וזיהוי פיטופלנקטון נאספו אחת לחודש בנקודת יציאת המים מהאגמון .לבדיקת
הכלורופיל 10-25 ,מ״ל מהדוגמא סוננו בשתי חזרות על פילטרים  GF/Cוהוקפאו .יתרת הדוגמא (כ 100-מ״ל)
שומרה בלוגול בבקבוק כהה .הדיגום נעשה ע"י צוות רשות הטבע והגנים הלאומיים .הפילטרים הקפואים
והדוגמאות המשומרות הועברו למעבדה לחקר הכנרת למדידת כלורופיל ולזיהוי האצות .הפילטרים שימשו
למדידה פלואורומטרית של ריכוזי הכלורופיל לאחר מיצוי באצטון  .90%עשרה מ"ל של דוגמאות משומרות בלוגול
נבדקו תחת מיקרוסקופ הפוך לאחר  24שעות השקעה בתאי שיקוע .האצות זוהו לרמת המין או הסוג על פי
הספרות הטקסונומית המקובלת .תדירות ההופעה של כל מין נקבעה לפי סולם התדירות המוצג בטבלה .16
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כלורופיל
ב 2015-ריכוזי הכלורופיל באגם אגמון נעו בטווח של  ,483.3 – 72.7 µh/Lעם ריכוזים מעל  100מיקרוגרם לליטר
רוב השנה (איור  .)113אלו ריכוזים גבוהים .שיא הכלורופיל נרשם בספטמבר ,במהלך פריחה של אצות כחוליות.
גם ביחס למהלך הרב-שנתי הריכוזים ב 2015-היו גבוהים ,אך לא חריגים.

איור  :113ריכוזי הכלורופיל בנחל באגמון בשנים  .2008-2015פירוט המהלך ב 2015-מופיע באיור הקטן.

הרכב המינים של הפיטופלנקטון
במהלך שנת  2015הרכב המינים באגמון היה כדלקמן :בתקופה של ינואר-מרץ האצות הירוקיות
(  (Monoraphidium contortum ,Scenedesmus acuminatus, Scenedesmus quadricaudaוהצורניות
) (Synedra affinisהיו דומיננטיות (עם ציון  5או  6בסקלת התדירות; טבלה  .)17באפריל צפיפות הצורניות
ירדה ,אבל צפיפות הקריפטופיטי ) (Cryptomonas sp.עלתה .במאי נמצא מגוון רב של מינים מקבוצות
טקסונומיות שונות ,אך הירוקיות ( (Scenedesmus quadricaudaהיו הדומיננטיות .במהלך יוני-יולי מגוון המינים
נשמר גבוה ,אך הצפיפות של כל מין היתה נמוכה יחסית (ציון  1עד  4בסקלת התדירות) .באוגוסט הופיעו האצות
הכחוליות מקבוצת ה )Microcystis wesenbergii, Aphanocapsa sp( Chroococcales-והפכו לקבוצה
הדומיננטית (טבלה  .)16בספטמבר  ,2015באופן יוצא דופן ,נלקחו שתי דוגמאות ,ב 11.09-וב .30.09-בתחילת
ספטמבר ( )11.09נצפתה פריחה חזקה של כחוליות מקבוצת ה )Microcystis wesenbergii( Chroococcales-וה-
 .(Anabaena spp ) Nostocalesלקראת סוף ספטמבר ( )30.09פריחת הכחוליות נגמרה ,ובאגם נצפו בעיקר אצות
מקבוצת העינניות והקריפטופיטה בצפיפות בינונית ( 3-4בסקלת התדירות) .באוקטובר נמצאו אצות מקבוצות
טקסונומיות שונות בצפיפות נמוכה ( 1-3בסקלה) .בנובמבר הקבוצות הדומיננטיות היו
הקריפטופיטה ) ,(Cryptomonas spהצורניות ( )Cyclotella meneginianaוהירוקיות ( .)Ankyra spבדצמבר
 2015לא נלקחו דוגמאות פיטופלנקטון.
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תהליכים רב-שנתיים:
מאז תחילת הניטור באגמון ב 2008-נצפו  180מינים/סוגים של אצות שהשתייכו ל 6-מערכות :קריפטופיטה,
עינניות ,ירוקיות ,כחוליות ,צורניות וקסאנטופיטה .השינויים העונתיים בהרכב המינים חזרו על עצמם :בחורף-
אביב שולטות הירוקיות ,הצורניות והקריפטופיטה .בתחילת הקיץ יורדת צפיפות האצות אך עולה מגוון המינים,
מכל המערכות .בסוף הקיץ (אוגוסט-ספטמבר) באגמון מתרחשת פריחה של אצות כחוליות (הן Chroococcales
והן  .)Nostocalesלאחר סיומה חוזרות לשלוט הירוקיות ,הצורניות והקריפטופיטה.
טבלה  :16המינים הדומיננטיים באגמון ב( 2015-כאלו שקיבלו ציון  5או  6בסקלת הצפיפות שבטבלה )16
30-Nov-15

29-Oct-15

30-Sep-15

11-Sep-15

31-Aug-15

28-Jun-13

26-Jul-15

30-Jun-15

31-May-15
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28-Feb-15

27-Jan-15

6
6
6
6

6
5
6

6

5
5
5

5
6
6

5
5

5
5

5
5
3

5.4

1

0

3

2

0

0

0

2

2

5
4

5
3

5
3

Date

Cyanophyta
Anabaena bergii
Anabaena spiroides
Aphanocapsa sp
Microcystis wesenbergii
Cryptophyta
Cryptomonas sp.
Chlorophyta
Ankyra sp.
Monoraphidium contortum
Scenedesmus acuminatus
Scenedesmus quadricauda
Diatoms
Aulacoseira granulata var.
angustissima
Cyclotella meneginiana
Synedra affinis
Number of species

סטטוס אקולוגי ושירותי המערכת האקולוגיים של אגן ההקוות של הכנרת

גדעון גל ,ניר קורן ,תמר זהרי ,בשיתוף עם דניאל הרינג ,קריסטיאן פלד ,ארמין לורנץ וירון הרשקוביץ (אונ'
דויסברג-אסן) ,אביטל גזית ,ותמר דיין (אונ' ת"א).
במימון קרן GIF
רקע
הכנרת היא האגם הטבעי היחיד בישראל והגדול ביותר במזרח התיכון ,והיא מהווה מקור חשוב למי שתיה ולשורה
ארוכה של שירותי מערכת אקולוגיים רבים נוספים כגון דיג ,נופש ופנאי ותיירות .איכות המים באגם וכן
מאפיינים הידרולוגיים באגם מנוטרים באופן שוטף כחלק ממערכת הניטור שהחלה לפעול באגם בשנת .1969
מערך הניטור כולל גם את ההידרולוגיה של אגן ההיקוות .אך בניגוד למקובל במסגרת האיחוד האירופאי ,ניטור
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אגן ההיקוות אינו כולל מאפיינים ביולוגיים .במסגרות תקנות שנקבעו באיחוד הארופאי ( Water Framework
 ) Directiveנקבע שיש צורך להשתמש במדדים ביולוגיים על מנת לקבוע את הסטטוס האקולוגי של מערכות
אקולוגיות אקווטיות .הסטטוס של מערכת אקולוגית יכול להיות בטווח שבין סטטוס "רע" ( )badלסטטוס "גבוה"
( ,)highכאשר הסטטוס נקבע ע"י השוואה בין מצב המערכת האקולוגית הנבחנת לבין מערכת ייחוס שדומה
במאפייניה למערכת הנבחנת אך (כמעט) ללא השפעה אנושית.
המטרות העיקריות של הפרויקט כוללות:


פיתוח ,ויישום ,מערכת לניטור ואמידה של הסטטוס האקולוגי של הנחלים באגן ההיקוות של
הכנרת.



קביעת הסטטוס האקולוגי של הנחלים.



זיהוי מקורות הלחצים האנתרופוגניים על מערכת הנחלים באגן ההיקוות.

תוצאות והתקדמות
כצעד ראשון בקביעת הסטטוס האקולוגי של הנחלים היה צורך לקבוע את אופי הנחלים ולבצע זיהוי טיפולוגי של
הנחלים וסוגי הנחלים .במסגרת זו נקבעו סה"כ  11סוגים של נחלים באגן ההקוות ,שאופיינו ע"י מאפיינים כגון:
אורך ,טופוגרפיה ,גובה מעל פני הים ,גיאולוגיה ,הידרולוגיה ועוד (טבלה  ,17איור  .)114הסוג הדומיננטי כלל
נחלים בזלתיים קטנים ( )B1שהתפרשו על כ 390-ק"מ שהם כ 42%-מסך כל הנחלים .סוג נוסף של נחלים שהיה
דומיננטי כלל את הנחלים הגירניים הקטנים .נחלים אלו שהתפרשו על כ 340-ק"מ והיוו כ 36%-מסך הנחלים .יחד,
שתי קבוצות אלו כללו כ 80%-מסך כל הנחלים (על בסיס אורך הנחלים) באגן ההיקוות.
טבלה  :17הטיפולוגיה של הנחלים באגן ההיקוות של הכנרת.

)Total length (m

Stream types of small and mid-sized rivers

61,234
342,409
26,883
391,852
18,886
64,129
)Total length (m
6,341
13,131
16,990
8,910
7,427

Type M1: Montane streams
Type L1: Small streams dominated by coarse limestone substrate
Type L2: Mid-sized streams dominated by coarse limestone substrate
Type B1: Small streams dominated by coarse basalt substrate
Type B2: Mid-sized streams dominated by coarse basalt substrate
Type O1: Small lowland-streams dominated by organic or fine substrate
Section types of the Jordan River
J1: Upper Jordan - Karst section
J2: Upper Jordan - Organic or fine-sediment section
J3: Upper Jordan - Basalt section
J4: Lower Jordan - Lake Outflow section
J5: Lower Jordan - Fine-sediment section
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איור  :114הפיזור המרחבי של סוגי הנחלים השונים באגן ההיקוות של הכנרת.

שלב קביעת סוגי הנחלים היה שלב הכרחי בפיתוח מדדים ביולוגיים מכיוון שיש צורך לאתר אתרים שיוכלו לשמש
כאתרי ייחוס .אתרי ייחוס אלו צריכים להיות ממוקמים בתוך סוגי נחלים דומים לאלו שבוחנים .אחרי קביעת
סוגי הקבוצות בוצעו במהלך השנה הראשונה שתי סדרות של דיגום בנחלים ממגוון הקבוצות השונות .במסגרת
הדיגום נדגמו  36אתרים ב 20-נחלים במהלך מאי ויוני ( 2015טבלה  .)18פרוטוקול הדיגום התבסס על הפרוטוקול
המשמש את הניטור באירופה ,עם מספר שינויים על מנת להתאים לאופי הנחלים באגן ההקוות .הדגימות שנאספו
עברו מיון ראשוני במעבדה לחקר הכנרת ומיון מעמיק יותר באונ' ת"א ובאוניברסיטת דויסברג-אסן.
תכניות להמשך
במהלך שנת  ,2016השנה השניה של הפרויקט ,נבצע סדרה נוספת של דיגום .הדיגום יתרכז בעיקר בשדרה
המרכזית של האגן ,בשילוב עם דיגום במספר סוגי נחלים שלא נדגמו בצורה מספקת בשנה הראשונה .כמו כן,
יסתיימו המיון והספירה של הדגימות של השנה הראשונה .על בסיס התוצאות הללו יתבצע ניתוח ראשוני של
איפיון ביולוגי וכן נסיון לקביעת הסטטוס האקולוגי של הנחלים השונים באגן ההיקוות של הכנרת .כמו כן ,נמפה
את הלחצים האנתרפוגניים המופעלים על הנחלים אשר ישמשו כבסיס בהמשך לבניית מודל שיקשור בין הלחצים
לסטטוס הנחלים.

149

. ומאפייני הנחלים בהם בוצע הדיגום2015  רשימת האתרים שנדגמו במהלך שנת:18 טבלה
Date of
sampling
18/05/2015
17/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
15/06/2015
17/06/2015
14/06/2015
14/06/2015
17/05/2015
17/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
15/06/2015
15/06/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
17/06/2015
17/06/2015
16/06/2015
17/06/2015
16/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
18/05/2015
11/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
16/06/2015
16/06/2015
12/05/2015

Streams
Amud
Arbel
Arbel
Azriel
Daliyot
Daliyot
Dan
Dan
Dan
Dan
Dishon
Dishon
Divsha
Gamla
Hermon
Hermon
Iyon
Iyon
Iyon
Jordan
Jordan
Jordan
Jordan
Jordan
Meron
Meshushim
Meshushim
Orvim
Orvim
Rosh Pina
Salukyia
El-Al
Shuach
Snir
Snir
Zalmon

site

Stream geology
(dominant)

Ein-Poem Dn
Wadi Hamam Dn
Wadi Hamam Up
Ein-Zahav Dn
Madjrase_res. Dn
Madjrase_res. Up
Peleg-Dafna
Peleg-Snir
Tel-Dan (main)
Tel-Dan (side)
Ein-Alva Dn.
Gush-Halav
Ein-Divsha Dn
Yonatan
Natu.Resv. Dn
Natu.Resv. Up
Kfar-Yuval
Q.shemona
Tanur
Hadodot Brd.
Hapkak Brd.
Kfar-Blum
Kfar-Hanasi Brd.
Yosef Brd.
Ein Meron Dn
Lower Meshushim
Upper Meshushim
Lower- Dam_dn
Lower- Dam_up
Rosh-Pina SPRING
Ein Salukyia PARK
Samak/El-Al
Little Fajar
Natu.Resv. Dn
Natu.Resv. Up
Ein Zalmon Dn

Organic
Carbonate
Carbonate/Basalt mix
Organic
Basalt
Basalt
Carbonate
Carbonate/Basalt mix
Basalt
Basalt
Carbonate
Carbonate
Basalt
Basalt
Carbonate/Basalt mix
Carbonate/Basalt mix
Carbonate
Carbonate/Basalt mix
Carbonate
Basalt
Organic
Organic
Basalt
Organic
Carbonate
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Carbonate
Basalt
Carbonate/Basalt mix
Basalt
Basalt
Carbonate/Basalt mix
Carbonate

Stream Hydrology
(flow type)
Intermittent
Intermittent
Intermittent
Intermittent
Intermittent
Intermittent
Perennial
Perennial
Perennial
Perennial
Intermittent
Intermittent
Perennial
Intermittent
Perennial
Perennial
Intermittent
Intermittent
Intermittent
Perennial
Perennial
Perennial
Perennial
Perennial
Intermittent
Perennial
Perennial
Intermittent
Intermittent
Intermittent
Intermittent
Intermittent
Intermittent
Perennial
Perennial
Intermittent

altitude
[m] a.s.l.
510
-156
-117
94
-188
-190
123
178
185
200
664
597
70
474
137
343
249
113
378
-158
83
100
-1
92
638
-176
166
74
78
589
432
-22
164
133
138
168

פיתוח מערכת תומכת החלטות לניהול סביבה ימית בים התיכון

5.5

 חוויאר קוראלס, גדעון גל,איל אופיר
במימון קרן פילנטרופית
רקע
 לים. מההידרוספירה של כדור הארץ0.7%  הוא ים סגור בין יבשות המהווה, ערש התרבות המערבית,הים התיכון
 שנפתחה, ותעלת סואץ, מיצר גיברלטר המחבר את הים התיכון לאוקיאנוס האטלנטי,שני חיבורים לימים שכנים
 שהוא שלוחה של האוקיאנוס, (ומאז הועמקה והורחבה מספר פעמים) ומחברת את ים תיכון לים סוף1869-ב
. ממיני האורגניזמים הימיים בעולם7%- מינים ימיים המהווים כ17,000- הים התיכון מאכלס כ.ההודי
150

מזרח הים התיכון הוא אזור בעל מערכת אקולוגית ייחודית הן מבחינת מאפייניה ,ומבחינת הלחצים בה היא
נתונה .האזור הוא בעל יצרנות מהנמוכות בעולם בשילוב עם רמות מאוד גבוהות של טמפרטורה ומליחות .האזור
נחשב עני במיוחד במגוון מיני הדגים ובביומסה של דגים .אוכלוסיות הדגים והמערכת האקולוגית בכללותה
נתונים זה מספר שנים ללחצים אנתרופוגניים הולכים וגדלים הנגרמים ממכלול סיבות .אלו כוללות ,בין השאר,
חדירה של מינים פולשים דרך תעלת סואץ ,שינויי אקלים המשפיעים על טמפרטורת המים ,דיג מסחרי וספורטיבי
מעל ליכולת הנשיאה של המערכת האקולוגית ,פיתוח חופי מואץ ,ופיתוח תשתיות כמו מתקני התפלה ,נמלים
ועוד .בעשור האחרון לחצים אלו אף גברו לאחר מציאת מאגרי גז ניכרים למול חופי ישראל והצורך בביצוע
קידוחים ובניית תשתית הולכה .השילוב של הגורמים והתהליכים השונים הביא לקריסה של הדיג המסחרי,
להעלמות של מיני דגים וחסרי חוליות ולשינויים במערכת האקולוגית .חלק מהתופעות הנצפות במימי חופי
ישראל אינן ייחודיות לארצנו ונצפו לאורך חופיהם של מדינות נוספות בים התיכון.
בעולם קיים מגוון של כלים המאפשרים ניתוח והבנה של התהליכים הגורמים לנזקים שתועדו בשנים האחרונות,
אך אחד הקשיים העיקריים בהתמודדות עם האתגרים העומדים בפני מנהלי מערכות אקולוגיות אלו הוא הצורך
בבחירה בכלים מתאימים ובממשק הנכון שיאפשר לא רק טיפול והתמודדות עם הנזקים אלא גם בחינת חלופות
להמשך אספקת שירותי המערכת האקולוגיים הנדרשים.
על מנת לספק מענה ארוך טווח ובר קיימא למגוון הבעיות ,יש צורך בפתרונות מערכתיים הלוקחים בחשבון את
כלל המערכת האקולוגית תוך התחשבות בצרכים של בעלי העניין ובשירותי המערכת המסופקים ע"י אותה
מערכת .ניתוח ומתן מענה מערכתי שכזה ניתן לעשות אך ורק בעזרת מסגרת של מודל מתאים שמאפשר איגום
של כלל הידע למערכת אחת שבה ניתן יהיה לבצע אינטגרציה של המידע ולבחון את השפעתם של צעדי ממשק
על כלל המערכת האקולוגית .ואכן ,השימוש במודלים אקולוגיים כלל מערכתיים הפך לאחד מכלי הממשק
העיקריים המשמשים כיום מנהלי מערכות אקולוגיות ,אקווטיות וימיות ומקבלי ההחלטות.
מודלי ה )Ecopath with Ecosim( EwE-משמשים מזה כשלושים שנים לניתוח מערכות אקולוגיות של סביבות
ימיות מגוונות .עד כה בשנים האחרונות פותחו כ 40-מודלים של מערכות אקולוגיות שונות בים התיכון (בעיקר
במערב).
במסגרת המחקר הנוכחי אנו מפתחים סדרה של מודלים עבור מרחב המים הכלכליים של מדינת ישראל תוך
שימוש בתוכנות  )EwE( Ecopath with Ecosimהמאפשרות פיתוח מודל מאזני ,מודל דינאמי עם הזמן ומודל
מרחבי .המודל המאזני והמודל הדינמי עומדים בבסיס המודל המרחבי כך שיש צורך לפתח את המודלים משלושת
הסוגים.
במהלך השנה הראשונה למחקר בוצעו מספר שלבים:
 .1קביעת המרכיבים האקולוגים במודל – מגוון המינים הקיים במערכת האקולוגית במרחב המים הכלכליים של
מדינת ישראל הוא גבוה ,כך שלא ניתן לבצע בדיקה ומעקב אחר כל אחד מהם במודל ויש צורך בקביעת מבנה
פונקציונלי בו כל רכיב מכיל קבוצה של מינים בעלי מכנה משותף .החלוקה שבוצעה היא לא טריוויאלית והיא
תוצר חשיבה של גורמים רבים העוסקים במחקר בים התיכון בישראל .בחלוקה ניתן דגש על הפרדה בין מינים
מקומיים לפולשים כדי שהיא תאפשר לנו בהמשך ניתוח והבנה של מגמות הפלישה (איור מס' .)115
 .2איסוף נתונים ממגוון רחב של מקורות עבור הקבוצות במודל – שלב זה הוא החלק המרכזי בבניית המודל.
איסוף הנתונים עבור הקבוצות השונות התבצע ממגוון רחב של מקורות מידע בארץ ובעולם .הנתונים נאספו
עבור הפרמטרים המשמשים לבניית המודל (ביומסה ,תזונה ,יצרנות ביחס לביומסה ,צריכה ביחס לביומסה,
שלל ועוד).
 .3בניית המודל המאזני – נבנו שני מודלים מאזניים ,הראשון הוא לתקופת הזמן  2008-2012והוא מייצג את
המצב הנוכחי של המערכת האקולוגית ,והשני הוא מודל מאזני לשנים  1990-1994שמייצג את מצב המערכת
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האקולוגית בתקופה שבה הלחצים האנטרופוגנים היו פחותים .השוואה בין המודלים המאזניים מאפשרת
בחינה של השינויים המרכזים שחלו במערכת תוך שימוש במספר אינדיקטורים לבחינה של המערכת.

איור  :115מארג המזון במרחב המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל .האיור הוא תוצר של המודל המאזני המדרג את מארג
המזון על פי הרמה הטרופית (הציר האנכי) .כל אחת מהקבוצות במודל (שמייצגות מספר מינים) נצבעה בצבע הקשור
לתפקידה במארג המזון .למשל :ירוק בהיר מציג את הקבוצות שתורמות לייצור הראשוני.

במהלך שנת ( 2015השנה השנייה למחקר) בוצעו השלבים הבאים:
 .1בנייה של טבלת נתונים ( )Time Seriesוכיול המודל הדינאמי בזמן :טבלת הנתונים הוכנה על בסיס כלל
המידע הקיים ברשותנו והיא כוללת נתוני שלל של המינים המסחריים ,ביומסה של חלק מהמינים אשר
נדגמה במסגרת מספר הפלגות מחקר בשנים  2000 ,1994ו ,2010-השינוי היחסי במאמץ הדיג וממוצעים
שנתיים של נתוני טמפרטורה ומליחות .כחלק מהשימוש בנתונים אלו בוצע תהליך של התאמת המודל
לנתונים תוך שימוש בשיטות מקובלות לנושא .המודל הצליח במידה רבה לשחזר את המגמות שנצפו בים
בביומסה של הקבוצות השונות (איור  )116ובשלל הדיג (איור  .)117ההצלחה הייתה גם לגבי מינים
טבעיים לאזור ולגבי מינים פולשים.
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איור  :116ההתאמה בין נתוני הביומסה לתוצאות המודל .הנקודות מייצגות את המידע הקיים והקו הרציף את תחזית המודל.
שני הריבועים השמאליים מציגים קבוצות של מינים מקומיים והריבועים הימניים קבוצות של מינים פולשים.

איור  :117השוואה בין נתוני השלל לתוצאות המודל .הנקודות מציגות את הנתונים ואילו השטחים המלאים מייצגים את
השלל שמתקבל ממאמצי הדיג השונים ,כאשר כל צבע מציג מאמץ דיג שונה .שני הריבועים השמאליים מציגים קבוצות של
מינים מקומיים והריבועים הימניים מציגים קבוצות של מינים פולשים.
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 .2בחינה ראשונית של תרחישי ניהול דיג ועלייה בטמפרטורה
לאחר הבנייה של המודל הדינאמי בזמן והכיול שלו לפי הנתונים בוצע שימוש ראשוני ביכולות שלו על מנת לבחון
מספר תרחישים אפשריים לתקופה שבין ( 2010הנקודה האחרונה בה סופקו נתונים למודל) ל .2030-עד כה נבחנו 4
תרחישים שונים )1 :מצב "כרגיל" ,בו מאמץ הדיג והטמפרטורה נשארים בערכים של שנת  )2 .2010הפחתה של
מאמץ הדיג שבאה לידי ביטוי בהפסקה של דיג המכמורת )3 .עלייה הדרגתית של הטמפרטורה ,כך שבסוף התרחיש
היא תעלה במעלה אחת ביחס לשנת  )4 .2010שילוב של עלייה בטמפרטורה והפחתת מאמץ הדיג .מתוצאות
התרחיש עולה כי הפחתה של מאמץ הדיג משפיעה ,כצפוי ,באופן חיובי על הביומסה של מרבית קבוצות הדגים
(איור  .)118מאידך עלייה בטמפרטורה תורמת לגידול בביומסה של המינים הפולשים אולם מקטינה את הביומסה
של המינים המקומיים ובכך היא מהווה גורם אשר ממתן את ההשפעה של הפחתת מאמץ הדיג .עם זאת ,ההשפעה
של הפחתת מאמץ הדיג היא לא אחידה ומשתנה מקבוצה אחת לשנייה; כך למשל ההפחתה עלולה להביא
להפחתה בביומסה של דגי הסלע עקב עלייה בביומסה בקבוצות אשר ניזונות מהן (איור  .)119הגם שאלו
תרחישים ראשוניים הם מאפשרים בחינה של השפעות שונות של מדיניות הדיג בהינתן תנאי אקלים משתנים.

איור  :118שינויים בביומסה כתוצאה מהפחתת מאמץ הדיג ועלייה בטמפרטורה .הקו השחור מציג את התרחיש בו לא בוצעו
שינויים .הקו הכחול מראה את השפעת הפחתת מאמץ הדיג .הקו אדום מראה את השפעת עליית הטמפרטורה והקו הצהוב
מראה את השפעת השילוב שבין ההפחתה במאמץ הדיג והעלייה בטמפרטורה.

154

איור  :119ההשפעה של הפחתת מאמץ הדיג והעלייה בטמפרטורה על הביומסה של קבוצות המינים במודל .בצד שמאל ניתן
לראות את רשימה חלקית של המינים במודל ,כאשר קו אדום מייצג מין פולש ואילו קו כחול מיצג מין מקומי .התוצאות
משמאל הן תוצאות הפסקת דיג המכמורת ,במרכז תוצאות העלייה בטמפרטורה ובצד ימין התוצאות של השילוב בין העלייה
בטמפרטורה והפסקת דיג המכמורת.

במהלך שנת  2016נבצע את המשימות הבאות:
בניית מודל מרחבי אשר יכלול מידע גיאוגרפי שיכיל נתוני טמפרטורה ,כלורופיל ,בתי גידול ,תשתיות ועוד.
בחינה של מגוון תרחישי ניהול הקשורים למרחב המים הטריטוריאליים והמים הכלכליים של ישראל.

5.6

גליליום – מיזם העשרה ומצויינות במדעים אשכול גליל-מזרחי

רות נ .קפלן-לוי
במימון גליליום
הקדמה
"גליליום""-השותפות האזורית להעשרה ומצוינות במדעים וטכנולוגיה" ,הוקם במטרה לאפשר לילדים ובני הנוער
החיים בגליל המזרחי לפתח את הפוטנציאל הטמון בהם ללימודי חקר ,מדע וטכנולוגיה .ייחודה של התכנית היא
התגייסותם של  17רשויות מקומיות ואזוריות (אשכול רשויות גליל-מזרחי) ,מכוני מחקר (המעבדה לחקר הכנרת
חיא"ל ,מיג"ל ,המכון לחקר הגולן) ,אוניברסיטאות (ביה"ס לרפואה בצפת ,בר-אילן) ומכללות (המכללה האקדמית
תל-חי ,המכללה האקדמית כנרת ,המכללה האקדמית צפת והמכללה האקדמית לחינוך אוהלו) ,מעבדות ומפעלים
לטובת המיזם ,שבמסגרתו ילמדו כחמישים אלף ילדים מדעים ומחקר ברמה הגבוהה והנגישה ביותר.
בבסיס פעולת "גליליום" קיימים שלושה מרכזים אקדמים לנוער המפעילים תוכניות בתוך הגנים ובתי הספר וכן
בשעות אחה"צ .בגילאים הצעירים (גן-יסודי) תוכניות גליליום מייצרות חשיפה והיכרות ראשונית עם העולם
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והשפה המדעית ,ובגילאים הבוגרים הן מתמקדות בפעולות המכוונות ליצירת מצוינות (לימודי  4-5יחידות) ונטייה
להמשך לימודים אקדמיים בתחומי המדעים (עבודות גמר ,מוכנות לאקדמיה ,מדעני וממציאי העתיד ועוד).
במסגרת "גליליום" הוקמו חמש תחנות חקר:






תחנת חקר בנושא מדעי המים ,שהיא שיתוף פעולה בין המכללה האקדמית כנרת והמעבדה לחקר הכנרת,
חיא"ל
תחנה בנושא מדעי הסביבה וחקלאות במכון לחקר הגולן ,קצרין.
תחנת חקר בנושא פיזיקה/טכנולוגיה ומדפסות תלת מימד בבית הספר הר וגיא ,בצפון עמק החולה.
תחנה בנושא חלב (תזונה) וביוטכנולוגיה במכללה האקדמית תל חי.
תחנה במדעי הבריאות/רפואה בפקולטה לרפואה בצפת.

כל תחנה כזו מהווה משאב ידע וטכנולוגיה המשמש את המרכז האקדמי לנוער בכל מכללות השותפות .תחנת
חקר מקשרת בין האקדמיה ואנשי המחקר לפעילות המתרחשת ב"גליליום" .פירוט על פעילות תחנת חקר מדעי
המים בהמשך.
כל מרכז אקדמי לנוער נותן שירות ופועל במרחב הרשויות שסביבו ,אבל – וכאן הייחודיות והערך האזורי –
במסגרת המיזם פועל מערך היסעים במרחב הגאוגרפי של האשכול שמאפשר לתלמידים לבחור את תחומי העניין
שלהם.
כל המערך המורכב הזה יושב על תשתית יוצאת דופן של שותפויות בין רשויות מקומיות ,מכללות אקדמיות,
מכוני מחקר ,תעשיות ,משרדי ממשלה ותורמים – מערך מורכב ורגיש של גורמים שהבינו את הפוטנציאל המצוי
בגליל העליון המזרחי ואת הצורך לשתף פעולה.
פעילות תחנת חקר במדעי המים
בשנת  2015התגבשה תחנת החקר במדעי המים תוך צירוף שותפים לעשייה חשובה זו .במסגרת זו שותפים כיום
בתחנת החקר :המעבדה לחקר הכנרת ,חיא"ל ,מכללה אקדמית כנרת ,רשות ניקוז כנרת ,חברת מקורות ,מפעלי
א.ר.י עמיעד ,ארקל וחוליות ,אגודת המים מי-גולן ,רשות המים ,המכון לחקר הגולן ומכללה אקדמית תל-חי.
התחנה מספקת כיום תמיכה במספר תהליכים מרכזיים:
ליווי אקדמי לתוכנית פרחי מים
תכנית פרחי הנדסת מים היא תוכנית מצוינות בה שותפים "גליליום" ועמותת עתידים .התוכנית פועלת במרכז
האקדמי לנוער כנרת ,ומרכזת התוכנית היא גב' עדנה פיחטמן בליווי אקדמי של דר' רם שפינר ,ראש מסלול
הנדסת מים במכללה אקדמית כנרת ,ושל דר' רות נ .קפלן-לוי ,מנהלת תחנת החקר במדעי המים של "גליליום"
ועמיתת מחקר במעבדה לחקר הכנרת ,חיא"ל .תכנית פרחי הנדסת מים מעניקה לתלמידיה מבואות במדעי המים
ובהנדסת מים.
בשנת הלימודים הראשונה (כיתה י') לומדים התלמידים שלושה קורסים .1 :פיזיקה .2 ,ביולוגיה וכימיה במים
 .3הנדסת מים ,יחד עם הכנה לתכנון וביצוע תהליכי חקר .בין שנה א' לב' מתקיים מחנה מחקרי בו התלמידים
בוחרים נושא מחקר ומנחה לעבודת גמר מתוך מגוון נושאים שמוצגים בפניהם .בשנה השנייה (יא') התלמידים
מתחילים את כתיבת הצעת המחקר ואת ביצוע המחקר עצמו בליווי צמוד של מנחה מדעי ומנחה כתיבה,
וממשיכים בכתיבת עבודת הגמר ,בהיקף של  5יחידות בגרות .הלימודים בתוכנית משלבים הרצאות ,מעבדות
וסיורים לימודיים ,למשל ביקור של התלמידים של מחזור א' במעבדה לחקר הכנרת ,חיא"ל ,בו הם למדו על
תוכנית הניטור ופעילות המחקר במעבדה.
מחזור ראשון החל בשנת הלימודים תשע"ה עם  25תלמידים .כל התלמידים ,המגיעים ממע'ר ,עמק המעיינות,
טבריה ועמק הירדן ,המשיכו לשנה ב' בתוכנית.
המחזור השני החל בשנת הלימודים תשע"ה עם  30תלמידים המגיעים ממע'ר ,טבריה ,בית שאן ,רמת הגולן ,עמק
הירדן ועמק המעיינות .תלמידים אלה נמצאים כעת בשנה הראשונה בתוכנית.
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עבודות גמר במסגרת התחנה
עבודת הגמר ההיאינה בהיקף של  5יחידות בגרות .במהלך ביצוע עבודה זו התלמיד מתמודד עם סוגיה מדעית
מסויימת ומעמיק בה ,הוא מבצע מחקר בנושא ומסכם אותו .הפרוייקט נמשך כשנה וחצי ,התלמיד מתחיל את
הפרוייקט בכיתה יא' ומגיש את העבודה למשרד החינוך באמצע כיתה יב' .ביצוע עבודה זו נותנת הזדמנות
לתלמידי יא' להתמחות בתחומי מדע שאינם במסגרת בית-ספרית או להעמיק בתחומים הנלמדים בבית הספר.
בשנת  2015הוגשו  2עבודות במסגרת תחנת החקר מים:
עבודת גמר בנושא "השפעת משך אינדוקציה לאקינטים על רמת ביטוי הגנים המעורבים בסינתזה ובפירוק של
ציאנופיצין ובסינתזה של פיקוציאנינים באצה הכחולית  ,"Aphanizomenon ovalisporumתחת הנחייתה של דר'
עכסה לופו מהמעבדה לחקר הכנרת.
עבודת גמר בנושא "מעקב אחר השינויים באיכותם של סוגי מים שונים במורד הירדן הדרומי" ,בהנחייתו של דר'
ג'יימס איסטון.
בשנה זו גייסנו  13מנחים אשר ינחו לאורך שנת  25 2016תלמידים סה"כ בעבודות גמר בנושאים שונים הקשורים
למים.
תמיכה בתוכניות חקר
בשנה האחרונה עודכנה התוכנית הלימודית של משרד החינוך במדע וטכנולוגיה סביב "למידה משמעותית" מתוך
רצון לעודד למידה פעילה וחווייתית ,עבודת צוות ,חשיבה מעמיקה ותהליכי חקר ופתרון בעיות .תוכנית זו נקראת
חקר מדעי ובמסגרתה תלמידי כיתות ח'-ט' חווים תהליך חקר מדעי .המרכז האקדמי לנוער כנרת נותן מענה לבתי
הספר בסדרה בת  8מפגשים (סה"כ  30שעות) בהם התלמידים נחשפים לתכנים חדשים ולמעבדות סטודנטים
במכללה ומבצעים עבודת חקר .במסגרת זו תמכה תחנת החקר במדעי המים בפיתוח התוכניות בהיבטים אקדמיים
(מיקרוביולוגיה ואיכויות מים).

תמיכה אקדמית במורים
חלק מתפקיד תחנת החקר הוא לתת מענה ותמיכה אקדמית למורים הנדרשים לפתח מחקר משמעותי עם
תלמידים באמצעים שיש בבתי הספר .בתשע"ה ליוותה תחנת החקר את הפעילויות הבאות:
א .עבודה עם מורי חטיבת ביניים עמק הירדן במסגרת העתודה המדעית לכיתות ח'-ט'.
ב .תמיכה אקדמית במורה מביה"ס תיכון בית ירח ,עמק הירדן ,בביצוע של יחידת האקוטופ עם
תלמידיו .יחידת האקוטופ היא התנסות בתהליך של מחקר קצר בתחום מדעי הסביבה ,בנושאים של
"השפעת ריכוזי דשן חקלאי על קצב הגידול של "Aphanizomenon ovalisporumו"-השפעת כיסוח
צמחיית הליטורל על התפשטות החילזון פסאודופלוטיה".
ג .תמיכה אקדמית במורה מביה"ס תיכון מקיף חורפש ,בביצוע את יחידת האקוטופ עם תלמידים
בנושאים של "השפעת עומק המים על ריכוז החמצן ו " pH-ו"-יוני הקלציום במי השתיה".
השתלמויות
לאורך השנה התקיימו  2השתלמויות – בתחילת השנה לצוות של המרכז האקדמי לנוער כנרת ובהמשך התקיימה
השתלמות משותפת למדריכי "גליליום" ומדריכי רשות ניקוז כנרת אשר מדריכים במעבדה השטה (איור .)121
השתלמויות אלה החלו בהרצאה על תפקידה של המעבדה לחקר הכנרת בניטור האגם ועל המחקרים המתבצעים
במעבדה .לאחר מכן המדריכים סיירו בין מתקני המעבדות ,קיבלו בכל מקום מידע על הנעשה באותה מעבדה על
ידי ראש הקבוצה וגם ביקרו בספינת הדיגום שם קיבלו הסברים מצוות הים.
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איור  :120א .הרצאתו של מנהל המעבדה דר' גדעון גל בפני מדריכי המעבדה השטה; ב .הסבר על הפיטופלנקטון בכנרת על
ידי דר' תמר זוהרי; ג .המדריכים לומדים על חיידקי הכנרת מפיה של דר' אורה הדס; ד .סיור הכרת הספינה ושיטות הדיגום
במעבדה ,הסברים מוטי דיאמנט.

ימי קהילה
יום המדע  – 2015אירוע יום המדע  2015התקיים במעבדה לחקר הכנרת ,חקר ימים ואגמים לישראל .היום הופק
על ידי דר' רות נ .קפלן-לוי וגב' יוכי כחילה.
הפעילות החלה בהרצאה מרתקת מאת דר' תמר זהרי ,מנהלת המעבדה דאז ,על תפקידה של המעבדה בניטור
הכנרת ועל המחקרים המתבצעים בה .לאחר ההרצאה המבקרים סיירו במתקני המעבדה .ראשית הם ביקרו
במעגן ,שם על ספינת הדיגום של המעבדה לחקר הכנרת – הליליאן – המבקרים למדו על שיטות הדיגום השונות
המשמשות את חוקרי המעבדה מאת נציג צוות הים מר עוז צברי-דר .במעבדת הזואופלנקטון המבקרים ראו
דוגמאות חיות של בעלי חיים זעירים במי האגם במיקרוסקופ ושמעו על עולמם של הזואופלנקטון מאת גב' שרה
צ'ווה .לאחר מכן למדו על מכשיר ה FlowCam-מאת דר' נאווה כרמל .במעבדת הפיטופלנקטון האורחים ראו
ולמדו על הסוגים השונים של המיקרו-אצות המאכלסות את אגם הכנרת לאורך השנה מאת דר' תמר זהרי.
במעבדת כימיה דר' ירון בארי-שלוין הסביר על חומרי הדשן במים ועל התרומה של הבוצה לתהליכים המתרחשים
באגם .במעבדה המיקרוביולוגית המבקרים למדו מפיה של דר' אורה הדס על תרומתם של החיידקים לתהליכים
השונים במים ,כגון מעגל החנקן .לסיום דר' אסף סוקניק חשף את הקהל לעולם רעלני הציאנובקטריה והסביר איך
מנטרים ומנטרלים אותם ממי השתיה (איור .)121
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איור  :121א .דר' אסף סוקניק מסביר לאורחים על רעלני ציאנובקטריה; ב .המבקרים מקבלים הסבר מאת מר עוז צברי-דר על
ספינת הדיגום הליליאן; ג .דר' נאווה כרמל מסבירה על ה ;FlowCam-ד .דר' ירון בארי-שלוין מסביר על השכבות השונות
בדגימת בוצה מהאגם; ה .תמונה קבוצתית של האורחים בכניסה לבניין של המעבדה לחקר הכנרת.

הגשמת חלום
משאלתה של ליאם ברנס ,תלמידת כיתה ב' מבית ספר כינר בטבריה שנלחמה במחלת הסרטן וניצחה ,הייתה
להיות דוקטור ליום אחד .ב 9/12/2015-ארחנו את ליאם במעבדה לחקר הכנרת ,בה היא קיבלה הסבר על האגם,
על זואופלנקטון מפיה של גב' שרה צ'אווה ,על מה זה פיטופלנקטון מדר' אלה אלסטר ועל חלזונות הכנרת היא
למדה מבניהו סולימני .לאחר מכן התפנתה ליאם ללמוד על ערכי הגבה ומה ההבדל בין לימון לסודה לשתיה
בעזרת אינדיקטורי ( pHאיור .)122

איור :122ביקור של ליאם ברנס במעבדה לחקר הכנרת – הגשמת חלום.
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 6נספחים
סטודנטים לתארים מתקדמים בהנחיית חוקרי המעבדה לחקר הכנרת – .2015

6.1
מס'

שם
ומשפחה

תואר

אונ'

נושא

מנחה
בחיא"ל

.1

אופיר א'

פוסט
דוקטורט

חיפה

מודל דיג בכנרת

ג' גל

.2

אופיר א'

מסטר

חיפה

הערכה כלכלית של שרותי
המערכת בכנרת

ג' גל

.3

בר-אור א'

מוסמך

בן-גוריון

מעקב אחר חמצון מתאן
אנארובי בסדימנט

ו' אקרט

.4

זילברמן ת'

דוקטורט

מכון גיאולוגי

חקר מחזור החנקן בכלים
איזוטופיים

ע' נשרי

.5

לופו ע'

פוסט
דוקטורט

חיפה

בקרת כחוליות

א' סוקניק

.6

לצ'ינסקי י'

מוסמך

תל-אביב

מדידות גשם באמצעות
אנטנות סלולאריות

א' רימר

.7

לשם ת'

דוקטורט

חיפה

זיהוי
ציאנובקטריה

.8

מכר ש'

מוסמך

חיפה

רעיית אצות
זואופלנקטון

.9

נוסבויים
ש'

מוסמך

טכניון

יישום קלמן פילטר למאזן
האנרגיה בפני המים
בכנרת

א' רימר

.11

סילבר ט'

מסטר

חיפה

יישום של מודל אקולוגי מרחבי
לכנרת

ג' גל

.12

סלע מ'

דוקטורט

בן-גוריון

מתאנוטרופיה

ו' אקרט

.13

סנטוסו א'

דוקטורט

Univ Wikato

השפעת פליטת גזי חממה
על אגם Rotorua

א'
אוסטרובסקי

.14

קוראלס ח'

דוקטורט

אונ' טכנולוגית
בקטלוניה

פיתוח מודל אקולוגי
במערכת אקולוגית של
ים-תיכון

ג' גל

.15

קמינגס ד'

מוסמך

תל-אביב

ניצול צמחייה מוצפת ע"י
אמנונים לרבייה וגיו
בכנרת

ת'.זהרי

.16

שוויצר א'

דוקטורט

חיפה

דינמיקה של אוכלוסיות
חיידקים המלוות פריחה
של מיקרוציסטיס

א' סוקניק

.17

שבתאי-
ינאי ע'

דוקטורט

טכניון

מאובטחות
תשתיות
לאורך חוף הים התיכון
הישראלי-ערך או נטל
לסביבה הימית.

ג' גל

ניו-זילנד
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וכימות
על

ידי

א' סוקניק
ג' גל

6.2

מחקרי המעבדה

 Iמחקרים שהסתיימו במהלך 2015
גורם מממן
משרד התשתיות האנרגיה והמים :רשות המים
משרד התשתיות האנרגיה והמים:
משרד החקלאות
אגודת הידידים
BSF
משרד המדע והטכנולוגיה
 IIמחקרים שהתחילו/נמשכים ב2015 -
גורם מממן
משרד התשתיות האנרגיה והמים :רשות המים

משרד התשתיות האנרגיה והמים:
משרד המדע והטכנולוגיה
חברת מקורות
אקדמיה ישראלית למדעים
משרד החקלאות

GIF
יד הנדיב
רשות הטבע והגנים
מיג"ל
אוניברסיטה עברית
קרן גרמנית
הקרן הלאומית למדע
אוניברסיטת חיפה
אחרות

שם המחקר/שמות החוקרים
 שטפי זרחן באבק (ע' נשרי)
 פיתוח יכולות  DNAברקוד בכנרת (ת' זהרי)






הקשר בין שרידות דגים לצמחייה חופית בליטורל
(ת' זהרי וחוקרי מעבדה)
אפיון שכבת המיקרו בגופי מים גדולים (פ' אסטרחן)
חישה מרחוק של פיטופלנקטון (י' יעקבי)
מדדים ספקטרליים – רעלנים (א' סוקניק)

שם המחקר/שמות החוקרים






















ניטור כימי וביולוגי בכנרת (ג' גל ,תמר זהרי
וחוקרי המעבדה)
חנקן אורגני מומס בכנרת (פ' אסטרחן)
תהליכים ביו-גיאוכימיים של סלניום(י' בארי-שלוין)
מדדים ספקטרליים – אצות (א' סוקניק)
אפיון שכבות המיקרו בגופי מים גדולים (פ' אסטרחן)
מיקרוביום של מים מתוקים (א' סוקניק)
בדיקת רעלני כחוליות (א' סוקניק)
תרדמה ונביטה של ציאנובקטריה (א' סוקניק)
מודל אקולוגי כלכלי (ג' גל)
שרידות דגים (ת' זהרי)
ניטור חומרי הדברה בדגים (פ' אסטרחן)
מיפוי אזורי צמחיה מוצפת בליטוראל ומידול
רביית אמנונים (אורטופוטו)( ,ת' זהרי)
סטטוס אקולוגי של אגן ההיקוות (ג' גל)
מודל ים תיכון (ג' גל)
ניטור אצות בשמורת החולה (א' אלסטר ,ת' זהרי)
ניטור אצות באגמון (א' אלסטר)
קורס לימנולוגיה
ניתוח באמצעות גלי מיקרו ( DFGא' רימר)
עדויות גיאוכימיות (ו' אקרט)
טכניקות אקוסטיות (א' אוסטרובסקי)
אנליזת איכות מי בריכות (א' הדס)
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6.4

דו"חות המעבדה בשנת .2015

דו"ח חיא"ל מס' שם הדו"ח  /המעבדה לחקר הכנרת
סוקניק ,א' ,גל ,ג' ,זהרי ,ת' ,הדס ,א' ,לינדל ,ד' ,קפלן ,א' .2015 .זיהוי וכימות גורמים ביוטיים
T01/2015
המעורבים בקריסה של אוכלוסיות פיטופלנקטון .דו"ח סופי ,מוגש למשרד המדע והטכנולוגיה,
התכנית לפיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות.
T02/2015

קפלן-לוי ,ר' נ' ,אלסטר ,א' ,בנימיני ,י' ,זהרי ,ת' .2015 .פיתוח יכולות  DNAברקוד למיני
הפיטופלנקטון בכנרת .מוגש למדען הראשי ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.

T03/2015

זהרי ,ת' ,גורן ,מ' ,גזית ,א' ,ליאור ,ד' ,פלק ,ר' ,גל ,ג' ,אוסטרובסקי ,א' ,רובינשטיין ,ג' ,שפירו,
ג' ,חולתה ,ג' .2015 .ממשק דגים בכנרת :משונות גנטית ועד קורמורנים .דו"ח מסכם לדצמבר
-2012דצמבר  ,2014מוגש לקרן המדען הראשי ,משרד החקלאות.

T04/2015

זילברמן ,ת' ,גבריאלי ,א' ,לזר ,ב' ,אנגרט ,א' ,גרוס ,א' ,וינר ,ט' ,נשרי ,ע' ,ליבוביץ ,א' ,קורן ,נ'.
 .2015שטפי זרחן וחנקן בכנרת – מקורות חיצוניים ומחזור פנימי באגם .מוגש לרשות המים.

T05/2015

גורן ,מ' ,גזית ,א' ,זהרי ,ת' ,קמינגס ,ד' ,רובינשטיין ,ג' ,אופק ,ת' .2015 .הקשר בין שרידות דגים
לצמחייה חופית בליטורל .דו"ח שנתי לשנת  ,2014מוגש לקרן המדען הראשי ,משרד החקלאות.

T06/2015

אסטרחן ,פ' .2015 .אפיון שכבת המיקרו ,בגופי מים גדולים .מוגש למדען הראשי ,משרד
התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.

T07/2015

זהרי ,ת' ,אוסטרובסקי ,א ,אקרט ,ו' ,אסטרחן ,פ' ,בארי שלוין ,י' ,גל ,ג' ,הדס ,א' ,טיבור ,ג',
נשרי ,ע' ,סוקניק ,א' ,רושנסקי מלינסקי ,ח' ,רימר ,א' ,שליכטר ,מ' .2015 .דוח שנתי לתכנית
ניטור כנרת .מוגש לרשות המים.

T08/2015

ניטור ומחקרי כנרת – דו"ח פעילות המעבדה לשנת .2014

T09/2015

הדס ,א' ,זהרי ,ת' ,סוקניק ,א' .2015 .האם האצה הירוקית  Mougeotia sp.צפויה להחליף את
פריחת הפרידיניום בכנרת? המשמעות לממשק האגם ולהספקת מים .דו"ח מסכם לתקופה ינואר
-2012דצמבר  .2014מוגש לרשות המים.

T10/2015

בארי-שלוין ,י' .2015 .ניטור מתכות כבדות בכנרת .דו"ח שנתי מאוחד (המעבדה לחקר הכנרת
ע"ש יגאל אלון והמכון הגיאולוגי) ,מוגש לתחום כנרת ברשות המים.

T11/2015

גל ,ג' .2015 .שימוש במודל אקולוגי-כלכלי לשיפור ממשק הדיג בכנרת .דו"ח סיכום הפרויקט
בשנה השנייה ,מוגש לקרן המדען הראשי ,משרד החקלאות.
סוקניק ,א' ,רייקל ,ס' ,וינר-מוציני ,ד' ,בוריסובר ,מ' .2015 .מדדים ספקטרלים פלואורוסנטיים
לזיהוי איכותי וכמותי של פריחות רעילות של אצות בסביבה הימית ובמקורות מים מתוקים.
דו"ח שנתי  ,2014מוגש למדען הראשי ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.
אלסטר ,א' . 2015 .ניטור הפיטופלנקטון באגם אגמון בשנה הידרולוגית  .2014-2013מוגש לרשות
הטבע והגנים.
סוקניק ,א' ,רייקל ,ס' ,וינר-מוציני ,ד' ,בוריסובר ,מ' .2015 .מדדים ספקטרלים פלואורוסנטיים
לזיהוי איכותי וכמותי של פריחות רעילות של אצות בסביבה הימית ובמקורות מים מתוקים.
דו"ח חצי שנתי ,מוגש למדען הראשי ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.
אסטרחן ,פ' . 2015 .אפיון שכבת המיקרו בגופי מים גדולים .דו"ח ביניים ,מוגש למדען הראשי,
משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.
אסטרחן ,פ' ,סוקניק ,א' .2015 .חנקן אורגני מומס בכנרת אפיון המרכיבים ,זיהוי -המקורות
והערכת השפעתו על אוכלוסיות הפיטופלנקטון ואיכות מי האגם .מוגש לרשות המים.
גל ג' ,אוסטרובסקי א' ,אסטרחן פ' ,אקרט ו' ,בארי-שלוין י' ,הדס א' ,זהרי ת' ,טיבור ג',
סוקניק א' ,רושנסקי-מלינסקי ח' ,רימר א' ,שליכטר מ' .2015 .דו"ח חצי שנתי לניטור הכנרת.
מוגש לרשות המים.
בארי-שלוין ,י' ,סוקניק ,א' ,נשרי ,ע' .2015 .תהליכים ביו-גיאוכימיים של סלניום בכנרת
והשפעתם על הפריחה העונתית של הדינופלגלט פרידיניום גטוננזה בכנרת .דו"ח התקדמות חצי
שנתי ,מוגש ליחידת מחקרים ,רשות המים.

T12/2015
T13/2015
T14/2015
T15/2015
T16/2015
T17/2015
T18/2015
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