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דבר העור
גיליו  28של "חדשות הכנרת" יוצא לאור כאשר ההתעניינות הציבורית בכנרת פחתה מעט .החל
מחור)  ,2002 – 2003מיפלס המינימו קצת רחוק ,ובשנת הגשמי האחרונה ג מיפלס המקסימו לא
נראה באופק ,כ שבארצנו אחוזת התזזית אי מספיק אקש סביב האג .....ע זאת ,זהו זמ טוב
להתפנות מחוות הדעת לשעת חירו אליה נדרשנו פעמי רבות בשני קודמות ,ולחזור ולעסוק במדע
לימנולוגי בסיסי.
חוברת זו מביאה מגוו רחב של נושאי שבה עוסקי חוקרי המעבדה ,בדר כלל בשיתו) פעולה
פורה ע חוקרי ממוסדות אקדמיי שוני .שלושה מאמרי נכתבו ע"י סטודנטי לתואר גבוה
באוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל+אביב ,שעושי את עבודת המדעית תחת הנחיה משותפת של
חוקרי המעבדה ,ושני מאמרי נוספי נכתבו על מחקרי בה השתתפו חוקרי מבחו*.
השנה הסתיי השלב השני של "פרוייקט המודלי" ,שתפס בשני האחרונות את מרבית תשומת
הלב לפעילות המעבדה .הפרוייקט נמצא כעת בשלב של סיכומי ותכנו לקראת זינוק לשלב הבא .השנה
מוצגת לפנינו תמונה רחבה של פעילות חוקרי המעבדה במיגוו נושאי :טומי ברמ מתבונ ממעו)
הציפור על מחקרי הכנרת ועל מצב האג משנת  ;1994אס) סוקניק ותמר זוהרי בוחני במאמריה
נושאי שוני של פריחת אצות ורעילות בכנרת; מיקי שליכטר מציגה את מאגר המידע הנרחב שיש
ברשותנו ,והדרכי לניצולו; נושאי מתקדמי בביולוגיה של הכנרת נדונו במאמריה של אייל קורצבאו
ונעמי פרל וחובריה; הנושאי הפיזיקליי באי לידי ביטוי בעבודתו של הח"מ וחובריו על דיפוזיה
טורבולנטית בהיפולימניו  ,וכ בבחינת השפעת הרוחות על ההידרודינמיקה של האג שמציגי אלעד
שילה וחובריו .לבסו) ,עמי נשרי ש פעמיו צפונה ,ומתאר את הפרדוקסי בהידרולוגיה ובגיאוכימיה של
אגמו החולה.
קריאה מהנה !

אלון רימר
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על הפלואורסצנציה הדחויה ) (Delayed fluorescenceוהפלואורסנציה
הישירה ) (Prompt fluorescenceבפיטופלנקטו  ,והקשר ביניה

1

1

אייל קורצבאו ,1וורנר אקרט וסוו בר
1אוניברסיטת תל אביב

יכולת הערכה של היצרנות הראשונית והרכב אוכלוסיית הפיטופלנקטו באג ,הנה חשובה ביותר
כאשר עוסקי בכל הקשור לניהול מערכת אקולוגית המשמשת את האד לצרכי שוני.
בעקבות שיתו) פעולה ומחקר שמטרתו הבנת הקשר שבי אילוצי הכוחות הפיסיקליי וריכוז
הנוטריאנטי ,ובי התפתחות אוכלוסיות הפיטופלנקטו באג ,הגיע למעבדה לחקר הכנרת מכשיר העובד
על עיקרו הפלואורסצנציה הדחויה ) .(Delayed fluorescence (DF) spectrometerהמכשיר פותח על ידי
 Dr. V. Gerhardtבאוניברסיטת רגנסבורג בגרמניה ,ושימש ככלי מרכזי במחקר שמומ על ידי הקהילה
האירופית ,ובוצע במקביל באגמי בישראל ,הונגריה ושוודיה.
ה (DF) +הינו ספקטרומטר של פלואורסצנציה דחויה ,הנות מדד לצפיפות הפיטופלנקטו במי ,על
ידי מדידת ריכוז הכלורופיל הפעיל ,ובעל יכולת חלוקת הריכוז הכללי להרכב חטיבות הפיטופלנקטו
המרכיבות את האוכלוסייה הנבדקת )אקרט וחוב' .(2003 ,עיקרו הפעולה שלו מתבססת על פליטת
פוטוני מממברנת הטילקואיד ,לאחר הארה באלומה מונוכרומטית ,והעברה מיידית לחוש ,בו מתבצעת
המדידה של הפלואורסצנציה הדחויה בעזרת פוטומולטיפלייר .הבדיקה לוקחת מספר דקות ,וניתנת
לתכנות לעבודה רצופה של פרק זמ ארו )יעקבי וחוב'.(1998 ,
ההפרדה לחטיבות הפיטופלנקטו השונות אפשרית לאחר סריקה בהארה מונוכרומטית של כל 2 nm
המתחילה ב 400 nm+ומסתיימת ב . (Gerhardt & Bodemer 1998) 730 nm+ההפרדה המתקבלת אינה
מתאימה באופ מוחלט לחטיבות הפיטופלנקטו המקובלות בספרות ,אלא מבוססת על פי הפיגמנטי
המצויי ב"קבוצות הצבע" הבאות:
Green algae (including Chlorophyceae, Euglenophyceae and Conjugatophyceae) (1
Chromophytes (inc. Bacillariophyceae, Chrysophyceae Dinophyta and Xantophyceae) (2
Bluegreen algae (3
Cryptophyta (4
היכולת לנתח את אוכלוסיית הפיטופלנקטו מבוססת על ההנחות הבאות:
 (1תאי חיי פולטי ) (DF- Delayed fluorescenceבעוצמות שונות כאשר מאירי אות באורכי גל
שוני ) (730+400nmבטווח הבליעה של פיגמנטי פוטוסינטטי פעילי.
" (2קבוצות הצבע" השונות באוכלוסיות הפיטופלנקטו נעזרות באור באורכי גל שוני לתהלי
הפוטוסינתזה ,ולכ ספקטרו העירור שלה יהיה שונה ואופייני לכל אחת.
 (3ספקטרו העירור של דוגמא המכילה קבוצות פיטופלנקטו שונות ,הינו הסכו של כל קבוצה בנפרד
 1המחקר מתבצע במימו חלקי של "הקר למדעי הי והמי ע"ש אלו) יוחאי ב +נו "
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בהתא לריכוזה בדוגמא ).(Gerhardt & Bodemer 1998
ייחוד ה DF+מתבטא ביכולתו לבצע בדיקות רציפות ולאור זמ באופ עצמאי .הבדיקות מבוצעות
 in situללא צור בהכנה מוקדמת של הדוגמאות ,ושמירת הנתוני מתבצעת באופ אוטומטי במחשב.
תכונות נוספות המאפיינות את ה:DF+
א .ספקטרו ה DF+מושפע רק מפיגמנטי המשתתפי בשרשרת מעבר האלקטרוני ,בתאי חיי בלבד.
ב .יכולת מיו כמותית ל"קבוצות הצבע" השונות של הפיטופלנקטו המרכיבי את האוכלוסייה.
ג .יכולת מדידה של העומק בו מתבצעת הפעילות הפוטוסינטטית המרבית ,על ידי סידרת מדידות
מעומקי שוני) .יעקבי וחוב' (1998
ד .ה DF+נוצר א ורק מפוטוני אשר נקלטו והובילו להפרדת מטעני בBodemer & Gerhardt ) . PSII+
 . (2000א כ בתנאי עקה או גורמי מגבילי ,אנו נבחי בקריאה נמוכה יותר של  DFלעומת תנאי
אופטימליי.
שימוש נוס) בפלואורסצנציה המופיעה בזמ הארה על תא צמחי נעשה במכשיר העובד על עיקרו
של  .Pulse Amplitude Modulated (PAM) fluoremetryשיטה זו מתבססת על מדידת שינויי
בפלואורסצנציה של מערכת אור .(Schreiber 1986) (PSII) II
מדדי הניתני למדידה או חישוב מעיקרו הפעולה של מכשיר העובד בשיטה של ה PAM+כוללי
את היעילות הקוונטית ) ,(Quantum yield of non cyclic electron transportוקצב מעבר האלקטרוני
במערכת הפוטוסינטטית ) .(Genty et al 1989) (Electron transport rates, ETRבנוס) נית ג לחשב
יעילות פוטוסינטטית מרבית ,פוטוסינטזה מרבית ) ,(Pmaxועוד מספר מדדי המאפייני את הפוטוסינטזה
).(Beer et al. 2000, Ralph et al 1998
המכשיר מדג  , (WALZ ,Germany) PAM 2000המשמש במחקר זה ,מיועד לעבודת מעבדה או
שדה וזאת על ידי מצבר ומחשב נישא ,וכמו כ המכשיר נית לתכנו של מדידות כל זמ רצוי לאור מספר
ימי .המכשיר  PAM 2000מיועד לעבודה ע עלי של צמחי עיליי או תאלוס של אצות מקרופיטיות.
לשימושו במחקר ע פיטופלנקטו יש דיווחי אחדי בלבד בספרות .המדדי הנמדדי על ידי הPAM +
 2000במחקר הנוכחי ה:
 : F0' (1פלואורסצנציה המוחזרת מהדוגמא באור חיצוני נתו .
 : Fm' (2פלואורסצנציה מרבית המוחזרת מהדוגמא בזמ הארה נוספת מהמכשיר ,כאשר ההארה גורמת
לרוויה של המערכת הפוטוסינטטית.
 :Effective quantum yield, (Y) Fm'- F'0/Fm' (3היעילות הקוונטית האפקטיבית המתקבלת באור
הקיי בזמ המדידה .מדד זה משק) את היכולת לקלוט את זר הפוטוני המגיע ל PSII+ולהעבירו
לשרשרת מעבר האלקטרוני .ה Y+הינו בטווח  .0+1כאשר  Y=1משמעו כי כל הפוטוני הפוגעי ב+
 PSIIמועברי הלאה לשרשרת מעבר האלקטרוני ,וכאשר  Y=0כל הפוטוני נפלטי
כפלואורסצנציה .הפליטה של אנרגיית חו מהכלורופיל נחשבת קבועה.
 :Photosynthetic available radiation (PAR) (µmole quanta m-2s-1) (4כמות הקרינה הזמינה
9

לקליטה על ידי המערכת הפוטוסינטטית .נימדד בעזרת מיקרוסנסור ) (2πהמחובר לגו) המכשיר.
 (5טמפרטורת האויר )במעלות צלזיוס(.
 : Rapid light curve (RLC) (6פעולה זו מאפשרת התבוננות בשינויי החלי במדדי השוני וזאת
תו כדי שינויי בעוצמת ההארה במש פרק זמ של מספר דקות.
מנתוני הפלט נית לחשב את ה:Electron transport rates (ETR) (µmole electrons m-2s-1) +
קצב מעבר האלקטרוני ב PSII+מחושב כדלהל

 .ETR=Y*PAR*0.5*AFההכפלה ב  0.5מקורה

בהנחה כי חצי מהקרינה המגיעה למערכת הפוטוסינטטית ,נבלעת על ידי  PSIוחצי על ידי .PSII
) Absorption Factor (AFהינו מספר בי  0ל 1+המייצג את החלק היחסי של האור ,המגיע למערכת
הפוטוסינטטית מכלל הקרינה הפוגעת בשטח נתו של האורגניז.
יש לציי כי את ה AF+נית למדוד בעלי צמחי עיליי באופ פשוט למדי ,א בתרחי) פיטופלנקטו
עדיי לא קיימת שיטה אמינה למדידת ה .AF+אי+לכ ,נית לחשב את ה (rETR) Relative ETR+אשר
איננו מכיל את המדד  ,AFובעזרתו נית להשוות בי מדידות שונות ,א ורק באותו המי של הצמח,
בתנאי שוני .יש לזכור כי מדד ה rETR +אינו נות את ה ETR+האמיתי לצור חישובי של פליטות
חמצ או קיבוע פחמ .
תופעת הפלואורסצנציה הדחויה ) ,(DFהמראה את ריכוז הכלורופיל הפעיל של קבוצות הצבע
השונות בזמ נתו  ,ותופעת הפלואורסצנציה הישירה שעליה מתבסס מכשיר ה ,PAM+הינ שתי תופעות
שונות המלוות את תהלי הפוטוסינטזה .תופעות אלו נותנות לנו מדד ליעילות וקצב המערכת
הפוטוסינטטית ,למצב הפיזיולוגי של המערכת הפוטוסינטטית ,ובמקביל את ריכוז הכלורופיל הפעיל
בדוגמא ושיו הכלורופיל ל"קבוצות הצבע" השונות.
הצלבת הנתוני של שני מכשירי אלו יכולה לתת תמונה של הישתנות קצב הפוטוסינטזה )ומדדי
רבי אחרי( וריכוז הכלורופיל הפעיל בדוגמא של הפיטופלנקטו  ,כתגובה לשינויי בתנאי הסביבה .בשני
מכשירי אלו נית לקבל את הנתוני תו דקות ,ובכ להבחי בשינויי בנתוני הפוטוסינטזה לאור היו
) ,(Daily cycleוכתגובה לשינויי פיזיקאליי ,כימיי וביולוגיי ,בתנאי בית הגידול.
במחקר הנוכחי מדידות רצופות של ה PAM fluoremeter+ושל ה ,DF spectrometer+התבצעו על
תרבית של פיטופלנקטו  ,המבודדת בתו מיכל פלסטיק שקו) וטבולה במי הכנרת ,התרבית שרויה
בתנאי של טמפרטורה וקרינה טבעיי .במקביל נמדדי פרמטרי פיזיקאלי כגו  :טמפרטורה ,עוצמת
קרינה ,ריכוז חמצ מומס , pH ,וריכוז כלורופיל  aכללי.

שיטות:
תרביות הפיטופלנקטו גודלו במצע גידול נוזלי מתאי, Chlorella vulgaris (SCM) ,
) ,Microcystis green (BG-11בתו מיכל פלסטיק שקו)+כחול )מיכל מי מינרליי של חברה מסחרית(
בנפח של  16ליטר ,אשר פתוח בחלקו העליו לאטמוספירה .המיכל טבול בתו מי הכנרת כ שנשמרת
טמפרטורת מי כנרת )בעומק  0+0.5מטר( ,ונמצא תחת קרינת שמש טבעית .עירבול הנוזל במיכל באופ
רצו) ,על מנת להשיג הומוגניות בתנאי הניסוי ,נעשה בעזרת משאבה קטנה הטבולה במרכז המיכל .המיכל
והמכשירי השוני נמצאי על גבי פלטפורמה במעג הסירות הסמו למעבדה לחקר הכנרת בטבחה
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)ראה איור  .(1המערכת נבנתה כ שתאפשר בדיקות סדרתיות ,כל מספר דקות ,במש תקופת הניסויי
) 1+14יו( ,כאשר כל הנתוני נשמרי באמצעות מחשב.
המדדי הנבדקי באופ סידרתי ואוטומטי הינ:
מכשיר .Y ,F'0 , Fm' , Photosynthetic available radiation (PAR)(2π) :PAM 2000
 : DF Fluoremeterריכוז כלורופיל פעיל כללי ) .(µgr chl/liter
תנאי א+ביוטיי :טמפרטורת מי ,עוצמת הארה ) pH ,(4πוריכוז חמצ מומס ,נמדדי באופ רצי) ע"י
חיישני המחוברי ל.Multi channel data logger+
מדידת ריכוז כלורופיל  aכללי מתבצעת על ידי סינו ומיצוי באצטו  ,90%ומדידת הריכוז
בפלואורומטר .רמת ה  pHנשמרה על רמה מרבית של  pH 8על ידי מערכת בקרה המבעבעת

c

.C02

b

a

איור  (a) :1מערכות הניסוי ,משמאל ה ,DF+מימי ה PAM+ומחשב המרכז את המדדי הא+ביוטיי
) (bמבט חיצוני על הפלטפורמה ,מימי נמצא המיכל הטבול במי.
) ( cהמיכל הטבול במי ,בתוכו תרבית הפיטופלנקטו  ,חיישני ,משאבה ומד אור.

תוצאות:
בשלב זה המחקר נמצא בשלב של איסו) נתוני בתנאי גידול שוני ,התוצאות שמוצגות כא הינ
דוגמא לניסוי שנער על פני חמישה ימי ברציפות בתאריכי  .1+5/10/2005בניסוי גודלה תרבית של
 Chlorella vulgarisבמצע גידול  .SCMנית לראות באיור  2כי החמצ המומס ,ה  pHוטמפרטורת המי,
משתני בהתאמה טובה ע עוצמת קרינת השמש .ריכוז החמצ המומס וטמפרטורת המי עולי כחצי
שעה לאחר זריחת השמש ונמצאי בשיא כשעה לאחר הגעת קרינת השמש ) (PARלרמה המרבית של
כ (µmole quanta m-2s-1) 1500 +ב) 12:00 PM+מד+האור המוצב בתו המיכל( .לאחר מכ  ,ישנה ירידה
במדדי אלו ע הירידה ברמת הקרינה ,ירידה זו נמשכת עד לזריחת השמש ביו שלמחרת .ריכוז החמצ
במי עולה עקב פליטתו בתהלי הפוטוסינטזה ,א ירידת ריכוזו מושפעת ממפל הריכוזי בי הנוזל
והאטמוספירה ,ומתהלי הנשימה שמבצעי כלל היצורי בנוזל )פיטופלנקטו וחיידקי( .רמת הpH+
המרבית במש היו נקבעה ל ,pH 8+העלייה ב pH+מתרחשת כחצי שעה לאחר הזריחה ,עקב ספיחת
פחמ דו+חמצני בתהלי הפוטוסינטזה .נית לראות בשעות החשיכה כי ה pH+יורד וזאת עקב פליטת
פחמ דו+חמצני בתהלי הנשימה ,ועקב מפל ריכוזי ע האטמוספירה של ריכוז הפחמ הדו+חמצני.
קיימת רגישות רבה במדדי השוני המתבטאת בשינויי מהירי המתרחשי ע השינויי עוצמת
קרינת השמש ,כפי שנית לראות בשעה  15:00כאשר ישנה הצללה על המערכת על ידי ע* קרוב למקו
הניסוי.
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1000
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20

0

c

8
pH

7

6
)water temperature (cel

d

30
29
28
27
26

10/06/2005 06:00

10/06/2005 00:00

10/05/2005 18:00

10/05/2005 12:00

10/05/2005 06:00

10/05/2005 00:00

10/04/2005 18:00

10/04/2005 12:00

10/04/2005 06:00

10/04/2005 00:00

10/03/2005 18:00

10/03/2005 12:00

10/03/2005 06:00

10/03/2005 00:00

10/02/2005 18:00

10/02/2005 12:00

10/02/2005 06:00

10/02/2005 00:00

10/01/2005 18:00

10/01/2005 12:00

10/01/2005 06:00

10/01/2005 00:00

time dmy h min kis

איור  : 2מדדי א+ביוטיי )נמדד כל  5דקות( כנגד הזמ בתאריכי  (a) .1-5/10/2005עוצמת קרינה
 (b) .PARריכוז חמצ מומס (d) . pH (c) .טמפרטורת המי.
באיור  3נית לראות את הישתנות ה Y+במהל הניסוי ,כפי הנראה הירידה במהל שעות היו
נובעת מכ שחלק ממרכזי הריאקציה ב PSII+סגורי עקב מעבר אלקטרוני דרכ ,דבר הגור לירידה ב+
) Yתופעה ידועה בספרות( .הירידה ב Y+אינה גורמת לירידה ב ,rETR+למרות שה Y+הינו חלק מהמכפלה
בנוסחת ה , (rETR=Y*PAR*0.5) rETR+וזאת עקב כ שהוא זניח לעומת ה PAR+שמשתנה בעוצמה
חזקה הרבה יותר ,ולכ ג ההשתנות של ה rETR-מתאי במידה רבה להישתנות עוצמת הקרינה .הY-
הינו גבוה יותר בלילות וזאת משו שמרכזי הריאקציה פתוחי ,ואינ "עסוקי" בהעברת אלקטרוני.
נית לראות כי ע העלייה ברמת הקרינה בזמ הזריחה ,לפני הירידה ב ,Y+קיימת עלייה קלה ב, Y+לכחצי
שעה ,עלייה זו מתרחשת ג ב .DF +ההסבר לתופעה זו נעו* כנראה בכ שהמערכת הפוטוסינטטית נכנסת
לפעולה ע הזריחה ,ובעקבות כ מתקבלי ערכי כלורופיל פעיל ) (DFו ,Y+גבוהי יותר מאשר בזמ
החשיכה .לאחר מכ ע ההתחזקות בעוצמת הקרינה ישנה ירידה בשני ערכי אלו.
את קצב מעבר האלקטרוני ב PSII+אפשר להמיר לקצב פליטת חמצ  ,על+פי רוב על ידי חלוקת ה+
 ETRב .4 +וזאת מפני שכל  4אלקטרוני העוברי בשרשרת מעבר האלקטרוני ,גורמי לפליטת
מולקולת חמצ אחת .יש להדגיש כי על+מנת להגיע ל ETR+אמיתי ולא ל ,rETR +יש להכניס בחישוב את
ה ,(Absorption factor) AF+שהוא נע בי  0ל ,1+ונות מדד לחלק היחסי של האור המגיע ל.PSII+
בצמחי עיליי ה AF+הינו קבוע ונית למדידה בקלות יחסית .בתרחי) פיטופלנקטו המדידה מורכבת
יותר ,בעיקר עקב כ שבמש הניסוי ריכוז הכלורופיל והביומסה משתנה ,ומורכב לחשב את החלק היחסי
של האור שנבלע על ידי המערכת הפוטוסינטטית .בהמש הניסויי אני מתכנ להגיע להערכה של ה,AF+
תו השוואה בי הערכי שיתקבלו ב ETR-ופליטת החמצ בפועל.
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בפלט ה DF+מתקבלי הנתוני של ריכוז הכלורופיל הפעיל הכללי ,וחלוקה של הריכוז הכללי
לקבוצות הצבע השונות המרכיבות את האוכלוסייה הנבדקת .בניסוי המתואר כא ישנה תרבית של מי
יחיד ) ,(Chlorella vulgarisולכ ריכוז הכלורופיל הכללי מתייחס אליה בלבד .באיור מתוארת הישתנות
ה DF+במש היו ,כאשר הוא מנורמל לרמה היומית בריכוז הכלורופיל הפעיל היומי ,ולכ התוצאות
המוצגות ה בטווח  0עד  .1נית לראות כי בשעת זריחת השמש בשעה  05:45ישנה עלייה בריכוז
הכלורופיל הפעיל ,וכחצי שעה לאחר מכ חלה ירידה מהירה הנמשכת עד לצהרי היו .מצהרי היו ישנה
עלייה מהירה בריכוז הכלורופיל הפעיל הנפסקת ב –  19:30בזמ שקיעת השמש.
a
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500
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0
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b

rETR

200
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0
1

c

0.8
Yield

0.6
0.4
0.2
0

d
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1
0.8
0.6
0.4
0.2
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10/06/2005 04:00

10/06/2005 00:00

10/05/2005 20:00
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10/05/2005 12:00

10/05/2005 08:00

10/05/2005 04:00

10/05/2005 00:00

10/04/2005 20:00

10/04/2005 16:00

10/04/2005 12:00

10/04/2005 08:00

10/04/2005 04:00

10/04/2005 00:00

10/03/2005 20:00

10/03/2005 16:00

10/03/2005 12:00

10/03/2005 08:00

10/03/2005 04:00

10/03/2005 00:00

10/02/2005 20:00

10/02/2005 16:00

10/02/2005 12:00

10/02/2005 08:00

10/02/2005 04:00

10/02/2005 00:00

10/01/2005 20:00

10/01/2005 16:00

10/01/2005 12:00

10/01/2005 08:00

10/01/2005 04:00

10/01/2005 00:00

time pam text in numeric

איור  :3תוצאות ה) DF+מדידה כל חצי שעה( וה) PAM-מדידה כל  15דקות( כנגד הזמ  ,בתאריכי
 (a) .1+5/10/2005עוצמת קרינה  DF (d) . Yield (c) . µmole electrons m-2s-1) rETR(b) .PARמנורמל.
באיור  4נית לראות את הדמיו בדג ההישתנות היומית ,בי ריכוז הכלורופיל הפעיל המנורמל,
ובי ההישתנות היומית ב Y+אשר מנורמל למינימו ולמקסימו היומי של ערכיו .באיור  5מתוארת
קורלציה שבי ה DF+וה ,Y+לאחר נירמול כפי שצוי קוד לכ  .מתקבלת קורלציה גבוהה יחסית
 . R2= 0.85מתוצאה זו נית להסיק ,כי קיי קשר בי הישתנות ריכוז הכלורופיל הפעיל הכללי ובי
ההישתנות ביעילות הקוונטית האפקטיבית ה Y+לאור היו.
בעקבות מימצא זה ,בהמש המחקר תיבח האפשרות להערכת קצב הפוטוסינטזה על ידי ה.DF+
יכולת הערכת קצב הפוטוסינטזה של אוכלוסיה ,ובמקביל יכולת חלוקת אוכלוסיית הפיטופלנקטו
ל"קבוצות הצבע" השונות ,תית אפשרויות מחקר וניטור יעילי מאוד במערכות אקולוגיות.
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 מנורמלY+ ו,( המנורמל לרמת הכלורופיל הפעיל היומיDF)  ריכוז כלורופיל הפעיל:4 איור
.1-5/10/2005  כנגד הזמ בתאריכי,למינימו ולמקסימו היומי
c or re l a tio n b e tw e e n D F a n d yi e l d n or m a li z e d on the 4-5 /1 0 /0 5
1.2
1
yield

0.8
0.6
0.4
y = 0 .7 9 6 2 x + 0 .2 2 2 4
R2 = 0 .8 5 3 1

0.2
0
0

0 .2

0 .4

DF

0 .6

0.8

1

Yield  ובי, קורלציה בי ריכוז הכלורופיל הפעיל המנורמל להישתנות הכלורופיל הפעיל היומי:5 איור

.4-5/10/2005  בתאריכי,מנורמל למינימו ולמקסימו היומי
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מה השתנה בכנרת מאז 1994
טומי ברמ
ב 22 +באוגוסט  ,2005התקיי יו עיו בכותרת "גורמי ותהליכי המעורבי בחוסר יציבות
אוכלוסיות הפיטופלנקטו בכנרת" .מכיוו שלא יכולתי להשתת) ביו העיו החלטתי לרשו כמה הערות
בנושא הנ'ל ,מבוססות על נסיוני במש  38שני בענייני כנרת.
כמוב  ,לא נית להצביע על "גור" אחד ובלעדי שהביא למכלול השינויי שניצפו באקוסיסטמה של
הכנרת בכלל ,ובאוכלוסיות הפיטופלנקטו בפרט במש  38שני האחרונות ,ובמיוחד מאז  .1994הנושא
מורכב ,ולא רק אצלנו אבל בכל העול ,החוקרי מתקשי לנתח בסבירות גבוהה את הגורמי אשר
מביאי לשינויי בפיטופלנקטו  .בכל זאת יש התקדמות ,דוגמא טובה לגישה מודרנית לשאלה זו ניתנת
במאמר של קלור ודפורד ) ,( Cloern and Dufford 2005שמנסה לאבח בהשפעת של גורמי רבי
על מערכת מימית.
לגבי המקרה שלנו  ,הכנרת ,נית להצביע על שני שינויי בולטי בעשור האחרו :
 (1חוסר היציבות של פריחות ה פרידיניו שאיפיינו את הפיטופלנקטו בשני קודמות )איור .(1
 (2עלייה מתמדת בכמויות של הציאנובקטריה )אצות כחוליות( בחודשי הקיי* והסתיו ,יחד ע ירידה
בכמויות של האצות הירוקיות בחודשי האלה .
בנוס) ,היו לא מעט שינויי אחרי) ,ראה מאמרי של  Berman et al.1998ו.(Zohary 2004+
לכאורה" ,נקודת השבירה " של המערכת האקולוגית היתה בסביבות  ,1994כאשר החל שינוי משמעותי
בצורת ההתפתחות השנתית של הפיטופלנקטו ע הופעת כמויות גדולות של ציאנובקטריה ) אפניזומנו (
בסתיו .יתכ שאז האקוסיסטמה של הכנרת עברה איזושהי נקודה קריטית ,ומאז ועד+עתה עברה למצב
של יציבות מופחתת.
במאמר זה אצביע על מכלול גורמי אשר היו יכולי להשפיע על המצב המתואר לעיל.
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איור  :1ביומסה של פרידיניו ,ממוצעי חודשיי לכל עמוד המי )ג'/מ'מר( .למעלה ,בשני  1986עד
 , 1995למטה ,בשני  1996עד  .2005החיצי מסמני את קריסה המוקדמת של הפריחות ב1996+
וב) 2005+הנתוני והאיור באדיבותה של ד'ר תמר זהרי(.
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גורמי פיזיקליי :טמפרטורה וטורבולנציה
טמפרטורה :הא היו שינויי שנמדדו בהתפתחות עונתית או שנתית של טמפרטורה באג? למשל,
הא חל שינוי שיטתי בעיתוי ומש הזמ של תקופת ה "ההיפו " או בעיתוי ובהתהוות של התרמוקלינה
העונתית ויציבותה? ידוע עכשיו שהייתה תזוזה בעיתוי העונות בחצי כדור האר* הצפוני במש העשורי
האחרוני ,הא זה ג נכו לגבי איזור הכנרת? ישנ עבודות המראות ששינויי קלי בטמפרטורה )מעלה
או שתיי( גרמו לשינויי ניכרי בפעילויות המטאבוליות של חיידקי מימיי .לא אתפלא בא
פיטופלנקטו מגיב בצורה דומה.
טורבולנציה )עוצמת עירבוב המי( :הא נית להצביע על שינויי משמעותיי בעוצמות או כיווני
הרוח בעשורי האחרוני? הא היו תמורות ב"יציבות" של גושי המי באג ,כפי שנית למדוד ע"י
מדדי כמו ה Lake Number +או  .Buoyancy Frequencyמחקר שביצענו )Berman and Shteinman

 ,(1998הראה בבירור שמשטר הטורבולנטי היה גור חשוב בקביעת אופי אוכלוסיות הפיטופלנקטו
שהתפתח באג בעונות שונות.

כימיה +חומרי מזיני )נוטריאנטי(
בסקירה שביצעתי לפני מספר שני ,לא גיליתי כל זיקה ברורה בי שינויי בנוטריאנטי העיקריי
)זרח כללי וזרח אנאורגני מומס; חנק כללי; ניטראט; ניטריט ואמו ( ובי שינויי בצורת ההתפתחות
השנתית של הפיטופלנקטו בכנרת .דומני שזה עדיי המצב ,אפילו א נוסי) את הנתוני של השני
האחרונות .במילי אחרות ,לא נראה לי שנית ליחס את השינויי שנצפו בפיטופלנקטו בכנרת,
לשינויי בכמויות או בריכוזי של הנוטריאנטי ה"קלאסיי" הנ"ל.
לעומת זאת ,אני מציע לשי יותר תשומת לב למרכיב ה "חנק אורגני מומס " ) .(DONבשני
האחרונות מתבררת החשיבות האקולוגית הרבה של מאגר חנק זה ,ה במי+י וה במי מתוקי
) .(Berman and Bronk 2002ייתכ ששינויי בהרכב ובריכוזי של ה DON +בכנרת תרמו לשינויי
בהרכב

אוכלוסיות

הפיטופלנקטו ,

ובמיוחד

לעלייה

שנצפתה

בציאנובקטריה

מקבעי

חנק

כמו  Aphanizomenonו .Cylindrospermopsis +יש לבדוק את הנושא הזה בשילוב ע העבודה החשובה
שמבצעת דר' אורה הדס על קיבוע חנק באג .כדאי ג לשי לב למאגר הזרח האורגני המומס .ידוע
שלפעמי מאגר זה יכול לספק כמויות משמעותיות של זרח לתצרוכת הפיטופלנקטו והחיידקי.
מאז  ,1994אני מציע לבחו את האפשרות ששינויי בריכוזי של מתכות קורט זמינות ,שהתרחשו
בגלל שינויי בכמויות ו/או בהרכב של כיליאטורי אורגניי ) ,( organic chelatorsגרמו ,לפחות באופ
חלקי ,לתמורות שניצפו בפיטופלנקטו בכנרת .ייתכ שהשינויי הנ"ל נגרמו כתוצאה מהתמורות שחלו
בניקוז המי באג ההיקוות בשנות ה '90+המוקדמות כחלק מפרויקט שיקו החולה .וא מדובר במתכות
קורט ,הייתי מצביע ראשית על הברזל .פורסמו כבר מספר עבודות שמראות את החשיבות הפוטנציאלית
של יסוד זה להשפיע על אוכלוסיות הפיטופלנקטו והחיידקי בכנרת ) Berman et al.1993

.( Pollingher et al. 1977, Shaked et al 2004
לפני כמה שני התחלנו )דר' תמר זהרי ואני( לבדוק את ההשפעה של ברזל וכיליאטורי על גידול
אוכלוסיות של פיטופלנקטו שנדגמו מהאג .התקבלו תוצאות ראשוניות מבטיחות ,א מחוסר מימו לא
הצלחנו להעמיק בנושא.
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גורמי ביולוגיי
לדעתי ,חשוב לבחו את השינויי שחלו לא רק בפיטופלנקטו  ,אלא ג את השינויי שהתרחשו
בכל מרכיבי הפלנקטו בכנרת .ישנו מידע רב אודות הזואופלנקטו הקלאסי )קופפודה ,קלדודצירה,
רוטיפרה( ,אבל יש מעט מידע יחסית אודות החיידקי ,וכמעט כלו אודות הפרוטוזואה .כל המרכיבי
הפלנקטוניי הללו עשויי להשפיע על הפיטופלנקטו  ,וג ההיפ .למשל ,מכיוו שהיה מעבר מאצות
ירוקיות לאצות כחוליות בעשור האחרו  ,אני משער שהתוצאה מכ הייתה ירידה בקצב הרעייה של
זואופלנקטו על פיטופלנקטו .
על א) ריבוי המחקרי שמדגישי את החשיבות המכרעת של חיידקי ופרוטוזואות באקוסיסטמות
של אגמי באופ כללי ,ובאג כנרת באופ ספציפי ,דומני שקובעי המדיניות המחקרית והטיפולית שלנו
טר הפנימו את העובדה הזאת .לכ  ,לצערי ,אי לנו נתוני רציפי ומפורטי אודות הפעילות של
אוכלוסיות החיידקי והפרוטוזואה בעבר) .יש אמנ מחקר חדש וחשוב בנושא רעיית הזואופלנקטו על
פיטופלנקטו  ,חיידקי וציליאטי שנעשה )א טר פורס ( ע'י דר' דייב המברייט ודר' תמר זהרי.
לגבי הפיטופלנקטו  ,כתוצאה ממחקר שממומ ע"י הקר הישראלית למדע ) ,(ISFיש לנו מידע חדש
אודות התפרקות של האצות .מתברר שתהלי זה עשוי להיות גור חשוב בקביעת הכמויות והסוגי של
האצות שמרכיבות את הפיטופלקטו )  ( Berman and Wynne 2005א אנו עדיי רחוקי מלהבי מה
משמעותו של תהלי בכנרת .מ הסת  ,לפחות חלק מהתפרקות האצות נגר ע"י וירוסי.
בשני האחרונות ,הנושא של השפעת וירוסי )ה של חיידקי ,ה של ציאנובקטריה ,וה של
אצות( תופס תאוצה ,ועבודות רבות ,בעיקר בי ,מצביעות על ההשפעה החשובה של וירוסי במערכות
מימיות .בזמ האחרו  ,דר' אורה הדס ודר' דבי לינדל החלו במעקב על פג'י של ציאנובקטריה בכנרת,
וכעת הוגשה הצעת מחקר לקר הישראלית למדע בנושא וירוסי של אצות .א למעשה ,עד עתה ,אי לנו
מידע על נושא זה בכנרת .ג לגבי פטריות והשפעת הפוטנציאלית על אוכלוסיות המיקרוביאליות באג
אי לנו מידע ,מלבד העבודה היפה של ד'ר אלה אלסטר ותמר זהרי על הפטריות שתוקפות את הפרידיניו.
לעומת+זאת ,בתחו חדש אחר הייתה התקדמות טובה בשני הארונות .מדובר על המחקרי
שנעשי כעת על ידי דר' אס) סוקניק ופרופ' אהרו קפל בנושא  ,Allelopathyז"א ,השפעות שליליות בי
אוכלוסיות שונות של אצות) ,למשל בי מיקרוציסטיס ופרידיניו( .ייתכ שמחקר זה ג יתרו להבנת
השינויי שחלו בפיטופלנקטו בכנרת.

סיכו והצעות
א .רקע כללי
חשוב לתעד ולסכ את השינויי שחלו בפיטופלנקטו ובזואופלנקטו במש  35השני האחרונות,
ובמיוחד מאז  ,1994לפי העדכוני שנעשו ע"י דר' תמר זהרי ,דר' דייב המברייט ודר' גדעו גל .למעשה
חלק ניכר מהנתוני האלה לגבי הפיטופלנקטו כבר הוצג במאמרי של דר' זהרי .כדאי ג לבדוק את מעט
הנתוני יחסית ,שישנ על חיידקי ופרוטוזואה.
ב .גורמי פיזיקליי
רצוי לנצל את החלק הפיזיקלי של "מודל הכנרת"  ,DYRSM ,שיוש לכנרת בשני האחרונות ע"י
צוות משות) של המעבדה לחקר הכנרת ומכו המי באונ' מערב אוסטרליה ,לבצע הדמיות )סימולציות(
של התפתחות העונתית של טמפרטורות המי והטורבולנציה באג בעבר .בעזרת המודל ,אפשר לבדוק
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בא היו שינויי במדדי טורבולנציה ) Turbulent Kinetic Energy, Lake ,Buoyancy Frequency,

 (Numberבתקופות לפני ,במש ,ומיד אחרי ,שחלו התמורות באוכלוסיות של הפיטופלנקטו .
ג .גורמי כימיי
 .1אני מציע לחקור את ההשפעה הפוטנציאלית של שינויי בזמינות הביולוגית של ברזל וקיליאטורי
אורגניי על אוכלוסיות הפיטופלנקטו בכנרת .נית לעקוב אחרי ההתפתחות של דגימות
פיטופלנקטו שנלקחי בעונות שונות מהאג ומודגרות במעבדה ע ריכוזי שוני של ברזל ו/או
כקיליאטור אורגני) .בא המימו יאפשר ,יש להרחיב את העבודה לכלול מתכות קורט אחרות כגו
קובאלט ואב*(.
 .2רצוי להוסי) בדיקות ברזל "זמי " )כפי שבוצעו ע"י  (Parparova and Yacobi 1998לניטור השגרתי
של האג ובכניסה של הירד .
 .3רצוי לבחו את ההתנהגות של הפרמטרי חנק וזרח אורגני מומס בבסיס הנתוני של הכנרת
לעור השני ולבדוק בא נית להבחי בזיקה בי פרמטרי אלה ובי אוכלוסיות הפיטופלנקטו ,
בדומה לאלה שתוארו ע"י .Berman 1997, 2001
 .4אני מציע להוסי) לניטור השגרתי בדיקות של שתנ ) (ureaוחומצות אמינו ) , (amino acidsאלה
המרכיבי הזמיני והחשובי ביותר במאגר החנק האורגני.
ד .גורמי ביולוגיי
באופ כללי ,יש לשי יותר דגש על תהליכי "שליטה מלמעלה" ).(top-down processes
 .1יש להוסי) לניטור השגרתי מדידות של פוטוסינטזה )ברוטו ונטו( ע"י מדידת שינוי חמצ  .למעשה
מדובר בהוספת סידרה של בקבוקי שקופי לבקבוקי השחורי שכעת מודדי בה את ה"נשימה
הקהילתית" של הפלנקטו .
 .2דרושות הערכות חדשות ,מבוססות על שיטות מודרניות ,של קצבי רעייה של הזואופלנקטו על
פיטופלנקטו בכנרת.
 .3בנוס) למעקב המתבצע אחרי הציליאטי ,יש להוסי) ניטור של פלגלאטי.
 .4רצוי להוסי) מדידות של ייצור השניוני של החיידקי ע"י קליטת תימידי לסדרת המדידות ע"י
ליאוצי  ,בכדי לעקוב ביתר דיוק אחרי השינויי העונתיי והשנתיי בתהלי זה.
 .5לבדוק אי נית לשפר את המדידות של פירוק אצות )  ,( Berman and Wynne 2005בכדי להערי
את החשיבות הפוטנציאלית של תהלי זה )  ( algal lysisבכנרת.
 .6חשוב מאד להערי את ההשפעה של וירוסי ופג'י על אוכלוסיות האצות והציאנובקטריה באג.
)מחקר פג'י כבר התחיל ע"י דר' אורה הדס ודר' דבי לינדל ,א טר ראינו תוצאות ,והוגשה הצעה
למחקר ראשוני בנושא וירוסי של אצות איוקריוטיות לקר הישראלי למדע(.
 .7יש להוסי) "תא ויראלי "virus compartment ,למודל הביולוגי של הכנרת ) ,(CAEDMולבדוק
בא זה משפר את יכולות המודל להדמות את ההופעה או אי+הופעה של פריחות הפרידיניו שניצפו
בעשור האחרו .
 .8חשוב להמשי ,ובמידת האפשר להרחיב ,את המחקר על תופעות של  allelopathyבי מיני שוני
של אצות בכנרת.
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 רצוי לצייד את, בכדי להיות מסוגלי לחקור את אוכלוסיות הפיטופלנקטו הפרוטוזואה והחיידקי.9
 שירחיבflow cytometer and cell sorter  מדובר במערכת של.המעבדה במיכשור מודרני מתאי
בצורה משמעותית את היכולת של החוקרי לנתח את ההשפעה של שינויי סביבתיי על המרכיבי
. חשוב למצוא תיקצוב מיוחד למטרה זו.המיקרוביאליי )כולל אצות( בפלנקטו של הכנרת

ספרות
Berman T. J. Plank. Res. 19: 577-586.1997
Berman T. Limnol. Oceanog. 46: 443-447, 2001
Berman T. & D.Bronk, Aquat.Microb. Ecol. 31:279-305, 2003
Berman, T., U. Pollingher & T. Zohary. Isr. J. Plant. Sci. 46: 73-80,1998
Berman T. & B. Shteinman J. Plank. Res. 20: 709-726, 1998
Berman, T, B. Kaplan, S. Chava, R. Parparova & A. Nishri.
Microbial Ecol. 26:1-8, 1993
Cloern J.E. & P. R.Dufford Mar.Ecol.Prog. Ser.: 285: 295-309, 2005
Pollingher, U., B. Kaplan & T. Berman.. J. Plank. Res. 17: 1977-1992,1995
Shaked Y.et al: Geochimica Acta 68: 1439-1451, 2004
Parparova R. & Y.Z. Yacobi. Aquatic Sci. 60:157-168,1998
Zohary T. Freshwat. Biol. 49:1355-1371, 2004

19

20

מאגר הנתוני של המעבדה לחקר הכנרת
מיקי שליכטר
מאגר הנתוני של המעבדה לחקר הכנרת מבוסס בעיקרו על נתוני הנאספי במסגרת תוכנית
ניטור הכנרת המתבצעת ע"י המעבדה החל משנת  .1969מאגר הנתוני כולל מגוו תחומי :מטאורולוגיה,
פיסיקה ,כימיה וביולוגיה של האג .המידע הכלול במאגר הנתוני נאס) ברציפות ובשיטתיות בתחנות
דיגו קבועות )איור  (1ובתדירות קבועה .בנוס) לגו) מידע זה נמצאי במאגר נתוני הקשורי לאג
ההיקוות ,נתוני המתעדכני מגופי חיצוניי )חב' "מקורות" ,השירות ההידרולוגי ,השרות
המטאורולוגי( ,ונתוני מפרויקטי המתבצעי במעבדה ושאינ כלולי בתוכנית הניטור.
מאגר הנתוני מהווה את הבסיס לניתוח מימצאי הניטור :באמצעותו נית לזהות ולבדוק מגמות
רב +שנתיות המתרחשות באג ,הוא מאפשר את בדיקת הקשר והאינטראקציה בי מרכיביה השוני של
המערכת האקולוגית בכנרת לאור זמ  ,ומשמש בסיס לבניית מודלי לחיזוי תהליכי בכנרת .בנוס) מאגר
נתוני הכנרת משמש ככלי מחקרי בו עושי שימוש אינטנסיבי חוקרי במעבדה ובמוסדות מחקר אחרי.
מאגר הנתוני נגיש למשתמשי ופעולות של שליפת הנתוני ,חישובי שוני ותצוגה גרפית של המידע
מתאפשרות בעזרת מער יישומי שנכתבו למטרה זו.
מערכת מידע גיאוגרפית )ממ"ג( משולבת במאגר הנתוני ומשמשת לתצוגה עיבוד וניתוח של
הנתוני הגיאוגרפיי.

נתוני ניטור הכנרת  +המרכיב המרכזי במאגר הנתוני
הפרמטרי הנמדדי במסגרת תוכנית הניטור:
מטאורולוגיה  +מדידות רציפות המתבצעות בתחנה המטארולוגית של המעבדה :טמפ' האויר ,לחות יחסית,
טמפרטורת פני המי ,רוחות +מהירות וכיוו  ,קרינה ארוכת+גל ,קרינה קיצרת+גל ,קרינת אור .PAR
פיסיקה  +מדידות אחת לשבוע בתחנות הניטור :פרופיל טמפרטורות מי ,עומק "סקי" ,פרופיל חדירות
האור נמדד בתחנה  Aאחת לשבועיי.
כימיה  +מדידות ריכוזי לאור עמודת המי ,אחת לשבוע או אחת לשבועיי ,בתחנות  ,K,H,G,D,Aשל
הפרמטרי הבאי :אלקליניות ,כלוריד ,סיד  ,פחמ דו+חמצני ,פחמ אורגני ,סולפיד ,קילדל מומס,
קילדל כללי ,אמוניה ,ניטריט ,ניטרט ,חנק אורגני כללי ,חמצ  ,זרח כללי מומס ,אורטופוספסט ,זרח
כללי ,סיליקה ,סולפט ,מרחפי נדיפי ,מוצקי מרחפי ,עכירות.
כלורופיל  +מדידות אחת לשבועיי ,של ריכוזי כלורופיל לאור עמודת המי בתחנה  . Aריכוזי כלורופיל
בעומק  2מ' ,בתחנות הניטור הנוספות.
יצרנות ראשונית  +מדידות אחת לשבועיי של יצרנות ראשונית לאור עמודת המי בתחנה .A
פיטופלנקטו  +ספירות תאי של מיני הפיטופלנקטו לאור עמודת המי ,אחת לשבועיי בתחנה .A
זואופלנקטו  +ספירות אורגניזי של המיני השוני מדגימת מי אינטגרטיבית בתחנות .K,H,G,D,A
החל משנת  2004ספירות אורגניז לאור עמודת המי בתחנה – Aאחת לשבועיי.
חיידקי ממקור צואתי  +ספירות חידקי ב 14+תחנות חופיות אחת לחודש.
בקטריות  +ספירת בקטריות לאור עמודת המי אחת לחודש ,תחנה . A
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תחומי המידע הקיימי במאגר הנתוני ,בנוס) לניטור
נתוני פרויקט המודלי :במסגרת פרויקט זה ,שמטרתו ליצור כלי לחיזוי תהליכי בכנרת ולבחינת תרחישי
תפעול שוני ,הופעלו מכשירי שוני אשר הנתוני שלה נקלטי למאגר הנתוני.
•

נתוני  :LDSמדידות רציפות של פרופיל טמפרטורת המי באג מ 40 +טרמיסטורי ,ושל מהירות
וכיוו רוח מתחנה .A

•

טמפרטורת המי בנחלי :מדידות רציפות של טמפרטורת המי בירד ובנחל משושי.

•

נתוני ה :RUSS +נתוני מדוג אוטומטי הנע לאור עמודת המי .הפרמטרי הנמדדי הינ:
 , pHחמצ  ,כלורופיל ,עכירות ,מוליכות חשמלית ,טמפרטורה ,עומק .דיגו של  4פרופילי עומק
ביממה מעומק  2מ' עד  30מ') .החל משנת  2002קיימת תחנה במרכז האג(.

נתוני המערכת הנגררת ) :(MINIBATהדוג ניגרר ע"י ספינה ונע בתנועה גלית בגו) המי .מערכת
חיישני מודדת פרמטרי של עומק ,טמפרטורה ,עכירות ,כלורופיל ,מליחות ,ומכשיר  GPSרוש את
הקואורדניטות של מיקומו .בסקרי חודשיי המתבצעי החל משנת  ,2001במסלול המוצג באיור ,2
נאספי נתוני מכל גו) המי.
נתוני מערכת פלואורוסנציה רב+ערוצית )מפר"ע( :סקרי מרחביי בה נימדד ריכוז הכלורופיל ב32+

תחנות בכנרת ,לאור עמודת המי ,ע"י מכשיר פלוארוסנציה רב+ערוצי )החל משנת  .(2000המכשיר
מודד ריכוז כלורופיל  Aובנוס) ,מבחי ב 4+סוגי כלורופיל , B ,C :פיקוציאני ופיקואריתרי  ,ומאפשר
הבחנה בי קבוצות האצות העיקריות.

איור  .2מסלול הדיגו של המערכת הנגררת

איור  :1תחנות ניטור הכנרת

22

נתוני המתקבלי מגורמי חו*:
מיפלסי יומיי :נתוני השירות ההידרולוגי.
נתוני מאג ההיקוות :נתוני פרמטרי כימיי בירד  +מחב' "מקורות" .נתוני ספיקות בירד  +מהשירות
ההידרולוגי.
נתוני מטאורולוגיי משלוש תחנות :צמח+בדרו האג ,בית ציידא בצפו  ,ותחנה  Aבמרכז האג )החל
משנת  (2001ונתוני השירות המטאורולוגי.
מערכת המידע הגיאוגרפית )ממ"ג( :תוכנה המאפשרת הצגה ,עיבוד וניתוח של מידע גיאוגרפי .המידע מוצג
בד"כ במפות .כל נושא במפה קרוי "שיכבת+מידע" .המידע הגיאוגרפי נישמר בקבצי בעלי פורמט
ייחודי לתוכנה )לדוגמה .(shape files +התוכנה משלבת יכולות ניתוח של המאפייני המרחביי,
והמאפייני שאינ מרחביי .נתוני הממ"ג במעבדה ה הנתוני הקיימי בפורמטי הייחודי
לתוכנה ,התוכנה יכולה ג לטפל ישירות בנתוני הטבלאות בבסיס הנתוני.
נתוני הממ"ג :הבתימטריה של האג ,מפות טופוגרפיות סרוקות של האזור ,נתוני  DEMשל אזור מערב
הכנרת ,שכבות מידע בנושא זיהו באזור אג ההיקוות של הכנרת :נחלי ,מיקו רפתות וכמות זיהו
פוטנציאלי ,מאגרי קולחי  ,שפכי תעשיתיי ומיקו מיכלי דלק ,שפכי ביתיי ,ספיקת מעיינות,
נתוני כימיי בנחלי ,ספירת חיידקי קולי בנחלי ובארות שאיבה ותצפית.
סדרת תצלומי לוויי של אזור הכנרת משנת  ,2004הכוללת את הפרמטרי הבאי :טמפרטורת פני המי,
עומק "סקי" ,כלורופיל ,חומר מרח) )איור  .(4תצלומי הלוויי דורשי כיול נוס) כדי לייצג את
הפרמטרי באופ מדויק .בנוס) ,שכבות מידע המבוססות על נתוני המערכת הנגררת והמפר"ע.

איור  :3שכבות מידע שונות מוצגות במערכת המידע

איור  :4תצלו לוויי של ריכוזי כלורופיל

הגיאוגרפית.

בכנרת ,בתארי 20.3.2004
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בנוס) לנושאי המידע השוני ,המאגר כולל ג רמות שונות של מידע :נתוני גולמיי ,טבלאות
נתוני הכוללות נתוני מעובדי ומחושבי ,ומידע אודות המידע  +כלומר תיעוד המידע.
נתוני גולמיי +הנתוני המקוריי המתקבלי מפלט של מכשירי דיגו או מחוקרי המעבדה .נתוני אלו
נשמרי ללא שינוי ,בצורה דחוסה ,כדי שיהיה נית לשחזר מתוכ נתוני בשעת הצור.
טבלאות נתוני– נבנות מ הנתוני הגולמיי המיובאי לבסיס נתוני .Microsoft Access 2000
המידע המיובא לבסיס הנתוני נשמר ומאורג בטבלאות נתוני לפי נושאי .נתוני הנקלטי
בתדירות שבועית או חודשית מצטרפי לטבלה ראשית .בבסיס הנתוני קיימות טבלאות המכילות
רצ) של נתוני מראשית הניטור ) (1969ואיל.
תיעוד המידע +אופיו המורכב של בסיס הנתוני וריבוי הטבלאות מחייבי תיעוד של המידע הקיי בו
)מידע אודות מידע  .(metadata +התיעוד חיוני לאמינותו של מאגר הנתוני .מטרת התיעוד היא לתאר
בפירוט כל פרמטר מדוד או מחושב ,להסביר את שיטת הדיגו או החישוב ,המיכשור ,תחנות המדידה,
החוקר האחראי וכו' .התיעוד מפרט שינויי שחלו במהל השני ומפנה למאמרי המפרטי
מתודולוגיה .התיעוד כולל הסברי למבנה הטבלאות ומציי את יחידות המדידה של פרמטרי שוני.
התיעוד נשמר כטבלאות בתו בסיס הנתוני.

מבנה המאגר
איור  5מתאר את הקשרי בי המרכיבי השוני של מאגר הנתוני.

איור :5סכימה כללית של מבנה מאגר הנתוני
טבלאות הנתוני מאורגנות בבסיסי נתוני על פי נושאי המידע השוני .בסיסי הנתוני מקושרי
לבסיס נתוני מרכזי שבו מתבצעות כל פעולות העיבוד .מחשב נוס) מהווה שרת נתוני למשתמש ,בו
מצוי עותק של בסיס נתוני ,שהמידע המעודכ מוזר אליו .משתמשי הקצה מקושרי אליו ברשת
ומשתמשי בבסיס הנתוני באמצעות יישו המותק במחשב האישי שלה .מערכת מידע גיאוגרפית
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מתחברת ישירות לבסיסי הנתוני וכ מעבדת מידע נוס) המצוי מחו* לבסיס הנתוני ,כגו  :מפות
סרוקות ,צילומי לוויי  ,נתוני  DEMועוד.

תוכניות מחשב
כדי להפו את המרכיבי השוני של המאגר למערכת אחת  +מבוקרת ,דינמית וזמינה למשתמש נכתבות
תוכניות מחשב המתפעלות את המאגר .קיימי  3סוגי תוכניות במאגר .1 :תוכניות לייבוא מוסדר ולבדיקה
של נתוני .2 .תוכניות לעיבוד נתוני ולביצוע חישובי מורכבי .3 .יישומי המופעלי ע"י המשתמשי
והמאפשרי גישה ישירה לבסיס הנתוני לחוקרי המעבדה דר רשת תקשורת פנימית.
תוכניות לקליטת נתוני ובקרת המידע
שלב קליטת הנתוני לבסיס הנתוני הוא השלב שבו המידע הגולמי  +שהינו אוס) לא מוסדר של קבצי
בפורמטי שוני ,מצור) לטבלה המתאימה והופ למידע מסודר בטבלאות רציפות .בשלב זה מתבצעי,
במידת הצור ,חישובי של ערכי נוספי מתו הנתוני הקיימי ומתבצעת בקרת הנתוני וסינו
השגיאות מתוכ.
לנתוני הכימיי פותחה מערכת בקרה ייחודית המבוססת על הבנת התהליכי הכימיי באג )ע .נשרי(.
ערכי הפרמטרי הכימיי נבדקי במערכת מורכבת של תנאי .בנוס) לסינו השגיאות ,תהלי בקרה זה
משמש לאיתור תופעות חריגות שהתרחשו באג .בתהלי הבדיקה נלקחי בחישוב התנאי הבאי:
•

תקופת הדיגו – אג משוכב או מעורבל.

•

עומק הדיגו  +אפילימניו  ,מטהלימניו  ,היפולימניו .

•

קורלציות בי פרמטרי כימיי שוני.

•

קורלציה בי אותו פרמטר כימי בעומקי דיגו שוני.

•

דיגו בתו כתמי אצות ).(PATCHES

•

קיו תנאי לוגיי בי פרמטרי )לדוגמה :ריכוז זרח כללי צרי להיות גבוה מזרח מומס( ,ועוד.

תוכניות לעיבוד הנתוני
חלק מ הטבלאות הקיימות בבסיס הנתוני ה תוצרי חישובי הנערכי על הנתוני הנמדדי .חישובי
אלו מתבצעי בעזרת תוכניות מחשב שפותחו למטרות אלו לדוגמה:
•

חישוב ביומסה של אצות מתו ספירות התאי ,לרמות הטקסונומיות השונות.

•

חישוב ביומסה של זואופלנקטו מתו ספירות אורגניזמי ,לרמות הטקסונומיות השונות.

•

חישוב מאפייני התרמוקלינה מתו פרופיל הטמפרטורה.

•

חישובי אוגר )כמות( של פרמטרי כימיי באג +על סמ פרופיל הריכוזי ,ונפח שכבות המי
האג )עקו היפסומטרי(.

יישומי– מער תוכניות לשימוש בבסיס הנתוני :המטרה בכתיבת היישומי ,היא לאפשר לחוקרי
עבודה עצמאית ע נתוני מאגר הנתוני תו הגנה מפגיעה בנתוני .לצור כ ,נכתבות תוכניות
אינטראקטיביות ע ממשק משתמש גרפי המאפשרות לבצע פעולות וחישובי שוני ,בצורה פשוטה,
ללא צור בהיכרות ע תוכנת בסיס הנתוני.
היישו "כנרת" :יישו זה הנו היישו המרכזי של מאגר הנתוני ,המאפשר לכל חוקרי המעבדה
נגישות ושימוש עצמאי בנתוני בסיס הנתוני .היישו מאפשר את הפעולות הבאות:
25

 .1סריקת תכולת בסיס הנתוני  +תכולת בסיס הנתוני המאורגנת ב"תוכ ענייני" לפי נושאי
מרכזיי ותת+נושאי .לכל טבלה מוצג התיעוד הקיי לגביה.
 .2שליפת נתוני  +שליפה של נתוני מתו טבלה ,ע"י הגדרת חיתו בי מספר קריטריוני )טווח
תאריכי ,תחנות ,טווח ערכי וכו'( ,ביצוע חישובי של ממוצעי וסטיות תק על הנתוני
וייצוא התוצאות כקבצי .EXCEL
 .3צירו) של נתוני מתחומי שוני ,לטבלה אחת רבת משתני )איור  .(6צירו) זה מתאפשר על
ידי סינכרוניזציה של הנתוני מהטבלאות השונות המבוססת על שבוע הדיגו .נית לכלול את
מרב הפרמטרי מתחומי הביולוגיה ,כימיה ,פיסיקה ואג ההיקוות .הטבלה שנוצרת משמשת
לתצוגה גרפית ומהווה טבלה בסיסית לעיבוד סטטיסטי של הקשרי בי הפרמטרי .נית
לבחור בי הפרמטרי השוני ,טווח הזמ ויחידת הזמ )ממוצע שבועי ,חודשי או שנתי(
ותחנת הדיגו.
 .4תצוגה גרפית של הנתוני :תצוגה של סדרות  time-seriesשל הנתוני ,המבוססת על הטבלה
מרובת המשתני )איור  .(7תצוגת פרופיל עומק של הנתוני מכל הפרמטרי הנמדדי לאור
עמודת המי בדיגו )איור  .(8נית להציג במקביל  3פרופילי שוני .נית לבחור את
הפרמטרי ואת התארי.
 .5תצוגה של נתוני הפרמטרי הנמדדי לאור עמודת המי בגרפי תלת ממדיי )הערכי
כפונקציה של העומק והזמ ( .

לסיכו
מאגר הנתוני התרחב והתפתח מאז ראשיתו בשנת  .1969למער הניטור נוס) מיכשור מתקד למדידות
רציפות בזמ ובמרחב ,תוכנות מתקדמות לעיבוד הנתוני ומערכת מידע גיאוגרפי .ביצועה של תוכנית
הניטור השגרתית באופ יציב ושיטתי מאז  ,1969מאפשר קיומ של סדרות נתוני רציפות בפרק זמ של
כ 36+שני .באמצעות סדרות נתוני אלו נית כאמור ,לזהות ולבדוק מגמות רב שנתיות המתרחשות
באג ונית לבחו את הקשר והאינטראקציה בי מרכיביה השוני של המערכת האקולוגית בכנרת לאור
זמ .
מאגר הנתוני הינו תשתית הנתוני לדוחות וחוות דעת שהמעבדה מגישה בנושאי שוני .נתוניו
היוו את הבסיס לבניית מודלי לחיזוי תהליכי בכנרת ,והוא משמש ככלי מחקרי לחוקרי המעבדה.
חלק מנתוני המאגר מוצגי באתר המכו לחקר ימי ואגמי ,בכתובת:
http://www.ocean.org.il/Heb/KineretDataCenter/ProfileDC.asp
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איור  :6הטופס לבניית הטבלה רבת המשתני.

איור  :7הטופס המשמש לתצוגת  .time-seriesמוצגי ריכוזי כלוריד ומיפלס האג 1969+2005
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איור  :8הטופס המשמש לתצוגת פרופילי+עומק של פרמטרי שוני.
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תקינת רעלני של אצות כחוליות )ציאנובקטריה( במי שתייה בישראל
אס) סוקניק
אצות כחוליות )ציאנובקטריה( רעילות באגמי ומאגרי מי
ציאנובקטריה )או אצות כחוליות( ה מיקרואורגניזמי הנפוצי בגופי מי מתוקי ובסביבה הימית.
אלה ה יצורי פרוקאריוטי פוטוסינתטיי ,אשר לחלק היכולת לקבע חנק אטמוספרי .למיני רבי
של ציאנובקטריה יש יכולת להתאמת המערכות הביולוגיות לתנאי סביבה קיצוניי ולניצול יעיל של
משאבי הסביבה ,ולפיכ תחו תפוצת רחב ביותר .בגופי מי רבי יוצרות הכחוליות פריחות
המאופיינות בריכוזי גבוהי של אצות ,המשווי למי צבע ירוק .במקרי קיצוניי ובגלל תכונות ציפה
ייחודיות של חלק מהכחוליות ,מתרכזי התאי אל שטח פני המי ובעזרת הרוח נערמי ויוצרי צופת
סמיכה המהווה מטרד סביבתי .פריחות של כחוליות מיוחסות לתהליכי איטרופיקציה ,א גורמי
סביבתיי נוספי כמו קיו מיזרע מתאי ,עוצמות אור וטמפרטורה אופטימליי ,עכירות נמוכה ומי
שקטי ,תורמי ללא ספק לעוצמת הפריחה ולמש הזמ שתתקיי.
פריחה של כחוליות בגופי מי מתוקי המשמשי כמקור למי שתייה ,להשקיה חקלאית ,לבילוי
ונופש פעיל ,מהווי מקור לדאגה לגופי התפעוליי האחראיי על איכות המי .זאת משו שבמקרי
רבי פריחות אלה מלוות ביצירה של רעלני בעלי טווח פעולה רחב ופוטנציאל להשפעות חמורות על
האוכלוסיות הבאות עמ במגע ,בי א אלה בני אד או בעלי חיי.
מיגוו של רעלני בודדו ממספר סוגי ומיני של כחוליות .לרעלני אלה טווח רחב של פעילויות
פרמקולוגיות ,א נית לחלק באופ כללי לשתי קבוצות עיקריות :נוירוטוקסיני )הפועלי על המערכת
העצבית( הפטוטוקסיני )רעלני של הכבד( ואלרגנטי ,כפי שמסוכ בטבלה  .1זיהוי התרכובות הרעילות
המיוצרות על ידי כחוליות ,יצירת כלי אנליטיי לזיהוי ,ואיפיו המיני והזני המייצרי טוקסיניי
אלה ,הביאו להגברת המודעות המדעית והציבורית לסכנות הכרוכות בפריחת כחוליות .במקביל ואולי
כפועל יוצא מכ ,גדל לאי +שיעור מספר הדיווחי על פריחת כחוליות בגופי מי ,ובמיוחד עלה שיעור
המקרי בה ניצפו פריחות של כחוליות רעילות.

אירועי חריגי של רעלני כחוליות בעול
פריחות רבות של כחוליות דווחו כגור להרעלות בבקר ,צא  ,חיות מחמד וחיות בר ,כתוצאה ישירה של
שתייה מגופי מי שבה היה ריכוז גבוה של כחוליות המייצרות רעלני .מקרי של הרעלות בני אד
פחות נפוצי ,א כי דווח בספרות על מספר מקרי של תחלואה ואישפוז כתוצאה משתיית מי
ממקורות נגועי ,או רחצה בגופי מי שבה נצפו פריחות של כחוליות )טבלה  .(2באפריל  1996דווח על
אירוע טרגי נדיר של הרעלת חולי במרפאה בעיר קארארו בברזיל .באירוע זה חברו תנאי של רמה
רפואית ותברואה נמוכה ,אשר גרמו לחדירת רעלני שמקור בכחוליות ,למערכות רפואיות ,ולמוות של
למעלה מ 40+חולי כיליה שטופלו במערכות דיאליזה ) .(1מקרה חריג זה מדגי בצורה הקיצונית ביותר את
הסכנות הטמונות בפריחות בלתי מבוקרות של כחוליות ואת הצור באמצעי מתאימי של ניטור ובקרה
של פריחת כחוליות וסילוק הרעלני המיוצרי ממערכת אספקת מי שתייה.
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טבלה  :1רעלני מכחוליות +סוגי הרעלני ,מאפייני כימיי ומיני הכחוליות המייצרי אות.
מיני המייצרי רעלני
הפטוטוקסיני
Microcystis aeruginosa,
Anabaena flos-aquae,
Nostoc, Oscillatoria
Cylindrospermopsis
raciborskii, Umezakia
natans, Aphanizomenon
ovalisporum
נוירוטוקסיני
Aphanizomenon flos-aquae,
Anabaena circinalis
Anabaena flos-aquae,
Anabaena spiroides,
Oscillatoria
Anabaena flos-aquae

ש הרעל

מבנה כימי
Heptapeptide

Microcystins1

Guanidinium sulfated
alkaloid

Cylindrospermopsin

Alkaloids

Saxitoxin and Neosaxitoxin

Alkaloid

Anatoxin

Guanidine methyl phosphate
ester

)Anatoxin-a(S

אלרגנטי
Most cyanobacteria

)Lipopolysaccharides (LPS

 (1מיקרוציסטיני ה קבוצה של חומרי בעלי מבנה של פפטיד מעגלי בעל  7חומצות שונות.
שינויי קלי במבנה הכימי מבדיל בי המיקרוציסטיני השוני .עד היו זוהו קרוב ל 70+מיבני כימיי
שוני השייכי לקבוצת המיקרוציסטיני .הנפוצי ביותר ה RR , LR :ו .(2) YR
טבלה  :2סיכו מקרי הרעלה מאצות כחוליות )ציאנובקטריה( שדווחו בספרות.
שנה

מקו

הכחולית האחראית

סיכו האירוע

מקור החשיפה

1959

Saskatchewan
קנדה

Anabaena

אגמי

1975

פנסילווניה ארה"ב

Schizothrix clacicola

מאגרי מי שתייה

1979

Palm Island
Queensland
אוסטרליה

Cylindrospermopsis
raciborskii

מאגרי מי שתייה

הוואי ,ארה"ב

Lyngbya

חופי י

1981

אזורי שוני
בפנסילווניה ונבדה
ארה"ב

Anabena
,Aphanizomenon

אגמי ואזורי קיט

1989

Staffordshire
בריטניה

Microcystis aeruginisa

מאגרי מי ואזורי קיט

1991

Alexandrinaאג
דרו אפריקה
דרו Murrayנהר
אפריקה

Microcystis

במגע ע מי

Anabena

ברזיל Caruaru

Microcystis

1992
1997
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 12מיקרי של הרעלות
מעיי בבני אד ותמותה
של בע"ח
מרבית תושבי האזור חלו
במחלות מעיי
עשרות ילדי ומספר
מבוגרי סבלו מהרעלת
כבד
תגובות אלרגיות של
מתרחצי
עשרות אנשי סבלו
מגירויי בעור בעיניי
ומהרעלת מעיי
מיקרי של דלקת ריאות
כאבי ראש שלשולי
הקאות וכאבי בט
גרויי עור ועיניי

עשרות מיקרי של גרויי
מאגרי מי שתיה עור ,עיניי והרעלות מעיי
מאגר מי ששימש מקור עשרות מקרי מוות של חולי
מי למרפאת דיאליזה דיאליזה

סקירה מקיפה של אירועי פריחת אצות רעילות בעול מצביעה על בעיה כלל עולמית שתפוצתה
הולכת וגוברת תו זיהוי מספר גדל של מיני וזני של ציאנובקטריה רעילות .ע זאת ,התופעה הבולטת
היא שבמרבית האירועי כחוליות מהסוג מיקרוציסטיס ,או מיני אחרי המייצרי מיקרוציסטיני ,ה
הדומיננטיות ,והרעלני הנפוצי ביותר ה רעלני הכבד מקבוצת המיקרוציסטיני ) .(3בשני האחרונות
רבו הדיווחי על פריחות רעילות של מיני המייצרי ומפרישי את רעל הכבד צלינדרוספרמופסי .
במרבית המקרי ,הרעילות יוחסה לכחולית  .Cylindrospermopsis raciborskiiרשות הבריאות
העולמית  WHOאשר בחנה את התופעה ומשמעותה לגבי צרכני המי )שתייה וקייט( ,קבעה סדרי
חשיבות והעמידה את התקינה לגבי מיקרוציסטיני בראש סדר העדיפויות ,כאשר רעלני מקבוצת

הנוירוטוקסיני בתחתית הרשימה.

היק) הבעיה בישראל
בישראל ,הכנרת היא גו) המי הטבעי העילי היחיד המשמש מקור למי שתייה .לפיכ ,במש ארבעת
העשורי האחרוני מתקיי מער ניטור מפורט הכולל מעקב אחר אוכלוסיית האצות באג .במש
כשלושה עשורי ,הכחוליות לא היוו מרכיב משמעותי באוכלוסיית הפיטופלקטו באג .במקרי בודדי
בלבד ,דווח על התפתחות אוכלוסיות של הכחולית  ,Microcystisא רעילות לא נבדקה .ע זאת ,חשוב
לציי שבדיקה אקראית שנערכה במעבדה בארה"ב בסו) שנות ה '70+הראתה נוכחות של מיקרוציסטיני
בדגימה של מיקרוציסטיס שנאספה מהכנרת ) .(W. Carmichael, pers. Comm.בשלהי הקי* של שנת
 ,1994היינו עדי לאירוע של פריחת כחולית חוטית מקבעת חנק מהמי .phanizomenon ovalisporum
כחולית זו הופיעה שוב במועד דומה בכל אחת מהשני האחרונות א בתפוצה נמוכה בהרבה מזו
שנצפתה ב .1994 +מאמ* משות) של מספר חוקרי באר* הביא לאיפיו של רעל כבד בעל מיבנה
אלקלואידי בתרביות מעבדה של הכחולית  ,Aphanizomenon ovalisporumשבודדה מהכנרת .הטוקסי
נמצא זהה במבנהו ופעילותו לרעל  ,cylindrospermopsinשזוהה בעבר בכחולית Cylindrospsrmopsis
 .(4) raceborskiiהטוקסי  cylindrospermopsinנחשד כגור שהיה מעורב באירוע של הרעלה המונית
באי פאל באוסטרליה בשנת ) 1979טבלה .(2
במרבית האירועי בה נצפתה הכחולית  Aphanizomenon ovalisporumבכנרת ,ריכוז התאי
היה קט )כ  400סיבי למ"ל( וריכוז הרעל הכולל במי לא עלה על  0.5מיקרוגר לליטר .בחישוב בדיעבד
הערכנו שריכוז צלינדרוספרמופסי בכנרת בשיא הפריחה של סתיו  ,1994לא עלה על  5–4מיקרוגר
לליטר.
בעשור האחרו דווח על מספר אירועי של נוכחות מוגברת של אוכלוסיית מיקרוציסטיס בכנרת.
התופעה אופיינה במרבדי צופת של מושבות מיקרוציסטיס שהתרכזו בעיקר בחופי הצפוניי בכיוו
מעלה הרוח .נית היה לזהות ולבודד שני זני של מיקרוציסטיס )שניה יצרו מיקרוציסטיני( שהופיעו
במועדי שוני :בחור) )ינואר – מר*( ובקי* )יוני +יולי( .במספר מיקרי זוהו במי רעלני מהסוג
מיקרוציסטי  .ריכוז הרעלני במי היה במרבית המקרי קט מער של  1מיקרוגר לליטר .בכל
האירועי ,החומר המרח) )האצות( היה בעל תכולה גבוהה של הרעלני בעוד הריכוז של הרעלני בפאזה
המימית היה זניח )פרטי נית למצוא בדוחות השנתיי של המעבדה לחקר הכנרת(.
הופעת כחוליות רעילות בכנרת היא תופעה חדשה יחסית ,אול במאגרי מי וקולחי רבי ברחבי
האר* ,כמו ג בבריכות דגי ,התופעה נפוצה ותדירה .פריחת כחוליות ע פוטנציאל לרעילות היא מופע
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קייצי אופייני במרבית מאגרי המי בישראל .אמנ לפריחות אלה אי נגיעה ישירה לאיכות מי השתייה,
אול השימוש במאגרי אלה לגידול דגי או לקייט ונופש ,דורש התייחסות של רשויות הבריאות.

התארגנות מערכת אספקת המי מהכנרת לנושא כחוליות רעילות
בעקבות הפריחה החריגה של כחוליות בכנרת בקי*  ,1994התארגנה קבוצה של חוקרי מהמעבדה לחקר
הכנרת ,אוניברסיטת תל אביב ,הטכניו  ,וחברת "מקורות" ,וריכזה מאמ* מחקרי להבנת התופעה ,היק)
הבעיה ,חומרתה ומשמעותה למשק המי ,וגיבוש דרכי פעולה .כיו עומדות לרשותנו שיטות אנליטיות
מתקדמות לזיהוי וכימות רעלני הכבד העיקריי :מיקרוציסטיני וצלינדרוספרמופסי  .גובש מער ניטור
ומעקב אחר נוכחות כחוליות בכנרת ,והוגדרו דרכי דיווח ועדכו בי הגופי המנטרי וחברת אספקת
המי" ,מקורות" ).(5
מער הניטור בכנרת כולל מעקב שבועי אחר כמות והרכב אוכלוסיית האצות באג .זיהוי של
נוכחות כחוליות מדווח לנציבות המי ולביולוג הראשי של חברת מקורות .במידה ומתפתחת פריחה של
כחוליות החשודות כרעילות ,מוגבר מאמ* הניטור וכאשר ריכוז האצות )הנמדד כריכוז כלורופיל( עולה
מעל ער ס) של  20מיקרוגר לליטר ,נלקחות דגימות מי מהאג לאנליזה של הרעלני הרלוונטי
)כתלות במי השליט( .האנליזות מתבצעות במעבדה לחקר הכנרת בשיטה המבוססת על הפרדה
כרומטוגרפית וזיהוי/כימות החומרי בשיטות ספקטריות .מערכת  DAD–HPLCהמופעלת במעבדה
לחקר הכנרת ,הותאמה וכוילה למיקרוציסטיני ולצלינדרוספרמופסי  .תוצאות האנליזה מדווחות מיידית
לנציבות המי ולביולוג הראשי של "מקורות" .בשני האחרונות ,במקביל למעקב אחר אירועי כחוליות
בכנרת ,עורכת חברת "מקורות" ,ביוזמת הביולוג הראשי של החברה ,סקר+מעקב אחר תפוצת הכחוליות
במערכות השאיבה וההולכה מהכנרת .דגימות מי נאספות ומועברות למעבדה לחקר הכנרת לאנליזה
כמותית ואיכותית .התוצאות מדווחות לביולוג הראשי של "מקורות".

רקע ומידע על תקינה בינלאומית
התקינה הבינלאומית לגבי רעלני כחוליות במי שתייה ,החלה בשנות ה '90+ביוזמה של ארגו הבריאות
העולמי ושל מספר מדינות בה התרחשו אירועי חריגי של הרעלת בעלי חיי ובני אד )אוסטרליה(.
התקינה התרכזה ברעל מיקרוציסטי  ,LRשכ במרבית המקרי של פריחת כחוליות רעילות ,שדווחו
בספרות ,היתה מעורבות של רעל זה .ההשפעה הראשונית של רעלני מקבוצת המיקרוציסטיני היא על
הכבד .בחשיפה אקוטית לריכוזי גבוהי יחסית של מיקרוציסטיני )ערכי  LD50בעכברי נעי בי  60ל+
 600מיקרוגר לק"ג ,כתלות בסוג המיקרוציסטי ( ,נמצאה תמותה של תאי כבד והרס של כלי ד בכבד,
תהליכי העלולי לגרו לתחלואה חמורה ולמוות .המידע על חשיפה מתמשכת לריכוזי רעל נמוכי הוא
מועט יותר ,ומתבסס בעיקרו על מחקרי בבעלי חיי .מחקרי אלה הראו שחשיפה מתמשכת לריכוזי
נמוכי יחסית )כרונית( למיקרוציסטיני עלולה לגרו לנזק לכבד ולהגברת הסיכוי ליצירת סרט כבד.
בעוד הסיכוי לחשיפה אקוטית של אוכלוסיית צרכני המי הוא נמו ,הסיכו לחשיפה כרונית היא גבוהה.
קביעת סטנדרטי למי שתייה מבוססת על השפעות כרוניות ומתחשבת במינו היומי הניסבל
) .(Tolerable Daily Intake – TDIבאופ אידיאלי TDI ,נקבע ממחקרי בבני אד ,אול לעיתי
קרובות מחקרי כאלה הינ בלתי מספקי או שאינ קיימי ,ואז יש צור להשתמש בתוצאות ניסויי
בחיות מעבדה ,תו שימוש במקדמי ביטחו מתאימי .על מנת לקבוע את ה TDI +של חומר מסוי ,יש
למצוא תחילה בניסויי חיות את המינו המרבי שבו לא נצפתה עדיי השפעה שלילית ) No Observed
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 .(Adverse Effect Level, NOAELבהיעדר  NOEAL,מגדירי את המינו הנמו ביותר שנמצא מזיק
) .(Lowest Observed Adverse Effect Level, LOAELה TDI+מחושב מתו ה NOAEL+או ה+
 ,LOAELתו שימוש במקדמי ביטחו )  (uncertainty factors, UFnששיקלול מבוטא במקד UFt
TDI = (NOAEL or LOAEL)/UFt

מתו ה  ,TDIמשקל הגו) של אד (Kg body weight, BW),צריכת המי היומית של אד
בשתייה ) ,(C litersוהיחס המשוער בי כמות הרעל הנצרכת ליו במי השתייה לעומת הכמות הנצרכת
ע"י אכילה או שאיפת אויר ) ,(Pנית לחשב את הרמה המרבית המומלצת במי השתייה: guideline value,
GV = (TDI ⋅ BW ⋅ P)/C

הציאנוטוקסי היחיד שנקבעו לגביו עד היו  GVו TDI+הוא מיקרוציסטי –  .LRבעבודות
בעכברי ובחזירי נקבעו ערכי  NOAELו LOAEL+והוערכו מקדמי בטחו על פיה נית היה לקבוע
ער  TDIראשוני )  0.04מיקרוגר /ק"ג /יו( ורמה מרבית מומלצת  GVשל  1מיקרוגר לליטר ).(6
הער שנקבע על ידי ה  WHOהוגדר כער זמני או טנטטיבי ) ,(provisionalשכ הוא מכסה רק את
הרעל מיקרוציסטי  LRומבוסס על מידע חלקי בלבד .מאז הוכ המסמ של  WHOנאס) מידע רב
ומספר מדינות אימצו את התק שהוצע של  1מיקרוגר לליטר כתק מחייב.

תקינה לרעלני כחוליות במי שתייה במדינות העול
תקינה המתייחסת לנוכחות רעלני כחוליות במי שתייה קיימת רק במספר מוגבל של מדינות ואלה ה
בעיקר מדינות אשר חוו בעבר אירועי הרעלה דרמטיי של אנשי ובעלי חיי .בראש המדינות אשר
יישמו תק לרעלני כחוליות עומדת אוסטרליה ,שהניסיו והידע שצברה תרמו וסייעו לארגו הבריאות
העולמי לגבש עמדה ברורה בנושא ולהמלי* על ער ס) מרבי של מיקרוציסטי  LRבמי שתייה .בעקבות
אוסטרליה והמלצות ה ,WHO +יישמו מדינות נוספות את התק  ,ביניה ברזיל ,ניו זילנד ,קנדה ,פולי ,
צ'כיה ,גרמניה וספרד .התקנות במדינות אלו התבססו על ער  TDIעבור מיקרוציסטי 0.04) LR
מיקרוגר לק"ג ליו( שהוצע על ידי ה  ,WHOאו שה אימצו ישירות את הער המרבי המומל* במי
השתייה  ,guideline value +שהוצע על ידי ה  1) WHOמיקרוגר לליטר( ,אול קיימת שונות מסוימת בי
המדינות ).(3
אוסטרליה – יוש תק למי שתייה הקובע ריכוז מרבי של כלל מיקרוציסטיני של  1.3מיקרוגר לליטר
מבוטא כשווה ער לרעילות מיקרוציסטי  .LR+התק האוסטרלי שונה מהער המוצע על ידי הWHO +

משו שלחישובו העריכו משקל ממוצע של אד  70ק"ג וקבעו ער גבוה יותר ליחס הקליטה היומי
) 0.9לעומת  0.8שנקבע על ידי ה .(WHO+למרות שתקנות איכות המי של אוסטרליה מדגישות את
החשיבות לקביעת ערכי ס) מרביי לרעלני כחוליות נוספי )נדולרי  ,צלינדרוספרמופסי ,
סקסיטוסיני( ,לא ניקבע לה ער ס) מרבי עקב מידע טוקסיקולוגי חסר.
ברזיל – התקנות הפדרליות של ברזיל דורשות ניטור חודשי של כחוליות במערכות אספקת המי והגברת
תדירות הניטור ,כולל אנליזה כימית של רעלני ,במידה וריכוז הכחוליות במי הגל עולה מעל ער ס)
של  20,000תאי למ"ל .התק הברזילאי כולל ער ס) מרבי של  1מיקרוגר לליטר מיקרוציסטיני
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)אי פירוט איזה סוג( .כמו כ ניתנו המלצות לכ שריכוז הנוירוטוקסיני מקבוצת  SAXITOXINלא
יעלה על  3מיקרוגר לליטר ,וריכוז צלינדרוספרמופסי לא יעלה על  15מיקרוגר לליטר .בתק
הברזילאי קיי ג איסור על שימוש באלגיצידי לפירוק האצות במידה וריכוז הכחוליות במי גל
המגיעי למער הטיפול במי ,עולה על  20,000תאי למ"ל.
ניו זילנד  +משרד הבריאות של ניו זילנד הרחיב את התקנות לניהול איכות מי שתייה וקבע ער לריכוז
מרבי מותר ) (MACעבור מיקרוציסטיני 1 +מיקרוגר לליטר )כשווה+ער למיקרוציסטי ,(LR
צלינדרוספרמופסי  1.+מיקרוגר לליטר ,אנטוקסי  6 +מיקרוגר לליטר ,סקסיטוקסי  3 +מיקרוגר
לליטר .התקנות קובעות ג המלצות לגבי שיטות ניטור וממשק של כחוליות ותוכניות תגובה למקרי
קיצוניי של פריחת כחוליות.
קנדה –נקבע ער לריכוז מרבי מותר ) (MACעבור ציקרוציסטי  LRבמי שתייה 1.5 ,מיקרוגר לליטר.
פולי – נקבעו תקנות המגבילות את ריכוז מיקרוציסטי – LRבמי שתייה ל 1+מיקרוגר לליטר .היכולת
לייש את התקנות נתקלת בקשיי בשל מגבלות בזמינות ציוד אנליטי וכח אד מיומ .
צ'כיה – מחיבת ניטור מי שתייה למיקרוציסטי  LR+והער המרבי המותר נקבע ל  1מיקרוגר לליטר.
עדכו צפוי של התקינה יחייב מעקב אחר נוכחות כחוליות רעילות וידרוש אנליזה כימית רק במידה
וריכוז הכחוליות במי הגל יעבור ער ס) מוגדר.
גרמניה – תקנות איכות המי קובעות שאסור שמי שתייה יכילו חומרי בריכוזי העלולי לפגוע
בבריאות הצרכני והער המרבי של מיקרוציסטי  LR+שהוצע על ידי ה WHO +מיוש בהקשר זה.
ספרד – אומצו המלצות ה WHO+לגבי מיקרוציסטיני ,דהיינו  1מיקרוגר לליטר כער מרבי מחייב .ע
זאת ,לא נקבעו מועדי דיגו ואנליזה ולא גובשה המלצה לגבי שיטה אנליטית מועדפת.
יחד ע כל זאת ,במדינות רבות אחרות בה גופי מי רבי ,שחלק ברמת איטרופיקציה גבוהה,
המשמשי מקור למי שתייה ,לא נקבעו תקנות מחייבות למעקב ומדידה של רעלני כחוליות .בפינלנד,
לדוגמה ,לא אומצו תקנות מחייבות ,למרות מידע סביבתי ואנליטי שנאס) במהל השני האחרונות.
הוקמה ש מערכת מעקב אחר פריחת כחוליות בגופי מי ודיווח לרשויות ולציבור .מערכת הדיווח
בפינלנד מבוססת במידה רבה על מעורבות וערנות הציבור .בהונגריה ,תקנות איכות המי אינ כוללות
תק מחייב לרעלני כחוליות או מעקב אחר כחוליות במי הגל או מי השתייה .בארה"ב לא קיימות תקנות
פדרליות מחייבות לגבי כחוליות ורעלניה במי שתייה .הסיבה העיקרית לכ היא העדר מידע אמי
לקביעת ערכי הס) המרביי .אול מדינות מסוימות בארה"ב )אורגו לדוגמה( אימצו את התק המומל*
של  1מיקרוגר לליטר מיקרוציסטי – ,LRכער מחייב של מוצרי מזו בריאות המכילי כחוליות.
ארגו הבריאות העולמי ,כמו ג מספר גדול יחסית של מדינות ,גיבשו תקנות וכללי לא רק לרעלני
כחוליות במי שתייה ,אלא ג לריכוז כחוליות ורעליה המשמשי לקייט ולנופש ) .(recreationחשיפה של
ציבור מתרחצי לרעלני כחוליות אפשרית במקרה ובאתרי הרחצה התפתחה פריחה של כחוליות רעילות.
החשיפה יכולה להיות דר העור בנשימה של תרסיס מהמי ובבליעה ) .(7מידע עדכני לגבי מצב התקינה
במדינות העול נית למצוא בטיוטת ספר שיפורס בקרוב )(3
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המלצות לגבי תקינה בישראל
כיו לא קיימת בישראל תקינה לגבי רעלני כחוליות במי שתייה .עד להקמת הוועדה לעדכו תקנות מי
שתייה בישראל ,היתה ההתייחסות לנושא בידי מדעני ואנשי מערכת אספקת המי ובגישה
"התנדבותית" לא מחייבת ,א כי מקצועית ,אמינה ומתמשכת.
להערכתי ,אירועי פריחת כחוליות בכנרת לא יפחתו ע השני .להיפ ,יש לצפות להגברת תדירות
האירועי ולהופעה של מיני חדשי .עוצמת האירועי בשני האחרונות נמוכה ואינה מהווה סכנה
מיידית שתביא להפסקה זמנית בשימוש במי הכנרת כמי גל למי שתייה .ממשק נכו של הכנרת ואג
ההיקוות שלה ה ערובה למערכת בה הכחוליות אינ מהוות מרכיב דומיננטי המסכ את איכות המי.
ע זאת ,עדכו תקנות מי שתייה בישראל ,הנעשה אחת לכמה עשורי ,חייב להתייחס לסיכוני
הגלומי בנוכחות רעלני כחוליות .כיו ברור שבכנרת ,המהווה מקור חשוב )עד  (50%למי שתייה בישראל,
קיי פוטנציאל להתפתחות כחוליות רעילות .יש לנסח תקנות המחייבות מעקב אחר רעלני כחוליות במי
הגל ובמי המסופקי .התקנות צריכות לכלול  (1ער ס) מרבי על פי המלצת  (2 ,WHOהנחיות ברורות
לגבי תדירות ושיטת הדיגו ,שיטות המדידה ומער הדיווח .המלצתי לאמ* מער ניטור לפריחת כחוליות
רעילות באמצעות מודל רמות התראה ,על פיו הגברת תדירות הניטור ויישו השיטות האנליטיות
מתבצעי במידה ותפוצת הכחוליות במקור המי עולה מעל ער ס) מסוי.
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פקטור החלוקה האיזוטופית בצריכת החמצ באפילימניו בכנרת
1

נעמי פרל ,1יוס) יעקבי ,יבגני ברק  1ובועז לוז

 1המכו למדעי כדור האר* ,האוניברסיטה העברית ,ירושלי

הכנרת כאג קט  ,סגור ומנוטר וע יצרנות ראשונית גבוהה מהווה מעבדה טבעית מצוינת בה נית
להערי את עוצמת החלוקה האיזוטופית בצריכת החמצ  .החלוקה האיזוטופית 2נובעת מהעדפה של
מולקולת החמצ הקלה ) ,(16O16Oהמגיבה יותר מהר מהכבדה ) ,(18O16Oבתהלי הצריכה .החשיבות
במציאת החלוקה האיזוטופית היא שעוצמת החלוקה בצריכת החמצ משפיעה על ההרכב האיזוטופי של
חמצ באטמוספרה .החלוקה האיזוטופית הרלוונטית לעניי זה היא זו של כל אוכלוסיית הפלנקטו
במצבה הטבעי ולא החלוקות האיזוטופיות שנמצאו במעבדה עבור אורגניזמי בודדי או תהליכי
ביוכימיי ספציפיי .בנוס) ,ההבדל בי החלוקה האיזוטופית של כל האוכלוסייה לעומת החלוקות
האיזוטופיות הביוכימיות יכול ללמד אותנו על ההתנהגות של האורגניזמי והמערכות הימיות.
במצב של צריכה בלבד ,עקב הצריכה המועדפת של החמצ הקל ,מאגר החמצ המומס יכביד ע
הזמ ) 3O18δשל החמצ המומס יעלה( בהתא לעוצמת החלוקה האיזוטופית .פקטור החלוקה עבור
צריכת החמצ נמצא במעבדה על ידי חוקרי שוני )(Guy et al. 1989, 1993. Robinson et al. 1992

ונוספי( עבור המסלולי הביוכימיי השוני הצורכי חמצ  .הדר היחידה להערכת החלוקה
האיזוטופית של כל האוכלוסייה ,במצב של צריכה ויצירת חמצ היא על ידי חישוב המאזני של חמצ
מומס ו O18δ+של החמצ המומס במערכות ימיות ואגמיות .האפילימניו של הכנרת אידיאלי למטרה זו.
) (Luz et al. 2002עשו מאזני על האפילימניו של הכנרת במהל השנה )למעט הסתיו( ומצאו
שהחלוקה האיזוטופית של צריכת החמצ של כל אוכלוסיית האפילימניו חזקה מהחלוקה האיזוטופית
הביוכימית של הנשימה ) ~ +23‰לעומת  ,+18‰שנמדד על ידי .(Guy et al. 1989
המאז האיזוטופי של האפילמניו בסתיו דורש תשומת+לב יתירה בגלל הערבוב המסיבי שלא
מאפשר הנחת מצב עמיד .ההרכב האיזוטופי של החמצ המומס ) (Odiss18δבאפילימניו בכנרת תלוי
בחמישה שטפי עיקריי ובחלוקה האיזוטופית בכל שט) )איור  .(1תחלופת החמצ ע האטמוספרה
כוללת את שט) היציאה ) (Eואת שט) הכניסה ) .(Iבתקופת הערבוב ,יש בנוס) שט) של צריכת חמצ עקב
כניסת מי היפולימניו וחימצו בקטריאלי של הסולפיד ) .(Hהשטפי הגדולי ביותר ה שט) היצרנות
הראשונית הכללית של כל האפילימניו ) (GPepiושט) צריכת החמצ של אוכלוסיית האפילימניו ).(Repi

 2פקטור החלוקה האיזוטופית:
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מאחר שתהלי הפוטוסינטזה לא עושה חלוקה איזוטופית ) (Guy et al. 1993שט) היצרנות הכללית
מכניס אל מאגר החמצ המומס  δ18Oבהרכב המי )החמצ ב  H2Oקל לעומת  O2מומס+24‰ :
= .(δ18Owaterמתו המאזני הללו )איור  (1נית לחשב את שט) צריכת החמצ ) (Repiואת עוצמת החלוקה
האיזוטופית שלו ).(εepi
Atmosphere
(δ
δ 18 O atm + ε al) I
) δ 18 O diss +ε la
E (δ

Epilimnion
GP epi (δ
)δ 18 O water

Phytoplankton

O2
δ 18O diss
R epi (δ
)δ 18 O diss +ε epi
) δ 18 O diss+ε H
H (δ
Hypolimnion entrainment
and H 2 S oxidation
Hypolimnion

איור  :1מאז חמצ מומס ו  δ18Odissשל האפילימניו בכנרת בתקופת הערבוב) .פקטור החלוקה
האיזוטופית של השטפי השוני.(εH= +16‰ ,εal= +2.8‰ ,εla= +2.1‰ :
כדי לעשות את המאזני הללו יש חשיבות רבה להערכות שט) היצרנות הראשונית הכללית
) .(GPepiאת השט) הזה מעריכי על סמ מדידות בבקבוקי אינקובציה באיזור הפוטי ).(photic zone

הערכות לקצבי יצרנות ראשונית
בסתיו  2003ו 2004+מדדנו את קצב היצרנות ראשונית הכללית של חמצ על ידי סמ  H218Oבמקביל
למדידות ע סמ של C

14

שנעשות באופ סדיר ,בתחנה  ,Aבאינקובציות של  3שעות .היתרו במדידות

באמצעות סמ  H218Oהוא שבניגוד לפחמ היצרנות הראשונית המחושבת איננה מושפעת ממיחזור הסמ .
מאיד ,מיחזור פנימי של  C14מקטי את היצרנות הנמדדת והיא קרובה יותר לערכי היצרנות נטו ,מאשר
ליצרנות כללית ) .(Bender et al. 1999, Luz et al. 2002בנוס) לשתי השיטות הללו ,שמניחות פיזור
סמני אחיד מייד ע תחילת האינקובציה ,נמדדה ג יצרנות ראשונית נטו לפי הפרשי ריכוזי חמצ מומס
בבקבוקי האינקובציה .חשוב לציי שיצרנות ראשונית זו אינה מייצגת את היצרנות נטו של כל האזור
הפוטי )בגלל השינוי בהרכב הפלנקטו הנובע מבידוד כמות מי קטנה בבקבוקי האינקובציה( .מצד שני,
היא מודדת באופ מדויק ,ולא תלוי בסמ  ,את היצרנות נטו בבקבוק .מדדי היצרנות הראשונית מרוכזי
בטבלה .1
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טבלה  +1מדדי היצרנות הראשונית במחקר הנוכחי.
שיטה

מדד יצרנות ראשונית
)GP(18O

יצרנות ראשונית כללית של חמצ

סמ של H218O

)P(14C

קצב קיבוע פחמ מסומ  +הערכה קרובה ליצרנות פחמ נטו

סמ של ביקרבונט ע C

NOP

יצרנות חמצ נטו בבקבוקי האינקובציה

הפרש ריכוזי החמצ

NCP

יצרנות פחמ נטו בבקבוקי האינקובציה

*NCP=NOP/1.4

14

*ע"פ יחסי סטוכיומטרי של ).Laws (1991

מסתבר שהיצרנות שנמדדה על ידי סמני בסתיו הייתה נמוכה מדי .נית לראות זאת בטבלה 2
בהשוואת היחסי בי מדדי היצרנויות בסתיו ,לשאר תקופות השנה באג )למעט תקופות של פריחות
פרידיניו שהראו יחסי קיצוניי( וליחסי שנמצאו באוקיאנוס .בסתיו ,היחסי בי היצרנויות
המשתמשות בסמ  ,ליצרנויות נטו ללא הסמ  GP(18O)/ NOPו  ,P(14C)/ NCP +נמוכי מאוד .מאיד,
היחסי בי שני המדדי המשתמשי בסמ )) (GP(18O)/ P(14Cלא שוני בתקופת הסתיו לעומת שאר
התקופות באג ולעומת האוקיאנוס.
טבלה  + 2היחסי בי מדדי היצרנות הראשונית המתוארי בטבלה .1
הכנרת בסתיו
המחקר הנוכחי

הכנרת בשאר השנה

האוקיאנוס

Luz et al. 2002

Bender et al. 1999

GP(18O)/ NOP

≥,1

~0.8

~2

P(14C)/ NCP

>,1

~0.6

)GP(18O)/ P(14C

1.8

מר* 2005
המחקר הנוכחי
2.4

≤~1.4,1

≤1

1.4

~1.9

~2.2

2.4

הערכות נמוכות יכולות לנבוע מפיזור לא אחיד של הסמני כ שריכוז באתר הפוטוסינטזה נמו
בתחילת האינקובציה .פיזור לא אחיד יכול לנבוע מיצירת תלכידי משמעותית יותר בתקופת הסתיו
לעומת תקופות אחרות .נית לעשות תיקו ליצרנות הכללית הראשונית של חמצ על סמ ההנחה ש:
 P(14C)/NCPושמידת ההערכה הנמוכה ,עקב פיזור לא אחיד של הסמ  ,זהה למדידות ) GP(18Oכמו ל+
) .P(14Cשט) היצרנות הראשונית הכללית לאחר התיקו  ,GPepi ,נמצא בטבלה  .3התיקו העלה את שט)
היצרנות הראשונית בתקופת הסתיו פי  1.5עד פי .3

חישוב פקטור החלוקה האיזוטופית
השטפי למאזני המסות מרוכזי בטבלה  .3השטפי העיקריי ה אכ שט) היצרנות הראשונית ושט)
הצריכה של אוכלוסיית הפלנקטו  .בהסתמ על מאזני המסות החלוקה האיזוטופית בצריכת החמצ בסתיו
נמצאה בסביבות ) +27‰טבלה  .(3חלוקה זו חזקה מהחלוקות האיזוטופיות של התהליכי הביוכימיי
)למעט נשימה עמידת ציאניד –  – AOXע פקטור חלוקה של  (Robinson et al. 1992 ,+30‰וכ חזקה
מהחלוקות האיזוטופיות באפילימניו בכנרת בשאר השנה וא) מזו שנמצאה בפריחת הפרידיניו ) +23‰ו
 +25‰בהתאמה.(Luz et al. 2002 ,
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טבלה  – 3שטפי החמצ עבור האפילימניו בסתיו ) 2003השטפי נתוני ב  (mol m-2 d-1והחלוקות
האיזוטופיות של האפילמניו המחושבות מהמאזני )נתוני ב* .(‰השינוי באוגר החמצ .
± 0.9
± 0.9
± 1.8

ε epi
-25.8
-26.4
-28.2

Repi
0.274
0.338
0.240

GPepi
0.309
0.348
0.289

I-E
0.057
0.079
0.123

*∆O2/d
0.017
0.035
0.032

H
0.074
0.055
0.140

late November 2003
early December 2003
late December 2003

החלוקות האיזוטופיות עבור כל אוכלוסיית האפילימניו יכולות להיות שונות מהחלוקות
האיזוטופיות הביוכימיות כאשר יש גראדיאנט חמצ וקיי מיחזור פנימי .גראדיאנטי כאלו יכולי
להיווצר בתלכידי של תאי ,ובזמ הארה ,ריכוז החמצ בתו התלכיד גבוה מזה שבמי החופשיי .בתו
התלכיד הפוטוסינתזה מכניסה ,אל מאגר החמצ המומס ,את ההרכב האיזוטופי הקל של המי ואילו
צריכת החמצ מכבידה את אותו מאגר בהתא לעוצמת החלוקה הביוכימית הפנימית .המיחזור הפנימי
גור למעשה ל "הכבדה נוספת" כ שבמי החופשיי ,מחו* לתלכיד ,תהיה העוצמה של החלוקה
האיזוטופית הפנימית.
מהמחקר שלנו נראה שבסתיו תהליכי יצירת התלכידי חזקי במיוחד ,כ שמצד אחד ,מקבלי
הערכות נמוכות למדדי היצרנות )שתלויי בסמני( ,ומצד שני ,החלוקות האיזוטופיות המתקבלות חזקות
במיוחד .יצירת תלכידי יכולה לנבוע מהפרשות של חומרי ריריי שקופי ודביקי שהפרשת יכולה
להתעצ עקב תהליכי ייחודיי הקשורי לתקופת הערבוב .בכדי לברר מה תהליכי אלה יש לעשות
ניסויי נוספי .אבל ,ג ללא מחקר נוס) ,ברור שההערכות הישנות של היצרנות בסתיו נמוכות מדי .א
כ  ,הקביעה שהסתיו הוא התקופה הפחות יצרנית בכנרת דורשת הערכה ומחשבה נוספות .נית אולי
להתגבר על הבעיה של הערכות נמוכות של היצרנות בסתיו על ידי אינקובציות ארוכות יותר ) 24שעות(
בה נית יהיה למזער את הפיזור הלא אחיד של הסמני.
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הערכת הדיפוזיה העונתית הממוצעת בכנרת על פי פיזור רכיבי משמרי
בשיכבת ההיפולימניו
אלו רימר ,ורנר אקרט ,עמי נשרי ,יהודה עגנו

1

1הפקולטה להנדסה אזרחית והנדסת הסביבה ,הטכניו  ,חיפה

הקדמה
במהל חודשי הקי* ,חימו פני הכנרת ע"י קרני השמש גור להיווצרות שיכבת מי חמי וקלי בעובי
של מספר מטרי )אפילימניו  (epilimnion ,המכסה שיכבה של מי קרי וכבדי יותר )היפולימניו ,
 .(hypolimnionהאיזור המפריד בי שתי השכבות )מטאלימניו  (metalimnion ,מצטיי במפל )(gradient
טמפרטורה גדול ,והמשטח שבו מפל הטמפרטורה הוא מקסימלי נקרא תרמוקלינה ) .(thermoclineבמהל
עונתי רגיל התרמוקלינה נוצרת בגלל גידול הדרגתי של קרינה וחו בחודשי האביב ,ובחודש אפריל היא
נמצאת בעומק של כ 9 +עד  13מ' .רוחות וקרינה בחודשי הקי* גורמי לכ שהתרמוקלינה הולכת
ומעמיקה באיטיות עד  15+20מ' במש חודשי הקי* והסתיו ,והחל מחודש אוקטובר היא מעמיקה במהירות
גדולה יותר .ערבוב מלא של האג חל בד"כ בתחילת החור) )דצמבר\ינואר( ,כאשר משתווה הטמפרטורה
בשתי השכבות .בתקופה זו התרמוקלינה נמצאת בד"כ בעומק של כ 35+מ' )איור  .(1כתוצאה מכ בחודשי
החור) )דצמבר+מר*( חל ערבוב מלא של האג ,וחוזר חלילה.
באג שבו קיימת תופעת שיכוב תרמי עונתי ,השיכבה העליונה שונה מהשיכבה התחתונה ג
מבחינת ההרכב ההידרוכימי ) .(Nishri et al. 2000בחור) ,בזמ הערבוב המלא ,ריכוזי החמצ גבוהי
יחסית בכל פרופיל המי )איור  .(1לאחר תחילת השיכוב התרמי באפריל החמצ בהיפולימניו פוחת
בהדרגה ,וגור לעלייה בריכוז של חומרי מחזרי כגו סולפיד ,אמוניו ) (NH4+ומתא ).(CH4
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איור  .1עומק התרמוקלינה וריכוז חמצ מומס ) 0+12מ"ג ליטר (+1בעונות  -C .1998+2001העומק המחושב
מתו מדידות טמפרטורה שבועיות;  -Sעומק "מוחלק" לצור שימוש במודל.
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הצטברות יוני האמוניו והמתא המומס נובע מתהליכי פירוק בקטריאליי של חומרי אורגניי
ששוקעי לקרקעית האג .לאחר הידלדלות החמצ בהיפולימניו  ,שני המומסי ה ככל הנראה
קונסרבטיביי )משמרי( ,ולכ השינויי בריכוז ע הזמ בפרופיל ההיפולימניו הוא תוצאה של שלושה
תהליכי :פירוק בקרקעית ,שמהווה מקור למומסי; פיזור בעמודת המי ההיפולימנטית כתוצאה
מתהליכי דיפוזיה ,והעמקת התרמוקלינה במהל השיכוב .באביב ,ע תחילת השיכוב ,ריכוז האמוניו
והמתא הוא נמו בכל פרופיל גו) המי .במהל העונה הריכוזי עולי בהדרגה ליד קרקעית האג,
ומתפזרי לאור האנ בחלק התחתו של הפרופיל .הריכוזי גדלי ה בזמ וה כלפי מעלה ,עד לאופק
שבו קיי מפל ריכוזי גדול .מפל זה מציי את המיקו האנכי של משטח התרמוקלינה ,שמעליו מצוי
האפילימניו  ,והוא הול ומעמיק ע הזמ יחד ע העמקת התרמוקלינה )תרשי .(2
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איור  .2פרופילי ריכוז טיפוסיי של אמוניו ) ,NH4ימי ( ושל מתא ) ,CH4שמאל( מדגימות שנלקחו
בשנת  1998במרכז האג.

תיאוריה
מידול תהליכי אלה והתאמת המודל למציאות ,מאפשרי הערכה של שטפי מינרליזציה בקרקעית
ומאפשרי תיאור כמותי של תנועת מומסי בהיפולימניו  .בעבודה זו מוצע מודל דיפוזיה חד+ממדי אנכי
)איור  (3שלוקח בחשבו את הרכיבי העיקריי המשפיעי על ריכוז יו משמר בהיפולימניו במהל
השנה .גישה זו דומה למודל שהוצע ויוש ע"י  ,(1974) Stillerא הכלי החישוביי והנתוני הקיימי
כיו מאפשרי קבלת תוצאות מובהקות וברורות יותר .מטרת המודל לבחו כמותית את תהליכי הפירוק
והערבוב העיקריי שמתקיימי בהיפולימניו  ,וכ לבחו את השפעת הנמכת התרמוקלינה על ריכוזי
חומרי בהיפולימניו בתקופת השיכוב .במודל המוצע ,האג משוכב תרמית במהל החודשי מאי עד
תחילת ינואר .במהל תקופת השיכוב התרמי ,הפיזור האנכי בזמ מתואר ע"י משוואת דיפוזיה עבור אנ
באור משתנה ,שמייצג את הקטנת ההיפולימניו ככל שמתקד תהלי השיכוב ,ופירוק החומר האורגני

42

בקרקעית מתואר כקבוע בזמ  .המשטח האופקי שבו נמצאת התרמוקלינה בכל רגע ,מייצג את הגבול
העליו של האנ שבו מתרחש תהלי הדיפוזיה.
המערכת המוצעת במודל הנוכחי מבוססת על ההנחות הבאות :א נבח תהליכי ערבוב
בהיפולימניו ע"פ פרק זמ קצר )דקות ושעות( נבחי בתהליכי ערבוב אקראיי ונקודתיי שמשפיעי על
כמה עשרות מ"ק של מי ) .(Imberger and Patterson, 1989ע זאת ,בחינת התהליכי בפרקי זמ
ארוכי )ימי ,שבועות וחודשי( ,מגלה שלצור תיאור תהליכי פיזור בהיפולימניו נית להניח כי התהלי
הוא חד+ממדי אנכי ,ולמצע את תהליכי הערבוב האנכי האקראיי ע"י שימוש במושג "דיפוזיה
טורבולנטית" .משוואת הפירוס אנכי של מומס בדיפוזיה בפרופיל המי נתו ע" המשוואה:
∂D T ∂C
∂C
∂ 
∂C 
∂ 2C
= Sc +  D T
+ DT 2
(1
 = Sc +
∂t
∂z 
∂z 
∂z ∂z
∂z
במשוואה זו ) C(z,tמייצג את ריכוז המומס )גר מ (3בזמ ) tיו( ולאור האנ ) zמ'(;  DTהוא מקד
הדיפוזיה הטורבולנטית האנכית בהיפולימניו )מ 2יו ;(+1ו Sc +הוא רכיב המציי צריכה או הפקה פנימית
של המומס )גר מ +3יו.(+1
אנו מניחי כי לאור פרקי זמ ארוכי נית להשתמש כקירוב במקד דיפוזיה אנכית יחיד וקבוע
שממצע את התהליכי הקצרי יותר ) . (Goudsmit et al. 1997הנחה נוספת היא ששני המומסי שבה
עוסק המודל – אמוניו ומתא – ה אינרטיי בתנאי ההיפולימניו ) .(Sc ≅ 0מיישו שתי הנחות אלה
על משוואה  ,1מתקבלת משוואת הדיפוזיה האנכית:
∂C
∂ 2C
= DT
(2
∂t
∂z 2
לצור פתרו המשוואה יש לנסח את תנאי השפה ותנאי ההתחלה המתאימי .במקרה כזה עלינו
להניח כי אנו מביני את מהות התהלי הפיזיקלי ,ולתאר את התנאי ע"פ הנחות אלה .אחד המבחני
לנכונות המערכת שתיארנו הוא מבח התוצאה :א המערכת בנויה על בסיס פיזיקלי הגיוני ,ההנחות
שבבסיסה ה סבירות ,והיא מיטיבה לתאר התפתחות ריכוז מומס אינרטי בפרופיל המי ,הרי שלפנינו
הסבר כמותי אפשרי ,ונית לחל* ממנו ערכי פרמטרי אופייניי של תהלי הפיזור בהיפולימניו .
מתו הבנתנו נגדיר את השטפי ) q(z,tשל המומס ה בקרקעית האג ) (z=0וה במעבר בי
ההיפולימניו לאפילימניו ):(z=zL

) ∂C(z, t
dz
− C(z, t ) = A
;
)( z = 0, t > 0
∂z
dt
(3
) ∂C(z, t
dz
b. q (z, t ) ≡ D T
+ C(z, t ) = C(z, t ) × v Th
;
)( z = z L , t > 0
∂z
dt
לכל שט) יש שני רכיבי D T dC dz :הוא רכיב השט) הדיפוזי דר גבולות ההיפולימניו  ,ו +
a. q(z, t ) ≡ − D T

 C dz dtהוא רכיב השט) שמתקיי כתוצאה מתזוזת גבולות ההיפולימניו בקרקעית ובתרמוקלינה.
בקרקעית האג )משוואה  (3aתזוזת הגבול )הקרקעית( היא זניחה למעשה ,ולפיכ תנאי השפה המתאי
מצטמצ ל , − D T ∂C(z, t ) ∂z = A +ומשמעותו שקיי שט) דיפוזי קבוע של מומסי מקרקעית האג
)גר מ +2יו .(+1תנאי שפה זה נמצא בהתאמה ע תצפיות ארוכות טווח )אקרט  ,1998+2004נתוני שלא
פורסמו( בסדימנטי של האג בתחנה  ,Aונית ג להראות שיש לו הצדקה פיזיקלית במשקעי אג
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צעירי ) .(Berner 1980בגבול העליו  ,התרמוקלינה )משוואה  ,(3bהשט) כולל מעבר מומסי בדיפוזיה
בי ההיפולימניו לאפילימניו  ,וכ מעבר מסת מי  v Thומומסי  C(z L , t ) × v Thמההיפולימניו
לאפילימניו כתוצאה מתזוזת התרמוקלינה כלפי מטה.
באמצעות חישוב מאז יו כלור בהיפולימניו ובאפילימניו הראו ) Rimmer et al. (2005שבכנרת
רכיב הדיפוזיה בגבול זה הוא זניח ביחס לרכיב מעבר המסה ,ולפיכ תנאי השפה המתאי בחלקו העליו
של הפרופיל הוא . D T ∂C(z L , t ) ∂z = 0
את תנאי ההתחלה של הבעיה נגדיר מתו ידיעת ריכוז המומס בפרופיל בתחילת תקופת השיכוב.
כזכור במצב ערבוב מלא קיי בכל פרופיל המי ריכוז חמצ שאינו מאפשר קיו של אמוניו ומתא ,
ולפיכ ריכוז בתחילת השיכוב הוא .0
)( z , t = 0

(3

;

c. C(z, t ) = 0

z
Lake surface
Not in the model

Thermocline
deepening

Thermocline

Cw
Cs

0

Included in the model

Ct3

Ct2

Ct1

Ct0

zL0
zL1
zL2
zL3

Hypolimnion
NH4+ diffusive transport
z0

Cs>> Cw

0

zH
)z - level above lake floor (m

Epilimnion:
NH4+ consumed

z

Lake floor-nutrients flux

איור  .3תרשי סכמטי של המודל המוצע .פרופיל המי באג מחולק לשתי שכבות :מ  z0 +ל zL +
ההיפולימניו ומ  zL +ל zH +האפילימניו )שאינו נכלל במודל( .ערכי  zLiמצייני מיקו אנכי של
התרמוקלינה בזמ  ,כאשר היא מעמיקה במהל השיכוב העונתי ,וערכי  Ciמצייני את ריכוז המומס
האינרטי בהיפולימניו .
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תוצאות ומסקנות
במודל הכולל את משוואת הדיפוזיה ) (2ותנאי השפה ) (a,b,c3נוכחי שני פרמטרי לכיול :שעור פליטת
המומס מהקרקעית ) Aמשוואה  (a3ומקד הדיפוזיה הטורבולנטית ) D Tמשוואה  .(2נית להגיע לפתרו
בשיטות נומריות ,ובמקרי מסוימי ג כפתרו אנליטי .בכל מקרה יש לכייל את שני הפרמטרי כ
שהפתרו המוצע יהיה קרוב ביותר לערכי המדודי )איורי  4ו ,(5 +א פירוט דר הפתרו והכיול היא
מחו* לתחומי המאמר הנוכחי .המודל יוש לשני  1998עד  2002שבה קיימות מדידות מפורטות ה של
ריכוזי אמוניו )כל  1מ'( ומתא ) כל  5מ'( בפרופיל ההיפולימניו  ,בתחנות ) Aהמעבדה לחקר הכנרת( וב+
 108ו) 101+חב' "מקורות"( .הבדיקה נעשתה ג עבור שני קודמות שבה נמדד אמוניו בלבד .בתהלי
הכיול נמצא שמקד הדיפוזיה הטורבולנטית בהיפולימניו הוא כ) 1.5-0.5 +מ 2יו (+1ושעור הפליטה של
קרקעית האג הוא כ ) 150-50+מ"ג מ +2יו .(+1הערכי המיטביי שנמצאו עבור השני  1998עד 2001
מופיעי על גבי איורי  4ו  .5 +בכל ארבעת העונות שנבדקו קיימת התאמה ע המדידות כאשר .r2>0.8

1998

03/01/99
A=120 mg m-2 day-1

29/11

D=1.9 m2 day-1

0.5

1

03/10
A=150 mg m-2 day-1

1 0

10

0.5

0.5

29/08

1999

D=1.4 m2 day-1

1.5

1

0.5

0.5
1
1.5 0
)NH4 (mg/L

1 0

)z - level above lake floor (m

1.5

.

27/09

45
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5
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0.5
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35 23/05
30
25
20
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5
0
0
0.5 0
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איור  .4השוואה בי ערכי מחושבי וערכי מדודי של ) C(z,tבתקופת השיכוב בשני  1998ו.1999 +
מודל הדיפוזיה שלהל מסייע להבנת התהליכי באג במספר דרכי:
א .מציג מנגנו פיזיקלי המסביר את תנועת החומרי המומסי בהיפולימניו  ,ומקור של הרכיבי
העיקריי של העשרה פנימית בנוטריאנטי )מעבר מההיפולימניו לאפילימניו (;
ב .מספק הסבר כמותי ,ומאפשר הערכה טובה למדיי של שיעור ההעשרה של האפילימניו
בנוטריאנטי ,בכל שלב של תקופת השיכוב;
ג .מהווה כלי אימות וכיול עבור מודלי מורכבי ומסובכי יותר ,שכוללי מערכות נוספות;
ד .מאפשר הערכה יציבה של שיעור המומסי בהיפולימניו  ,מאחר שהערכה כזו איננה תלויה רק
במדידה האחרונה ,אלא בכל המדידות שבוצעו מתחילת השיכוב.
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 לצור תחזית התפתחות של, מאפשר שימוש במדידות שנעשו עד נקודת זמ במהל עונת השיכוב.ה
;ריכוז הנוטריאנטי האינרטיי בהמש עונת השיכוב
2.0
1.5
1.0

4.0 Year

1998
25m
30m
35m

3.0

1998
1999
2000
2001

A
120
150
120
110

D
1.9
1.4
1.9
1.1

1999

2.0 A (mg m-2 day-1)

NH4 (mg L-1)

D (m2 day-1)

0.5

1.0

0.0

2000

2001

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.0

120

200

300

120
Date-Julian Day

200

300

35 + ו30 ,25)  בשלושה עומקי שוניNH4+  ערכי מחושבי לעומת ערכי מדודי של ריכוזי.5 איור
 הטבלה בצד ימי לעיל1998+2001  בשני, בדצמבר31  במאי עד1+ה01.05-31.12 מ'( בתקופה שבי
.מפרטת את ערכי הפרמטרי שנמצאו לכל עונה
:תודות
.ליחידת אג ההיקוות של חב' "מקורות" שהעמידה לרשותנו את מדידות האמוניו השנתיות
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תנועות מי באג כינרת בקי* ובחור) :סקירה ועדכו הידע הקיי.
3

אלעד שילה , 1יצחק מרר , 1אלו רימר ,שמואל אסולי  2ויוס) אשכנזי

1הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית ,רחובות; 2מכו וולקני ,המחלקה לקרקע ומי ,בית דג ;
3המחלקה לפיסיקה סביבתית ואנרגיה סולרית בשדה בוקר ,אוניברסיטת ב +גוריו .

מבוא
אג כינרת הינו אג מונומיקטי שמיקומו בחלק הצפוני של השבר הסורי+אפריקאי ,בצפו ישראל .אורכו
המרבי  22ק"מ ורוחבו המרבי  12ק"מ .צורת קו החו) היא בקירוב אליפטית ופרופיל העומק דמוי לפרבולה,
א העומק המרבי נמצא ממזרח למרכז הטופוגרפי .עבור מיפלס מי בגובה  209מטר מתחת לפני הי,
מתקבל העומק המרבי של כ 43 +מטרי .זר המי העיקרי הנכנס לאג מגיע מנהר הירד הנכנס לאג
בחלקו הצפוני ביותר .יציאת המי העיקרית היא דר המוביל הארצי בטבחה .באירועי בה נצפות
ספיקות חזקות של הירד  ,קיימות כניסות מי חזקות נוספות כגו אלו של נחלי הגול  .בתקופת הקי*
שורר באג שיכוב תרמי )מאי+דצמבר( .הכוח העיקרי המניע את המי בתקופה זו הוא הרוח עקב המעבר
היומיומי של בריזת הי התיכו החזקה ,החל מ הצהרי ועד לשעות הערב .השפעת כניסת המי מ
הירד זניחה בתקופה זו.
בעונת החור) ,כאשר האג מעורבב היטב )דצמבר+מר*( ,אופי הכוחות הפועלי ויוצרי תנועות
מי באג שונה באופ מובהק מזה שבקי* .משטר הרוחות נישלט על ידי מערכות סינופטיות .המעבר של
מערכות מזג+אוויר מעל כל האזור מייצר סופות רוח חזקות הנמשכות בי  12ל 48+שעות ,ומלווה במספר
ימי בה הרוח חלשה וכיוונה איננו מוגדר .החור) הוא העונה הגשומה ,וסופות הרוח מלוות לעיתי
באירועי גש חזקי .בתקופה זו נצפות לעיתי ספיקות חזקות מאד של הירד לתו האג .ישנ מדידות
שנערכו בתחנה  ,Aבסמו למרכז האג ,המראות כי לקרקעית האג הגיעו מי בעלי טמפרטורה ומליחות
נמוכי בהשוואה לאלו של האג .אי זה ברור עדיי מהו מקור מי אלו.

’ 3 2 o5 4
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B eit T ze id a
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’ 32 o 5 2

’ 3 2 o4 6
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’ 3 2 o4 2

N
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0
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5
-2 4
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-2
5
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2
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Z em ach
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איור  :1מפה בתימטרית של אג כנרת ומיקו תחנות מדידה מטאורולוגיות מעל האג ובסביבתו.
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במש קרוב ל 40+שנה האג נתו למחקר אינטנסיבי .תנועות המי באג )זרמי וגלי( נחקרו
עקב הקשר ביניה לבי תהליכי ביולוגיי וכימיי והשפעת אלו על איכות המי באג .הבסיס לעבודות
אלו מתואר לדוגמה אצל ) .Serruya (1975נסקור בקצרה את ממצאי אלו ואת המודלי שהוצעו לאחר
מכ בניסיו להסביר את התצפיות באמצעות תהליכי פיזיקליי .לצור כ נתאר מהי סירקולציה
שאריתית ומהי סירקולציה ישירה.
בקי* ,כאשר גו) המי בעל ריבוד תרמלי ,ותבנית הזרימה נקבעת לפי שדה הרוח:
•

א שדה הרוח אחיד במרחב תתקבל בעיקר סירקולציה שאריתית ) .(residual circulationחלק
מהאנרגיה הקינטית המתקבלת משדה הרוח גורמת לשינויי אנרגיה פוטנציאלית ע"י הטייה של
התרמוקלינה בעומק והטייה של פני המי .אנרגיה פוטנציאלית זו תתורג בהמש לאנרגיה
קינטית )זרמי( .החילופי בי אנרגיה הפוטנציאלית לקינטית ה למעשה תופעות גליות .כידוע
בתופעות גליות אי מעבר מסה .לכ בתבנית זרימה זו ,הזרמי המתפתחי כתגובה מיידית לרוח,
גדולי ביחס לאלו שנקבל א נמצע על פרק זמ של מספר מחזורי גל.

•

כאשר קיימת שונות מרחבית בשדה הרוח )גזירה( ,העברת האנרגיה מ הרוח למי יעילה בהרבה
ותתקבל סירקולציה ישירה ) (direct circulationבעוד שהסירקולציה השאריתית תהיה שולית.
בתבנית זרימה זו מהירויות ממוצעות של חלקיקי המי יהיו סמוכות לאלו המיידיות בעצמה
ובכיוו ).(Strub and Powell,1986
התצפיות של ) Serruya (1975הראו שתי תבניות של זרימת מי באג )סירקולציה( התלויות רק

בפעולת הרוח על האג:
.1

זרימה ציקלונית )נגד כיוו השעו ( שהופיעה בעת המעבר של בריזת הי התיכו )דהיינו ,תחת
השפעת רוח מערבית( ,בקי* ובמש רוב האביב והסתיו .המעבר של סופות רוח מזרחיות בחור)
השרה תבנית זרימה ציקלונית באג ,בדומה למתרחש בקי*.

.2

זרימה אנטי+ציקלונית )ע כיוו השעו ( נצפתה לפעמי ,בימי שבה מהירות הרוח הייתה נמוכה
מ 3 +מ'/ש' בעיקר בחור) )אג מעורבב היטב( ,או בימי ספציפיי בסתיו או באביב )אג משוכב(
ללא רוח כלל.

בנוס) ,המעבר של בריזת הי התיכו בקי* ,היה מלווה בתנודות חזקות של שיכבת התרמוקלינה
אשר התפשטו נגד כיוו השעו  ,בפרק זמ של כ 24+שעות עד לבריזה הבאה .לעיתי נראתה תנודה נוספת
של התרמוקלינה בזמ מחזור של כ 12+שעות.
) Ou and Bennett (1979הציעו מודל פיזיקלי המסביר את הסירקולציה הציקלונית בקי* .את
תנודות התרמוקלינה שהתפשטו נגד כיוו השעו הסבירו בנוכחות גל קלווי ) ,(Kelvinבעוד התנודות ע
זמ מחזור של  12שעות ,זוהו כגל עומד .במודל בו השתמשו )ה אנליטי וה נומרי( הניחו רוח אחידה
במרחב ומשתנה בזמ  .מכא הסיקו כי הזרימה הציקלונית בכינרת ,בתקופת הקי* היא סירקולציה
שאריתית .את הזרמי החזקי שמדד ) Serruya (1975הסבירו כתוצאה של אינטרקציות לא ליניאריות
בי גל קלווי לבי מנגנוני שוני )חיכו ע הקרקעית ואדבקציה( .עבודה מאוחרת יותר של Antenucci

) et al. (2000זיהתה נוכחות של גלי קלווי בסמו לחו) ,המשרי סירקולציה ציקלונית ונוכחות של גלי
פואנקרה ) (Poincareבחלק הפנימי של האג המשרי סירקולציה אנטי+ציקלונית .ג כא נעשה שימוש
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בהנחת שדה רוח אחיד במרחב ,למרות עדויות שהצטברו במש השני כי בשדה הרוח מעל האג קיימת
שונות מרחבית לא מבוטלת )לדוגמה .(Avissar and Pan 2000 :לעומת זאתPan et al. (2002) ,

השתמשו בשדה רוח ריאלי שחושב בעזרת מודל מטאורולוגי על מנת לחשב את הזרימה באג בעזרת
מודל נומרי הידרודינמי .סידרת ניסויי נומריי הראתה כי הגור העיקרי היוצר את הסירקולציה באג,
בקי* ,הוא השונות המרחבית הקיימת בשדה הרוח מעל האג הנשלטת ע"י בריזת הי התיכו החזקה.
) Pan et al. (2002זיהו שלושה תאי זרימה באג :שני תאי זרימה קטני ,ע כיוו השעו  ,בחלק הדרומי
והצפוני ותא זרימה גדול בו זרמו המי נגד כיוו השעו ממוק בחלק המרכזי של האג .תא הזרימה
הגדול נמצא בהתאמה למדידות של ) .Serruya (1975שני תאי הזרימה הקטני עדיי לא ניצפו באג.
) Pan et al. (2002הסיקו כי הסירקולציה בקי* באג היא ישירה וכי סיבוב התרמוקלינה נקבע עקב פיזור
הזרמי בפני המי הנשלט ישירות ע"י הרוח וכי ההשפעה של גל קלווי פנימי על הזרמי וסיבוב
התרמוקלינה היא זניחה .בעוד עיקר המאמצי הופנו ללימוד הדינמיקה של האג בקי* ,למיטב ידיעתנו
קיימת רק עבודה אחת המתארת את הדינמיקה בחור) ,כאשר האג מעורבב היטבSerruya et al. .

) (1984השתמשו במודל לתיאור הסירקולציה במצב תמידי ) (steady-stateבאג ,בחור) ,בהשפעת
כוחות שוני .תא הזרימה המנוגד לכיוו השעו  ,כפי שנצפה במדידות ,התקבל כאשר פעל על האג שדה
רוח מזרחית שבו הרוח נחלשת באופ ליניארי מצפו לדרו.
נסכ כעת את הידע הקיי עד כה:
כפי שתואר לעיל ,את תופעת הזרימה הציקלונית בקי* הצליחו לתאר בעזרת שתי תיאוריות
מדעיות שונות באופ מובהק .עבודות מאוחרות יותר כגו אלו של ) Stocker and Imberger (2003ו+
) Laval et al. (2003אישרו את המסקנות של ) Pan et al. (2002לגבי קיו סירקולציה ישירה בקי*.
בנוס) ,מודלי שהשתמשו ברוח קבועה על מנת לתאר תנודות וסיבוב התרמוקלינה ,קיבלו הפרשי פאזה
ואמפליטודה לא מבוטלי בהשוואה למדידות .שימוש בשדה רוח מחושב מנתוני תחנות הביא לשיפור
מובהק בתוצאות ) .(Laval et al. 2003נית לסכ א כ כי המעבר היומיומי של בריזת הי התיכו
משרה סירקולציה ציקלונית ישירה באג והגור העיקרי לכ הוא כנראה השונות המרחבית בשדה הרוח.
תיאוריה זו מסבירה היטב את התצפיות של ) .Serruya (1975את הארועי בה נצפתה באג זרימה ע
כיוו השעו )ימי ללא רוח כלל( הסבירו ) Antenucci et al. (2000בנוכחות גלי קלווי ופואנקרה .כאשר
נחלשת הרוח דועכי גלי קלווי בסמו לחו) והסירקולציה המושרית ע"י גלי פואנקרה )ע כיוו השעו (
משתלטת על כל האג .גלי קלווי ופואנקרה מתקיימי בעומק התרמוקלינה )גלי פנימיי( ואינ
מתקיימי בתקופת הערבוב המלא .מכא  ,ההסבר הזה מתאי לתקופת הקי* בלבד .אול תופעות של
זרימה ע כיוו שעו באג ניצפו ג בחור) )בימי של רוח חלשה(.
לגבי תקופת החור) ,האינפורמציה היחידה היא כי שדה+רוח הבאה ממזרח ובו נחלשת הרוח מצפו
לדרו ,יכול לייצר זרימה ציקלונית באג.
מדידות זר שנערכו לאחרונה )חור)  (2004בסמו למרכז האג )תחנה  (Aהראו מספר אירועי
בה מד הזר )בכל העומק( החל להסתובב נגד כיוו השעו מייד ע סיו סופת רוח חזקה ,עד שלאחר
מספר ימי ניצפה היפו בכיוו הזרימה .בעבודה זו ננסה להסביר מהו המנגנו פיזיקלי היוצר תופעה זו
ונקשר זאת ג לאירועי של היפו זרימה בקי*.
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תיאוריה
א נזניח את השפעת כניסת הירד ונחלי אחרי ,אזי הגור העיקרי המשפיע על תנועות מי בחור)
בכינרת הוא פעולת הרוח והאינטרקציה ע הבתימטריה של האג .רוח הנושבת מעל האג מאיצה את
הזרמי באזורי הרדודי )הסמוכי לחו)( חזק יותר מאשר בחלק העמוק .באג כמו הכינרת ע פרופיל
עומק פרבולי בקירוב ,התוצאה המיידית תהיה יצירת שני תאי זרימה מנוגדי בכיוונ )ציקלוני ואנטי+
ציקלוני( .תבנית זו נקראת "תאי זרימה טופוגרפיי" .כאשר נחלשת הרוח יתקיימו באג תופעות גליות:
גלי כבידה וגלי טופוגרפיי .לגלי הכבידה זמ מחזור קצר מאוד וה אינ מושפעי מסיבוב כדור האר*.
הגלי הטופוגרפיי ה תוצאה של שימור תכונה קינמטית הנקראת וורטיסיטי פוטנציאלי (Potential

) .vorticity-PVוורטיסיטי הינו מדד מיקרוסקופי לסיבוב של חלקיק או עמודה של חלקיקי זור.
וורטיסיטי פוטנציאלי הינו הוורטיסיטי המוחלט )סיבוב החלקיק סביב עצמו  +סיבוב כדוה"א( של החלקיק
מחולק בעומק הזור .העתקה של חבילת מי ע  PVכלשהו לעומק שונה באג ,מחייבת שינוי במידת
הסיבוב ,וכ יתפתח כוח שיחזיר את החבילה אל מעבר למקו המוצא .כ מתפתחת תופעה גלית .הדוגמה
המוכרת יותר לסוג זה של גלי נקראת "גלי רוסבי" .העבודה הקלסית של ) Ball (1965הראתה כי גלי
כאלו יכולי להתפתח בגו) מי אליפטי ע פרופיל עומק פרבולי המושפע מסיבוב כדוה"א בתנאי שיחס
מסוי )תלוי ברוחב ובעומק גו) המי( קט מספיק .בעבודה זו מצאנו כי יחס זה מתקיי ג עבור הכנרת,
ואנו מציעי כי את סיבוב הזר עד כדי היפו כיוו הזרימה במרכז האג נית להסביר בנוכחות גלי
טופוגרפיי באג ,ובשונות המרחבית הקיימת בשדה הרוח ג בסערות החור) .תופעות כאלו ניצפו
באגמי גדולי כגו אג מישיג ) ,(Saylor et al. 1980אג אונטריו ) (Csanady, 1976וכ באגמי
קטני כגו אג לוגנו ואג צירי ) .(Stocker and Hutter, 1986התופעה של גלי טופוגרפיי בכינרת
מודגמת בעזרת מודל הידרודינמי ,נומרי ,תלת ממדי ).(ROMS-Regional Ocean Modelling System
בתרחיש הראשו אילצנו את המודל ע  12שעות של רוח מזרחית חזקה מלווה ב  9.5ימי ללא רוח כלל.
בתרחיש השני השתמשנו בנתוני רוח שחושבו בעזרת מודל מטאורולוגי

(RAMS-Regional

) Atmosphere Modelling Systemעבור סופת רוח ,שהתרחשה בתאריכי  22+24בינואר  ,2004ולוותה
במספר ימי ע רוח חלשה ,עד  26ינואר  .2004במהל כל הסימולציות הזנחנו את השפעת כניסת הירד
לאג על מנת לבחו הא נית להסביר את התופעות שנמדדו בחור)  2004ג ללא כניסת הירד למרות
שהיו מספר ימי ע ספיקות חזקות.

תוצאות ודיו
באיור  2מתוארת תגובת האג לאימפולס של רוח מזרחית חזקה ) 10מטר לשנייה( מלווה במספר ימי
ללא רוח כלל .האיורי מתארי את הזר הממוצע מ הקרקעית ועד לפני המי בכל נקודת שריג של
המודל בהפרשי זמ של תשע שעות .מכא  ,איורי  2aו 2b+מציגי עדיי את השפעת הרוח ונית לראות
בה התפתחות שני תאי זרימה התואמת את מפת הבתימטריה של האג .בחלק הצפוני של האג נוצר
תא זרימה ציקלוני ואילו בחלקו הדרומי ,תא זרימה אנטי ציקלוני .ע החלשות הרוח )איורי  2cעד (2h
נראה כי תבנית זרימה זו נעה באופ ציקלוני .בתחילת הסימולציה ,לפני הפסקת פעולת הרוח ,הזרימה
במרכז האג היא ממערב למזרח .לאחר  72שעות מתחילת הסימולציה ,הסתובב וקטור הזר קרוב ל+
 1800בניגוד לכיוו השעו והזרימה נעה כעת ממזרח למערב )ראה איור  .(2hהיפו מלא של כיוו הזרימה
התקבל מעט יותר משלושה ימי לאחר היעלמות הרוח ויש לציי כי תוצאה דומה מאד מתקבלת מהמודל
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האנליטי הפשוט של ) .Ball (1965הסיבוב של שני תאי הזרימה אותו רואי ע החלשות הרוח הינו
מראית+עי בלבד .הרוח הנושבת מעל האג ,יוצרת זרמי אשר חלק עוברי בניצב לקווי שווי עומק,
ומכא התכונה של שימור וורטיסיטי פוטנציאלי מחייב היווצרות של תופעה גלית .תופעה גלית זו אינה
מאופיינת בחילופי בי אנרגיה פוטנציאלית לקינטית אלא בעיקר באנרגיה קינטית והתנועה בה
רוטציונית .בפועל ,הזר בכל נקודה ונקודה באג מסתובב במסלול אליפטי .התיאוריה של )Ball (1965

מלמדת כי במרכז האג ,ש העומק מרבי ,יסתובב הזר באופ ציקלוני ,כפי שהתקבל ג בתוצאות
המודל הנומרי.

36h

72h

27h

18h

54h

63h

9h

45h

איור  : 2התפתחות הזרימה בכינרת למש  72שעות בתגובה לפולס של רוח מזרחית של  10מטר לשנייה
שנמש כ 12+שעות.
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איור  3מתאר אירוע של סופת רוח חזקה מעל הכינרת .הסופה החלה בערב של  22ינואר 2004
ונחלשה לאחר כ 36+שעות .כיוו הרוח בשיא הסופה היה צפו +צפו מערב .נית לראות כי ישנה שונות
מרחבית לא מבוטלת ה בעוצמת הרוח ובכיוונה בי ארבעת תחנות המדידה .על+מנת לבחו את השפעת
השונות המרחבית של שדה הרוח על תבנית הזרימה באג השתמשנו בשדה+רוח המחושב באינטרפולציה
מנתוני התחנות כתנאי שפה להרצת המודל ההידרודינמי .בנוס) ,חישבנו את שדה הרוח בעזרת מודל
מטאורולוגי המייצג את השפעת הטופוגרפיה מסביב לאג טוב יותר מאשר טכניקת האינטרפולציה .איור
 4מתאר את המהל היומי של כיוו הזר בתחנה  ,Aבסמו למרכז האג במספר עומקי וכ את תוצאות
הסימולציות .התאמה טובה התקבלה עבור שתי השיטות ,א כי הסימולציה שנערכה ע שדה+רוח
המחושב במודל מטאורולוגי השיגה התאמה טובה יותר .נראה כי הסיבה לכ היא השונות המרחבית
בשדה הרוח שהייתה זניחה בשדה הרוח שחושב באינטרפולציה ,לעומת זו שהתקבלה בתוצאות המודל
המטאורולוגי .מנתוני מדידות כיוו הזר ניראה כי עד לסיו הסופה )לילה של  23ינואר( כיוו הזר
קבוע .ע היחלשות הרוח מתחיל סיבוב במנוגד לכיוו השעו  .היפו של כיוו הזרימה מתקבל בפרק+זמ
קרוב לשלושה ימי ,בעוד סיבוב הזר בסימולציה היה מעט מהיר יותר ) (RAMSאו איטי יותר
)אינטרפולציה(.
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איור  :4מהל יומי של כיוו הזר כפי שנמדד בתחנה  Aב+עומקי  15 ,10 ,5ו 20+מטר ,בהשוואה
לסימולציה של הזרמי ע המודל  (1) ROMSע שדה+רוח מחושב באינטרפולציה ) (+++או
) (2בעזרת מודל מטאורולוגי ) ,( ∆+∆+∆+∆) (RAMSעבור  22+26ינואר .2004

מסקנות
בעבודה זו הסברנו תופעה בה נראה סיבוב של הזר עד כדי היפו הכיוו מיד לאחר סופת רוח חזקה .שני
מנגנוני פיזיקאליי שולטי בתהלי .1 :שימור וורטיסיטי פוטנציאלי ,ו .2 +השונות המרחבית בשדה
הרוח .ידוע כי גלי טופוגרפיי קיימי ג באג משוכב וניסיונות נומריי שערכנו ,אישרו זאת .מכא ,
נית להסביר אולי ג את היפו הזרימה שנצפה בקי* .חשוב לציי כי הכנרת אג רדוד יחסית והחיכו
מהקרקעית משפיע תו פרק זמ של פחות מיממה .החיכו אינו משפיע על זמ המחזור של גל טופוגרפי
אלא על עוצמת הזר .כ לא מתקבל סיבוב מושל של הזר ) (3600אלא רק חלקי עקב דעיכת עוצמת
הזר .החשיבות של השונות המרחבית בשדה הרוח הודגמה ג בחור) ודרושה עבודה נוספת על מנת
לחשבו באופ מדויק יותר .הרוח הנושבת מעל האג בחור) )מעורבב היטב( תניע חבילות מי ממקו
למקו בהתא לשונות המרחבית שבה ובהתא לבתימטריה של האג .כאשר נפסקת הרוח יש תופעות
גליות .במקרה זה מעבר המסה ממקו למקו יהיה זניח .לתנועות מי תפקיד חשוב בהסעת חלקיקי
ומומסי באג ומכא השפעה על איכות המי .מכא נראה כי קיימת חשיבות גדולה למחקר בסיסי של
הדינמיקה באג ,בחור).
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חילחול מי מאגמו החולה
עמי נשרי
האגמו הוא אג מלאכותי שנחפר באדמות הכבול של מרכז עמק החולה ב .1993/94+הקרקעות
במקו נחשבו כבלתי פוריות בגלל תהליכי בלייה ,בעיקר מיקרוביאליי ,עקב ירידה במפלס מי התהו.
זאת בגלל ניהול לקוי של משק המי בעמק .המטרות המוצהרות להקמת האגמו היו:
 .Iשימוש כאתר לתיירות+טבע )בעקר תצפית ציפורי( כאלטרנטיבה לחקלאות קונבנציונלית,
 .IIחוליה בשרשרת הפעילויות ההידרואליות שננקטו ונועד לשמור על רמת מי תהו אופטימלית בעמק.
 .IIIמניעת מעבר מזיני )חנק  ,זרח ( לחלקו הנמו יותר של הירד ומש לכינרת.
בשלהי שנות התשעי הובחנו באגמו מספר אירועי של פריחות כבדות של פיטופלנקטו ושל
צמחייה בנטית טבולה .כמו+כ  ,הובחנה תופעה של תמותת קנה+סו) שמצוי בגדות האגמו ובאיי
שבתוכו .בזמנו ניטע )ת.זוהרי( שהפיטופלנקטו באגמו מוגבל זרח  ,אי לכ יש עניי רב בבירור הדינמיקה
של הזרח באגמו כולל הגדרת מקורותיו ומיבלעיו .הכרת מקורות הזרח עשויה לספק כלי להערכת
פוטנציאל התפתחות פריחות אצות באגמו  .הדינמיקה של הזרח באגמו נחקרה על ידינו במסגרת פרויקט
שמומ ע"י ה.BSF +
האגמו ניזו באמצעות מספר תעלות שהעיקריות בה ה תעלת הכבול שמגיעה מכיוו צפו +
מזרח )איור  (1ותעלת הירד מצפו +מערב .גשמי החור) מביאי לשטיפות של מי כבול בעלי הרכב כימי
מאוד ייחודי ומוליכות חשמלית גבוהה באופ ניכר מזו הנמדדת במי ירד  .מי אלה מוסעי לאגמו
באמצעות תעלת הכבול .אול רוב המי הנכנסי במהל השנה )ג בתעלת הכבול( ,ה מי נהר הירד .
רמות האיכות של המי הנכנסי משתנות ,מכיוו שה לעיתי תוצר של ניקוז חקלאי מקומי .מיגוו
מקורות המי גור לכ שג המוליכות החשמלית של מי האגמו משתנה עונתית בטווח רחב ושווה
בממוצע לכ 800+מיקרוסימנס .מי יוצאי מהאגמו באמצעות התעלה הדרומית ומופני לצורכי השקיה
בהרי נפתלי.

מערב  -הרי נפתלי
תעלת ירדן
תעלת יציאה דרומית
תעלת הכבול"

אי גדול

איור  : 1צילו אויר של האגמו משנת ) 1995באדיבות ד.מרקל(
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חציץ ניילון ממזרח
למערב

קרקעית האגמו היא "חשודה עיקרית" באספקת זרח לאצות .אי+לכ ,התמקדנו במחקר הקרקעית.
במסגרת זו ביצענו בדיקות שונות לאיפיו הקרקעית ,שכללו :אנליזה של ריכוז החומר האורגני ,ריכוז
הקלציט ,הנקבוביות ,ריכוז צורוני זרח סדימנטריי ,ריכוזי זרח מומס ,אמוניו ויוני עיקריי במי
החללי )  ( PW- pore waterובמי האג .כמו+כ ביצענו אנליזה של צסיו 137+בפרופיל אנכי ובדקנו את
ההשתנות ע הזמ בהרכב הכימי של מי החללי בעזרת משאבה אוסמוטית .בעבודה זו נמצא בי השאר
ש :א .שיכבת הקרקעית העליונה ) 10+15ס"מ( היא בלתי מלוכדת ,מכילה יחסית פחות חומר אורגני
מהשיכבה התחתונה המהודקת )בער  20%לעומת  60%ויותר למטה( ,והיא למעשה תוצר של משקעי
הקרקעית של האגמו מאז הקמתו ,ב .נמצא ששיכבת פני הקרקעית מכילה ריכוז גבוה של קלציט :עקב
חפירת האגמו ומילויו במי ,אזור הקרקעית נישלט ע"י קלציט אוטוכטונית )למעלה מ 1200+טו לשנה(.
ג .ריכוזי הזרח הסדימנטרי בפזה קשורת הברזל וקשורת הסיד ה גבוהי יחסית.
מעניינות במיוחד היו המסקנות שהוסקו מפרופיל הצסיו) 137+מחצית חיי  30.2שנה( שביצענו
בקרקעית האגמו )איור  .(2האפשרויות לחדירת צסיו רדיואקטיבי לעומק הקרקעות החקלאיות של
החולה ה מצומצמות :א באמצעות חדירת חלקיקי דקי דר חללי הקרקע ,או באמצעות תהליכי
דיאגנטיי שגרמו למעט הסעה של צסיו מטה .למעשה נית להערי שמרבית הצסיו הרדיואקטיבי
ששקע בשנות ה '60+'50+וכ לאחר אירוע צ'רנוביל ,הצטבר בפני הקרקעות .כיו הופעת רדיו+איזוטופ זה
בעמק החולה ובקרקעית הכינרת היא לעיתי קרובות תוצאה של הסעה ארוזיבית של החלקיקי הדקי
שאליה קשור הצסיו ושיקוע מישני באתרי שיקוע מועדפי .אבל בכל מקרה ,בעומק עמודת הקרקעות
החקלאיות לא נית כמעט לצפות להופעת צסיו .137+פרופיל האקטיביות של רדיו+נוקלאיד זה )איור (2
בקרקעית האגמו מצביע על ריכוז גבוה יחסית בשיכבת פני הקרקעית )בי  10ל 13+ס"מ( ועל ריכוזי
נמוכי )או מתחת לגבול המדידה( בשיכבה התחתונה .מכיוו שהאגמו נחפר בשני  1993/1994ברור
ששיכבת פני הקרקעית מהווה חלק מהמשקעי הרצנטיי של האגמו  ,ואילו הכבול המהודק שמתחת
שיי לרצ) הקרקעות המקורי בעמק.
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איור  :2פרופיל האקטיביות של
צסיו 137+לאור דגימת
סדימנט מחלקו הצפו מערבי
של האגמו )קיי* (2004
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במסגרת "תפקידו ההידראולי" ,האגמו קולט מי כבול עשירי בחומרי מזיני ,ואלה מוטי
להשקיה אל מחו* לעמק .הוא נועד ג כדי לווסת את מיפלס מי התהו בסביבתו .ההנחה היא
שהמוליכות ההידראולית של הקרקעות בסביבתו המיידית מספקת ע"מ לאפשר תחלופת מי מהירה בי
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האג לקרקעות ולהיפ ,ברמה שתאפשר שמירת מיפלס מי תהו רצויה .מדידות ספיקת מי שמבוצעות
ע"י נציבות המי באמצעות מיג"ל ,מצביעות על כ שכמות המי השנתית הנכנסת לאגמו גבוהה באופ
ניכר מהכמות היוצאת ממנו .למעשה סגירת מאז המי באג ,על בסיס מדידות אלה ועל בסיס מדידות
גש והערכות איוד ,מצביעה על כ שבי  2ל 5+מיליו מ"ק לשנה נעלמי מהאגמו ופער זה משוי )מ.
גופ  +דוחות מיג"ל( לחילחול שנתי )שהוא בלתי מנוטר( מהאגמו לקרקעות השכנות .ראוי לציי
שבחודשי מסוימי ספיקת החילחול החודשית המחושבת מנתוני אלה היא גבוהה מאוד ,כ1.0+1.5 +
מיליו מ"ק .סקירת ספרות הידרולוגית מראה שאפילו חול גס+גרגר ובלתי מלוכד מתאפיי במוליכות
הידראולית קטנה ,בפקטור של  5בער מזו שחישבנו ביחס לשולי האגמו  ,בהנחה שזוהי אכ ספיקת
החילחול לקרקעות .תצפיות של חקלאי )עזרא יסעור( מעידות שזרימות מי תהו מהירות מתחוללות
באזור זה באמצעות סדקי התייבשות בקרקעות ,שמשמשי כמובילי ) (conduitsל"זרימה מועדפת"
).(preferential flow
לעומת+זאת ,ברוב תקופות השנה תמונת מפת הקווי שווי+עומד )ציפריס וחובריו ,דוחות מיג"ל –
עמק החולה  (2001+2004מצביעה על קיו גרדיאנטי הידראוליי לכיוו האגמו ממזרח ,ממערב ומצפו
)מניחי שלא מתקיימת זרימה בכיוו דרו באזורי שמתוחמי ישירות ע"י החצי* ההידראולי ,איור .(1
אי+לכ ,התמונה ההידראולית האזורית מצביעה על כ שרוב השנה האגמו הוא מיבלע ) (sinkפוטנציאלי
של מי תהו ולא מקור ) (sourceלה .לפיכ ,אי זה משנה כלל מהי המוליכות של האופקי האקוויפריי
או הא קיימת זרימה מועדפת באמצעות סדקי ,שכ ברוב השנה המי לא יכולי לזרו מהאגמו
לקרקעות השכנות ,בכיוו מנוגד למפל האנרגיה שלה .בהנחה שלא קיימת בעיה שיטתית במדידת
הזרימות בתעלות יש צור להסביר "פרדוקס הידראולי" זה ,שבי החילחול שמתקבל ממאז הספיקות
המדודות לבי מפת העומד האזורי.
במסגרת המחקר הנוכחי ניסינו לפתור את בעיית החילחול מהאגמו באמצעות מדידות ישירות של
שטפי בקרקעית .לש+כ הוצבו בקרקעית האגמו )כ 10 +מטר מקו החו) הצפוני והמערבי( מכשירי ניטור
חילחול מהסוג הקרוי  .Boyle type seepage meterמכשירי אלו )איור  (3מאפשרי מדידת חילחול
מהאג לקרקעית ,ולהפ .בתחילת הניסוי מכניסי לשקית הדיגו ) ,(Flexible bagשניפחה הפנוי 5
ליטר ,מי מזוקקי בנפח של בער  1.5ליטר .חילחול מהאג לקרקעית מתבטא בירידת נפח הנוזל
בשקית ע הזמ  ,ואילו חלחול מהקרקעית לאג מתבטא במילויה במי קרקעית האג ).(Collector
איור  :3חת סכמטי המציג
את מבנה מכשיר
ניטור חילחול מטיפוס
Boyle type seepage
meter

Lake surface
Styrofoam buoy
Flexible sampling bag
valve
plastic tubing and
connector.
most likely path of
diffusion

Protecting
plastic pail

Collector
Filled with
Lake water
bottom sediment
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Sediment -Water interface

בתו כל דיגו )בד"כ אחת לשבוע( נותקה השקית )באמצעות הברז( והועברה למעבדה לשקילת
הנוזל בה ולקביעת מוליכותו החשמלית .תוצאות מדידות החילחול הראו שבלמעלה מ 95% +מהמקרי
)במש  3שני( נמדדה ספיקה נטו ממי האג לקרקעית .א הקרקעית מצויה בשיווי משקל הידראולי ע
הקרקעות השכנות לאג הרי שזהו חילחול מהאג לקרקעות אלה .הספיקה הממוצעת הייתה בסדר+גודל
של  0.2ליטר למ"ר ליו .א הינו מניחי שזוהי ספיקת חילחול שמאפיינת את כל קרקעית האגמו )כ1 +
קמ"ר( הרי שהחילחול ה"מדוד" מהאגמו החוצה הוא כ 150,000 +מ"ק לשנה ,והוא קט בסדר+גודל מזה
שמתקבל באמצעות מאז המי )למעלה( .א היינו מניחי שהשטח הכולל של הצומח המקרופיטי בשולי
האגמו הוא בסדר+גודל של  50דונ ,היינו מצפי לאבפוטרנספירציה בסדר+גודל של  50+100אל) מ"ק
לשנה.
המוליכות החשמלית של התמיסות השאריתיות בשקיות הייתה גבוהה ביותר ולעיתי קרובות
התקרבה למוליכות של מי האג .חישוב פשוט מראה שדיפוזיה מולקולרית לאור צינור ההזנה בי שני
חלקי מערכת המדידה )קולקטור ושקית( איננה מספקת להסביר עניי זה .הפתרו שמסתמ לתופעה זו
הוא שקיימת תנועה מסית של מי מהקרקעית לשקית ,זאת למרות שהספיקה נטו היא בכיוו הפו
מהשקית )=אג( לקרקעית .ברור ששני השטפי המנוגדי בכיוונ אינ יכולי להתקיי בו+זמנית ,ולכ
אנו מניחי כי במש שבוע הדיגו ,בחלק קט מהזמ החילחול הוא מהקרקעית אל האג ,ובחלקו הגדול
החילחול הוא מהאג לקרקעית.
בעזרת ד"ר ישי ויינשטיי מבר+איל  ,הצבנו באות תחנות דיגו משאבות אוסמוטיות שמשמשות
לדיגו רצי) )במש  3חודשי( של מי חללי ומי אג .נקבע ריכוז היוני העיקריי במי שנדגמו.
התוצאות מראות ששיכבת הקרקעית העליונה )עומק  10ס"מ( היא בעלת הרכב כימי )של יוני עיקריי(
דומה לזה של מי האג שמעליה ,ואילו השיכבה התחתונה )כבול קומפקטי( היא בעלת הרכב כימי "כבולי"
טיפוסי ושונה לחלוטי מהשיכבה העליונה .המשמעות של מימצא זה היא שהחלחול ממי האג ולהיפ
מתנקז לשיכבה העליונה בלבד ,ואיננו חודר לשיכבה התחתונה.
בהתייחס לנתוני שמוצגי למעלה ולעובדה שקו החו) של האגמו מאוכלס בצפיפות בצמחיה של
מקרופיטה )רוחב הרצועה כ 10 +מטר( מוצע המודל ההידראולי הבא )איור הבא(:

Emerged macrophytes fluctuating water
)table (broken lines) in day (D) and night (N
Ground water table

N

Lake water table

N

D
N

D
D

איור  :4המודל המוצע לתנודות עומד יומיות בבית השורשי הטבול )קוי אנכיי( ,במי התהו שלידו
)שמאל( ,ובמיפלס האג )ימי ( .שעות היו ) ,(Dשעות הלילה ) .(Nהחצי מצייני כיוו זרימה
משוער.
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מיפלס מי התהו האזורי )צד שמאל( גבוה באופ כללי בסנטימטרי ספורי מפני המי באגמו )ימי (.
במש שעות היו ) (Dמתקיימת אבפוטרנספירציה ופני מי התהו באזור הצמחייה המקרופיטית נופלי.
בשלב זה ,בגלל עליית הגרדיאנטי ההידראוליי שנוצרו ,איזור זה מהווה מבלע לזרימות ה מהאגמו וה
מהקרקעות השכנות .בלילה ) (Nנפסקת האבפוטרנספירציה ,המיבלע ההידראולי מפסיק לתפקד ומי
התהו מהקרקעות השכנות נעי לתו האגמו מכיוו שזוהי המגמה האזורית שלה .מעבר המי האופקי
באגמו מבוצע דר שיכבת פני הקרקעית הבלתי מלוכדת והמוליכה היטב .האספקטי הכמותיי שנוגעי
למודל זה קשי לחישוב בגלל המחסור בידיעה טובה של תנאי הגבול במערכת )מרחקי השפעה באג,
גרדיאנטי הידראולי מדויקי בקרקעות וכו.(.
כא המקו לציי שהאי הגדול שמשתרע על כמה מאות דונ במזרח האגמו )איור  (1איננו מושקה
ומתאפיי בצמחיה צפופה שללא ספק ניזונה ממי האגמו  .יתכ שההפרש הגדול בי כניסות המי לאגמו
ליציאות ממנו שמתקבל ממאז המי הכללי נובע ה מאבפוטרנספירציה של הצמחייה באי וה מזו של
הצמחייה החופית.
הפרופילי של הזרח המומס והאמוניו במי האינטרסטציאליי ) (PWבקרקעית האגמו )לא
בכל מקו( מצביעי על תופעה מעניינת )איור  :(5פרופילי האמוניו כמעט ולא מושפעי מהגרדיאנטי
בריכוזי שקיימי בי שתי השכבות הקרקעית )למטה ריכוז גבוה יותר( ואילו ביחס לזרח המומס SRP

קיי הבדל ניכר בי שתי השכבות .בשיכבה התחתונה עשויי ריכוזי  SRPלהיות גבוהי במיוחד )כ1+5 +
מיליגר לליטר( ואילו בשיכבה העליונה ריכוזי  SRPה בסדר גודל של כמה מיקרוגר לליטר ולעיתי
קרובות ה אחידי לאור השיכבה .כאמור חלק גדול מהזרח הסדימנטרי בשיכבה זו קשור ברזל
הידרוקסיד ולכ קרוב לוודאי ,בשיכבה העליונה שוררי תנאי מחמצני וזרח מומס ניספח לפאזות
המוצקות ולכ ריכוז  SRPקט  .חישוב ההסעה )עקב החלחול( בתוספת דיפוזיה של חמצ ממי האג כלפי
מטה מצביע על שט) חמצ מומס מהאג לקרקעית שהוא גדול מ 0.4+מילימול למ"ר ליו.

SRP-St.1, 4/7/03

NH4,St.1, 4/7/03:
Slope 2mgN/cm
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איור  .5פרופילי של זרח מומס והאמוניו במי האינטרסטציאליי בקרקעית האגמו
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המודל המשולב הידרולוגי+כימי שמוצע כא להתנהגות הזרח בקרקעית האגמו  ,מוצג באיור מספר
 .6ברזל דו+ערכי ,זרח מומס ואמוניו נעי בדיפוזיה מהשכבה התחתונה מעלה .האמוניו ממשי הלאה
בדיפוזיה מולקולרית למי האג שמעל ,ואילו הזרח המומס נקשר לתחמוצות ברזל שנוצרות בשיכבה זו.
עקב חילחול מי מכילי חמצ מלמעלה ,מתקיימי תנאי מחמצני בשיכבה זו וזה מאפשר לזרח
להיקשר למוצק ולא להגיע למי האג שמעל .למרות בלימת הזרח ע"י שיכבת פני הסדימנט ,מצאנו
שסביר יותר שהגור המגביל לפיטופלנקטו באגמו הוא החנק ולא הזרח  .מסיבות שונות ריכוזי החנק
המומס באגמו מתאפסי בקי*.

Groundwater table in
neighboring soils
(West, North and East):
Flow direction

Water table
Lake Agmon water

DO

Macrophytes
Unconsolidated surface sediments
Day time
Deep consolidated peat layers,
Fe+2,
O-PO4,
water table
Restricted motion of high PO4,
NH4+
Fe and NH4

איור  :6מודל המציג תהליכי גיאוכימיי בסדימנטי שבקרקעית האגמו  ,כולל שטפי  PO4ו NH4+ +
משכבות עמוקות יותר

הבעת תודה :ברצוני להביע את תודתי לסמיו קגנובסקי ,ניר קור  ,איילת השחר אוסטרובסקי
ואדית ליבובי* מהמעבדה לחקר הכינרת על ביצוע מדידות השדה והמעבדה .כמו+כ  ,ברצוני להביע את
תודתי לווס ויליס מאוניברסיטת דיוק ,על מדידות צסיו ועל פרויקטי נוספי שלא דווחו כא  .ולבסו)
תודתי לעזרא יסעור ,איש מיג"ל+קק"ל ,על עזרתו ותמיכתו ,ובעיקר על העצות רוויות שכל ישר שנת לי.
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האצה הכחולית צלינדרוספרמופסיס קוספיס שהופיעה לאחרונה בכנרת אינה רעילה
1

אס) סוקניק ,דיתי וינר+מוציני ,ודויד קרסקו
1האוניברסיטה האוטונומית של מדריד ,ספרד

רקע כללי
מזה למעלה מעשור קיימת מגמה של עלייה בתפוצת האצות הכחוליות )ציאנובקטריה( בכנרת ,במיוחד
בשלהי הקי* ובסתיו .המי אפניזומנו אובליספורו שהופיע לראשונה בכנרת בקי*  ,1994הוגדר כמי
המייצר ומפריש רעל כבד הידוע בש צלינדורספרמופסי  .בקי* ובסתיו של השנתיי האחרונות )2004+
 (2005התפתח מי נוס) ,צלינדרוספרמופסיס קוספיס ,שריכוזו במי היה גבוה ובקי*  2005הגיע לערכי
שיא .המי צלינדרוספרמופסיס קוספיס הוא בעל בעל כושר קיבוע חנק אטמוספירי )בדומה לאפניזומנו (.
מי אחר של אותו הסוג המייצר את הרעל צלינדרוספרמופסי מזוהה כיו כמי פולש שמשתלט בעול
כולו ולכ חשוב לוודא שהפריחה של צלינדרוספרמופסיס קוספיס אינה מלווה בריכוזי גבוהי של רעל
זה בכנרת .השיטות האנליטיות שעומדות לרשותנו מאפשרות אנליזה כמותית של צלינדרוספרמופסי בס)
גילוי של  0.1מיקרוגר לליטר ,א בדגימות מי שנאספו מהכנרת בקי*  2004לא זיהינו ריכוזי גבוהי
של הרעל צלינדרוספרמופסי  .על מנת לוודא היעדרות של רעלני כחוליות אחרי )מיקרוציסטיני,
אנאטוקסי וכדומה( הוחלט על בדיקה שתשק) רעילות כללית של מצאי האצות מהכנרת ,במועד בו
התקיימה אוכלוסיה דומיננטית של צלינדרוספרמופסיס במהל בקי*+סתיו  2004ובקי* .2005
בדיווח קוד שהועבר לנציבות המי בסו) שנת  ,2004בדקנו במבח רעילות הא הציאנובקטריה
צלינדרוספרמופסיס שנאספה מהכנרת בסתיו  2004רעילה לעכברי .במיצוי מימי שהכנו לא נמצאו

סימני לרעילות בעכברי ,למרות נוכחות גבוהה יחסית של כחוליות מהמי צלינדרוספרמופסיס קוספיס.
ג ברמת חשיפה אקוויולנטית לכ  750מג"ל אצות לק"ג עכבר ,לא נמצאו תגובות חריגות .הממצאי תאמו
את האנליזה הכימית שהצביעה על ריכוז נמו יחסית של צלינדרוספרמופסי בביומאסה .בבדיקה שערכנו
בעכברי לא נבחנה נוכחות של רעלני אפולרי )כמו מיקרוציסטיני או אנטוקסי בגלל שיטת המיצוי
ולכ לא נית היה לשלול לחלוטי את האפשרות של הימצאות רעלני שאינ צלינדרוספרמופסי .
במהל קי*–סתיו  ,2005אוכלוסיית הציאנובקטריה בכנרת נישלטה על ידי המי צלינדרוספרמופסיס
קוספיס ,בעוד ריכוז האפניזומנו נותר ברמה נמוכה יחסית )עד כ  300סיבי למ"ל  +טבלה  .(1בבדיקות
אנליטיות לזיהוי וכימות הרעל צלינדרוספרמופסי שנערכו לדגימות מי מהכנרת ודגימות של חומר
מרח) )פיטופלנקטו ( שנאס) במש העונה ,הראו רמות נמוכות ביותר או היעדרות של הרעל
צלינדרוספרמופסי .
דוח זה מסכ את ממצאי הניטור לרעל צלינדרוספרמופסי בכנרת ומביא תוצאות של מבח
רעילות השוללי את האפשרות להימצאות ריכוזי הניתני למדידה של רעלני באוכלוסיית אצות
הכנרת בקי* .2005

תפוצת כחוליות בכנרת בקי*  2005ומעקב אחר הימצאות הרעל צלינדרוספרמופסי
על פי דיווח עדכני של דר' ת .זהרי ,שנימסר לאחרונה לצוות היגוי ניטור כנרת ואג ההיקוות ,במהל מאי

 2005התחילה להתפתח בכנרת פריחה של האצה הכחוליות החוטית .Cylindrospermopsis cuspis
כחולית זו התרבתה במהל יולי+אוגוסט והגיעה ב 4 +לספטמבר לריכוזי שיא של מעל  30,000חוטי למ"ל,
בכל העומקי שבי  0עד  15מ' .הביומסה שנתרמה על ידי מי זה בלבד 67 ,גר' משקל רטוב למ ,2גבוהה
כמעט פי  3מערכי הביומסה שמאפייני את הכנרת בקי* .פריחת הצילינדרוספרמופסיס קרסה במש
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השבועיי שלאחר ה 4 +בספטמבר .כבר בקי*  2004היתה האצה הכחולית צילינדרוספרמופסיס נפוצה
יותר מאפניזומנו  ,ובקי*  2005דחקה את האפניזומנו כמעט לגמרי.
החל מסו) יוני  2005ועד מועד סיו הפריחה של צילינדרוספרמופסיס ערכנו בדיקות כימיות לזיהוי
וכימות הרעל צלינדרוספרמופסי במי הכנרת ובביומאסה של אצות הכנרת )שנשלטה באופ מוחלט על
ידי הכחולית צילינדרוספרמופסיס( .ממצאי המעקב מסוכמי בטבלה  .1בעוד תפוצת
הצילינדרוספרמופסיס גדלה בי יוני לספטמבר והגיעה לערכי שיא של עשרות אלפי סיבי למ"ל .תפוצת
האפניזומנו נותרה נמוכה ע ער מרבי של מספר מאות סיבי למ"ל באמצע אוגוסט .בכל דגימות המי
לא נית היה לזהות נוכחות של צלינדרוספרמופסי ואילו ,רק במספר מוגבל של דגימות הביומאסה נית
היה לקבל הערכה כמותית של תכולת הצלינדרוספרמופסי  .בשני מועדי בסו) יוני ובתחילת יולי ,נמצאו
עקבות הרעל בביומאסה שנאספה .ריכוז הצלינדרוספרמופסי בביומאסה במועדי אלו היה  35ו 14
מיקרוגר לגר חומר יבש ,בהתאמה .להשוואה בתרבית אפניזומנו ריכוז הרעל בביומאסה הוא כ 200
מיקרוגר לגר חומר יבש .אי בידינו תשובה ברורה מדוע בתחילת עונת הפריחה נמדדה רמה נמוכה של
צלינדרוספרמופסי בביומאסה .ייתכ ולהרכב המיני השפעה מסוימת על החומר הנאס) בדיגו רשת
ולכ עלתה התפוצה היחסית של אפניזומנו בדגימות אלו .בכל דגימות הביומאסה שנאספו מאמצע יולי
ועד אמצע אוגוסט לא נית היה לזהות את הרעל )תחת ס) גילוי – תס"ג בטבלה .(1
טבלה  :1סיכו התפוצה העונתית של האצות הכחוליות צילינדרוספרמופסיס ואפניזומנו בכנרת )עומק 1
מטר( במהל קי*  2005במקביל לתוצאות האנליזה הכימית לזיהוי וכימות של הרעל
צלינדרוספרמופסי במי ובביומאסה) .תס"ג –תחת ס) גילוי( .ריכוז האצות הכחוליות במי הכנרת
לקוח מבסיס נתוני ניטור כנרת ,באחריות דר' ת .זהרי.
מועד דיגו

תפוצת
צלינדרוספרמופסיס
)סיבי למ"ל(

תפוצת
אפניזומנו
)סיבי למ"ל(

ריכוז
צלינדרוספרמופסי
במי
)(µg/L

ריכוז
צלינדרוספרמופסי
בביומאסה
)(µg/g dw

27.6.05
4.7.05
18.7.05
31.7.05
3.8.05
14.8.05
17.8.05
28.8.05
4.9.05
11.9.05
18.9.05

1734
1518
3429
8574
14,900
12,594
24,026
32,047
35,240
2424
315

74
74
102
177
256
296
99
177
118
118
39

תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג
לא נבדק
לא נבדק
תס"ג
לא נבדק
תס"ג

35
14.2
תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג
לא נבדק
לא נבדק
לא נבדק
לא נבדק

מבח רעילות בארטמיה
חומר מרח) )אצות בעיקר( נאס) ב  17באוגוסט  2005מהכנרת ,על ידי גרירת רשת פלנקטו של  20מיקרו
בעומק של כמטר מתחת לפני המי .המרחפי שנאספו רוכזו על ידי שיקוע ויובשו בקור )ליאופילזאציה(.
החומר היבש חולק לשתי מנות ) 61ו  39מ"ג( שמוצו פעמיי ב  90%מתנול )המיצוי בוצע באמבט
סוניקציה מקורר  10דקות בכל מחזור מיצוי( .תוצרי המיצוי נאספו ויובשו בנידו) תחת ואקו ב .Cº 40
תוצרי המיצוי היבשי הומסו במי י לבדיקה במבח רעילות בארטמיה.
מבח הרעילות בוצע במעבדה של ) Dr. Antonio Quesadaאוניברסיטה האוטונומית ,מדריד(
בסרט הימי  Artemia salinaעל פי שיטה שדווחה בספרות )Metclaf et. al 2002, Campbell et al
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 .(1994נאופליי של ארטמיה התקבלו לאחר אינקובציה למש  48שעות במי י מלאכותיי של ציסטות
ממקור מסחרי ) .(Marinemix, Wimexהמבח הביולוגי נער בצלחות  ELISAע  96בארות .לכל באר
הוספו  10נאופליי וכמויות שונות של המיצוי של דגימת הכנרת .הנפח הסופי בכל באר היה 300
מיקרוליטר .מבח הרעילות נמש  48שעות והדגימות נשמרו בטמפרטורה קבועה של  .Cº 40תגובת
הנאופליי לריכוזי שוני של המיצוי נבדקה לאחר  24ו  48 +שעות מתחילת הניסוי בספירה תחת
בינוקולר .נאופליי שאבדו את כושר התנועה שלה נחשבו כמתי .ביקורת שלילית )מי י בלבד(
וביקורת חיובית )מיצוי מדגימת שדה שהראתה רעילות לארטמיה בעבר( נערכו במקביל באות כלי.
תוצאות מבח הרעילות בארטמיה מוצגות בטבלה  .2תמותה אקראית של נאופליי בודדי נצפתה
בחלק מהבארות כולל הביקורת השלילית .ג בריכוזי הגבוהי של המיצוי )אקוויולנטי ל  13מ"ג למ"ל(
לא נמצאה תמותה חריגה של נאופליי .לעומת זאת בביקורת החיובית ניצפתה תמותה של מרבית
הנאופליי בתו  24שעות.
טבלה  :2סיכום תוצאות מבחן רעילות של תמצית מתנולית של דגימת פלנקטון שנאספה מהכנרת במועד הפריחה
של צלינדרוספרמופסיס קוספיס בקיץ  .2005המבחן נערך בנאופליי של ארטמיה סאלינה.
)Weigh per well (mg
)Concentration (mg/mL
Number of death in each well
t = 24h
Well #1 Well #2 Well #3 Well #4
0
0
0
0
1
0
0.303
1.0
1
1
0
0
0.909
3.0
0
0
1
0
2.424
8.0
1
0
2
2
3.636
12.1
0
0
0
2
4.545
13.2
0
0
0
1
Positive control
8
9
8
7
t = 48h
0
0
1
0
1
0
0.303
1.0
1
1
0
0
0.909
3.0
0
0
1
0
2.424
8.0
1
0
2
2
3.636
12.1
0
0
0
2
4.545
13.2
0
0
0
2
Positive control
10
9
10
8

מסקנות
התוצאות המוצגות בסקירה זו שוללות כמעט לחלוטי את האפשרות שהאצה הכחולית
צלינדרוספרמופסיס קוספיס ,שהופיעה בכנרת כמי שליט בשנתיי האחרונות ,מייצרת רעלני העלולי
לפגוע באיכות המי המסופקי מהכנרת .בדיווח קוד מצאנו שהמיצוי המימי של אוכלוסיות
הפיטופלנקטו שרוכזו מדוגמת מי מהכנרת בנובמבר  ,2004לא הראה רעילות בעכברי ,למרות נוכחות
גבוהה יחסית של כחוליות מהמי צלינדרוספרמופסיס קוספיס .ג ברמת חשיפה אקוויולנטית לכ 750
מ"גל אצות לק"ג עכבר ,לא נמצאו תגובות חריגות .בניסויי שתוצאותיה מדווחי כא נבחנו מיצויי
נוספי מביומאסה של צלינדרוספרמופסיס .הבדיקה הייתה במבח רעילות בארטמיה והתוצאות הראו
היעדר חומרי רעילי במיצוי .תוצאות מבחני הרעילות תואמות את תוצאות האנליזה הכימית שהצביעה
על היעדר צלינדרוספרמופסי בדגימות כנרת ,בה הייתה דומיננטיות ברורה של צלינדרוספרמופסיס.
במקרי ספורי נמדדו ריכוזי נמוכי מאוד של צלינדרוספרמופסי בביומאסה ,ואלו מקור ככל הנראה
באוכלוסיה המוגבלת של אפניזומנו .
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הפריחות בשנת  +2005תמונת מצב
תמר זהרי
שנת  2005תירש כעוד שנה לא שגרתית באשר לפריחות באג .אומנ ,כמו שאופייני לכנרת ,אצת
הפרידיניו החלה להתפתח ע בוא עונת הגשמי של  , 2004+05ובתחילת ינואר הביומסה של אצה זו
הייתה כבר גבוהה יחסית לממוצע הרב+שנתי לחודש זה .אי לכ ציפינו להתפתחות פריחת פרידיניו
מאסיבית מהרגיל .א תו שבועיי מאמצע ינואר אוכלוסיית הפרידיניו התמוטטה והפרידיניו נעלמה
כמעט לחלוטי מעמודת המי )איור  .(1הסיבה להתמוטטות זו לא ידועה ,יתכ שפתוג )וירוס? חיידק?(
תק) את האוכלוסיה המתרבה וגר לתמותת התאי ,א השערה זו ,כמו אחרות אפשריות ,עדיי לא
נבדקה .מעניי לציי שהתמוטטות זו הייתה מלווה במגיפת פטריות ספציפיות לפרידיניו .מניסויי מעבדה
של אלה אלסטר אנו יודעי שפטריות אלו פוגעות רק בתאי מוחלשי או מתי ואינ גור ראשוני
לתמותה.
בהעדר פרידיניו ,התרבה באביב פרידיניופסיס )איור  ,(1סוג קרוב לסוג לפרידיניו ,א ביחד איתו
התרבתה ואחר כ השתלטה על ה"נישה האקולוגית" שנפתחה אצה חדשה .זו היתה אצה ירוקית חוטית
מהסוג דבריה ) Debryaא כי ההגדרה הטקסונומית עדיי איננה וודאית( .אצה זו ,שהופיעה לראשונה
בכנרת ב ,1998+התפתחה למימדי פריחה מאסיבית ששיאה 141 ,גר' משקל רטוב למ ,2נירש ב 1 +במאי
) 2005איור  .(1פרטי נוספי על אצה זו ועל פריחה זו התפרסמו באגמית )זהרי  (a 2005מעניי לציי
שאצות ירוקיות חוטיות ,אליה שייכת הדבריה ,אינ שייכות לפלורה הטיפוסית לכנרת וא) נציג שלה לא
נצפה במי האג לפני .1998
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2005
איור  :1הדינמיקה העונתית של ביומסת המיני תורמי+הביומסה העיקריי בכנרת ב . 2005 +נית לראות
את קריסת הפרידיניו בסו) ינואר ,תרומת ביומסה ניכרת של פרידיניופסיס ,התפתחות פריחת
הדבריה באביב ,התפתחות פריחת הצילינדרוספרמופסיס בקיי*.
פריחת הדבריה דעכה במהל מאי ובמקומה התחילה להתפתח פריחה של אצה חוטית אחרת ,הפע
מקבוצת הכחוליות .אצה זו ששמה הלטיני  Cylindrospermopsis cuspisהתרבתה במהל יולי+אוגוסט
והגיעה בסו) אוגוסט  +תחילת ספטמבר לריכוזי שיא ,שעדיי לא נרשמו כמות ברקורד של הכנרת בקיי*
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– מעל  30,000חוטי למ"ל ,בכל העומקי שבי  0עד  15מ' .הביומסה שנתרמה על ידי מי זה בלבד ,כ+
 100גר' משקל רטוב למ ,2גבוהה פי  4מערכי הביומסה שאיפיינו את הכנרת בקייצי שלפני אמצע שנות
התשעי .פרטי נוספי לגבי מי זה פורסמו בכתבה נוספת באגמית )זהרי b2005), ,כא נזכיר שהיא
בעלת כושר קיבוע חנק אטמוספירי )בדומה לאפניזומנו ( ושמי אחר של אותו הסוג מזוהה כיו כמי
פולש שמשתלט בעול כולו .בעוד המי האחר מייצר רעלני מקבוצת הצלינדרוספרמופסי  ,אנליזות של
אס) סוקניק וקבוצתו )סוקניק וחובריו (2005 ,מעידות שסביר שהמי שהופיע בכנרת איננו מייצר רעלני.
פריחת הצילינדרוספרמופסיס קרסה במש השבועיי שלאחר ה 4 +בספטמבר ,ואחריה התרבו מיני
אחרי של כחוליות חוטיות .יש להזכיר שג אצת הצילינדרוספרומופסיס חדשה יחסית לכנרת .היא
ניצפתה במי כנרת לראשונה בקיי*  2000ומאז כל קיי* ,בכמויות הולכות וגדלות .כבר בקי*  2004היתה
נפוצה יותר מאפניזומנו  ,ובקיי*  2005דחקה את האפניזומנו כמעט לגמרי.
תופעת הפריחות הבלתי שגרתיות מדגישה את המצב הרגיש והבלתי יציב של המערכת האקולוגית
של הכנרת.

ספרות
סוקניק ,א ,.וינר+מוציני ,י ,.קרסקו ,ד . 2005 -האצה הכחולית צילינדרוספרמופסיס קוספיס שהופיעה
בכנרת איננה רעילה .חוברת זו .
זהרי ,ת" -2005 .ושוב אצה חדשה פורחת בכנרת" אגמית .27:173
זהרי ,ת" +2005 .צילינדרוספרמופסיס – אצה לא רצויה נוספת התבייתה בכנרת ".אגמית .13:171+15

תודות :ספירות האצות המיקרוסקופיות בוצעו על ידי טטיאנה פישביי  .ניטור האצות ממומ על ידי
נציבות המי .
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