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דבר העורכת
יום עיון כנרת ,שלכבודו אנו מכינים מדי שנה את חוברת "חדשות הכנרת" ,מוקדש לזכרה של פרופ' קולט
צרויה ז"ל ,מנהלת המעבדה לחקר הכנרת בשנים  .1981-1971החוברת פותחת בשיר "הגשם" שכתבה קולט
ומתאים כל כך לימי סתיו אלו.
גליון  27של חדשות הכנרת יוצא לאור כאשר המעבדה לחקר הכנרת מתקרבת לסיום "פרוייקט המודלים"
שבמימון נציבות המים .לכן 5 ,מתוך  10הכתבות המדעיות בחוברת זו עוסקות בפרוייקט זה ובנגזרותיו.
הפרוייקט אפשר הקמת רפסודה לאיסוף נתונים אוטומטי – "האקורפט" )כתבה של וגנר וחובריו( .בזכות
האקורפט עומדות לרשותנו לראשונה סדרות נתוני זמן-עומק כמעט רציפים עבור פרמטרים שונים של
איכות מים כמו חמצן מומס ,pH ,עכירות וכלורופיל .בחוברת שתי כתבות )של נשרי ושל אוסביאטסוב
וזהרי( ,המציגות את השימוש שנעשה בנתונים אלו .כתבתם של גל וברוס מציגה תוצאות של הרצת
המודל לכנרת  ,DYRESM-CAEDYMכתבתם של שילה וחובריו מציגה פיתוח שיטה לחישוב עצמת-רוח
ממוצעת על פני הכנרת שתשמש מעתה כסטנדרט לחישוב עצמת-רוח ממוצעת כקלט למודל.
בנוסף ,החוברת כוללת כתבות העוסקות "בענייני דיומא" בכנרת – דהיינו פריחות קיץ של אצות כחוליות
מקבעות חנקן .בכתבתה של זהרי מתוארת אצה מקבעת חנקן חדשה לכנרת שפרחה בסתיו זה .כתבתם
של סוקניק וחובריו מתייחסת לשאלה :האם ניתן לחזות קיבוע חנקן ע"י אצות כחוליות? כתבתם של הדס
וחובריה עוסקת בתהליך הדה-ניטריפיקציה ,תהליך המסלק חנקן מומס ממי הכנרת ותורם להיווצרות
תנאים מתאימים לקיבוע חנקן .כתבתו של ברמן נותנת תמונה כללית על חשיבותם של חיידקים
באקוסיסטמות מימיות בכלל ובכנרת בפרט.
החוברת מסתיימת בשיר פרידה שכתבה נירה נחליאל לקראת פרידתה מצוות עובדי המעבדה לאחר 4
שנות עבודה ,וברשימת פרסומי המעבדה בשנה האחרונה.

קריאה מהנה !
תמר זהרי
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הגשם
פרופ' קולט צרויה ז"ל )(1934-2001

הסתיו בישר את בואו ,אך כנידונה
המכלה את להט חייה המתקצרים,
נעצה החמה נטולת הרחמים חצי פלדה
על פני האדמה הצחיחה ועל החי הצמא.

אט-אט נבלו וקמלו צמחי הגן,
כותרתו הרחבה של ההיביסקוס החווירה,
הבוגנוויליאה ,אותם פרחי גדר עמידים,
הפיצו לכל עבר את חרוטיהם הנבולים.

טיף טיף טיף על פני הגזוזטראות והגגות
שוטפות הטיפות את העלים ומרטיבות את הגבעולים.
אזי פותחים עבי השמים את מגופיהם לרווחה
כדי שירווה עץ השדה ויוריק שוב העשב.

לכל מכאוב סוף ,לכל סבל קץ.
הצמח מייחל לגשם ,והאדם לאושר.
אל תטיל בכך ספק ,התקווה תמיד תנבוט ותלבלב
כמו הגשם השב לאחר הפורענות.

מצרפתית :חיה ומיכאל אדם ,באר-שבע
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רפסודת "אקורפט" תחנת ניטור ימית אוטומטית בלב אגם הכנרת
אודי וגנר ,עמי נשרי ,תמר זהרי ואסף סוקניק
זה כשנתיים וחצי )מאז מרץ  (2002עוגנת בלב האגם רפסודת הניטור והמחקר "אקורפט" של המעבדה
לחקר הכנרת .מיקומה של הרפסודה בתחנה  ,Aכ 4-ק"מ מערבה מחוף כורסי .ה" -אקורפט" תוכננה
ונועדה להיות מרכז-בסיס עבור תשלובת של מערכות לניטור רציף ודיגום אוטומטי ,ומאז השקתה
משמשת את מטרתה באמונה .היא אוטונומית מבחינת צריכת האנרגיה ,מופעלת מרחוק ומשדרת נתונים
כמעט בזמן אמיתי למעבדה ,ללא צורך בהפלגה .הצבת ה"-אקורפט" באגם נועדה להשיג עליית מדרגה
ביכולות הניטור ומעקב אחר תהליכים לימנולוגיים ,בין השאר הודות לאפשרות להשיג נתוני איכות-מים
רציפים בזמן ,ולדגום בזמנים בלתי נגישים בשיטות המקובלות )ראה גם" :חדשות הכנרת" מס'  ,24נובמבר
" ,2001תחנת ניטור אוטומטית בכנרת"( .מאז הושקה הרפסודה באגם הוצבו בה מספר מערכות ,חלקן
בנוסף לתכנון המקורי.
אלו היו תחנות הביצוע בפיתוח מערכות האקורפט:
• פברואר  – 2002השקת הרפסודה בתחנה  Aבכנרת ,כולל מערכת אספקת אנרגיה סולרית.
• מרץ  – 2002התקנת מערכת לניטור אוטומטי רציף " " RUSSמתוצרת Apprise Technologies
ארה"ב .המערכת מספקת פרופיל עומקים של מספר פרמטרים אחת לכמה שעות.
• מרץ  – 2002הצבת קולטי אבק לדיגום עומסי נוטריינטים מהאטמוספירה.
• מאי  – 2003הצבת מערכת דיגום אוטומטית השואבת דגימות מים מעומקים נבחרים ומאחסנת
אותן בקירור.
• אוגוסט  – 2002הצבת מד זרם  (R.D. Instruments) Workhorse Doppler Current Profilerהמכוון
כלפי מטה וקורא את שדה הזרימה בעמודת המים כולה.
• נובמבר  – 2003הצבת תחנה מטרואולוגית של השירות המטרואולוגי המספקת לראשונה נתוני
רוח ,טמפרטורה ,ולחות ברמה תקנית וברציפות מלב האגם.
הרפסודה
ה"אקורפט" )איור  (1אשר מידותיה האופקיות  7 X 10מ' ,עשויה ברזל במשקל כולל של כ –  11טון ,עם
כושר נשיאה נוסף של כ –  5טון )ממנו מנוצלים כעת כ – 2טון( .כושר הציפה מתקבל משני גופי ציפה
גליליים )מבנה "קטמרן"( בקוטר  1.1מ' .צריפון במידות של  2.5 X 2.0מ' משמש לאחסון הציוד
האלקטרוני של המערכות השונות ,והוא משולב במבנה מעין-סככה שגגו המשופע )  ( 300מכוסה פנלים
סולאריים )לוחות של תאים פוטו-וולטאיים( .השיפוע והמפנה הדרומי של הלוחות מאפשרים נצולת טובה
של כושר ייצור האנרגיה של הלוחות )עד  1300וואט בקיץ( .מצברי  12Vלפריקה-עמוקה )קיבולת 1500
אמפר-שעה( מאפשרים אספקת מתח בלתי מופרעת בכל תרחיש סביר של ירידה ברמות קרינת השמש
)ימי סגריר וכד'(.
מערכת ה –RUSS

מערכת זו מבצעת פרופיל מדידות בעמודת המים ,ברווחי זמן ועומק הניתנים לתכנות .נמדדים הפרמטרים
תכולת חמצן ,טמפרטורה ,pH ,מוליכות חשמלית ,עכירות וריכוז כלורופיל )מדידה
הבאים:
פלואורומטרית( .מכשיר ניטור רב-פרמטרי ) YSIדגם  (6600המצויד בסנסורים לפרמטרים הנ"ל מותקן על
יחידה תת-ימית מבוקרת ציפה )ה"פרופיילר" ,ראה איור  ,(2שתפקידה לסרוק אנכית את עמודת המים ע"פ
תכנית הנקבעת עבורה .יחידה זו מפוקדת מרחוק באמצעות כבל תת-ימי ע"י יחידת הבקרה הממוקמת
בצריפון-הרפסודה .בקרת הציפה והתנועה מעלה-מטה מושגים ע"י שינוי ביחסי נפח אויר-מים בתוך
הפרופיילר בעזרת משאבה .הפרופיילר מרחף למעשה ואינו תלוי מכנית על הכבל .הכבל משמש לאספקת
מתח ולהעברת פקודות למנגנון ההידראולי וכן להעברת נתונים ממכשיר המדידה ליחידת הבקרה בצריפון.
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איור  :1רפסודת האקורפט :תחנת ניטור אוטומטית בכנרת .פריטים בתמונה-1 :מצופי עגינה-2 ,לוחות
פוטו-וולטאיים-3 ,צריפון-4 ,קולטי אבק-5 ,מד-רוח.

איור  :2יחידה תת-ימית של ה :(Profiler) RUSS-משיה מן הים לצורך אחזקה.
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משם הנתונים משודרים למעבדה בחוף ע"פ יוזמת המפעיל במעבדה ,היכול אף לבצע שינויים בתכנות
פעולת המערכת מרחוק .תיאור מפורט של מנגנון בקרת הציפה ושאר היבטים של המערכת הובא מעל
במה זו )חדשות הכנרת ,נובמבר .(2001
רצף הנתונים הנצברים מאפשר התבוננות וניתוח תופעות ברמה של שינויים בסקלות זמן של שעות
אחדות .להלן שתי דוגמאות לאבחון המתאפשר הודות לאספקת נתונים רציפה:
•

•

באיור  3מוצג רצף נתוני זמן–עומק עבור  4ימים במרץ  2003של המדדים השונים :טמפרטורה,
חמצן מומס pH ,וכלורופיל ,המקיימים דפוס השתנות דומה בסקלת זמן יממתית ,אפיון שמאד
קשה להגיע אליו בשיטות הדיגום והניטור הישנות.
באיור  4נצפית שכבה עשירה בחמצן )באופן יחסי( בהיפולימניון העליון ,ששרדה מתחת
למטלימניון נעדר חמצן כמעט לחלוטין במשך מספר שבועות לאחר תחילת השכוב באגם .אף
שתופעה זו מוכרת גם משיטות הדיגום הישנות ,מערכת ה – RUSSמאפשרת לראשונה לעקוב
באופן רציף אחר התפתחותה ודעיכתה ההדרגתית.

דוגמאות נוספות לשימוש בנתוני ה RUSS-מופיעות בכתבות של נשרי וחובריו ושל אוסביאטסוב וזהרי
בחוברת זו.
MARCH 2003
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איור  :3נתוני מדידה סימולטניים של טמפרטורה ,חמצן מומס pH ,וכלורופיל שנאספו ע"י ה RUSS -

המופעל אוטומטית מרפסודת האקורפט.
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DO Saturation, May-June 2003
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איור  :4תצוגת מפת-צבעים של התפתחות רווית החמצן לפי זמן ועומק .מובחנת כאן שכבה נושאת חמצן
בהיפולימניון העליון ששרדה מתחת למטלימניון נטול חמצן במשך מספר שבועות לאחר תחילת השיכוב
באגם.
דוגם מים אוטומטי
בנוסף וכמשלים למערכת הניטור  ,RUSSהוצבה במאי  2003מערכת לדיגום אוטומטי של מי האגם
מפרופיל עומקים .מערכת זו פותחה ונבנתה ע"י צוות המעבדה לחקר הכנרת שבראשו שמשון זכאי ,לאחר
שנבחנו מספר מערכות מסחריות ונמצאו בלתי מתאימות .מי הדגימה נשאבים דרך צינור בקוטר  12מ"מ
אל תוך  24בקבוקי דיגום שנפחם  500מ"ל דרך מערכת-חלוקה מפוקדת )איור  .(5הבקבוקים מאוחסנים
במקרר עד לאיסופם ע"י סירה .צינור היניקה מוצמד אל כבל ה  RUSS -ובכך מתאפשרת שאיבת דגימות
מבוקרת מעומקים שונים ו/או מפרופילים שונים )עד  24דגימות( .מלבד חיבור פיזי זה ל - RUSS-מערכת
הדיגום פועלת כמערכת עצמאית לחלוטין .בהתקבל פקודה לבצע דיגום )של סידרת עומקים( "ממתינה"
המערכת ,כלומר :יחידת הבקרה שלה הממוקמת בצריפון ,לביצוע פרופיל ע"י ה –  RUSSולקריאת העומק
הראשון בסדרה )למערכת הדיגום חיישן עומק משלה( .בהתקבל קריאה כזו מופעל מנגנון השאיבה :תחילה
מוזרמים מים על מנת לנקות את הצינור ממי העומק הקודם ,ולאחר הזרמה של הכמות הנכונה מוזרמים
המים אל בקבוק הדיגום המתאים .ההזרמה מנותבת באופן סידרתי אל הבקבוקים לפי הסדר ,בעזרת
מגופים הנשלטים ע"י הבקר.
מאז השקת המערכת בוצעו עשרה דיגומים אשר הוכיחו את יעילותה אולם המערכת טרם נוצלה כפי
יכולתה וביחס למטרות התכנון בגלל מגבלות תקציביות .דוגמא לפרופילים של  SPRו NH4+ -שבוצעו
בהסתמך על דוגמאות שנדגמו אוטומטית מוצגת באיור .6
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איור  :5מערכת מגופים מבוקרים ובקבוקי איסוף בתוך תא קירור של מערכת הדיגום האוטומטית המוצבת
על ה-אקורפט.
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µ
µg

mg NH4-N/L
2

1

40

0

20

0

0

0

10

10

Depth

30

30

40

40

Depth

20

20

איור  :6פרופילים של  SRPושל  N-NH4+שנמדדו על דגימות מים מתחנה  Aשהתקבלו ממערכת הדיגום
האוטומטית באקורפט.
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תחנה מטרואולוגית
התחנה פועלת החל מנובמבר  .2003זוהי למעשה תחנה ראשונה מסוגה הפועלת ע"פ תקנים מחייבים של
שירות מטרואולוגי ארצי מתוך לב האגם ,והתאפשרה בזכות קיומה של הרפסודה המשמשת לה פלטפורמה
הולמת מבחינת בסיס פיזי )למשל עבור מד-רוח המחייב גובה של  6מטרים( ,מקור אנרגיה חופשי ומחסה
לציוד אלקטרוני חיוני .התחנה מספקת נתוני רוח ,טמפרטורה ,לחות וגשם ,והנתונים מועמדים לרשות
המעבדה לחקר הכנרת.
הבעת תודה:
תכנון ,הקמת ותפעול הרפסודה ,מערכת ה ,RUSS-והדוגם האוטומטי מומנו על ידי נציבות המים במסגרת
פרוייקט המודל האקולוגי לכנרת .הביצוע התאפשר הודות להשתתפותם ותמיכתם של רבים ,מקרב
המעבדה לחקר הכנרת ומחוצה לה .נציין כאן בתודה עמוקה את תרומתם של אנשי אגף התפעול ב"חקר
ימים ואגמים" בחיפה – ראש אגף התפעול גיורא בוקסר על התמיכה המנהלית האישית והמקצועית ,בכל
השלבים החל משלב התכנון ועד להשקת הרפסודה וגם בהמשך הדרך ,הצוללים והימאים יעקב )ויוי( בן
קיקי ,יונה בישופ ,וגדעון עמית .דון )פריצי( רמות מ"חקר ימים" ליווה בנאמנות את התכנון וההרצה של
המערכות האלקטרוניות .תודה – לאנשי המעבדה לחקר הכנרת :צחי רוזנברג ,בועז אברהם ,מאיר חטאב,
ג'יימס איסטון ,ניר קורן ,סמיון קגנובסקי ,ובני סולימני  ,על עזרה רבה בנושאים רבים החל מימאות וכלה
בבניה והקמה .לשמשון זכאי על התמיכה בתחום המכשור האלקטרוני ועל תכנון ובנייה של דוגם המים
האוטומטי .למיקי שליכטר על העזרה והתמיכה בכל הנוגע לטיפול וארגון הנתונים שנאספו וממשיכים
להיאסף .לגדעון גל שתרם זמן ועצה טובה בכל השלבים .תודה לכל אנשי המעבדה אשר תקצר היריעה
מלציין את כל שמותיהם ,ואשר כמעט כל אחד סייע בפרט זה או אחר .יצחק שכטרמן תכנן את הרפסודה
ו"מסגריית נגר" ייצרו את השלדה.
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תוצאות ניטור האקורפט בכנרת
עמי נשרי
דוגמא טיפוסית ליתרונות שגלומים בניטור כמעט רציף ) 4-6פעמים ביממה( של פרופילים של פרמטרים
לימנולוגיים בכנרת היא פרופיל ריכוזי החמצן וה pH-בסוף האביב  -תחילת הקיץ של ) 2003אפריל-יוני(.
בעונה זו ניתן להבחין בכנרת ב 4 -שכבות מים :העליונה ) 0-12מטר עומק( ,המטלימניון ) 12-20מטר(,
ההיפולימניון העליון ) 20-30מטר( והיפולימניון התחתון ) 30מ' עד הקרקעית :ה.(BBL -
השכבה העליונה מוארת ,מתרחשת בה עיקר הפעילות האצתית וקיימים בה ריכוזי חמצן ורמות pH

גבוהים יחסית.
המטלימניון )שבאמצעו התרמוקלינה( מתאפיין ע"י שינויים חריפים בפרמטרים כימיים וביניהם דעיכת
חמצן )ראה איור במאמרם של ווגנר וחובריו-בחוברת זו( וה) pH-איור  (1לרמות נמוכות .נתונים אלה הם
ללא ספק תוצאה של נוכחות ריכוזים גבוהים של חלקיקים אורגניים בשכבה זו שמצטברים בה עקב
גרדיאנט הצפיפות שמצוי בעמודת המים .החלקיקים נעצרים בדרכם מטה בגלל שהם פוגשים שכבה עם
צמיגות גבוהה יותר עקב המים הקרים יותר למטה .שכבה זו מהווה אתר לפעילות חיידקית נמרצת
שגורמת לפירוק חומרים אורגניים ולכן לצריכת חמצן ולהורדת רמת ה. pH-
ההיפולימניון העליון היא שכבה שמבחינה תרמית מיוצגת ע"י פרופיל אסימפטוטי יורד לכיוון מטה
שמייצג הולכה של חום מהשכבות העליונות שמתחממות במהלך הקיץ .שכבה זו גם מתאפיינת בהישארות
החמצן בה עד סוף מאי או אפילו סוף יוני ,כחודש לאחר שהמטלימניון שמעל וה BBL -מתחת נהפכו
לאנוקסיות .כנ"ל לגבי רמת ה pH-הגבוהה יחסית בשכבה זו ביחס לשכבות השכנות .ממצאים אלו
מצביעים על כך שאין ערבוב מסיבי בין שכבה זו לשכנותיה ועל כך שריכוז החומר האורגני הפריק שמצוי
במגע עם מי השכבה קטן יותר מבשכבות השכנות .באיור  1מוצגת העכירות שנמדדה במקביל ל pH
וממנה עולה ששתי השכבות ההיפולימנטיות מאופיינות בעכירות נמוכה יחסית.
השכבה התחתונה ,שכבת ה ,BBL -מתאפיינת במשטר של ערבול אנכי משמעותי שהוא תוצאה של חיכוך
בין התנועה הכמעט אופקית של המים בשכבות התחתונות )עקב פעילות גלים פנימיים( לבין הקרקעית.
ככל שחיכוך זה גדול יותר )תנועה אופקית מהירה של מים( השכבה המעורבבת "גדלה" .בתקופות למשל
עם רוח מתונה ניתן לצפות ל" BBL -דק" יותר .כתוצאה ממשטר ערבול זה הפרופילים האנכיים של
מומסים שונים שמקורם בקרקעית הם כמעט אחידים.
המקור העיקרי של חומרים אורגניים פריקים לשכבות התחתונות הוא שיקוע מלמעלה ,כאשר ברור שחלק
משיקוע זה נבלם במטלימניון .החלק האחר שכולל חלקיקים גסים יותר "מצליח" לשקוע דרך התרמוקלינה
ועד לקרקעית .הוא מתפרק באופן חלקי תוך כדי השקיעה בעמודת המים ולאחר מכן על הקרקעית .אולם
תוצרי הפירוק של הקרקעית )כמו למשל אמוניום או דו-תחמוצת הפחמן או בעקיפין גם הסולפיד(
מוגבלים בפרישה האנכית שלהם .הם מתפרשים ב BBL -אולם המעבר שלהם להיפולימניון העליון לא
יכול להתממש בגלל שהערבול האנכי נפסק בשכבת הגבול שבין שתי השכבות ההיפולימנטיות והמעבר
האנכי של המומסים מעלה מוגבל לדיפוזיה.
אם כך הישארות החמצן לאורך זמן רב בהיפולימניון העליון היא תוצאה של פירוק בקצב נמוך של חומר
אורגני וכן של דיפוזיה מוגבלת של חמצן משכבה זו החוצה לשכבות השכנות .אפקט זה אפשרי רק במצב
שמקדם הדיפוזיה בתוך שכבה זו וכן במישורי המגע שלה עם השכבות השונות הוא בקירוב טוב מולקולרי
או מעט גדול מזה .עניין זה מעורר תמיהה מסוימת מכיוון שהפרופילים של החמצן וה pH-מצביעים על
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תנועות אנכיות אינטנסיביות כתוצאה מגלי כבידה אולם כנראה אין העברה מסית של מים בזמן תנודות
אלו.

איור  .1שינויים בזמן ובעומק של ) pHלמעלה( ושל עכירות )ביח'  ,NTUלמטה( בתחנה  Aמה 21-למאי
עד ה 18-ליוני  .2003הנתונים נאספו באמצעות מערכת ה RUSS-שעל האקורפט.
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אפשר אם כן להניח שמשך השהות של חומרים אורגניים פריקים בעמודת המים ההיפולימנטית הוא קצר
והוא נובע ממהירות שקיעה גבוהה שהיא מצידה תוצאה של שקיעת חלקיקים גדולים .חלקיקים אלו
עשויים להיות גדולים מלכתחילה או לחילופין להיות תוצר של אגלומרציה של חלקיקים דקים בשכבת
המטלימניון ,עקב הצפיפות הגדולה שלהם.
לסכום ,מעקב רציף אחרי הפרופילים של החמצן וה pH-בעמודת המים מביא למסקנות הבאות:
צריכת החמצן הגבוהה של ה ,BBL -כולל הקרקעית ,ושל המטלימניון נובעים ממשך שהות גבוה של
חלקיקים אורגנים פריקים בשכבות אלו ,כפי שמשתקף גם מפרופיל עכירות עמודת המים .מאידך צריכת
החמצן המועטה של ההיפולימניון העליון נובעת משהות קצרה של חלקיקים בה ומהבידוד הפיזיקלי היחסי
של שכבה זו שמעברי המומסים לתוכה הם בדיפוזיה ומעברי החלקיקים דרכה )בכיוון מטה( מהירים
יחסית.
תודות:
העבודה בוצעה במימון נציבות המים במסגרת "פרוייקט המודלים".
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רישום רציף של נתוני כלורופיל מתעד תהליכים עיקריים בחברת הפיטופלנקטון בכנרת
סימה אוסביאצוב ותמר זהרי
בשנת  2002הוצבה לראשונה בתחנה  Aבכנרת תחנת מחקר ,ה"אקורפט" )ראה כתבה של וגנר וחובריו
בחוברת זו( ,שעל גביה מוצבות מערכות שונות לדיגום אוטומטי .מערכת הדיגום העיקרית היא הRUSS-
) (Apprise Technologiesהמבצעת פרופיל מדידות בעמודת המים ברווחי זמן ועומק הניתנים לתכנות
מהחוף .הפרמטרים הנמדדים הם טמפרטורה ,מליחות ,pH ,ריכוזי חמצן ,ריכוזי כלורופיל .הנתונים
משודרים למחשבי המעבדה על חוף הכנרת ומשמשים ליצירת בסיס נתונים לתיאור דינמיקת האגם .ערכי
הכלורופיל הנמדדים על ידי ה  RUSSמאפשרים מעקב בזמן אמת אחר השינויים בריכוזי הפיטופלנקטון
במים.
מטרות מחקר זה היו לאסוף ,לתקן ולכייל את מסד הנתונים הגולמי של רישומי רמות כלורופיל ,ולבחון
אותו למציאת דפוסי פיטופלנקטון בקנה מידה החל מיממתי וכלה בעונתי.
ה RUSS-מייצר  4-8פרופילים של כלורופיל ופרמטרים אחרים ביממה ,במרווחים של  2מטרים בעומקים
בין  3ו 39-מטרים .לערך כל שבועיים חיישן הכלורופיל מוחלף בחיישן מכוייל .הפלט של  ,RUSSבצורת
קבצי  ,.ardמשמש קלט לתוכנת ה ,RUSSViewer-שיוצרת מפות מתאר צבעוניות של זמן-עומק.
בנוסף ,תוכנית הניטור השגרתי מספקת מידי שבוע ערכי כלורופיל ) aקביעה פלואורומטרית של דוגמאות
לאחר מיצוי ב 90%-אצטון( מ 10-13-דוגמאות מעומקים של  0-40מטרים בתחנה  ,Aליד האקורפט .ערכים
אלה משמשים לכיול רטרוספקטיבי של נתוני הכלורופיל של ה ,RUSS-וזאת לאחר הרחקת ערכים חריגים
)< ±2SDשל ערכי כלורופיל מאותו התאריך ומעומקים שכנים( .פקטור מעבר בין הכלורופיל של RUSS
למיצויי הכלורופיל הופעל עבור כל שבוע לביטול ההיסטים החדים במפות הכלורופיל של ה,RUSS-
הנובעים מהחלפת החיישנים מדי שבועיים.
תכנית הניטור סיפקה בנוסף ערכי כלורופיל באינטגרציה לעומק ) 0-15מטרים ,ביחידות של מג' כלורופיל
למטר רבוע( ,את הרכב המינים בפיטופלנקטון )שיטת  (Utermøhlוביומסת משקל רטוב עבור אותם
העומקים ,שבהם נלקחו דוגמאות למיצויי כלורופיל .ביומסת הפיטופלנקטון )כללית ושל מיני מפתח(
ונתוני הכלורופיל של  RUSSעברו אינטגרציה לעומק התרמוקלינה )בזמן שיכוב( או עד לקרקעית )בזמן
ערבוב מלא( ,ובעזרתם חושב מדד מגוון המינים של .Shannon

לאחר רטרו-כיול ,התקבל מסד נתונים רציף של  14חודשים )איור  , (1המראה את האירועים הבולטים
במחזור הפיטופלנקטון בכנרת ,כמפורט:
•

מספטמבר עד אמצע דצמבר  - 2002תקופה זו של ערבוב הולך ומתגבר ,שמביא לערבוב מלא בסוף
דצמבר ,התאפיינה בכלורופיל אפילימנטי נמוך יחסית )פחות מ 15-מקג' לליטר( ,עם שליטה של אצות
כחוליות וירוקיות )עד  77%מכלל ביומסת הפיטופלנקטון( ומגוון מינים גבוה )מדד= .(4.1שיא
כלורופיל מטלימנטי ברור נראה בספטמבר-אוקטובר ,כתוצאה מפריחת קיץ מאוחרת של חיידקים
פוטוסינתטיים.

•

ינואר-פברואר  - 2003תקופה זו התאפיינה בפיזור אחיד של כלורופיל לכל עומק עמודת המים ,עד 40
מקג' כלורופיל לליטר ,כתוצאה מההתפתחות והשיא של פריחה יוצאת דופן בעוצמתה של הצורנית
החוטית  .Aulacoseira granulataלאחר הערבוב המלא ,רוחות חזקות ) 9-10מ' לשניה ,בהשוואה
לממוצע של  2.2מ' לשניה בסתיו( גרמו לערבול חזק של המים ,לא נתנו לאצה לשקוע ואפשרו את
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הפריחה בת  4השבועות .במהלך תקופה זו  A. granulataתרמה עד  86%לביומסת הפיטופלנקטון,
אינדקס מגוון המינים ירד ל.1.8-
•

מרץ-מאי  - 2003תקופה זו התאפיינה בשיכוב כלורופיל חזק ,שנבע מהפריחה הגדולה ביותר של
הדינופלגלט  Peridinium gatunenseשנצפתה מאז תחילת תוכנית הניטור ב .1969-ערכי הכלורופיל
ליד פני המים הגיעו עד  650מקג' לליטר ,וביומסת המשקל הרטוב באינטגרציה לעומק עלתה על 600
גר' למטר רבוע .האצה תרמה עד  98%מכלל ביומסת הפיטופלנקטון ,ומגוון המינים צנח ל.0.26-

•

יוני-נובמבר  - 2003לאחר סיום פריחת הפרידיניום ,כלורופיל היה מפוזר באופן שווה לכל עומק
האפילימניון ,כשאצות כחוליות שולטות בחברה ננופלנקטונית בעיקרה ,בעלת מגוון מינים גבוה
)מדד= .(4.2תקופה זו סוגרת את המחזור השנתי .בשונה מ ,2002-בסתיו  2003לא נצפו ריכוזי
כלורופיל גבוהים בשכבת המטלימניון .מצד שני ,הכלורופיל האפילימנטי היה גבוה פי שניים.
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איור  .1שינויי כלורופיל )מקג' לליטר( בעומק ובזמן ,לאחר כיול ,מבוסס על נתוני  RUSSמה 1-לספטמבר
 2002עד ה 5-לנובמבר  ,2003מראה את התהליכים העיקריים בסוקצסיית הפיטופלנקטון בכנרת.
ברצף הנתונים ניתן לראות תופעות שקשה היה לזהותן בעבר ,לפני קיום בסיס נתוני ה .RUSS-למשל
במרץ  ,2002במהלך המעבר מפריחת הצורניות החוטיות לפריחת הפרידיניום ,עצמות רוח חלשות גרמו ל-
 A. granulataלשקוע ,בעוד ש P. gatunense-הצליח לשמור על מיקומו בחלקה העליון של עמודת המים
)ע"י שחיה( והתרבה אקספוננציאלית .שתי תופעות אלו ניכרו בפיזור האנכי הייחודי ,שבו ערכי כלורופיל
נמוכים באמצע עמודת המים וערכים גבוהים במים הרדודים )בשל הפרידיניום המתרבה( ובמים העמוקים
)בשל שקיעת ה.(Aulacoseira-

15

השלבים בסוקצסיית הפיטופלנקטון שפורטו לעיל דומים לאלה המתועדים בעבר ,אך עם עוצמה ומשך
גבוהים במיוחד גם של פריחת ה A. granulata-בחורף וגם של פריחת הפרידיניום באביב .התופעה משקפת
את תנאי הסביבה הייחודיים :תקופת המחקר ציינה סוף תקופת יובש ארוכה ,עם מפלסים הולכים
ופוחתים .גשמים כבדים החל מדצמבר  2002ושטפים של  ~200%מהממוצע הרב-שנתי גרמו לפני המים
לעלות ב 4.7-מטרים ,תוך העלאת העומסים השנתיים של  TNו TP-פי  .2.5-3בנוסף ,המים העולים הציפו
חגורת צמחיית חוף עבותה ,שהתפתחה במהלך ירידת מפלס מתמשכת ב 8-השנים השחונות .ריקבון
הצמחייה תרם נוטריינטים נוספים .כתוצאה מכל אלה ,ריכוזי ה TP-באגם ,שמהווים לרוב פקטור מגביל,
היו פי  3מהממוצע החורפי הרב-שנתי .בקיץ  2003ריכוזי הכלורופיל באפילימניון היו כפולים מאלו של
השנה הקודמת.
 Peridinium gatunenseהינו יצור בעל כושר שחייה ,שמסוגל לנדוד אנכית .נתוני הזמן-עומק תיעדו נדידה
אנכית יממתית )איור  ,(2ונתמכו ע"י ספירת תאים מעומקים בדידים באמצעות מיקרוסקופ .קבצי הRUSS-
מראים כי במהלך היום ) (6:00-18:00הפרידיניום נשאר ב ~6-המטרים העליונים ,בעוד שבמהלך הלילה הוא
יורד לעומק של עד  ~17מטרים .בולטת העובדה שקצב השקיעה מהיר מקצב הטיפוס כלפי מעלה.
May, 2002
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איור  .2שינויי כלורופיל )מק"ג לליטר( בעומק ובזמן ,לאחר כיול 15-25 ,למאי  ,2002מראה נדידה אנכית
יממתית של האורגניזם השולט .Peridinium gatunense ,קווי רשת אנכיים מציינים חצות .פרידיניום
מתרכז ב 6-המטרים העליונים במהלך היום ,לאחר מכן נודד לעומק התרמוקלינה ) 15-17מ'( במהלך הלילה.

ערכי אינטגרציה לעומק של נתוני הכלורופיל של  RUSSעוקבים אחר ערכי האינטגרציה של הביומסה
הרטובה וגם אחר ערכי האינטגרציה של ריכוזי הכלורופיל הבדידים )איור  .(3כך ה RUSS-יכול לספק
מידע שאינו רק איכותי ,אלא גם כמותי – בהנחה שהכיולים הרטרוספקטיביים בוצעו כהלכה – להשלמת
המידע שנאסף בדרכים קונבנציונליות.
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איור  .3ערכי אינטגרציה לעומק של נתוני הכלורופיל של ) RUSSממוצעים יממתיים ,שכבת מים
מעורבלים ,קו דק( ,מיצויי כלורופיל )שבועי 0-15 ,מטרים ,מעויינים( וביומסת משקל רטוב של
פיטופלנקטון )שבועי ,שכבת מים מעורבלים ,משולשים(.
תודות:
אנו מודים ליוסף יעקובי על נתוני הכלורופיל מעומקים בדידים; לאלון רימר על הנתונים המטאורולוגיים
שנאספו כחלק מתוכנית הניטור של הכנרת .אהוד וגנר תפעל את האקורפט ואסף את נתוני הכלורופיל
הגולמיים של  .RUSSטטיאנה פישביין ספרה את מיני הפיטופלנקטון .העבודה בוצעה במימון נציבות
המים במסגרת "פרוייקט המודלים".
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כיול ואימות מודלים להדמיית המערכת האקולוגית של הכנרת
גדעון גל ולואיז ברוס

1

השימוש במודלים אקולוגים להדמיית מערכות מימיות הופך יותר ויותר לחלק מכלי הניהול של מנהלי
מקורות מים .היתרונות ברורים :המודלים מספקים למנהלי משאבי המים ולמדענים כלי לניתוח והבנת
תהליכים המתרחשים באקוסיסטמה כמו גם את היכולות לבחון את השפעתם של תרחישי ניהול ושינוים,
טבעיים או אחרים ,על משאב המים .מערכת מודלים ) (DYRESM-CAEDYMשפותחה באוניברסיטת
מערב אוסטרליה עוברת בימים אלה תהליך של אפליקציה לכנרת כחלק מפרויקט הממומן ע"י נציבות
המים .מטרת הפרויקט היא פיתוח כלי ניהולי שיאפשר לנציבות המים בחינת השפעת תרחישים על
המערכת האקולוגית של הכנרת ,וכמו-כן לספק למדענים כלי לחקירת תהליכים אקולוגיים שניתנים
לבדיקה ,אך בקושי ,באגם או במעבדה .במהלך השנה האחרונה עסקנו באינטגרציה של השינויים הרבים
שנעשו במערכת המודלים ושילוב של מידע רב שנאסף לאורך הפרויקט.
המודל ההידרודינמי החד-מימדי  DYRESMמשמש להדמייה של הפיזור האנכי של טמפרטורה ומליחות
באגמים ומאגרי מים .זהו מודל המבוסס על הדמית התהליכים הפיזיקליים העיקריים המתרחשים באגמים
והגורמים לשינויים של טמפרטורה ומליחות עם הזמן .האפליקציה של המודל לכנרת נעשית עם הכוונה
להדמות שינויים עונתיים ,שנתיים ,ורב-שנתיים של טמפרטורה ומליחות באגם וכן כבסיס להפעלת המודל
האקולוגי .CAEDYM
המודל האקולוגי  CAEDYMהוא מודל המתאר את התהליכים הביוכימיים העיקריים המתרחשים
באקוסיסטמות מימיות .המודל תוכנן בעיקרו לבחון תהליכי העשרת אגמים בנוטריינטים )איטרופיקציה(
ומבנהו דומה למבנה של המודלים מהסוג ) N-P-Zנוטריינטים-פיטופלנקטון-זואופלנקטון( וכולל גם את
התהליכים המשפיעים על החמצן המומס במים ועל משתני מצב נוספים .אך המודל מורכב יותר
מהמודלים מהסוג  N-P-Zבכך שהוא תוכנן לשמש כמודל לכלל האקוסיסטמה וכולל ,בין השאר ,תהליכים
תלויי מין וקבוצות טקסונומיות כגון היכולת להדמות ולהפריד בין קבוצות פיטופלנקטון שונות .במהלך
השנה האחרונה המודל עבר מספר תמורות מהותיות וכן בוצעו שינויים במבנה קבוצות הזואופלנקטון
אותן אנו מדמים .השינויים שהוכנסו למודל כוללים ,בין-השאר ,השלמת מחזור הפחמן האורגני
והאנאורגני ,שינויים בצורת הדמיית הדגים ,והוספת יכולת הדמיית קיבוע חנקן ע"י קבוצות של אצות.
ביצוע כיול מודלים המדמים מערכות אקולוגיות מצריך מאמץ ניכר וכן מידע רב על התהליכים העיקריים
על מנת להגיע לרמת חיזוי גבוהה .ביצוע כיול של מודלים אלו אינו תהליך פשוט ומורכבותו עולה עם
העלייה במספר הפרמטרים והמשתנים הכלולים במודל .בספרות המקצועית קיימות דוגמאות למספר
שיטות כיול שהמשותף ביניהן הוא הדרישה שערכי הפרמטרים יהיו מתוך טווח נתון של ערכים אשר
נקבעו ניסויית או על-סמך תצפיות שדה .במקרה של  ,DYRESM-CAEDYMבכנרת ,בחרנו לבצע את
הכיול תוך תהליך של ניסוי וטעייה המבוסס על הכרת התהליכים באגם ותוצאות ניסויים שנערכו במעבדה
לחקר הכנרת בעבר.
1אוניברסיטת מערב אוסטרליה
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אימות המודל הוא למעשה בחינת הכיול ומידת החפיפה בין תוצאות הסימולציות לבין הנתונים שנמדדו
באגם .אימות המודל מושג כאשר תוצאות סימולציות שכוילו על בסיס קבוצת נתונים אחת מספקות
התאמה טובה לקבוצת נתונים אחרת מהאגם .השגת אימות של המודל מצביעה על-כך שניתן לבצע
סימולציות עבור פרקי זמן אחרים .קיום מודל אקולוגי מכויל אשר עבר אימות הוא מרכיב חשוב בשיפור
ניהול משאב מים וכלי חיוני לבחינת תרחישי ניהול .על מנת שהמודל יהיה שימושי חשוב שתוצאות
המודל יתארו בדיוק רב את השונות הביולוגית והכימית בסקאלות הזמן והמרחב המתאימות לסוגיות
שנבחנות.
השלמת השינויים והתוספות המתוכננות ב CAEDYM-מחייבות אותנו ,עתה ,לבצע תהליך כיול ואימות
מלאים ,דבר שלא נתאפשר עד כה עקב השינויים הרבים שחלו במודל במהלך השנה האחרונה .כמו-כן,
הושלמו ,בשנה החולפת ,שתי משימות הקשורות באיסוף מידע החשוב לתהליך הכיול .משימות אלו
כוללות סדרה של ניסויים פיזיולוגים שמטרתן הייתה מדידת שורה ארוכה של פרמטרים חשובים למודל
וכן סקירה ספרותית מקיפה של פרמטרים הכלולים במודל האקולוגי .מכיוון שהמודל בתצורתו הנוכחית
כולל יותר מ 100-פרמטרים ,מקור השגיאה העיקרית ביכולת המודל להדמות את הכנרת נעוץ בדיוק של
ערכי הפרמטרים .על-כן ,עם צמצום חוסר הוודאות הקשור בחלק מהפרמטרים של המודל ,חיוני לבצע
תהליך כיול ואימות נוסף ומדויק יותר.
בהמשך אתאר תוצאות ביניים של כיול המודל האקולוגי ,CAEDYM ,תוך התמקדות בחלק העוסק
בהדמיית הזואופלנקטון באגם .למידע נוסף אודות הפרויקט והאפליקציה של המודלים לכנרת אני מפנה
את הקורא לאתר האינטרנט של הפרויקט http://kin-model.ocean.org.il/ :כמו-כן ניתן לקבל ,עפ"י בקשה,
העתקים של דוחות הפרויקט .יש לפנות בקשות אלו לכתובת .gal@ocean.org.il
תהליך כיול ואימות הדמיית הזואופלנקטון במודל האקולוגי ,CAEDYM ,נעשה ברובו ע"י לואיז ברוס
מאוניברסיטת מערב אוסטרליה .כמו-כן ,שותפים לעבודה זו דויד המילטון ,מאוניברסיטת וויקאטו ,יורג
אימברגר ,מאוניברסיטת מערב אוסטרליה ,תמר זהרי ,ממעבדת הכנרת ,דיוויד המברייט ,מאוניברסיטת
אוקלהומה ,ומשה גופן ,ממיג"ל  .במהלך הכיול התעורר הצורך לבצע שינויים במודל .שינוים אלו בוצעו
ע"י הגב' ברוס.
הסימולציות כללו הדמייה של הנוטריינטים העיקריים ) ,(NO3, NH4, PO4חמצן מומס ,ושלוש קבוצות
פיטופלנקטון  :דינופלגלטים המיוצגים ע"י הפרידיניום ,צורניות המיוצגות ע"י האצה Aulacoseira sp.

וקבוצה כללית של ננופלנקטון הנקראת כלורופיטות במודל .הזואופלנקטון חולקו לשלוש קבוצות גודל:
קופפודים טורפים ,מקרו-זואופלנקטון ,ומיקרו-זואופלנקטון )איור  .(1קבוצת המקרו-זואופלנקטון כללה את
המינים הצמחוניים הגדולים ,כגון הקלדוסירה ,וכן שלבים צעירים של קופפודים .קבוצת המיקרו-
זואופלנקטון כללה את המינים הצמחוניים הקטנים כגון מיני רוטיפרה וסיליאטים .הפרמטרים השונים
הדרושים לכל קבוצת זואופלנקטון נקבעו בעיקר ע"ס פרסומים של תוצאות של מחקרים שנערכו בכנרת
ובאגמים אחרים ,או ,במידה של חוסר מידע ,עפ"י הערכות מומחים בתחום .שינוי הביומסה שחל בקבוצת
זואופלנקטון כלשהי ,או במילים אחרות קצב הגידול נטו של זואופלנקטון ,מנקודת זמן אחת לזו שאחריה,
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מחושב כאיזון שבין הטמעה של מזון לבין העלויות המטבוליות כפי שבאות לידי ביטוי בנשימה ,טריפה,
הפרשות וכן בקצב התמותה .ההטמעה של מזון מחושבת כתוצר קצב הרעייה הפוטנציאלי ,השפעת
הטמפרטורה וריכוז המזון )ע"י שימוש במשוואת מיכלס-מנטן( .ריכוז המזון העומד לרשות קבוצת
זואופלנקטון נתונה תלוי בהעדפות המזון של קבוצה זו ובריכוז המזון הזמין במים .הנשימה היא תלויית
טמפרטורה .הכיול בוצע על פרק זמן של שנה ) (1997ועם סיומו הסימולציות הוארכו בשנה נוספת )(1998
למטרת אימות .לצורכי אימות ,נערכה השוואה בין תוצאות הסימולציות לבין תוצאות דיגום
הזואופלנקטון שנערך כחלק מתוכנית הניטור בכנרת .מכיוון שמידע אודות סיליאטים עבור שנת  1997לא
היה בנמצא נעשה שימוש בממוצע הפיזור כפי שנצפה בשנים .1989-1992

קופפודים טורפים

מקרו-זואופלנקטון
)צמחוניים(

מיקרו-זואופלנקטון
)צמחוניים(

Aulacoseira sp.

P. gatunense

ננופלנקטון

)פחמן אורגני חלקיקי( POC

איור  .1תרשים סכמתי של שטפי הפחמן העיקריים כפי שמיוצגים במודל האקולוגי  .CAEDYMהשטפים
הבולטים מיוצגים ע"י קווים רציפים והשטפים המשניים ע"י קוים מקווקווים.
מבחינת תוצאות הכיול והאימות )איור  (2עולה שמערכת המודלים הצליחה לתאר את הפיזור ,עם הזמן,
של העומק הפוטי ,החמצן המומס ,הנוטריינטים ,הפיטופלנקטון והזואופלנקטון .בחלק מהמקרים הייתה
התאמה טובה בין תוצאות המודל לבין נתוני השדה ובמקרים אחרים התאמה פחות טובה .התאמה טובה
בין התוצאות לבין נתוני השדה ניתן לראות למשל בפיזור החמצן ,הפחמן החלקיקי ובנוטרייאנטים ,בעיקר
ה NO3-ו NH4-אך פחות ב .PO4-המודל גם תיאר בצורה טובה את השינויים עם הזמן של האצות אם כי,
יש לציין ,שלעיתים היה חוסר התאמה מסוים בריכוזים המוחלטים ,בעיקר בריכוזים הגבוהים.
תיאור מוצלח של האצות וכן של האינטראקציות בין קבוצות הזואופלנקטון הוביל להתאמה גבוהה בין
נתוני השדה לסימולציות בכל הקשור לקבוצת המקרו-זואופלנקטון ,והצלחה מוגבלת יותר עם קבוצת
הטורפים .במקרה של המיקרו-זואופלנקטון ,למעט מקרה בודד ,המודל המעיט בריכוזם ולא הצליח לשחזר
את השינויים העונתיים .יתכן וערכים נמוכים אלו נובעים מכך שחיידקים ,המהווים את אחד ממקורות
המזון שלהם ,לא נכללו בהרצות אלו .הרצות עתידיות יכללו את החיידקים.
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איור  .2השוואה בין נתוני שדה לבין תוצאות הכיול והאימות )קו רציף( עבור השנים  .1997-1998ההשוואה
כוללת את הנוטריינטים העיקרים ,חמצן מומס ,פחמן חלקיקי ,שלושת קבוצות הפיטופלנקטון ,שלש
קבוצות הזואופלנקטון וכן העומק הפוטי )הוגדר כעומק שאליו מגיעה  1%מעצמת האור שבפני המים(.
נתוני השדה מבוססים על מערכת הניטור בכנרת .הדגימות נדגמו בתחנה  Aבמרכז האגם בתדירות של
פעם בשבוע )נוטריינטים ,פחמן ,ופיטופלנקטון( או פעם בשבועיים )זואופלנקטון( ותוצאות הסימולציות
מייצגות תוצאות יומיות.

תוצאות הכיול והאימות והצלחת הדמיית האינטראקציות העיקריות בין הרמות הטרופיות השונות ,כפי
שבאות לידי ביטוי באיור  ,2מצביעות על-כך שהתהליכים המתוארים במודל אכן מדויקים ,אך חוסר
הוודאות הקשור בערכי הפרמטרים עדיין מצמצם את דיוק התוצאות .דוגמא לכך היא חוסר בהתאמה
מלאה בין ערכי הקופפודים הטורפים בתקופות שבהם היו עליות בריכוזי המקרו-זואופלנקטון .חוסר
התאמה זה נובע מלחץ טריפה נמוך של הקופפודים על המקרו-זואופלנקטון .יש להניח ,שהמידע החדש
אודות הערכים של חלק מהפרמטרים יסייעו בשיפור נוסף של התוצאות.
אחד היתרונות של השימוש במודלים הוא היכולת לנתח תהליכים ושטפים שקשים להבנה מתוך בחינת
נתוני שדה שהם לרוב מוגבלים בהיקף וברזולוציה שלהם .אנו מדגימים זאת ע"י בחינת מרכיבי שטפי
הפחמן כפי שעולה מתוצאות הכיול והאימות.
בדיקת הפיזור החודשי של הביומסה באגם ,עפ"י תוצאות הסימולציות ,מצביעה על כך שמרבית הביומסה
מופיעה כפחמן חלקיקי )איור  .(3ביומסת הפחמן החלקיקי מייצגת בין  40-80%מסה"כ הביומסה .הערכים
הגבוהים ביותר היו בעיקר בחורף ותחילת האביב ,אם כי ,יש לציין שהיו הבדלים בין שני שנות
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הסימולציה .ביומסת הפיטופלנקטון היוותה במהלך הסימולציות בין  10-60%מסה"כ הביומסה ,בממוצע
חודשי .ביומסת הזואופלנקטון ,היוותה חלק קטן מסה"כ הביומסה ולא עלתה על כ 15%-בממוצע חודשי.

איור  .3פיזור הביומסה )כ %-מסה"כ הביומסה( ,בין שלש הרמות הטרופיות ,באגם עפ"י תוצאות
הסימולציות :פחמן חלקיקי ,פיטופלנקטון וזואופלנקטון .הערכים מבטאים ממוצעים חודשיים.
בחינת שטפי הפחמן בין הרמות הטרופיות השונות ,במהלך הסימולציה ,העלתה כי חלק ניכר מהפחמן
עובר דרך הזואופלנקטון בעקבות רעייה של פיטופלנקטון או ע"י תזונה המבוססת על פחמן חלקיקי אחר
)איור  .(4ממצא זה מעיד על כך שהזואופלנקטון משחק תפקיד חשוב במיחזור הפחמן באגם ,דבר הבא לידי
ביטוי בתוצאות הסימולציה .למרות שלרוב ,השטף העיקרי הוא בין הפחמן החלקיקי והזואופלנקטון,
לעיתים השטף שבין הפחמן החלקיקי לפיטופלנקטון הוא הגבוה ביותר.
תוצאות הכיול והאימות ,של מערכת המודלים ,כפי שהוצגו כאן מעידות על יכולת המערכת להדמות את
המערכת האקולוגית של הכנרת בצורה טובה ,למרות שמדובר בכיול לא סופי .כמו-כן ,עולה מתוך
התוצאות שהמודלים מדמים בצורה טובה את התהליכים המרכזיים בכנרת ויכולים לשמש ככלי יעיל
לניתוח והבנת התהליכים השונים .יש לצפות שעם סיום פרויקט זה ,באמצע שנת  ,2005יוכל המודל
להדמות בצורה טובה יותר את המערכת האקולוגית של הכנרת וכן יוכל לשמש ככלי אופרטיבי של נציבות
המים .כחלק מכלי אופרטיבי זה ,אנו שוקדים בימים אלו על בחינתם של מספר רב של תרחישי ניהול.
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איור  .4שטפי הפחמן עפ"י תוצאות הסימולציות של :סה"כ היצרנות הראשונית ) ,(Total Prodרעיית
פיטופלנקטון ) (Phy2Zoopופחמן חלקיקי ) (POC2Zoopע"י זואופלנקטון ,והפרשות ותמותה של
פיטופלנקטון ) (Phy2POCוזואופלנקטון ) (Zoop2POCלמאגר הפחמן החלקיקי.
תודות:
העבודה בוצעה במימון נציבות המים במסגרת "פרוייקט המודלים".
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חישוב ערך רוח יחיד המייצג השפעת שדה רוח דו-ממדי על אגם כנרת
אלעד שילה ,2יצחק מהרר ,2אלון רימר ושמואל אסולין

3

שדה הרוח מעל אגם כנרת משמש כאחד מהכוחות הבסיסיים המניעים מגוון של תהליכים פיזיקאליים
כימיים וביולוגיים באגם .לרוח תפקיד עיקרי ביצירת זרמים וגלים בפני השטח ובעומק ,בהסעת מומסים
וחלקיקים מרחפים ,ובערבוב עמודת המים באגם .לפיכך יש ליחסי הגומלין בין משטר הרוחות לאגם
השפעה גם על תהליכים הקובעים את איכות המים באגם .שאלות על הגורמים הקובעים את איכות המים
באגם התעוררו ביתר שאת כאשר שילוב של מספר שנים דלות במשקעים ועלייה בכמויות המים
הנשאבות מהאגם גרמו לירידה רציפה במפלס עד לקבלת המפלס הנמוך ביותר הרשום בתולדות האגם
בסתיו  .2002קיים ויכוח האם ירידת מפלס עלולה לגרום להידרדרות מסוכנת באיכות מי האגם ,או רק
לתגובה מוגבלת ) .(Gal et al 2003שימוש במודל ממוחשב המתאר באופן פיזיקלי תהליכים המתרחשים
באגם ,יכול לשמש ככלי עזר המתאר כיצד ישפיעו הכוחות הפועלים על האגם בהווה על פרמטרים שונים
של האגם בעתיד .החשיבות בשימוש במודל נתונה לאופן אימותו ועימותו מול תוצאות המדידה .כלומר:
לפירוש הניתן לתוצאות המודל מתוך ידיעת מגבלותיו.
במעבדה לחקר הכנרת משתמשים כיום במודל מחשב הידרודינמי חד ממדי DYRESM

) .(Dynamic Reservoir Model, Imberger and Patterson 1981מודל זה מחשב פרופיל אנכי של
טמפרטורה ,צפיפות ומליחות באגם בעזרת מערך משוואות פיזיקליות .הרוח הנושבת מעל האגם משמשת
כתנאי שפה )קלט( למודל .מכיוון שהמודל חד-ממדי ,רק ערך יחיד של מהירות רוח משמש כקלט בכל צעד
זמן .עד כה נערכו הרצות המודל תוך שימוש בנתוני מהירות רוח שנמדדו בתחנה בודדת הממוקמת קרוב
לחוף באזור טבחה .שימוש בקלט כזה כולל בתוכו הנחה כי שדה הרוח מעל האגם הוא אחיד .אולם
מדידות רוח וסימולציות בעזרת מודלים מטאורולוגיים דו ותלת ממדיים ,שנערכו במרוצת השנים הראו
בברור כי שדה הרוח מעל האגם אינו אחיד ,וכי קיימת בו שונות מרחבית משמעותית ),Serruya (1975
)Avissar and Pan ,Mahrer and Assouline (1993), Alpert et al (1982), Assouline and Mahrer (1996

) .(2000מכאן שהרצת המודל  DYRESMעם נתוני רוח מתחנה בודדת עלולה לגרום לקבלת תוצאות
מוטות ) ,(biasedמכיוון שתחנה בודדת אינה מייצגת מספיק טוב את שדה הרוח מעל האגם .הבעיה
המתוארת לעיל ניתנת לניסוח כך :מהי הצורה הנכונה מבחינה פיזיקלית בה ניתן לייצג שדה רוח דו-ממדי
מעל האגם בעזרת ערך רוח יחיד? בעבודה זו נערך ניסוי לאפיין ערך רוח יחיד כך שיהיה מייצג נכון
מבחינה פיזיקלית של שדה הרוח מעל האגם .ערך רוח זה ישמש כקלט למודל . DYRESM
תהליך החישוב לקבלת ערך רוח מייצג מעל האגם התבצע בשלושה שלבים כדלקמן :בשלב ראשון נערך
חישוב של שדה רוח דו-ממדי מעל האגם בעזרת אינטרפולציה מרחבית .את שדה הרוח מעל האגם ניתן
לקבל בשתי דרכים :א .שימוש במודל נומרי הפותר מערך שלם של משוואות תנועה ואנרגיה ,ב .חישוב
שדה רוח על ידי אינטרפולציה של נתוני תחנות בודדות באזור המבוקש .כאשר הרצת מודל נומרי )א(
אינה אפשרית מסיבות שונות ,מחשבים שדה רוח בשיטה ב' תוך שימוש בטכניקה הנקראת אנליזה
2הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית ,רחובות
3מכון וולקני ,המחלקה לקרקע ומים ,בית וגן
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אובייקטיבית ) .(Objective analysisזהו תהליך ובו ניחוש ראשוני של שדה המתאר משתנה מטאורולוגי
כלשהו ,מתוקן בעזרת נתוני מדידות המתקבלות מתחנות בודדות הממוקמות באזור הנחקר )Endlich

.(Brocchini et al. 1995, 1967
לבעיה של אינטרפולציה מרחבית של משתנה כלשהו אין פתרון יחיד .כתוצאה מכך ,שימוש בשיטות
שונות עבור אותם נתונים מדודים מביא ליצירת שדות שונים ) .(Goodin et al. 1979בעבודה זו נעשה
שימוש בשיטה מקובלת במטאורולוגיה ,שיטת קרסמן ) ,(Cressman 1959שעברה שיפורים המתוארים על
ידי ) Glahn (1980ויעילותה הוכחה במספר עבודות מקיפות כגון זו של ) .Brocchini et al. (1995זוהי שיטה
אמפירית המבוססת על תהליך איטרטיבי ובו מתקנים ניחוש ראשוני של שדה הרוח בעזרת נתוני מדידות
המתקבלים ממספר תחנות .בסיום התהליך מתקבל שדה רוח דו ממדי כאשר ערכי הרוח בנקודות המדידה
חוזרים לערכם המקורי .בשלב שני מופעל אילוץ על שדה הרוח על מנת שיעמוד בדרישה פיזיקלית של
שימור מסה .שדה הרוח המתקבל בשלב הראשון איננו מקיים חוק שימור פיזיקאלי כלשהו .לכן ,מופעל
אילוץ פיזיקאלי הגורם לשימור מסה בשדה הרוח .בשלב השלישי מתבצעת סכימה של האנרגיה הקינטית
של שדה הרוח ,ומחושב ערך רוח מייצג מעל האגם .תיאור מפורט של תהליך החישוב כולל ההנחות
שנעשו ,ניתן לראות אצל ).Brocchini et al. (1995), Shilo et al. (2003
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איור  1א' :מיקום תחנות המדידה מעל האגם מהם נלקחו
נתוני רוח המתוארים באיור ) 2קיץ .(2001

איור  1ב' :מיקום תחנות המדידה מעל האגם מהם נלקחו
נתוני רוח המתוארים באיור ) 3חורף וקיץ .(2004

תחנות בהן נאספו נתוני רוח לצורך עבודה זו מוצגות באיור  .1איור  2מדגים את השונות המרחבית
הקיימת בשדה הרוח מעל האגם עבור התאריכים  6-8יולי .2001 ,ב 2-מתוך  3ימי המדידה ניתן לראות
בשעות אחר הצהרים ,כאשר בריזת הים התיכון נושבת מעל האגם ,התפלגות ברורה של מהירות הרוח
מדרום לצפון .הרוח בחלקו הדרומי של האגם היא החלשה ביותר ,והרוח בחלק הצפוני החזקה ביותר.
הסיבות להפרשים אלו נעוצות בחלקן בהשפעת הטופוגרפיה סביב האגם ובאורך הדרך אותה עוברת הרוח
מעל המים.
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איור  :2מהלך יומי של רוח כפי שנמדד בתחנות  ,( - - ∆ - -) T 7 ,(___) TAו (- - -* - - -) TG-עבור  6-9יולי
.2001

תחנות המדידה המתוארות באיור  1א' אינן קיימות עוד )חוץ מתחנה  .(Aלכן ,חישובים עדכניים של ערכי
רוח אקוויולנטית נעשו בעזרת נתוני רוח מהתחנות המופיעות באיור  1ב' .איור  3מתאר ערכי רוח מדודים
)בתחנה  Aבקרבת מרכז האגם( ומחושבים )רוח אקוויולנטית וערכי רוח שהתקבלו בעזרת מיצוע אריתמטי
של נתוני התחנות( עבור  3ימים מייצגים בקיץ ) 1-3ליוני  (2004ובחורף ) 21-23לינואר  .(2004ההפרש בין
ערך רוח אקוויוולנטי לבין רוח מדודה בתחנה  Aהגיע עד ל  3.0מטר לשנייה במשך שעות היום .הפרש זה
נגרם ע"י השונות הגדולה הקיימת בשדה הרוח מעל האגם .ההפרש בין ערך רוח אקוויוולנטי ובין ערך רוח
ממוצע קטן יותר ,עד  1.5מטר לשנייה בלבד .הפרש זה נובע בעיקר מהפעלת האילוץ הפיזיקאלי בחישוב
רוח אקוויוולנטי.
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איור  :3מהלך יומי של הרוח :מחושב ) ,( - - - -ממוצע תחנות בלבד ) (++++ונתוני תחנה בודדת
) ,(____) (Aבמהלך שלושה ימים בקיץ החל מהראשון ליוני ) (aובתקופת החורף ) ,(bהחל מ21-
בינואר.

סיכום:
בעבודה זו נערך ניסוי לאפיון ערך רוח יחיד המייצג נכון מבחינה פיזיקלית את פעולת שדה הרוח הדו
ממדי מעל האגם .לצורך כך ,נעשה שימוש באלגוריתם כפי שתואר לעיל .תוצאות של חישובים שנערכו
עבור פרקי זמן קצרים יחסית )מספר ימים( מראים כפי שתואר לעיל ,כי קיימת שונות משמעותית בין ערך
רוח אקוויולנטית ובין נתוני רוח מתחנה בודדת או נתוני ממוצע רוח )מיצוע נתוני תחנות(  .כיום ,יש
מאגר נתוני רוח מעל האגם ,המאפשר הרצת האלגוריתם לפרק זמן ארוך יחסית )שנה ויותר( .מכאן,
מומלץ לבצע סימולציות של  DYRESMתוך שימוש ערכי רוח אקוויולנטית כפי שתוארו לעיל .למרות
זאת ,יש לציין כי תיאור מדויק של שדה הרוח והאינטראקציה שלו עם האגם יתקבל רק בעזרת מודל
משולב אגם-אטמוספרה תלת-ממדי.
תודות:
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."העבודה בוצעה במימון נציבות המים במסגרת "פרוייקט המודלים
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השפעת תנודות המפלס על הרחפת סדימנטים בקרקעית העמוקה של הכנרת
איליה אוסטרובסקי ,ניר קורן ,אלון רימר ויהודה עגנון

4

הרחפת סדימנטים מהווה תהליך לימנולוגי חשוב ,המונע בדרך כלל על ידי כוחות גזירה ) (shearבקרקעית
האגם .תהליך זה משפיע על הרכב הסדימנטים בקרקעית ,מאיץ חילוף מומסים בין הקרקעית והמים ,ומזרז
תהליכים ביוכימיים באזור המגע מים – סדימנט ) .(Wainright 1990הרכב החלקיקים בעמודת המים
ובמלכודות סדימנטים עשוי להשתנות באופן ניכר עקב חשיפה לחומר מורחף מחדש .באגמים משוכבים
גלים פנימיים גורמים לתהליכי הרחפה חוזרים ונשנים מ"אזור השטיפה" ) (washing zoneבו האיזותרמות
המטלימנטיות פוגעות בקרקעית האגם ) .(Ostrovsky et al. 1996החלקיקים המורחפים עשויים להיות
מוסעים אופקית ולהימצא הרחק מאזור המוצא שלהם ) .(Ostrovsky & Yacobi 1999השפעת תנועות
מים המונעות על ידי גלים פנימיים על סדימנטים מהקרקעית בחלקים העמוקים של אגמים משוכבים
עדיין אינה ברורה דיה .סדרות עיתיות של טמפרטורת המים הראו ,שגלים פנימיים בעלי משרעת גדולה
קיימים גם בהיפולימניון ,בו השיכוב התרמי חלש מאשר במטלימניון )למשל .(Saggio & Imberger 1998
כיון שתנועות המים ליד הקרקעית גורמות להרחפה ,הרי שניתוח שינויים ארוכי טווח בעוצמות ההרחפה
עשוי לתרום להבנת הסיבות לשינויים בזרמי המים העמוקים.
בעבודה זו עקבנו אחר השינויים הרב-שנתיים בקצבי שיקוע ועוצמת ההרחפה בכנרת בעונות הקיץ-סתיו,
כאשר זרמי המים העמוקים עשויים להיות מונעים על ידי גלים פנימיים .התצפיות נעשו במהלך ירידה
הדרגתית של מפלס מי האגם .מטרתנו הייתה לחקור את הקשר בין מפלס המים לבין תנועות מים מונעות
סיישים בסמוך לקרקעית ההיפולימנטית והרחפת סדימנטים.
אגם הכנרת משוכב תרמית ממאי עד נובמבר-דצמבר .בחודשים יולי-אוקטובר עובי האפילימניון גדל ,בקצב
של לפחות  2.7ס"מ ליום .במהלך חודשים אלה העומק הממוצע של מרכז המטלימניון הינו כ 18±1.5-מטר.
רוחות מערביות )עד  12מטר/שניה( הנושבות מדי יום ממאי עד אוקטובר למספר שעות אחה"צ .מייצרות
גלי קלווין ופואנקרה פנימיים .גלי הקלווין אחראים למהירויות הזרם לאורך החוף ,בעוד גלי פואנקרה הנם
בעלי אפקט דומיננטי על שדה המהירות האופקית במרכז האגם ) .(Antenucci et al. 2000עובי שכבת ה-
 (Benthic Boundary Layer) BBLהטורבולנטית ,מושפעת הגלים הפנימיים ,גדל בהדרגה מ 4-מטרים
בתחנות הסוב-ליטורליות הרדודות עד ל 10-מטר במרכז האגם ) .(Lemckert et al. 2004פעילות גלים
פנימיים גורמת להרחפה של סדימנטים בהיקף האגם .מאידך במרכז האגם כמות החומר המורחף
במלכודות סדימנטים ועל הקרקעית הנה קטנה ).(Koren & Ostrovsky 2002 ,Ostrovsky & Yacobi 1999
קצבי סדימנטציה נמדדו בשתי תחנות  -בתחנה ) Aבמרכז האגם ובחלקו העמוק ביותר  43,מ'( ובתחנה F

)ב 24-מ' עומק( ,בעזרת מלכודות סדימנטים סטנדרטיות ,בין יולי לספטמבר במהלך  5שנים עוקבות1998- :
 .2002כל מלכודת בנויה מ 4-צילינדרים )קוטר  5ס"מ ,אורך  50ס"מ( .בכל תחנה הוצבו שתי מערכות של
מלכודות מתחת לתרמוקלינה ,כך שאחת מוקמה  2.5מטר מעל הקרקעית )בתוך שכבת ה (BBL-והשניה
בעמודת המים שמעל ה 6.5) BBL-מטר ו 11.5-מטר מעל הקרקעית בתחנות  Aו, F-בהתאמה(.
בכדי לבדוק האם הרחפה מקומית מתרחשת בקרבת מלכודות הסדימנטים השווינו את קצבי השיקוע
שנמדדו במלכודות שמוקמו בתוך שכבת ה BBL-לבין אלה שמוקמו מעליהן .ציפינו שהמלכודות העליונות
יאספו בעיקר חומר השוקע מעמודת המים העליונה ,בעוד שבמלכודות התחתונות שבתוך שכבת הBBL-
)בה זרמי קרקעית גורמים למאמצי גזירה חזקים( ייאסף הן חומר ששקע מלמעלה והן חלקיקים אשר
הוחרפו מחדש .השינויים הרב שנתיים בעוצמות ההרחפה לוו בשינויים ביחס של קצבי השיקוע בין
המלכודות התחתונות לעליונות  .(Lower:Upper ratio, L2URחומר שוקע נאסף אחת לשבוע-שבועיים.
4הטכניון

29

חלק מכל דוגמא )בדופליקטים( של הסדימנט המצטבר סונן על גבי פילטרים ) .(GF/F, Whatmanתכולת
חומר יבש נקבעה על ידי שקילת הדוגמא המסוננת לאחר חימום ב 80-מעלות צלזיוס במשך  24שעות.
דיוק השקילה הינו  10 ±מיליגרם .כל קצבי הסדימנטציה והיחסים הניתנים במאמר זה מחושבים
כממוצעים עבור יולי-ספטמבר ,דהיינו-עבור התקופה בה העמקת התרמוקלינה הייתה מזערית ,פעילות
הסיישים הייתה גבוהה ,וקצבי הסדימנטציה היו בעלי תנודות עונתיות נמוכות.
קצבי השיקוע הממוצעים בתחנה  Fהיו בערך כפולים מבתחנה ) Aאיור  .(a1הבדל זה היה קשור בעיקר
לתרומת החלקיקים אשר הורחפו מחדש באזורי הליטורל והסוב-ליטורל על ידי גלי שטח וגלים פנימיים,
ואשר הוסעו אופקית דרך האפילימניון ו/או המטלימניון ) .(Ostrovsky &Yacobi 1999מ 1998-עד 2001-
 2002גדלו קצבי הסדימנטציה בתחנות  Aו F-בפקטור של  2ו – 1.5בהתאמה .הגברת קצבי הסדימנטציה
לא יכולה הייתה להיות תוצאה של שינויים ביצור הראשוני ,כיוון שפרודוקטיביות האגם לא הראתה כל
מגמה רב שנתית באותן שנים .מצד שני ,תקופה זו התאפיינה בירידה מתמשכת במפלס המים השנתי
הממוצע בקצב ממוצע של קרוב ל 0.7-מטר לשנה )איור  .(a2ירידת המפלס חשפה ל"מטאטא הסייש"
סדימנטים רכים שבעבר היו עמוקים מדי ולא הושפעו ממנו .סדימנטים רכים אלו נחשפו לתנועות המים
האנרגטיות שיכלו להרחיף את חומר הקרקעית ולהסיעו לעבר מרכז האגם.
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איור  :1קצבי סדימנטציה ) (aוהיחס בין קצבי הסדימנטציה במלכודת העליונה והתחתונה ) (bבתחנות A
ו  Fבכנרת .הנתונים המוצגים הם ממוצעים לתקופה יוני עד ספטמבר לכל שנה.

במהלך  1998-1999ה L2UR-היה כ 0.5-0.7-בתחנה ) Aאיור  ,(b2וההסבר לכך עשוי להיות התפרקות של
החומר השוקע )או דיסאגרגציה( בדרכו למטה מהמלכודת העליונה לתחתונה .ההרחפה המקומית בקרבת
תחנה זו הייתה כנראה נמוכה ,או כלל לא קיימת .בתחנה  Fערכי ה L2UR-היו קרובים ל , 1-וההסבר לכך
עשוי להיות קצבי הפירוק הנמוכים של החומר השוקע בין שתי המלכודות ,הממוקמות קרוב יותר זו לזו
30

)ביחס לתחנה  .(Aמלבד זאת ,גם הרחפה של חומר קרקעית עשויה הייתה להתרחש בקרבת תחנה זו ב-
 .1998-1999בניגוד לכך ,ב 2000-2002-ה L2UR-נע בין  1.5ל .2.2-במשך אותה תקופה ,החומר שהצטבר
במלכודות התחתונות היה בעל אחוזים נמוכים יותר של חומר אורגני )שריפה ב (5300C-מאלו שבמלכודות
העליונות )הנתונים אינם מוצגים( .הדבר מעיד על כך שכמות החלקיקים העניים בחומר אורגני הייתה
גבוהה יותר במלכודות התחתונות .במלכודות התחתונות גדלה בהדרגה עם הזמן כמות החומר המקומי
המורחף מחדש ,בעל תכולה אורגנית נמוכה.
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איור  (a) :2תנודות המפלס הכנרת  (b) ;1998-2002גובה התרמוקלינה מעל הסדימנטים בנקודה העמוקה
בכנרת ממוצע ליולי עד ספטמבר(.

הסיבה להגברת ההרחפה מהקרקעית העמוקה עשויה להיות הגידול הרב שנתי בעצמת תנועות המים ליד
הקרקעית ,הקשור לסיישים .פעילות הסיישים בהיפולימניון עשויה להשתנות עקב שינויים בכוחות
המניעים )לדוגמא :אנרגית הרוח( או עקב שינויים במורפומטריה של האגם המשוכב .ניתוח מהירויות
ומשכי זמן של רוח בתקופת הקיץ-סתיו )נתונים אינם מוצגים( אפשרו לנו להסיק שלא היו כל מגמות רב
שנתיות באנרגית הרוח הקינטית הממוצעת בשנים  .1998-2002לכן בחנו את ההשפעה של מפלס האגם.
למרות השינויים העתיים הגדולים במפלס האגם ,לא נצפתה כל מגמה במיקום התרמוקלינה :מיקום מרכז
המטלימניון היה  17.6± 0.15מטר מתחת לפני המים .כתוצאה מכך התקרבה התרמוקלינה אל קרקעית
האגם )איור  .(b2במלים אחרות ,ירידת מפלס האגם השפיעה רק על עובי ההיפולימניון ,בעוד שעובי
האפילימניון נשאר ללא שינוי .במטרה להבין כיצד שינויים אלה יכולים לשנות את המהירות האופקית
ליד הקרקעית ,עלינו לקחת בחשבון את עקרונות הגלים הפנימיים במערכת דו-שכבתית.
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למטרת האנליזה נלקחו אפילימניון חם והיפולימניון קר כשני תאים המופרדים על ידי שטח מגע חד –
התרמוקלינה )איור  .(3הרוח שפועלת על פני שטח המים מספיקה כדי לגרום להערמות מי שטח בקצה
שבמורד הרוח .כאשר הרוח נפסקת פני שטח המים מתנודדים כמטוטלת )סייש בארוטרופי( ,וכך גם
התרמוקלינה )סייש בארוקליני( .אם נתון שהורדת מפלס האגם גורמת להפחתת עובי ההיפולימניון בעוד
הכוחות המניעים אינם משתנים )ראה למעלה( ,הרי שניתן לחשב את ההשפעה של כיווץ השכבה
התחתונה )ההיפולימנטית( על גודל הסיישים הברוקלינים ,ובמיוחד על השינויים במהירויות האופקיות
בקרקעית האגם .ממשוואת שימור מסה פשוטה עבור השכבה התחתונה ניתן להסיק שככל שההיפולימניון
) (h1דק יותר כך המהירות האופקית תגדל ביחס הפוך עבור אותו שינוי מקום של הגל הפנימי )בתנאי
שהסקלות המרחביות והעתיות של הגל לא השתנו(.
תוצאות המודל שלנו )איור  (3מראות שגם הורדת מפלס האגם וגם הפחתת עובי ההיפולימניון גורמים
להגדלת המהירות בקרקעית האגם .כיון שמהירות אופקית גדולה יותר גורמת למאמץ גזירה גדול יותר על
שטח המגע מים-מוצק ,הרי שמהירויות גדולות יותר עשויות לגרום להגדלת קצבי ההרחפה של חומר
חלקיקי .לכן ,הגדלת ההרחפה מאזורי הקרקעית העמוקה בין  1998ל ,2002-אשר נצפתה על ידי הדיגום
במלכודות ,עשויה להיות קשורה לגידול במהירות הזרם ליד הקרקעית ,שהיא תוצאה של התכווצות
ההיפולימניון כאשר מפלס האגם היה נמוך.
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חיידקים בכנרת
טומי ברמן
בכל ליטר של מי כנרת ,נמצאים כ 5 -ביליון חיידקים .למזלנו ,אחוז אפסי מחיידקים אלה עלול לגרום
למחלות .לעומת זאת לחיידקי הכנרת ,כמו לחיידקים בכל גוף מים טבעי ,ישנה חשיבות עליונה בתפקוד
המערכת האקולוגית כולה ,ואיכות המים.
שיטות אמינות לספירת חיידקים במים פותחו רק לפני כ  30שנה .אז התברר שמספרם בים ,באגמים,
ובגופי מים טבעיים אחרים היו גבוהים בכמה סדרי גודל מהשערות קודמות .תאי החיידקים ,ובמיוחד
אלה במים ,קטנים – הקוטר של רובם מ 0.5-עד כ 1-מיקרון .בהשוואה ,קוטרה של שערה ממוצעת של בן
אדם כ 60-מיקרון .לרוב תאי החיידקים יש צורה מורפולוגית פשוטה :כדור ,מתג ,או חוט .לעתים
קרובות ,חיידקים גדלים כשרשראות של תאים או מתרכזים כמושבות צפופות .דוגמאות של מראה
החיידקים בכנרת מוצגות באיור .1

איור  :1חיידקים במי כנרת ,תמונות במיקרוסקופ אלקטרוני סורק .משמאל :דוגמה מ  3מ' עומק במרכז
האגם .חיידקים בסביבת תא של אצה צורנית  .Cyclotellaמימין :חיידקים בעומק  17מ' .מתוך מאמר של
).Schmaljohan et al. (1987

אמנם ,מספר החיידקים במים רב מאד ,אבל בגלל גודלם הזעיר ,הביומסה הכללית של החיידקים מבוטאת
ביחידות פחמן ,קטנה מזו של האצות .לעומת זאת ,המטבוליזם של החיידקים מהיר בהרבה מזה של
ייצורים גדולים יותר )ראה את תרומתם לנשימה הכללית בהשוואה לתרומתם לביומסה בכנרת באיור .(2
החיידקים מתרבים במהירות .למשל ,בשכבת המים העליונה של הכנרת ,החיידקים מתחלקים פעם-
פעמיים ביום .למעשה ,הקצב הגבוה של הפעילויות הפיזיולוגיות של החיידקים )גידול ,התרבות ,נשימה
וכו'( ,מקנה לייצורים הקטנים האלה את מקומם המרכזי במערכות מימיות ,הן במים מתוקים והן במים
מלוחים.
חיידקים כמזון למיקרואורגניזמים אחרים
זמן רב נחשבו החיידקים במים כמפרקי חומר אורגני בלבד )תהליך שנקרא מינרליזציה .אמנם זה נשאר
תפקיד מרכזי ,אך מתברר שהתערבותם של החיידקים במערכות מימיות הרבה יותר ענפה ומורכבת.
מרבית החיידקים בכנרת ,כמו ברוב גופי המים ,הם חיידקים הטרוטרופיים) ,(heterotrophic bacteriaדהיינו
הם ניזונים מחומר אורגני מומס שמספק להם גם את התרכובות לבניית התאים והתרבותם וגם את
האנרגיה הדרושה לקיומם.
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איור  :2תרומות יחסיות )באחוזים( לביומסות ולנשימה של מרכיבי הפלנקטון בכנרת .השוואה בתרומה
)ממוצע שנתי( של כל המרכיבים הביולוגיים )פיטופלנקטון ,חיידקים ,זואופלנקטון  ,פרוטוזואה ודגים(
לכלל הביומסה )עמודים כחולים( ולכלל הנשימה )עמודים אדומים( בכנרת .מתוך המאמר של )( 2000
.Hart et al.

המרכיב העיקרי בחומר האורגני הוא הפחמן .בדרך כלל ,כמות הפחמן האורגני המומס במים גדולה
בהרבה מאשר כמות הפחמן האורגני החלקיקי ,דהיינו הפחמן בתוך כל הקבוצות הביולוגיות :אצות,
זואופלנקטון ,פרוטוזואה ,דגים ,חיידקים וכל החומר האורגני החלקיקי המת )דטריטוס( .רק חלק זעיר
ומשתנה מתוך מאגר הפחמן האורגני המומס מורכב מתרכובות זמינות שעוברות ניצול מהיר )כלומר
מסולקות מהמים( ע"י החיידקים .אך בו-זמנית תרכובות זמינות אלה מתחדשות כל הזמן עקב פירוק של
חומר אורגני חלקיקי .במקרה של הכנרת ,להבדיל מהרבה אגמים אחרים ,כמעט ואין תוספת של חומר
אורגני זמין ממקורות חיצוניים .ז.א .כמעט אין הכנסה של חומר אורגני מומס או חלקיקי מאגן ההיקוות,
ורוב החומר האורגני נוצר בתוך האגם ע"י האצות המקומיות.
חשוב להדגיש שהחיידקים יכולים לנצל את החומר האורגני ,או ה"אוכל" שלהם רק כאשר הוא במצב
מומס .לכן ,חיידקים מפרישים אנזימים שונים שמפרקים מרכיבים אורגניים בתוך חלקיקים דטריטיאלים,
כגון חלבונים ,סוכרים ושומנים ,ומשחררים אותם כחומרים מומסים וזמינים ל"אכילה" .החיידקים
נמצאים בתוך המים בצורת תאים בודדים ,כתלכידים של מאות או אלפי תאים ,או כמתיישבים על גבי
חלקיקים חיים או מתים .חשוב להדגיש שהפיזור של מיקרואורגניזמים במים טבעיים אינו אחיד )איור .(3
נהפוך הוא ,מתברר שחיידקים ופרוטוזואה מתרכזים סביב חלקיקים דטריטיאלים או תאים של אצות
ליצירת "נקודות חמות" .באתרים אלה מתרחשת פעילות ביוכימית וכימית מורכבת ואינטנסיבית.
העובדה שהרבה חיידקים מימיים מצוידים בשוטונים ומסוגלים "לשחות" עוזרת להם להתרכז ב"נקודות
חמות" אלה.
האצות מהוות את המקור העיקרי של החומר האורגני בכנרת והן הבסיס למארג המזון באגם .על ידי
פעילות פוטוסינתטית )הטמעה( וקליטת נוטריינטים כמו זרחן וחנקן ,האצות הופכות פחמן אנאורגני
לפחמן אורגני ומייצרות חומר אורגני חלקיקי חדש בצורת תאים חדשים של אצות .כאשר האצות מתות
או נאכלות ע"י זואופלנקטון ודגים ,נוצרים חלקיקים של חומר אורגני דטריטי ,וגם משתחרר חומר אורגני
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מומס .הפרשות הזואופלנקטון ,הדגים ,והאצות עצמן מוסיפות למאגר של החומר הדטריטי האורגני
שעליו ניזונים ומתפתחים החיידקים.

איור  :3הלולאה המיקרוביאלית ממבטו של החיידק .מי אגם הם כעין "גל" ,(gel),סבך של קולואידים
) ,(colloidsפולימרים בצורות של שרוכים ,תלכידים וחלקיקים מכל הגדלים בגדלים מפחות ממיקרון עד
עשרות ומאות מיקרונים .בתוך הסבך נמצאים "נקודות חמות" ,שעליהן ובתוכן מתפתחים חיידקים,
ואליהן נמשך שלל של ייצורים זעירים )לקוח מ.(Azam 1998 -
באם קצב הרבייה של החיידקים כה מהיר ,נשאלת השאלה ,מדוע הכנרת וכל יתר גופי המים בעולם אינם
נהפכים ל"מרק" סמיך של חיידקים? מה הגורל של כל אותם ביליונים של חיידקים שנוצרים מדי יממה?
התברר שרוב החיידקים נאכלים בתיאבון רב ע"י פרוטוזואה ,ייצורים מיקרוסקופיים חד-תאיים שנחשבים
כקבוצת ה"ננו-זואופלנקטון" .החיידקים גם נאכלים במקצת ע"י זואופלנקטון "רגיל" ודגים לרווליים,
בעיקר כאשר החיידקים נמצאים על או בתוך חלקיקים דטריטיאליים .חלק מהחיידקים גם מתים
כתוצאה מהדבקה ע"י בקטריופג' )וירוסים שמתקיפים חיידקים .(bacteriophages ,מתברר שהחיידקים
מהווים מקור מזון למכלול של ייצורים מיקרוסקופיים )פרוטוזואה ,זואופלנקטון ,וירוסים ועוד( .כל אלה
משתתפים בלולאה המיקרוביאלית) .אגב ,בים ,גם בעלי חיים גדולים ,כמו מדוזות ואחרים ,מסוגלים לנצל
את החיידקים כמקור תזונתי( .החיידקים מהווים מקור תזונתי עשיר לכל הייצורים שמסוגלים לאכול
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אותם בגלל תכולת החלבון הגבוהה שלהם .החיידקים גם גורמים לסילוק הרבה פחמן מהמערכת שנפלט
כ CO2 -כתוצאה מפעולת הנשימה )איור .(2
הלולאה המיקרוביאלית:
המושג "לולאה מיקרוביאלית" )" ("microbial loopהוטבע כאשר התברר המסלול הסיבובי שמוביל פחמן,
חנקן ,זרחן ואנרגיה מחומר אורגני מומס לחיידקים ,מחיידקים הלאה לפרוטוזואה ,לזואופלנקטון ובחזרה
לחומר אורגני מומס )איור  .(4לאחרונה הוסף ללולאה המיקרוביאלית המרכיב של הבקטריופאג' ,שגורם
לפיצוץ חיידקים ומחזיר חומרים למאגר של החומר האורגני המומס.

ייצור
ראשוני

חומר אורגני
מומס

אצות
חידקים
זואופלנקטון
פלגלאטים

דגים

ציליאטים

איור  :4תיאור סכימטי של הלולאה המיקרוביאלית ומסלול הרעיה ה"קלאסית" .החיצים הירוקים מראים
את שרשרת המזון הקלאסית ,דהיינו ,אצות נאכלות ע"י זואופלנקטון שנאכלים ע"י דגים .החיצים
האדומים מראים את הלולאה המיקרוביאלית :חיידקים גדלים ע"י קליטת חומר אורגני מומס .פלגלאטים
וסיליאטים )פרוטוזואה( ,ניזונים על החיידקים וכמו כן ,הפלגלאטים נאכלים ע"י הסיליאטים .ההפרשות
מכל אלה מחזירים חומר למאגר של החומר האורגני המומס .הזואופלנקטון והדגים גם ניזונים
מפלגלאטים וסיליאטים ,וגם מעט מחיידקים כפי שצוין ע"י החצים הכחולים .כל המרכיבים הביולוגיים
נושמים וע"י כך נפלט  ,CO2חצים שחורים.

כאשר התגלתה לראשונה חשיבותה של הלולאה המיקרוביאלית במערכות מימיות ,התנהל ויכוח סוער בין
החוקרים – האם הלולאה משמשת כמנגנון יעיל להעביר מזון מהרמה של החיידקים לרמות ה"גבוהות" של
האקוסיסטמה )כמו זואופלנקטון ודגים( ,או שמא רוב החומר האורגני שנוצר בתוך הביומסה החיידקית
ממוחזר בלולאה המיקרוביאלית ואו נפלט כ CO2 -ובכלל לא מגיע למעלה .עם הזמן התברר ,שלפעמים
המצב נוטה יותר למעגל סגור ,ולפעמים להעברת חומר למעלה .הנתונים מהכנרת )Hart et al. 2000
 (Stone et al.1993מראים ,שחלק משמעותי של הפחמן האורגני ש"נוצר" ע"י האצות ,עובר דרך הלולאה
המיקרוביאלית .חלק גדול ננשם ונפלט כ ,CO2 -ויחסית מעט עובר לזואופלנקטון ולדגים.
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בכדי להמחיש את "משקלם" של החיידקים במערכת האקולוגית של הכנרת ,אביא כמה נתונים ,פרי מחקר
חדש ) .(Berman et al. 2004הנתונים מבוססים על בדיקות דו-שבועיות וחודשיות שבוצעו בכנרת במשך
השנים  2001ו .2002 -בתקופה זו ,הייצור הראשוני ברוטו ע"י אצות היה בממוצע בין  1850עד  2000מג'
פחמן/מ"ר/יום .בין  75%עד  86%מהייצור הראשוני ברוטו ננשם על ידי הקהילה המימית כולה) :אצות,
זואופלנקטון ,פרוטוזואה וחיידקים ,פלוס תוספת זעירה ,לא מדודה ,ע"י הדגים( .ז.א .שמכל  100אטומים
של פחמן שנקלטו בתהליך הפוטוסינתזה ע"י האצות 75 ,עד  86אטומים של פחמן נפלטו בסוף כCO.2 -
בתקופות שונות ,מתוך הנשימה הקהילתית הכללית בין  35%עד  45%בוצע ע"י החיידקים בלבד .לעומת
זאת ,הזואופלנקטון והפרוטוזואה ביחד היו אחראים לכ 20% -עד  35%והאצות לכ 20% -עד  40%מכל
הנשימה הקהילתית .כל זה ,כאשר הביומסה של החיידקים )מחושבת כפחמן( ,בשכבת המים העליונה לא
הגיעה ליותר מ  2%עד  8%מהביומסה של האצות .נתון אחר המצביע על הפעילות הפיזיולוגית
המדהימה של החיידקים :כ 60 -מכל  100אטומים של פחמן שהיו בתוך תאי האצות עברו בסופו של דבר
דרך החיידקים בלולאה המיקרוביאלית.
חיידקים כמחזרי נוטריינטים וגורמים לשינויים ביו-גיאוכימיים
עד כה התייחסתי לתפקידי החיידקים בתזרים הפחמן בשכבת המים העליונה ) 15מ' עומק( בלבד .אבל
חשוב לציין שהחיידקים משחקים תפקיד לא פחות חיוני במים עמוקים ובמחזור של נוטריינטים אחרים,
כמו זרחן  ,חנקן ,גופרה ,ברזל ועוד ,ומשחררים אותם בצורה זמינה לניצול על ידי כלל האוכלוסייה
המיקרוביאלית .ישנן קבוצות מיוחדות של חיידקים שמבצעות תהליכים ביו-גיאו-כימיים חיוניים במעגל
החנקן )ניטריפיקציה ,דניטריפיקציה ,אמוניפיקציה( ,במעגל הגופרית )חיזור סולפאט ,חמצון סולפיד(,
במעגל זרחן )פירוק תרכובות זרחן אורגניות( ,ובמעגל הפחמן )חמצון חומר אורגני ויצירת מתאן ו CO2
וקיבוע של פחמן אנאורגני(.
חנקן :מדי שנה בכנרת ,בחודשים אפריל-מאי ,נוצרות  2שכבות מים .בשכבה התחתונה )עמוקה מכ15-
מ'( ,ההיפולימניון ,נעלם החמצן המומס במהירות בגלל הנשימה המאולצת של החיידקים והסביבה נהפכת
לאנאירובית ,אם כי יש עדיין במים ריכוזים לא מבוטלים של ניטראט ) ,(NO3סולפאט ) (SO4וחומר אורגני
מומס .במצב זה ,מתפתחות במהרה קבוצות של חיידקי דניטריפיקציה שמפיקים אנרגיה מחיזור של
ניטראט) .ראו כתבה של הדס וחובריה בחוברת זו( ,למעשה ,תהליך הדה-ניטריפיקציה מתבצע בכמה
שלבים על ידי אוכלוסיות שונות של חיידקים אנאירוביים שמחזרים את הניטראט קודם לניטריט ואז את
הניטריט לחנקן גזי .לרוב ,החנקן הגזי לא מנוצל ע"י המיקרואורגניזמים ונפלט החוצה מהמערכת .כל
שנה ,כ 60%-מכל הניטראט בכנרת מסולק ע"י תהליך זה במשך כמה שבועות .תהליך הדה-ניטריפיקציה,
איפוא ,חיוני לשמירת ריכוזים נמוכים של ניטראט באגם ,על אף הכניסות הגבוהות של חומר זה ממי
הירדן והנחלים האחרים.
גופרית :כאשר נעלם הניטראט ,בא תורם של החיידקים מחזרי הסולפאט .כתוצאה מחיזור הסולפאט
נוצרים במי ההיפולימניון ריכוזים גבוהים יחסית של סולפיד H2S ,שנותן את הריח הידוע של ביצים
רקובות.
פחמן אנאורגני :עם העלמות רוב הסולפאט ,מופיעות קבוצות אחרות של חיידקים ,המסוגלים לחזר את
הפחמן האנאורגני )ביקרבונאט או דו-תחמוצת הפחמן( ,לגז מתאן .CH4 ,בכנרת התהליך של יצירת מתאן
מתרחש בעיקר בקרקעית ולא בגוף המים.
ייצור ראשוני ע"י חיידקים :במים עמוקים מ 15-מ' בכנרת אין אור ,ולכן לא מתאפשר ייצור ראשוני של
אצות .אבל גם במים עמוקים ,בשכבת המעבר בין המים המחומצנים )אפילימניון( והמים מחוסרי חמצן
לחלוטין )היפולימניון( מתרחש "ייצור ראשוני" של חיידקי הגופרית הפוטוסינתטיים )ז.א .קיבוע פחמן
אנאורגני ע"י החיידקים( .חיידקים אלה מכילים כלורופיל מיוחד )בקטריו-כלורופיל( שבעזרתו הם
מסוגלים להטמיע ולקבע פחמן אנאורגני בעוצמות אור נמוכות ביותר .בתהליך זה החיידקים מחמצנים
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(chemoautotrophic) אוטוטרופיים- החיידקים הכימו, בנוסף.(Bergstein & Cavari 1983) סולפיד לסולפאט

.מסוגלים לחמצן סולפיד לסולפאט ולקבע פחמן אנאורגני אך אינם צורכים אנרגית אור לשם כך
 אוטוטרופיים נמצאים בעיקר בשכבת המים הדקיקה- חיידקי הגופרית הפוטוסינתטיים והכימו,בכנרת
 נתונים כמותיים על קצבי. שכבת המים העליונה,בגבול בין ההיפולימניון מחוסר חמצן והאפילימניון
( מציינים שהפעילות של2001) Hadas et al. ייצור ראשוני של חיידקים אלה במים העמוקים בכנרת של
 של הייצור הראשוני של20% - לפעמים עד כ,אוטוטרופיים יכולה להיות משמעותית-החיידקים הכימו
.האצות
 תלוי בפעילות, כמו זה של כל גוף מים טבעי, תפקוד סדיר של המערכת האקולוגית של הכנרת:סיכום
, יש ליחס חשיבות לחיידקים לא פחות.מטבולית ענפה של מאות או אלפי קבוצות ומינים של חיידקים
 ולהכיר בתאים זעירים אלה כאיתני טבע, לזואופלנקטון או לדגים, מאשר לאצות,ואולי אפילו יותר
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האם ניתן לחזות קיבוע חנקן ע"י אצות כחוליות )ציאנובקטריה( בכנרת ?
אסף סוקניק ,עמינדב נשרי ואורה הדס
מבוא
הופעת האצה הכחולית אפניזומנון אובליספורום במאסף המינים של הכנרת בקיץ  1994מהווה נקודת
מפנה חשובה במעקב הרציף אחר אוכלוסיות הפיטופלנקטון באגם .הכחולית אפניזומנון נמצאה כיצרנית
של הרעלן צילינדרוספרמופסין ונוכחותה מהווה איום על איכות המים )סוקניק וחוב'  .(1998אפניזומנון,
כמו גם מינים אחרים של כחוליות מסוגל לקבע חנקן אטמוספרי ) (N2לתרכובות אורגניות ובכך להתגבר
על תנאים בהם קיים מחסור בחנקן מקובע .תכונה זו מקנה לכחוליות יתרון סביבתי ברור -בתנאים
המגבילים התפתחות של אצות אחרות )סביבה ענייה בחנקן זמין( ,אפניזומנון ושכמותו מסוגלים להתפתח
וליצור אוכלוסיה יציבה שממדיה יקבעו על פי זמינות המשאב המגביל )זרחה במקרה זה( שכן זמינות
החנקן האלמנטרי ) (N2במים אינה מוגבלת .לאפניזומנון יתרון סביבתי נוסף ,יצירת תאי קיימא )אקינטים(
שמהווים תצורת שימור והפצה .אקינטים מאפשרים למין אפניזומנון אובאליספורום לשרוד עונות ותנאים
שאינם מתאימים להתפתחות האוכלוסיה ולנבוט כאשר התנאים הסביבתיים מתאימים .נוכחות אקינטים
של אפניזומנון בכנרת מבטיחה יתרון למין זה על פני מינים אחרים שכן תאי קיימא הנובטים מהווים מזרע
להמשך התפתחות האוכלוסייה באגם.
הסיבות להופעת אפניזומנון בשנת  1994בכנרת נדונו בהרחבה אך גם כיום קשה להצביע על גורם יחיד
שהיווה זרז להגברת תפוצת הכחוליות בכנרת בכלל ופריחת האפניזומנון בפרט )פולינגר וחוב'  ,1996הדס
 ,1996גפן ונשרי  .(1997אולם מאז אותו אירוע מתקיימת בכנרת אוכלוסיה של אפניזומנון שבמרבית חודשי
השנה היא רדומה )כגופי קיימא( .יתר על כן ניתן לקבוע בסבירות גבוהה שריכוזים נמוכים של חנקה
ואמוניום )חנקן אנאורגני מסיס  (DINבשכבת המים העליונה בכנרת )אפילמניון( בחודשי הקיץ והסתיו
יעודדו ההתפתחות של אוכלוסיית אפניזומנון אשר תהיה פעילה בתהליכי קיבוע חנקן .גודל האוכלוסיות
הפעילות ולכן גם עוצמת קיבוע החנקן יוגדרו על פי התנאים הסביבתיים וזמינות המזין שנמצא בחוסר,
הזרחה.
נתוני הניטור השגרתי של הכנרת ואגן ההיקוות ,והמעקב הרב שנתי אחר אוכלוסיית הכחוליות בכנרת
ואחר תהליכי קיבוע החנקן באגם ,מאפשרים להגדיר כללים לחיזוי מוקדם של התנאים הסביבתיים בקיץ
ובסתיו ולהעריך את הסבירות להתפתחות אוכלוסיות של כחוליות מקבעות חנקן בכנרת .היכולת לחיזוי
נכון של פריחת כחוליות בכנרת תעמיד כלי חישובי לבחינה של תרחישי תפעול שיעדם צמצום הופעה של
כחוליות מקבעות חנקן )ויצרניות של רעלנים( .בכתבה זו נציג גישה כללית לחיזוי הסיכויים להתפתחות
אוכלוסיות של כחוליות מקבעות חנקן בכנרת על בסיס ריכוז תרכובות החנקן הזמינות ,ונבחן את
האפשרות לישום גישות תפעוליות לצמצום אירועים של פריחות אלו.

40

אגן ההיקוות כמקור חנקן עיקרי לכנרת
חנקה ואמוניה הן תרכובות החנקן העיקריות הזמינות להתפתחות אוכלוסיות האצות בכנרת ,אם כי גם
תרכובות של חנקן אורגני מנוצלות ע"י חלק מהמינים .קליטה שלהן על ידי אצות תגדיל את אוגר החנקן
החלקיקי .המקור העיקרי לתרכובות חנקן אלו הוא באגן ההיקוות של הכנרת .העומס השנתי הממוצע של
החנקן הכללי ) (TNהמוסע לכנרת הוא כ– 1700טון ,מתוכם כ 1000-טון חנקה )כ  60אחוז מכלל החנקן
המגיע לכנרת( ,כמה מאות טון חנקן אורגני ) 37אחוז( וכ  60טון אמוניום )כ  3אחוז( .תנאי האקלים
המקומי מגדירים את משטר הזרימות בנחלי אגן ההיקוות ואת העומס החודשי של תרכובות החנקן.
בחודשי החורף זורמים לכנרת כמויות גדולות של תרכובות חנקניות ואילו בקיץ ובסתיו עומסים אלו
קטנים משמעותית )איור  .(1מקור נוסף של  ,DINכיון אמוניום ,הוא פנים אגמי והוא נובע מהסעתו
מההיפולימניון )השכבה התחתונה( לאפילימניון בתקופת השכוב ובעיקר בסופה )בדצמבר( כאשר המים
ההיפולימנטיים עשירי האמוניום מתערבבים תוך פרק זמן קצר בכל עמודת המים .מקור האמוניום
בהיפולימניון הוא מתהליכי מינרליזציה של חלקיקים אורגניים ששקעו לקרקעית האגם .התרומה של מקור
זה מוערכת בכ 700 -טון בשנה .החשיבות היחסית של המקור הפנים אגמי גדלה בשנים שחונות שבהן
הזרימות מאגן ההיקוות לכנרת מצטמצמות.
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איור  :1כמויות חודשיות )טון( של צורוני החנקן העיקריים שהגיעו לכנרת ממערכת הירדן בשנת .1997
למרות השונות הרב-שנתית התבנית של  1997אופיינית למרבית השנים )נתונים :יחידת אגן ההיקוות –
מקורות(.
שינויים עונתיים ורב שנתיים בריכוז החנקן בכנרת
תרכובות החנקן המגיעות לכנרת מאגן ההיקוות מתווספות לאוגר הקיים באגם ומגדילות את ריכוזי
החנקות ,האמוניום והמרכיבים האורגאניים החנקניים .דוגמה לשינויים השנתיים בריכוזי המרכיבים
החנקניים בשכבת המים העליונה בכנרת מוצגת באיור  .2ריכוז החנקה גבוה במיוחד בחודשי החורף
ועיקרו בעומס המגיע מאגן ההיקוות .מקור חורפי נוסף ,לחנקה באגם הוא בתהליך הניטריפיקציה שהופך
את האמוניום שנוצר במינרליזציה של חומר אורגאני בשכבת המים התחתונה )היפולימניון( לחנקה.
האמוניום שמגיע לעמודת המים העליונה כתוצאה מההיפוך התרמי ,זמין לתהליך הניטריפיקציה אשר

41

במספר שלבים יביא לחמצון האמוניום ,תחילה לחנקית ואחר כך לחנקה .בתחילת האביב מגיע ריכוז
החנקה באגם לשיא שאחריו הוא דועך בעקר כתוצאה מצריכה ביולוגית על ידי אוכלוסיות הפיטופלנקטון
)פרידיניום( ותהליכי דה-ניטריפיקציה המתבצעים על ידי אוכלוסיות מתמחות של חיידקים .בד בבד במשך
הקיץ בשכבה העליונה נשארים ריכוזי חנקה ואמוניום נמוכים כתוצאה מצריכה ע"י אצות .במהלך תקופת
השכוב שוקעים לשכבה התחתונה שרידי אצות ופירוקם בשכבה זו ,משוללת החמצן ,מביא לעליה בריכוזי
האמוניום .בסתיו ולקראת החורף עם התחלת שלב הערבוב שמתבטא בהעמקת התרמוקלינה מועבר
האמוניום מהשכבה התחתונה כך שריכוזו בשכבה העליונה הולך ועולה )איור  .(2חשוב לציין שעקומי
הריכוזים של תרכובות החנקן השונות המוצגים באיור  2משקפים תוצאה של מספר תהליכים המתקיימים
בו זמנית חלקם פיסיקאליים )זרימה ומיהול( וחלקם ביו-גיאוכימיים )ניטריפיקציה ,דה-ניטריפיקציה
וקליטה( .עם זאת ברור שחנקה היא הצורון השכיח ביותר בשכבת המים העליונה בחורף ובאביב )איור ,(2
ואילו בחודשי הקיץ ועד תחילת החורף ,ריכוז האמוניום גבוה יותר מזה של החנקה 10 ,עד  30מיקרוגרם
לליטר אמוניום ובשנים גשומות במיוחד אף יותר ,בהשוואה ל  2עד  5מיקרוגרם לליטר חנקה .ריכוז החנקן
האנאורגני המומס במים ) DINסכום הצורונים העיקריים – חנקית חנקה ואמוניום( מגיע לערכי שיא
בחורף .אולם בשנים מסוימות שמתאפיינות בשפיעת נחלים גדולה באביב ,כמו ב ) 2003 -איור  (2או ב-
 ,1992ערכי השיא הם באביב .דעיכת ) DINבעיקר ניטרט( באביב עד לרמות נמוכות יחסית בקיץ ,היא
בעקר תוצאה של צריכה ביולוגית ומעבר  DINלפזה האורגנית .בשנים גשומות במיוחד )(2003 ,1992
הערכים המרביים של  DINהיו גבוהים במיוחד ונשמרו לתקופה ארוכה יחסית במשך האביב כך שבקיץ
ובסתיו ריכוז ה  DINלא ירד מ  150מיקרוגרם לליטר ,ב  ,1992או מ  45מיקרוגרם לליטר ב ) 2003איור .(3
0.35
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DIN

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
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NH4
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איור  :2שינויים עונתיים בריכוזים של חנקית ) ,(Nitriteחנקה ) ,(Nitrateאמוניום וכלל החנקן האיאוגאני
המסיס ) (DINבשכבת המים העליונה בכנרת בשנת .1997
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איור  :3שונות עונתית ורב-שנתית בריכוז כלל צורוני החנקן האנאורגני ) (DINבשכבת המים העליונה )0
עד  10מ'( בכנרת לשנים  1994 – 1990ו  .2004 - 2000הנתונים לשנת  1992מוצגים בסקלה נפרדת.

האם ניתן להעריך מראש את ריכוז החנקן הקייצי בשכבת המים העליונה של הכנרת ?
בגישה מאזנית כוללת ניתן להעריך את ריכוז החנקן האנאורגני הצפוי במהלך חודשי השנה על פי משוואת
מאזן בסיסית .מאזן מסה חודשי של כלל החנקן האנאורגני המומס ) (DINמתואר על ידי:
DIN t = DIN 0 + DIN in - DIN con

כאשר  DINtהוא האוגר בסוף החודש DIN0 ,הוא האוגר הקיים בתחילת החודש DINin ,הוא העומס המגיע
למערכת במהלך החודש מהמקורות השונים ו  DINconהוא הכמות הנצרכת או מסולקת על ידי המערכת
הביולוגית והחנקן עובר ממצב  DINלמצב של חנקן אורגני או חנקן אטמוספרי בתהליך דה-ניטריפיקציה(.
בעוד סגירת מאזן חודשי דורשת מידע מפורט על כל אחד ממרכיבי המאזן ,ניתוח נתוני תפוצת כלל החנקן
האנאורגני המסיס בכנרת בחודשי האביב והקיץ )איור  (3מצביע על דעיכה מהירה והשינוי בזמן בריכוז ה
 DINמתואר בקירוב טוב על ידי משוואה מעריכית:
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DINt = DIN0 × exp− kt

כאשר  - DIN0הוא הריכוז ההתחלתי )בזמן  (t=0של  DINבשכבה העליונה ולמעשה הוא ריכוז השיא
האביבי - DINt ,ריכוז בתאריך היעד הקיצי לאחר פרק זמן  tו k -הוא קבוע הדעיכה שבו אנו מעונינים.
לצורך חישוב  kבחרנו תאריכי יעד  tשבהם צנח ריכוז  DINבשכבה העליונה לרמה של  0.020מג"ל או
לערך קטן יותר ,מתוך הנחה שברמות נמוכות אלה מתקיימים תנאים המעודדים תהליכי קיבוע חנקן
בכחוליות .קביעה של קבוע הדעיכה באביב עשויה לעזור בהערכת ריכוז  DINבמים העליונים בקיץ ולכן
מהווה שלב חשוב בבניית תחזית מוקדמת להיווצרות תנאים לפריחת כחוליות מקבעות חנקן בכנרת.
קבוע קצב הדעיכה של ריכוז  DINמהמים העליונים של הכנרת חושב לכל אחת מהשנים בין  1987ל 2004
בהסתמך על נתוני הריכוז המרבי והמועד בו הם נמדדו ומוצג בטבלה  .1לקבוע קצב הדעיכה המחושב
שונות רב שנתית ,כמו גם לריכוז  DINהמרבי והמועד האחרון שריכוז זה נמדד )טבלה . (1
טבלה  :1סיכום תוצאות ניתוח התפוצה השנתית של  DINבשכבת המים העליונה בכנרת .לכל שנה חושב
מקדם קצב דעיכה מעריכי ומקדם מתאם לקו הרגרסיה המעריכית .כמו כן צוין הריכוזים המרבי והמזערי
של  DINשנמדד באותה שנה והמועד בו הם נמדדו .השנים השונות הוגדרו גשומות )ספיקת ירדן חודשית,
לפחות אחת ,מעל  80מלמ"ק( שחונות )ספיקת ירדן חודשית לא עלתה על  40מלמ"ק( או ממוצעות )ספיקת
ירדן חודשית ,לפחות אחת ,בין  40ל  80מלמ"ק(.
שנה

)גשומה( 1987
)גשומה( 1988
)שחונה( 1989
)שחונה( 1990
)שחונה( 1991
)גשומה( 1992
)גשומה( 1993
)ממוצעת( 1994
)ממוצעת( 1995
)ממוצעת( 1996
)ממוצעת( 1997
)ממוצעת( 1998
)שחונה( 1999
)שחונה( 2000
)שחונה(2001
)ממוצעת( 2002
)גשומה( 2003
)גשומה( 2004

קצב דעיכה
מעריכי

מקדם
מתאם

-0.0151
-0.0192
-0.0155
-0.0107
-0.0148
-0.0082
0-0.011
-0.0139
-0.0159
-0.0331
-0.0366
-0.0136
-0.0283
-0.0282
-0.0257
-0.0225
-0.0146
-0.0242

0.9
0.819
0.882
0.884
0.93
0.945
0.903
0.903
0.79
0.89
0.857
0.848
0.9025
0.903
0.889
0.773
0.86
0.91

מרביDIN
מועד )יום(
mg/l
41
0.414
115
0.366
50
0.317
45
0.276
45
0.271
96
1.011
52
0.505
35
0.341
64
0.453
91
0.433
76
0.317
95
0.222
52
0.340
65
0.382
45
0.296
83
0.373
103
0.558
68
0.437
ריכוז
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מזערי DINריכוז

mg/l
0.017
0.010
0.018
0.026
0.029
0.175
0.030
0.017
0.021
0.026
0.013
0.020
0.020
0.014
0.017
0.016
0.048
0.017

מועד )יום(

221
262
211
203
230
327
283
205
227
200
166
220
160
180
150
190
257
228

בשנה השטפונית ומעוטת האצות של  1992היה קבוע זה נמוך במיוחד )מבטא קצב דעיכה איטי( ושווה ל-
 -0.0082ליום ,ואילו בשנת  1997הוא היה  -0.0366ליום .בשנים ממוצעות הגשמים ובשנים השחונות שבין
 1987ועד  1995היה קבוע זה נמוך משמעותית מזה שחושב עבור השנים הממוצעות והשחונות המאוחרות
יותר ) 1996עד  ,(2004ממוצע של  -0.014ו  -0.021ליום בהתאמה ) .( p ≤ 0.05ממצאים אלה מאפשרים
חיזוי של ריכוז  DINהקיצי כבר בשלהי החורף ,כאשר קיים מידע האם השנה גשומה או לאו ,והאם
מתקיימת פריחה אביבית מוגברת של אצות.
האם קיים קשר בין רמת  DINוהתפתחות כחוליות מקבעות חנקן בכנרת?
לשאלה זו ננסה לענות על בסיס הקשר בין נוכחות כחוליות נושאות הטרוציסטים )תאים המתמחים
בחיזור חנקן אלמנטרי( ,מדידה של קצב קיבוע חנקן והריכוז הממוצע של  .DINהמידע שבידינו מצומצם
יחסית ומוגבל לשנים  ,1994שנת הופעת האפניזומנון והילך ,משום שעד שנה זו לא נצפו בכנרת
אוכלוסיות של כחוליות מקבעות חנקן .ריכוז  DINמזערי לשנים  1987עד  2003מוצג טבלה  .1ריכוזי DIN

נמוכים מ  0.020מג"ל נצפו בשנים  1997 ,1994 ,1989 -1987ו  .2002 – 2000תפוצת הפילמנטים
וההטרוציסטים של אפניזומנון מוצגת בטבלה  2החל משנת  ,1994וקצב קיבוע החנקן המרבי שנמדד במי
הכנרת מוצג החל משנת  .2001בשנים בהם ריכוז ה  DINירד מתחת ל  0.020מג"ל בתחילת הקיץ או
במהלכו נצפתה תפוצה גבוהה יחסית של הטרוציסטים )איור  .(4מתוך נתוני העשור האחרון ניתן לאתר
קשר לא לינארי בין ריכוז  DINמזערי ותפוצה מרבית של הטרוציסטים )איור  .(4יתר על כן ,התוצאות
המוצגות באיור  4תומכות בערך הסף  0.020מג"ל  DINשנקבע כגבול תחתון המתאים להתפתחות
אוכלוסיית כחוליות מקבעת חנקן בכנרת .שנת  2002מייצגת שנה חריגה )מסומנת בעיגול אדום באיור ,(4
שכן למרות ריכוז נמוך של  DINהתפוצה של הטרוציסטים ושל פילמנטים של אפניזומנון הייתה נמוכה
)בעוד יחס הטרוציסט לפילמנט היה גבוה( ,תופעה המצביעה על מגבלה במשאב אחר ,קרוב לוודאי זרחן.
כצפוי ,תפוצה נמוכה של הטרוציסטים קשורה עם קצבים איטיים של קיבוע חנקן )טבלה  (2אולם בסיס
הנתונים שנאסף עד עתה אינו גדול בכדי לבסס טענה זו.
על פי הממצאים המוצגים בטבלאות  1ו  2ניתן לשער שבקיץ של השנים  1987עד  1989התקיימו בכנרת
תנאים מתאימים להתפתחות אוכלוסיה של כחוליות מקבעות חנקן ,ואולי יש מקום לשאול מדוע לא נצפו
אוכלוסיות אלו לפני  .1994על פי קריטריון של ריכוז  DINמזערי ,גם בקייץ ) 1994מועד פריחת
האפניזומנון( התקיימו בכנרת התנאים המתאימים להתפתחות כחוליות מקבעות חנקן ,ועל פי כמות
הפילמנטים וההטרוציסטים של אפניזומנון שנספרו בשנה זו ,קיבוע החנקן העונתי הוערך בכ  100טון.
על פי הניתוח שלעיל ,התקופה שאחרי שנת  1995שונה מזו שלפניה מההיבט של הסיכוי להתפתחות
כחוליות מקבעות חנקן בקיץ ובסתיו .ראשית ,החל משנת  1994קיים בכנרת מזרע של אפניזומנון
ולאחרונה גם של צלינדרוספרמופסיס )זהרי ,חדשות כנרת מס'  ,(27שני מיני כחוליות להם היכולת לקבע
חנקן .שנית ,בתקופה זו קצב דעיכת ריכוז  DINבמהלך האביב והקיץ גדל כמעט פי שנים יחסית לתקופה
קודמת ,ולכן בשנים שחונות או שנים בהם כמות משקעים ממוצעת ,גדולים הסיכויים שריכוז  DINירד
מתחת לערך סף במועד מוקדם יחסית ,וגדולים הסיכויים להתבססות והתפתחות של אוכלוסיות מקבעות
חנקן בכנרת.
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טבלה  :2שינויים רב-שנתיים בתפוצת האפניזומנון )חוטים והטרוציסטים( בכנרת ובקצב קיבוע חנקן.
בטבלה מוצגים ערכים מרביים שנמדדו בין יולי לנובמבר בכל שנה.

שנה

ריכוז חוטים
1
מרבי
)פרטים למ"ל(

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
3
2004

2600
923
165
620
190
180
950
480
55
496
2600

קצב קיבוע חנקן
2
מרבי

ריכוז הטרוציסטים
1
מרבי
)פרטים
מועד )יום(
למ"ל(
316
2430
267
156
287
165
284
308
241
95
282
143
260
339
246
504
294
55
300
31
250
720

לא נבדק
לא נבדק
לא נבדק
לא נבדק
לא נבדק
לא נבדק
לא נבדק
13.0
2.0
0.3
13.4

1ריכוז ממוצע לשכבת המים העליונה  0עד  15מ'.
2קצב קיבוע חנקן ביחידות של מיקרומול אתילן לליטר לשעה.
3בשנת  2004תפוצה גבוהה של הכחולית צילינדרוספרמופסיס ונכוחות מוגבלת של אפניזומנון.
הערכים כוללים את שני המינים

2004

y = 1345.5e-96.193x
R2 = 0.7639

700
600

2001

500
400

2000
1997

0.06

200

1999
1998
2002
1996

2003
0.05

300

0.04

0.03

0.02

0.01

100
0
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800

0

)Minimal DIN Concentration (mg/l

איור  :4הקשר שבין ריכוז  DINמזערי בכנרת ותפוצה מרבית של הטרוציסטים של אפניזומנון בחודשי
הקיץ והסתיו בין  1996ל  .2004הנקודה האדומה מייצגת את שנת  2002שבה למרות ריכוז נמוך של DIN
הריכוז המרבי של הטרוציסטים היה נמוך ,כנראה כתוצאה ממגבלה בזרחן.
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האם ניתן להשפיע על הסיכוי להתפתחות כחוליות מקבעות חנקן על ידי פעולות תפעול באגן ההיקוות?
על בסיס הממצא הברור שבקיץ שלאחרי חורף גשום לא מתקיימים תנאים מתאימים להתפתחות כחוליות
מקבעות חנקן )שנת  2004מהווה חריג ,שכן החורף הגשום הסתיים בפברואר והחודשים מרץ ואפריל היו
דלי משקעים( ,ניתן להציע שהגדלת עומס החנקן המגיע לכנרת בשנים שחונות או בשנים עם כמות
גשמים ממוצעת ,תביא לעליה בריכוז  DINבקיץ ולהקטנת הסיכוי להתפתחות כחוליות מקבעות חנקן .על
מנת להעלות את ריכוז ה  DINבכנרת ב  0.1מג"ל יש להוסיף לשכבת המים העליונה ) 15מ'( כ  150טון
חנקן מעבר לעומס הטבעי )בהנחה שכל החנקן מתערבב באופן אחיד בשכבת המים העליונה( .במקרה זה
משך הזמן הנדרש לדעיכת ה  DINהנוסף )עד לריכוז של  0.020מג"ל( יגדל ב  5עד  15יום בהתאם לקבוע
הדעיכה.
המשמעות האופרטיבית של מהלך כזה היא לא פשוטה .ראשית ,כיצד ניתן להעלות את עומס ה DIN

לאגם בשלהי האביב או עדיף יותר בתחילת הקיץ ,וזאת מבלי להגדיל את עומס הזרחה? שנית ,בשנים
שחונות הריכוז המרבי של  DINבאגם נמוך ,הערך המזערי מושג כבר בתחילת הקיץ ,ולכן תידרש תוספת
 DINליותר מחודש אחד .לכאורה ניתן היה להציע שהזרמת מי האגמון העשירים יחסית ב  DINעשויה
לספק תשובה הולמת ,אולם ריכוז  DINבמוצא האגמון בקיץ אינו עולה על  0.1מג"ל ובהנחה של ספיקה
חודשית של כ  1מלמ"ק עומס החנקן הצפוי ממקור זה הוא  100ק"ג ,קטן בשלושה סדרי גודל מהעומס
הרצוי .בהיעדר מקורות מים אחרים העשירים ב ) DINאך עניים בזרחה( יש לצפות להופעה קיצית של
כחוליות מקבעות חנקן בכנרת בתדירות גוברת .במצב זה גודל אוכלוסיית הכחוליות הצפוי יוגדר על פי
זמינות הזרחה .משטר תפעול נכון ומניעת הזרמה לא מבוקרת של מקורות עשירים בזרחה היא המפתח
לשליטה ומניעה של פריחה חריגה של כחוליות מקבעות חנקן.
בשנים האחרונות נשמעו קולות שהציעו לדשן את הכנרת בחנקות לצמצום נוכחות הכחוליות .גישה זו
מתאימה אולי למערכות ניסוי או למדינות המשופעות במקורות מים ואגמים ,אך אינה יכולה להיות
קבילה בכנרת המהווה מרכיב חיוני של משק המים בישראל .חשוב להבהיר שהניתוח שלעיל מציג גישה
כללית ואינו נכנס ליחסי הגומלין שבין התהליכים הביוגיאוכימיים המעורבים בתהליך של דעיכת ריכוז ה
 DINבאביב .יש להיזהר משימוש בו לקבלת החלטות קיצוניות לתפעול הכנרת ואגן ההיקוות .מהלכים
ופעולות מסוימות עלולים לשנות איזונים הקיימים במערכת ולהביא לתוצאות בלתי צפויות.
ספרות מצוטטת
גפן מ ,.נשרי ע .1997 .פריחת אצות כחוליות בכנרת .אקולוגיה וסביבה .11-14 :(1) 4
הדס א .1996 .פריחת האצה  Aphanizomenon ovalisporumואצות כחוליות אחרות בכנרת .חדשות כנרת
.21-24 :19
סוקניק ,א ,.כרמלי ש ,.הדס א ,.טלטש ב 1998 .פריחות רעילות של אצות כחוליות )ציאנובקטריה(-
השלכות על איכות המים .מים והשקיה .25-31 :376
פולינגר א ,.זהרי ת ,.פלדמן א ,.פישביין ט .1996 .פריחת האצות הכחוליות בכנרת במהלך  1994ו .1995
חדשות כנרת .3-9 :19
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מחזור החנקן בכנרת :תהליך הדה-ניטריפיקציה
אורה הדס ,נירה נחליאל ,ריקי פנקס ,נחמה מלינסקי-רושנסקי ודוד וויין
מחזור החנקן בטבע הוא מחזור מורכב ,הכולל צורונים שונים של חנקן )חנקן אנאורגני בצורת ניטראט,
ניטריט ,אמון או חנקן גזי; חנקן אורגני חלקיקי או מומס( ושטפים בין הצורונים השונים .בעשורים
האחרונים ,בני האדם גרמו לשינויים בקצבי השטפים שבמעגל החנקן והכפילו את קלט החנקן המקובע
בביוספרה .הדבר גרם לעליה בכמויות החנקן ,בעיקר ניטראט ,שנשטפו מקרקעות ודרך נהרות הגיעו
לאגמים ,מיצרים וחופי אוקיינוסים .תוספת החנקן גרמה להאצת תהליכים של איטריפיקציה והתפתחות
אנוקסיה היכולים להיות קשורים בפריחות של אצות מזיקות .נהרות משמשים כאוגר לחנקן שמקורו
בזרימות שטפוניות .חנקן מומס מסולק ממים ע"י קליטה והטמעה של צמחים וחיידקים ,ספיחה
לסדימנטים ,שקיעה של חלקיקים אורגניים ,ודניטריפיקציה .הדה-ניטריפיקציה היא התהליך העיקרי
הגורם לסילוק תמידי של חנקן מהמים ,בצורה של חנקן גזי ) (N2המשתחרר לאטמוספירה.
בכנרת ,הופיעה לראשונה בסתיו של שנת  1994אצה כחולית חוטית ,רעילה ,מקבעת חנקן ,שזוהתה
כ  Aphanizomenon ovalisporumומאז היא מופיעה מדי שנה .הופעת אצה מקבעת חנקן מהווה שינוי
דרמטי זה באקולוגיה ובביוגיאוכימיה של האגם שיכול לנבוע מירידה בעומסי החנקן המגיעים לכנרת
ומאיים על האיזון של המערכת האקולוגית ומכאן לפגיעה באיכות המים.
תהליכי המפתח המעורבים במעגל החנקן בכנרת )ניטריפיקציה ,דניטריפיקציה ,קיבוע חנקן( מופרדים
במרחב ובזמן אם כי באזור הכמוקלינה ובפן הביני ) (interfaceמים סדימנט ,יכול להיות הצמדה בין
תהליכי הניטריפיקציה והדה-ניטריפיקציה .בעיקרו תהליך הניטריפיקציה מתרחש עם ההיפוך בסוף חודש
דצמבר -תחילת ינואר בחורף ,הדה-ניטריפיקציה בתחילת הקיץ עם התמוטטות פריחת הפרידיניום,
וקיבוע החנקן בסתיו .הדה-ניטריפיקציה מסלקת כ  60%מהחנקן בכנרת.
תהליכי הדה-ניטריפיקציה
שנת  2004התאפיינה בפריחה מסיבית של פרידיניום עם ערכי ביומסה מקסימליים שהגיעו ל  475מג' למ"ר
ממוצע לחודש אפריל  .ביומסה זו מתפרקת על ידי חיידקים הטרו טרופיים אירוביים ,צורכת חמצן ,אך
כמות החמצן אינה מספקת לפרוק כל החומר האורגאני .לאחר העלמות החמצן ונוכחות של ניטראט
בעמודת המים מתחילה פעילות של חיידקים הטרוטרופיים בדרך כלל אנארוביים פקולטטיביים
המשתמשים בניטראט ובניטריט כאקספטור לאלקטרונים תוך חמצון חומר אורגאני ויצירת  ,NO ,N2או
 ,N2Oלפי הסדר הבא:


→


→ N2O 
→ N2
שיעורי הדה-ניטריפיקציה תלויים ב  .1ריכוזי החמצן ופוטנציאל הרדוקס;  .2ריכוזי הניטראט;
 .3זמינות חומר אורגאני לבילי;  .4טמפרטורה.
באיורים שלהלן ניתנים ריכוזי הניטראט ,הניטריט ופעילות האנזים ניטראט רדוקטאז שהנו האנזים
הראשון בתהליך הדה-ניטריפיקציה )מעבר מניטראט לניטריט(.
NO

NO3 - 
→ NO2-

48

120
20-04-04
ug N l-1h-1

90

400

NO3

300

60

200

30

N. R

NO2

100

0

NO 2 ,NO 3 ug N l -1

500

0
0

10

20

30

40

Depth (m)

500

120

-1 -1

ug N l h

300
60
200
30

100

0

NO2 ,NO3 ug N l

400

90

-1

04-05-04

0
0

10

20

30

40

Depth (m)

500

13-05-04

400

90

300

60

200

30

100

0

0
0

10

20
Depth (m)

49

30

40

NO2 ,NO3 ug N l-1

ug N l-1h-1

120

120

500
400

90

300

60

200

30

100

ug N l-1h-1

NO2 ,NO3 ug N l-1

9-06-04

0

0
40

30

20

0

10

)Depth (m

500

120

14-07-04

-1

200

-1 -1

300
60

ug N l h

NO2, NO3 ug N l

400

90

30

100

0

0
40

30

10

20

0

)Depth (m

איור  .1פעילות האנזים ניטראט רדוקטאז וריכוזי הניטראט והניטריט בעמודת המים בתחנה  Aבכנרת
באפריל – יולי  = N. R) . 2004ניטראט רדוקטאז(

מניתוח תוצאות פעילות האנזים ניטראט רדוקטאז ניתן לראות שטווח הפעילות נע בין
 1.3 µg N l-1 h-1בעומק  20מ' בחודש אפריל עד לשיא של  72 µg N l-1 h-1בעומק  35מ' בתחילת מאי.
הפעילות נמשכת עד יולי כשבעומקי המטלימניון עדיין יש פעילות נמוכה של  .1.9 µg N l-1 h-1בהסתכלות
על הפיזור המרחבי רואים שהאנזים הדיסימילטורי מתחיל לפעול בשכבות התחתונות של ההיפולימניון.
מאחר ותהליך הדה-ניטריפיקציה הוא תהליך אנארובי ,שמתחיל עם העלמות החמצן והמצאות ניטראט,
חיידקי דניטריפיקציה מתחילים את המסלול מ NO3 -ל N2 -וסילוק החנקן מהמערכת .שיא הפעילות נמדד
ב 4-למאי עם פעילות גבוהה בכל שכבת ה  (Benthic Boundary Layer) BBL-וכן באזור ההיפולימניון
העליון ) 20מ' עומק( .תופעה מעניינת היא שבעומק  25מ' נמצאה שכבה בה פעילות האנזים נמוכה במשך
כל חודש מאי ,למרות המצאות ניטראט .ייתכן שהחומר האורגאני שמקורו באפילימניון עובר במהירות
וישירות אל ההיפולימניון התחתון ואינו נעצר בעומק  25מ' ,אין פעילות חיידקית והניטראט לא נלקח.
הדבר נכון עד סוף חודש מאי.
בניתוח הפרופילים של הפרמטרים הכימיים ,ניטראט וניטריט ,נמדדו ערכים של מעל
 500 µg N-NO3 l-1בהיפולימניון בסוף חודש מרץ .ערכים נמוכים יותר של ניטראט277 - 435 µg N-NO3 ,
 l-1נמדדו באפילימניון בגלל אסימילציה של ניטראט על ידי פרידיניום .ריכוזי הניטריט והאמוניה נעים
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בטווח של  .2-6 µg N l-1בחודש אפריל החמצן מתחיל להיעלם משכבת המים ההיפולימנטית ) 20 – 40
מ'( ,יש ירידה בניטראט ,כלומר החל תהליך דניטריפיקציה .בחודש מאי נמדדו שיאים של ניטריט µg N-
 120, 150 NO2 l-1ב עומקים של  35ו 15מ' ,בהתאמה )איור  .(1הופעת שיא הניטריט תואמת לשיא

הפעילות של האנזים ניטראט רדוקטאז .החל מחודש מאי מתחילה להצטבר אמוניה בשכבת המים
התחתונה ופעילות האנזים כמו העלמות הניטראט עוברים לשכבת המטלימניון .החל מיוני ,הניטראט
מתחיל להיעלם גם משכבת המים האפילימנטית וביולי נמדדו ערכים נמוכים של ניטראט וניטריט וכן
פעילות נמוכה של האנזים ניטראט רדוקטאז .תהליך הדה-ניטריפיקציה הושלם.
תוך כדי תהליך הדה-ניטריפיקציה ,נלקחו דגימות מים בהם נצפתה שיא הפעילות של האנזים ניטראט
שימוש בפריימרים מתאימים בריאקציות  P. C. Rהצביע על
רדוקטאז ,ומהם מוצה  D. N. Aחיידקי.
נוכחות הגנים  nir Kו . nir S -תוצרי ה P. C. R -שובטו ונשלחו לבדיקת רצפים .הגנים הראו הומולוגיה
גבוהה ל  (nir S) Alcaligenes faecalis ,(Pseudomonas stutzeri) Thauera selantisו לBradyrhizobium -
 ,Haloferax sp. , Achromobacter cycloclastes, japonicumו.(nir K) Ensifer sp.
לסיכום :מהסתכלות באיור  1נתן לראות בברור שהירידה בריכוזי הניטראט הופכית לעליה בניטריט
ולפעילות האנזים ניטראט רדוקטאז .למעשה בתקופה של כשלושה חודשים )אפריל –יולי( מסולק רוב
הניטראט מהמערכת של האגם .על פי חישובים שנעשו בשנות השבעים  60%מן החנקן בכנרת מסולק על
ידי תהליך הדה-ניטריפיקציה.
תודות:
המחקר ממומן על ידי הקרן הדו-לאומית למדע ישראל-ארה"ב ) (BSFונציבות המים.
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צילינדרוספרמופסיס – אצה לא רצויה נוספת התבייתה בכנרת
תמר זהרי
ב 1994 -התגלתה בכנרת לראשונה אצה כחולית חוטית בעלת כושר קיבוע חנקן אטמוספירי ויצירת
רעלנים ששמה המדעי ) Aphanizomenon ovalisporumאיור .(1

אצה זו פרחה בסתיו  ,1994כלומר

התרבתה לממדים בהם היא היוותה המין השולט שתרומתו לסך הביומסה האצתית במים הגיעה ל.80% -
מאז ,אצה כחולית זו חוזרת ומופיעה במי הכנרת מדי שנה בקיץ ,מגיעה לשיא ביומסה באוקטובר ונעלמת
בחורף ,אם כי עוצמת הפריחות לא מגיעה לזו של  .1994הופעת ה אפניזומנון היוותה נורה אדומה,
המזהירה בפני שינויים משמעותיים בתהליכים אקולוגיים באגם :עד  1994לא התפתחו בכנרת מינים בעלי
כושר קיבוע חנקן ,ומכאן שיכולת זו לא היוותה יתרון משמעותי ,כלומר חנקן לא היווה גורם מגביל.
הופעתו המסיבית של מין המסוגל לקבע חנקן מעידה על שינוי בתנאי הסביבה.

איור  :1תמונות מיקרוסקופ של אצות כחוליות חוטיות מקבעות חנקן בכנרתCylindrospermopsis – A .
 - cuspisמין חדש שנראה לראשונה בכנרת בסתיו  ,Aphanizomenon ovalisporum – B .2000מין
שהופיע לראשונה בכנרת ב .1994-מצוינים :אקינט ) (aשהוא גוף קיימא והטרוציסט )בחצים(  -תא ייחודי

בו מתבצע קיבוע החנקן.
בסתיו  2000נצפו לראשונה בכנרת חוטים בודדים של מין נוסף של אצה כחולית חוטית מקבעת חנקן,
"קרובת משפחה" של ה אפניזומנון .האצה זוהתה כשייכת לסוג צילינדרוספרמופסיס ע"י ,Judit Padisak
מדענית אורחת מהונגריה ,ואחר כך זוהתה על ידי טקסונום הכחוליות יירי קומרק כ -
 .Cylindrospermopsis cuspisבקיץ  2001מין חדש זה כבר היה נפוץ ומאז כמותו היחסית והמוחלטת
עולה מקיץ לקיץ .בקיץ-סתיו  2004הוא יצר פריחה מסיבית תוך כדי דחיקת ה אפניזומנון .ב26 -
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לספטמבר נמצאו במיליליטר מי כנרת יותר מ 2000 -סיבים של צילינדרוספרמופסיס קוספיס ורק עשרות
סיבים של ה אפניזומנון שיא הפריחה נרשם ב 17-לאוקטובר עם כ 7000-סיבים למ"ל )לעומת כ2500 -
סיבים למ"ל ב (1994-וביומסה של כ 35-גר' משקל רטוב למ 2הודות למין זה בלבד ,שהוא ערך דומה לערכים
שנרשמו בשיא פריחת האפניזומנון של  .1994תנאי חמסין המשלבים טמפרטורה גבוהה ועוצמת הרוח
נמוכה ,שהיו דומיננטיים בסוף ספטמבר ואוקטובר ,מעודדים התפתחות אצות כחוליות ,ובניהן –
צילינדרוספרמופסיס .בסתיו  2004ה -צילינדרוספרמופסיס נמצאה גם במאגרי המוביל הארצי אך ריכוזיה
הלכו ופחתו עם ההתקדמות מהכנרת למאגרים ובגשר  Bהיא כבר נעלמה לחלוטין ) נתונים מדו"ח של רם
פורת( .הופעת מין מקבע חנקן נוסף בכנרת מעידה על התחזקות תופעת המחסור בחנקן והשינוי בתנאי
הסביבה.
שני הסוגים ,אפניזומנון ו צילינדרוספרמופסיס ,שייכים לסדרת ה Nostocales -וחולקים תכונות משותפות
נוספות לכושר קיבוע החנקן והצורה החוטית כמו העדפת טמפרטורת מים גבוהה יחסית המאפשרת קצב
גידול מהיר בקיץ וכושר ייצור רעלנים מקבוצת ה -צילינדרוספרמופסין .בסוג צילינדרוספרמופסיס )כמו ב
אפניזומנון ובסוגים אחרים השייכים לקבוצת  (Nostocalesכל חוט עשוי משרשרת של תאים המחוברים זה
לזה .ב-צילינדרוספרמופסיס קוספיס ,המין שהופיע בכנרת ,התא הבודד מאורך ,אורכו כ 10-15 -מיקרון
ורובו  2.5מיקרון ,כל חוט מורכב מ 4 -עד  15תאים ואורכו הממוצע כ 100 -מיקרון )איור  .(1קיבוע החנקן
נעשה בתא ייחודי הנקרא הטרוציסט .תא זה שונה בצורתו מיתר התאים בחוט בעיקר בגלל שיש לו דופן
עבה במיוחד המאפשרת לשמור תנאים תוך-תאיים אנאירוביים הנחוצים לקיבוע  .N2ההטרוציסטים
ב צילינדרוספרמופסיס תמיד בקצה החוט ונראים כמו חוד של מכחול ,בעוד שב אפניזומנון ההטרוציסטים
יכולים להופיע בכל מקום לאורך החוט )איור  .(1ההטרוציסטים מופיעים רק כאשר יש מחסור בחנקן
מומס והופעתם מלווה בעליה מדידה בקצב קיבוע החנקן במים .תא ייחודי נוסף המאפיין אצות מסדרת
ה Nostocales-כולל צילינדרוספרמופסיס הוא תא עבה יותר מהתאים הרגילים שנקרא אקינט ומשמש
כגוף קיימא :לאחר סיום הפריחה ומות התאים הרגילים ,שוקעים תאי האקינט לקרקעית האגם ומהם
נובטים סיבים חדשים כשהתנאים שוב מתאימים לגידול.
המין  Cylindrospermopsis cuspisהמצוי בכנרת הוא מין טרופי שנצפה עד כה רק במספר אגמים
באפריקה .לעומת זאת ,מין קרוב מאותו סוג Cylindrospermopsis raciborskii ,הוא מין עם תפוצה כלל
עולמית שתועד בשנים האחרונות באגמים רבים בכל היבשות למעט אנטאקרטיקה .הוא נחשב למין
"פולש" ,המגיע לאגמים ומקווי מים אחרים חדשים ומתביית בהם ,לרוב גם מייצר פריחות .הוא נחשב
למין לא רצוי ורע לאיכות המים בגלל כושרו לייצר את הרעלן צילינדרוספרמופסין .לגבי המין שהופיע
בכנרת יש מעט מידע ולא ידוע עדיין אם גם הוא מייצר רעלנים .כדי לוודא זאת יש לבודד תרבית נקיה
של מין זה ולבצע עליה בדיקות רעילות  ,דבר שעדיין לא נעשה אך יבוצע בקרוב במעבדה לחקר הכנרת.
במקביל להופעת אצות חוטיות מקבעות חנקן מתפתחת בכנרת בשנים האחרונות מגמה אחרת בלתי
רצויה של שינוי הרכב המינים של הפיטופלנקטון הקיצי )איור  .(2בשנות השבעים והשמונים ועד אמצע
שנות התשעים הפלנקטון הקיצי התאפיין במינים קטנים שרובם שייכים לקבוצת הירוקיות ורובם מהווים
מזון טוב לזואופלנקטון .כתוצאה מלחץ רעייה גבוה הביומסה האצתית נשמרה נמוכה יחסית ומי הכנרת
בקיץ היו צלולים .בשנים האחרונות משתלטים מינים אחרים ,בעיקר כאלו שצורתם צורת חוט ,כמו ה
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צילינדרוספרמופסיס וה אפניזומנון ,ושאינם נאכלים ע"י זואופלנקטון .כתוצאה מכך לחץ הרעייה נמוך
יותר ,הביומסה שלהם מצטברת במים והמים עכורים יותר .הכנרת היא מערכת אקולוגית מורכבת בה
יחסי הגומלין בין המרכיבים השונים רבים ולא ניתן להצביע בבירור על הסיבות להופעת האצות הלא
רצויות ולשינויים בהרכב המינים .אולם ,מקובל לפרש שינויים כאלו בתור סימנים ראשונים לכך שהאגם
נתון ללחצים אנתרופוגניים ,שהולכים וגוברים עם השנים .בין השינויים מעשה ידי האדם ,ניתן למנות
את הורדת המפלס הדרמתית של שנות ה '90-את דילול הסרדינים הידוע כאמצעי תפעול שנוי במחלוקת,
ואולי גם התחממות גלובלית.

איור  :2מאסף מינים אופיניים של אצות כנרת בקיץ של השנים  1969-1993לעומת המינים האופייניים
בשנים האחרונות :בולט השינוי מאצות קטנות ,בעלות צורה עגולה בתקופה המוקדמת לאצות חוטיות או
מושבתיות או בעלות קוצים בתקופה המאוחרת.
תודות:
העבודה בוצעה במימון נציבות המים במסגרת הניטור השוטף.
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ברכת פרידה של נירה לעובדי המעבדה ביום ה' 28.10.2004
נירה נחליאל
מעל להיפולימניון ולאפילימניון
חי לו בשמחה ה אפניזומנון
וצוחק הוא בסתיו על ניטריט וניטראט
כשמתחת חוגגים מחזרי הסולפאט

ומלך האגם הלא הוא ה פרידיניום
שקשור איכשהו לריכוז של אמוניום
אותם דיתי תבדוק בFlow injection -
אך כל זה נכון רק ב.stratification-

ומה בדיוק קורה שם בתרמוקלינה
כשבאים לבקר מאיר והחרמונה?
והיכן לעזאזל הוא ה? Benthic boundary layer-
אולי מגלים זאת ב…autoanalyzer-

הכל היה אצלי כבר מעורבל
וכלל וכלל לא משוכב
כשניסיתי להבין באופן לוגי
מה פירושו של המחקר הלימנולוגי
ואם כבר הגעתי פעם לתחנה A
כל מה שחיפשתי שם ,הוא את הDNA-

כי כידוע ב PCR -ו sequence-אני יותר מבינה
מאשר באיפה בדיוק נמצאת הכמוקלינה...
וכעת ,שלום לכן בנות יקרות –
חרמונה ,ירדנה וליליאן
עם אחיותיהן חופית ומעיין.
שלום גם ל אפניזומנון ול מיקרוציסטיס
לכל הזואופלנקטון וגם ל צילינדרוספרמופסיס.
אאחל לכם שלא תפלו למלכודת סדימנטים,
אני אזכור את כולכם עם המון סנטימנטים
תודה לכולם ,לאסף בראשם,
על האמון הרב שבי נתן
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אף שמעולם לא העפתי מבט
על האקורפט או המיניבאט...
לדייויד ולאורה על שותפות מקורית
על הכימיה שהולידה ביולוגיה מולקולרית.
ולכל שאר אנשי המעבדה
על החברה ,והעזרה ומאור הפנים – תודה!
תמשיכו להיות פרודוקטיביים מאוד
ותשמרו על המפלס שיעלה עוד ועוד....
ב"כימיה קטן" או ב"ים גדול"
אין כמוכם! שלום ולהתראות!
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