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ע" מ 3

דבר העור
שנת  2007עומדת בסימ התעוררות מסוימת בהתייחסות הפני ישראלית לנושאי איכות הסביבה
ושימורה בכלל ,ודאגה למקורות המי בפרט .העדויות הרבות על השפעת "שינויי גלובליי" על מקורות
מי בעול ,ואית צריכת המי הגוברת ופחיתת מצאי המי הטבעיי ,הביאו להכרה כי משאבי המי
של מדינת ישראל אינ רק מוגבלי ,אלא אפילו אינ תמידיי .הכרה זו עולה מדבריו של שר התשתיות
בכנס נציבות המי באוקטובר השנה ,כי מדינת ישראל תקצה השנה תקציבי גדולי יותר מבעבר לנושאי
מחקר בתחו המי .חלק גדול מהרחש התקשורתי מגיע ג מתו הקהילה הכלכלית ניהולית שזיהתה
לאחרונה את "ההזדמנות העסקית" של שוק המי ,א דומה כי לעתי קרובות מוטל עלינו להזכיר
שנושאי של שימור מקורות מי ,פיתוח אמצעי ניטור ובקרה ,ומחקר סביבתי ,אינ נופלי תחת
ההגדרה של "הזדמנות עסקית" אלא מהווי מרכיב חיוני בניהול יומיומי של חיי במדינה מתוקנת .מרכיב
זה כולל הכשרת כח אד מיומ  ,המפעיל אמצעי לפעילות ניטור קבועה ושגרתית ,ומבצע מחקרי
המקדמי את הבנת המערכות הטבעיות עקב בצד אגודל.
לקראת שנת  2008צפוי להתחיל שינוי ארגוני במעמדה של המעבדה ,ע הצטרפות חיא"ל לרשות
המחקר החדשה למדעי האדמה והימי ,בשיתו" ע המכו הגיאולוגי והמכו הגיאופיזי .בזמ כתיבת
שורות אלה עדיי שורר ערפל על צורת ההתארגנות החדשה ,ועל הדרכי השונות שבה היא תבוא לידי
ביטוי .ע זאת אנו מקווי שע הרבה רצו טוב ,תביא התארגנות זו ה לשמירת זכויותיה של העובדי
וה ליעילות והתחדשות של עבודתה המדעית של המעבדה.
הדגש העיקרי של פעילות המעבדה היה ונשאר ניטור רצי" ומחקר לימנולוגי ,באג הכנרת ובאג
ההיקוות ,וחלק מנושאי אלה בא לידי ביטוי בחוברת הנוכחית .יוסי יעקבי מסביר מדוע צרי למדוד את
נוכחות הכלורופיל בכנרת; תמר זוהרי ואלה אלסטר מעדכנות את הקטלוג האינטרנטי לפיטופנקטו
וזואופלנקטו ; אס" סוקניק ויוסי יעקבי מרגיעי שהכתמי האדומי על חופי האג בחודשי הקי .אינ
ד )היו כאלה שהתלוננו על "ד על החו""( אלא האצה  ;Botryococcusאלו רימר יורי לצ'ינסקי ושמשו
זכאי מספרי מה עובר על מי שמנסה להקי תור מטאורולוגי על פסגת החרמו ; ארקדי פרפרוב וחברו
בודקי את תקפותו של המבח לצריכת חמצ ביולוגית ) ;(BOD5מיטב הביולוגי במעבדה ,אס" סוקניק,
אורה הדס ,דיתי ויינר מוציני ,ריקי פנקס ,נחמה מלינסקי רושנסקי ,ורות קפל לוי דני באסטרטגית
הישרדות ושימור בציאנובקטריה; גדעו גל ,ארקדי פרפרוב ואודי וגנר בדקו את תחזיות המודלי
בהשפעת שינויי בכניסת נוטריינטי לאג; ולבסו" ,אלו רימר ויורי לצ'ינסקי הוסיפו ניתוח מקי" של
ההתאדות מהכנרת ,המבוסס על מאגר הנתוני המטאורולוגיי הגדול שיש כיו למעבדה.
לסיו דברי תודה .בראשו לנובמבר השנה הסתיימו תשע שני לכהונתו של אס" סוקניק כמנהל
המעבדה .במהל תשע שני אלו למדנו להוקיר את סגנו הניהול של אס" ,ה מול הנהלת חיא"ל ,רשויות
המדינה ובעלי העניי  ,א בעיקר כלפי פני –מול הטכנאי ,עוזרי המחקר ,הצוות המנהלתי והחוקרי.
סגנו זה התאפיי באמו רב ומת שיקול דעת רחב ככל האפשר לכלל עובדי המעבדה ,ולא מעט בזכותו
אנשי המעבדה הצליחו להביא לידי ביטוי את מירב כישוריה .אנו מודי לאס" ומאחלי לו שיממש
בהצלחה את המחקרי שבתחומי מומחיותו המדעית והמקצועית .לתמר ,מנהלת המעבדה החדשה ,אנו
מאחלי שתצליח להביא לידי ביטוי את יכולותיה ,ולקד את המעבדה להישגי מדעיי ,מחקריי
וישומיי.
קריאה מהנה !
אלו רימר
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ע" מ 4

הצומח המיקרוסקופי בכנרת :מגמות רב שנתיות של תכולה ופוריות
יוס" יעקבי
הקדמה
איכות מי מוגדרת ע"י זהות וריכוזיה של החומרי המומסי והחלקיקי המורחפי במי .אי
לכ יש חשיבות רבה להכרת הרכב  ,צפיפות ופעילות של האצות המיקרוסקופיות המרחפות במי –
הפיטופלנקטו  .הפיטופלנקטו מהווה את החלק החשוב ביותר של הצומח בכנרת ,כמו ג במרבית גופי
המי העמוקי ,וכמו כל צומח ניח ביכולת ליצירת חמרי אורגניי בתהלי הפוטוסינתזה .האצות
המיקרוסקופיות תורמות לתזרי המומסי במי ,בעיקר חומרי אורגניי המשתחררי מתאי פעילי,
ובמידה הרבה יותר משמעותית חומרי המגיעי למי עקב התפרקות תאי .א החשיבות הגדולה של
הפיטופלנקטו היא בהיותו חלק נכבד מכלל החלקיקי המצויי במי ומהווה מקור ליצירת חלקיקי
אחרי .צפיפות הפיטופלנקטו מוערכת ע"י אבחו מיקרוסקופי )וזו ,כמוב  ,ג הדר ללימוד הרכב
המיני( וג נבדקת ע"י מדידת ריכוז הכלורופיל בדוגמאות מי .סיכו משוקלל של הריכוזי בדוגמאות
הנלקחות במספר עומקי לאור עמודת המי מאפשר להערי את תכולת הכלורופיל )או פרטי של כל
מי אצה( בדיגו נתו .
מדוע למדוד כלורופיל?
יש בעצ מספר צבעני ) (pigmentsירוקי מקבוצת הכלורופילי בתאי אצות וצמחי )ראה
מסגרת בעמוד הבא( ,וכאשר מתכווני לכלורופיל שמשמש כקירוב להערכת ביומסה של אצות הכוונה
היא לתרכובת מוגדרת  .chlorophyll aלמע פשטות הביטוי – אשתמש במונח "כלורופיל" כאשר הכוונה
היא לתרכובת זו .הכלורופיל המצוי בכל היצורי הפוטוסינתתיי מייצרי החמצ )יש ג חיידקי ,כולל
בכנרת ,המבצעי פוטוסינתזה בעלת אופי אחר ,א אלה אינ מענייננו בחיבור זה( ,הוא בעל תכונות
אופטיות ייחודיות ונית למיצוי בקלות רבה בממיסי אורגניי .שיאי בליעת האור של כלורופיל ה
באזור הצבע הכחול ובאזור הצבע האדו .מרבית האור באזור הצבע הירוק מוחזר ,ועל כ הכלורופיל ירוק.
זו הסיבה לכ שמרבית צמחי היבשה וג חלק מהאצות נראות ירוקות ,א כי בחלק מהאצות צבעני
אחרי מקני את הצבע השולט .באצות שצבע צהוב ,חו ,אדמד או כחול ירוק הכלורופיל הוא עפ"ר
הצבע בריכוז הגבוה ביותר ,א הודות למיקומ התו תאי של צבעני אחרי האצה אינה נראית ירוקה.
הבליעה באדו ייחודית לכלורופילי וזה משמש כבסיס לזיהוי וכימות תרכובות אלה במיצויי אורגניי
)המשחררי ג צבעני אחרי( .בנוס" לכ ,הכלורופיל מתייחד בפלואורסצנציה חזקה ,דהיינו יכולת
לקליטת אור באור גל מסוי ופליטתו באור גל ארו יותר .מדידת פלואורסצנציה נעשית בכלי רגישי
ביותר ומאפשרת מדידה מהימנה של ריכוזי כלורופיל בדוגמאות מי קטנות מאד באמצעות פלואורומטר
)מד פלואורסצנציה( .צרי לציי שתכולת הכלורופיל התאית אינה אחידה במיני אצות שוני וא" נעה
בגבולות רחבי למדי במי נתו  ,כתגובה להשפעות הסביבתיות בה התא מתקיי .מכא  ,שאי המרה
פשוטה מריכוז נמדד של כלורופיל לערכי המייצגי ביומסה של אצות )נניח במונחי של תכולת פחמ
תאית( וערכי אלה נעי ,על פי המדווח בספרות מ  1:20עד  ) 1:200גר כלורופיל :גר פחמ ( .יחד ע
זאת ,הכלורופיל הוא המולקולה שבאמצעותה מתחוללת הפוטוסינתזה ואי לכ יש הצדקה לנסות להבי
את קצב ייצור הפחמ בסביבה טבעית על רקע מצאי הכלורופיל.
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ע" מ 5

פיגמנטי של אצות
פונקצית הבליעה של  3כלורופילי ממשיי a, b, c :וכ של קרוטנואיד סכמטי.
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להל כמה עובדות על הכלורופילי:
צבע

שיא בליעה )ננומטר(*
באדו
בכחול
674
440
265
047

תפוצה**

כל הצמחי העילאיי וכל האצות
chlorophyll a
כל הצמחי העילאיי
chlorophyll b
ירוקיות )(chlorophytes
עינניות )(euglenophytes
636
chlorophyll c
צורניות )(bacillariophytes
046
להוביות )(phyrrhophytes
קריפטופיטי )(cryptophytes
זהוביות )(chrysophytes
* בליעה בתאי חיי .במיצוי ערכי אלה משתני בכמה ננומטרי ,תלוי בממצה
האורגני איתו עובדי .כ למשל ,שיאי הבליעה של כלורופיל  aבאצטו ה  432ו 664
ננומטר ,של כלורופיל  459 :bו  647ננומטר ואלה של כלורופיל  444 :cו  630ננומטר.
** מצוינות רק מערכות אצות לה נציגות בולטת במי מתוקי.
יש כמה עשרות קרוטנואידי בצמחי עילאיי ובאצות .מתפקיד לסייע בקליטת
אור לצור העברה למערכת הפוטוסינטתית ,או להיפ – לסנ קרינה כדי למנוע פגיעה
במערכת הפוטוסינתתית .טווח הבליעה שלה הוא בתחו הסגול והכחול של הספקטרו
האלקטרומגנטי וה נקלטי בעי האד בצבעי צהוב ,כתו ואדמד.
מדידת ייצור ראשוני
הגדרת הפוריות של צמחי ,יהיה זה פיטופלנקטו או כל צומח אחר ,מבוססת על מדידת קצב
הפוטוסינתזה .היות וקיבוע של  CO2מלווה בפליטת חמצ  ,נית להגדיר את קצב התהלי במונחי של
שינוי תלוי זמ של ריכוז ה  CO2או ריכוז החמצ במדיו שסביב הצמח .קיבוע הפחמ האנאורגני
לתרכובות אורגניות הוא שזיכה את התהלי בכינוי "ייצור ראשוני" ) (primary productivity = PPבעגה
האקולוגית ,מהיותו אב הייסוד בהתמרה של חומרי פשוטי למולקולות אורגניות עתירות אנרגיה.
השיטה בה אנו נוקטי כדר שיגרה להערכת קצב הייצור הראשוני באג מבוססת על קליטה של פחמ
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ע" מ 6

רדיואקטיבי ) (14Cואי לכ קצב זה מוגדר בערכי של קיבוע פחמ ביחידת זמ  .המדידה מתבצעת באות
עומקי מה נלקחות הדוגמאות למדידת ריכוז כלורופיל ,והתוצאות המתקבלות מכל עומקי הדיגו
מסוכמות כ שיתקבל הער של ייצור ראשוני ליחידת שטח ,כפי שמופיע באיורי  1ו .3
ממוצעים שנתיים של ריכוז הכלורופיל
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איור  :1ממוצעי שנתיי של תכולת הכלורופיל )עליו ( ופוריות )תחתו ( בעמודת המי העליונה של  0 15מ'
בכנרת ,בשני  .1970 2006הפוריות נמדדת ביחידות של מג' פחמ מקובע בשטח של מ 2ביממה.

השוואה רב שנתית של תכולה ופוריות
צפיפות הפיטופלנקטו  ,הרכבו ופוריותו מנוטרי בכנרת בעקביות ,מראשית שנות השבעי ואי לכ
יש בידינו בסיס נתוני אית לצור השוואה רב שנתית ומעקב אחר שינויי של המרכיב הבסיסי הזה
בשרשרת המזו של האג .באיור ) 1עליו ( מוצגי הממוצעי השנתיי של תכולת הכלורופיל בכנרת
בשני  .2006 – 1970היחס בי השנה ע הממוצע הנמו ביותר לזו ע הממוצע הגבוה ביותר מגיע לכדי
 3.28ונראה בעליל שיש החרפה ברמת התנודה בי השני ,החל באמצע שנות השמוני .בפרק הזמ
שמתחילת תכנית הניטור הסדירה בכנרת ,בשנת  1969ועד  1996התאפיי הפיטופלנקטו של הכנרת
בהופעה סדירה של מי אצה יחיד – פרידיניו ) ,(Peridinium gatunenseהנמנה ע מערכת האצות
הלהוביות .מי זה יכול ליצור אוכלוסיות צפופות מאד בכנרת ,עפ"ר בי פברואר ליוני ,ושליטתו בפרק זמ
זה בפיטופלנקטו של האג כה מוחלטת שרבי מהניתוחי של האירועי באג מחולקי לפרקי זמ של
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"פרידיניו" ו"לא פרידיניו" 1996 .הייתה השנה הראשונה שבה נעדר הפרידיניו מהאג .לא נעדר ממש,
אלא לא יצר מה שקרוי בעגת של חוקרי מי "פריחה" ,כלומר ,הופעה מסיבית של מי אצה בודד ,בד"כ
בפרק זמ קצר ,למש זמ קצר יחסית ,ומלווה בהיעלמות מהירה .המונח "פריחה" הוא מוטעה ,היות ואי
לאצות ,כמו לצמחי יצע אחרי ,פרחי .מקורו בכ שע היווצרות ריכוזי אצה גבוהי מוקנה למי גוו ,
התוא את הרכב הפיגמנטי של האצות המיקרוסקופיות .הפרידיניו מופיע בגוו חו אדמד ,שמקורו
בפיגמנט הקרוי פרידיני ומהווה חלק של המער הפוטוסינתתי של מי זה .הפרידיניו מצויד בצמד
שוטוני ,וכ מיקומו אינו נקבע רק ע"י תנועת גו" המי ,אלא ,ג באמצעות תנועה עצמית של האצה אל
עבר האור .זו הסיבה לכ שריכוז הכלורופיל בעת "פריחת" הפרידיניו גבוה בהרבה בסמו לפני המי
מאשר בעומק של מטרי ספורי ,בניגוד למצב של שליטת אצות אחרות שאז הפיזור האנכי של
הכלורופיל אחיד למדי בעמודת המי העליונה שבי  0ל  15מ' )השכבה בה מתרחשת הפוטוסינתזה
בכנרת( .מדובר ביצירה של ריכוזי כלורופיל של מאות מג'/מ ,3כנגד ריכוזי בתחו היחידות והעשרות
כאשר פיטופלנקטו האג אינו נשלט ע"י פרידיניו )איור  .(2אי ספק שחלק נכבד בתנודה הרב שנתית
הגוברת של ריכוזי הביומסה האצתית בכנרת כרוכה בשינוי הסדירות של הופעת הפרידיניו באג .מצד
אחד היעדר פרידיניו ,ומנגד שני בה צפיפות המי הזה עלתה על כל מה שנמדד בעבר" .שנות
השפע" של הפרידיניו החלו עוד טר היעלמותו ,ע צפיפויות גבוהות מאד בשני  1994ו  1995ולאחר
מכ א" ביתר שאת בשני  2003 ,1998ו  ,2004דבר המבוטא היטב בריכוזי הכלורופיל הכוללי באג
בשני אלה )איור  1עליו (.
כלורופיל )מג'/מ (3או ייצור ראשוני )מג' פחמן/מ/3שעה(
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איור  :2התפוצה האנכית של כלורופיל וייצור ראשוני בכנרת  .ימי  :עת הפיטופלנקטו נשלט ע"י פרידיניו .שמאל:
פיטופלנקטו ללא פרידיניו .עיגול – ריכוז כלורופיל ,יהלו – קצב ייצור ראשוני.

היחס בי הממוצעי השנתיי הקיצוניי של הפוריות הוא רק  .2.07בשני האחרונות )החל מ
 (1997ניכרת מגמה של אחידות יחסית במדד זה ,המתייצבת סביב ער של  1500מג' פחמ /מ/2יממה )איור
 ,1תחתו ( .אי זיקה בי הצפיפויות העצומות של הפיטופלנקטו  ,תולדת שליטת הפרידיניו באג ,לבי
פוריותו .ההנחה היא שהפרידיניו מגיע ע תחילת ה"פריחה" ע מאגרי משאבי תו תאיי עשירי
יותר )בעיקר זרח ( ממרבית המיני האחרי ,ובתוספת יכולתו להתכוונ אל רמת אור מיטבית הוא מצליח
להתרבות בקצב מהיר יותר ממתחריו .אול ,ע יצירת אוכלוסיות צפופות מאד בסמו לפני המי ,האור
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הופ למשאב שמסופק ,בממוצע ,ברמה תת אופטימלית וכלל הפוריות של הפרידיניו ,אינה תמיד עומדת
ביחס ישר לריכוז התאי העצו.
ממצאי שנת  2006ושנת ) 2007חלקית(
על רקע השונות הרב שנתית אי לראות בממצאי העת האחרונה ייחוד כל שהוא .ממוצע תכולת
הכלורופיל שנמדד בכנרת ב  2006עומד בקרבת הממוצע הרב שנתי .אול ,בניתוח הממוצעי של כל
חודש בנפרד ב  2006היו תופעות החורגות במובהק מהממוצע הרב שנתי .הממוצעי החודשיי של שנת
 2006מוצגי באיור  3ועימ הממוצעי החודשיי של בסיס הנתוני הרב שנתי.
ממוצעים חדשיים של כלורופיל
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איור  :3ממוצעי חודשיי של צפיפות הפיטופלנקטו  ,מדודי כתכולת כלורופיל )למעלה( ופוריותו בכנרת )למטה(
בשנת  2006ומינואר עד ספטמבר ) 2007עמודות( מושווי לממוצע הרב שנתי ) 1970 2006קו(.

בולטת מאד התופעה של "שיטוח" ער הממוצע החודשי של צפיפות הפיטופלנקטו  ,כאשר היחס
בי הער הגבוה ביותר )ביולי( לער הנמו ביותר )באוגוסט( היה קט מ ) 2איור  3עליו ( .המצב הזה עומד
בניגוד חרי" לשונות הרב שנתית שמגיע ליחס של  1:5בי ממוצעי החודשי הקיצוניי .צמצו הפער ב
 ,2006בי המזער למירב ,נובע בראש וראשונה מערכי הכלורופיל הנמוכי ביחס בחודשי אפריל ומאי
שגרמו לממוצע נמו במחצית השנה הראשונה .ההקטנה הניכרת של צפיפות הפיטופלנקטו בחציו
הראשו היא ללא ספק תולדה של היעדר פרידיניו ממי הכנרת ב  .2006כנגד זאת ממוצעי התקופה שבי
ספטמבר לדצמבר היו גבוהי במידה ניכרת מהממוצע הרב שנתי והעלו את ממוצע החציו השני .הפער
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השלילי של החציו הראשו והפער החיובי של החציו השני מתקזזי בסיכומו של ממוצע תכולת
הכלורופיל של שנת  ,2006שהיה כמעט זהה לממוצע הרב שנתי .בניגוד לדינאמיקת ההשתנות העיתית של
תכולת הכלורופיל ,בה כמעט לא דמה א" ממוצע חודשי ב  2006לזה של הממוצע הרב שנתי ,הממוצעי
החודשיי של הייצור הראשוני של  2006היו במרבית החדשי דומי לממוצע הרב שנתי ,א כי במר,.
למשל ,ממוצע  2006היה רק כמחצית הממוצע הרב שנתי לחודש זה )איור  3תחתו ( .זו הסיבה לכ שג
בהיעדר "פריחת" פרידיניו ,הפוריות של הכנרת בחודשי החור" קרובה לממוצע הרב שנתי ,כמו ב .2006
ב  2007חזר הפרידיניו לכנרת ובגדול ,כפי שאפשר להיווכח מתכולת הכלורופיל הגבוהה ובמיוחד במר.
אפריל )איור  3עליו ( .ההשוואה בי נתוני שנת  2006ובי הנתוני של ) 2007א" כי אינ שלמי( מדגימה
את התנודה הבי שנתית החריפה שאופיינית למהל התפתחות הפיטופלנקטו באג בשני האחרונות.
על מצבו של האג
 1500מג' פחמ /מ 2המוספי מידי יממה בכנרת מסתכמי כדי כ  85,000טו בחשבו שנתי לכל
האג .כל המקורות האפשריי האחרי להוספת פחמ אורגני – נחלי ,מי נגר ואטמוספרה אינ
מגיעי יחד לכדי  5%מער זה ,ג בשני ברוכות במיוחד באירועי שטפוניי .מכא  ,שמרבית החומר
האורגני המצוי בכנרת – נוצר בגו" המי עצמו ואינו מיובא מבחו ..החומר האורגני נוצר ,א מסולק
בהתמדה מגו" המי בשאיבות
הדרומי .אול יותר מכל ,מסולק
בכנרת בעקביות ובשיטתיות החל
מדידותיו מורות על שוויו בי

וכתוצאה משקיעתו לעבר קרקעית האג וכ מעט דר מוצא הירד
החומר האורגני מהמערכת בתהליכי נשימה .הנשימה הכוללת נמדדת
בשנת  ,1999ע"י ד"ר ארקדי פרפרוב מהמעבדה לחקר הכנרת .תוצאות
קצב ייצור הפחמ בפוטוסינתזה ובי נשימת כלל האוכלוסייה

המיקרוסקופית )חיידקי ,פיטופלנקטו  ,זואופלנקטו ( בסיכו לאור זמ  ,א כי יש פרקי זמ בה אחד
התהליכי גדול הרבה משותפו שמנגד .מכא  ,שלפחות לעת עתה הכנרת היא מערכת מאוזנת במוב של
תזרי הפחמ האורגני .יחד ע זאת ,צרי לזכור שהמגמות הרב שנתיות הברורות למדי בחציו השנה
השני ,של יציבות של ייצור ראשוני יחד ע עליה בצפיפות הפיטופלנקטו מצביעות על מגמת ירידה
ביעילות הפוטוסינתתית .המגמה הזאת קיימת ג בבחינה של הנתוני הממוצעי של החציו הראשו ,
א כי היא פחות ברורה מזה שמתגלה בעבור החציו השני .מכל מקו ,הנאמר לגבי היעילות
הפוטוסינתתית מצביע על חריגה ממצב של שיווי משקל שאפיי את פרק הזמ שמתחילת תחילת הניטור
השגרתי בכנרת )סו" שנות הששי( ועד אמצע שנות השמוני .זה מצטר" לעדות הפלוריסטית על יציאה
משיווי משקל )סקירה מקיפה על השינויי בסדירות הופעת מיני הפיטופלנקטו בכנרת בשני האחרונות
ראה :זהרי ,ת .2002 .הכנרת :לא רק הכמות ,עכשיו ג האיכות .מי והשקיה ,גיליו  ,430עמ' ,(15 8 :א כי
זו האחרונה ניכרת רק כעשור מאוחר יותר ,ע הפסקת ההופעה הסדירה של "פריחות" פרידיניו בחדשי
פברואר יוני.
הא נית להצביע על גורמי מוגדרי לכל מער השינויי הזה? בספק רב .אמנ נעשו שינויי
רבי באג ההיקוות של הכנרת ובניהול האג עצמו במחצית המאה שעברה ,אבל כל תופעה ברורה ,כמו
שינוי במפלס ,או בעומס חומרי דש המגיעי לאג ע מי השיטפונות – גררו אחריה תגובות מצד
הפיטופלנקטו שהיו דבר והיפוכו בשני שונות .מכא  ,שיש לנו עדיי שאלות רבות בטר נדע ממש לפרש
את מעשינו במונחי של השפעה על מערכת אקולוגית מורכבת כמו הכנרת .יחד ע זאת ברור ,על סמ
המחקר המקומי וג בהסתמ על עבודות הנפרשות על פני כל העול ,שג למערכת בריאה יש גבול של
גמישות וכל פעולה אנושית חייבת להישקל בזהירות רבה בטר יישו.
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קטלוג אינטרנטי של אצות כנרת עדכו
תמר זהרי ואלה אלסטר
בשנה שעברה פרסמנו כתבה על הקטלוג האינטרנטי של אצות כנרת המסבירה את החזו לפרוייקט
ומציגה את ההתקדמות בו .מטרתנו הייתה לייצר כלי חדשני ,מעודכ  ,זמי  ,ונוח לשימוש שיסייע לזיהוי
אצות כנרת .לש כ אנו מייצרי קטלוג אצות כנרת אינטרנטי ,שמתבסס על הידע המצטבר על המיני
השוני ,הכתוב ושבעל פה .מאז פרסו הכתבה ההיא התקדמנו והיו הקטלוג מופיע כחלק מהאתר של
חיא"ל ,בכתובת .http://plankton.ocean.org.il :נכו ליו עריכת כתבה זו ) 25לנובמבר  (2007מופיעי
באתר  135תמונות המתארות  59סוגי ו  85מיני או תתי מיני של אצות כנרת.
העבודה על הקטלוג נמשכת ,ה לרוחב )מיני נוספי( וה לעומק )הוספת אינפורמציה ותמונות נוספות
לגבי מיני שכבר מופיעי בקטלוג( .האינפורמציה העדכנית מועלית ברשת מיד לאחר הכנתה .בשלב הבא
כוונתנו להרחיב את הקטלוג ולהפו אותו לאטלס שיכיל מידע נוס" על כל מי ומי  ,כמו גרפי שיציגו
התפלגויות גודל תא ,מחזור שנתי של ביומסות באג ,מחזור חיי על כל שלביו ,מהל הביומסה של המי
באג לאור שנות הניטור.
תודות :קטלוג זה מוקדש לאוצה פולינגר שהכירה לנו את אצות הכנרת .המימו לפרוייקט הקמת הקטלוג
האינטרנטי נית על ידי אגודת הידידי האמריקאיי של חיא"ל .התכנה נכתבה על ידי קבוצת
 Plankton*Netבמימו  .EUרשות המי מממנת את הניטור השוט" של אצות כנרת.

איור  .1דוגמא של ד" מאתר  http://plankton.ocean.org.ilהמציג  16תמונות של אצות כנרת ששמ מתחיל באות
 .Sבד" זה בוחרי בתמונה הרצויה כדי להגיע לתמונה מוגדלת ולאינפורמציה נוספת לגבי המי המצול.
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האצה  ,Botryococcusאורחת קיצית בכנרת שגרמה לכתמי אדומי בחופי האג
אס" סוקניק ויוס" יעקבי

מתחילת יולי השנה ובמהל חודש אוגוסט התפתחה בכנרת אוכלוסיה של האצה בוטריוקוקוס
מקבוצת הירוקיות .האצה היא חד תאית ,א במרבית המקרי כמה עשרות תאי יוצרי מושבה )איור (1
בעלת כסות ג'לטינית .תאי האצה צוברי כמות גדולה יחסית של שומני ,חלק אגורי כבועיות תו
תאיות וחלק מופרשי למטריקס הבי תאי וכתוצאה מהליכי צבירה אלה המושבות מפתחות כושר
ציפה .כתגובה לחשיפת התאי לעוצמות אור חזקות בפני המי ,האצות צוברות פיגמנטי המגני על
תאי האצה מפני נזקי קרינה .פיגמנטי אלה ,שצבע כתו אדמד ,מקני למי צבע אדו עז .בשעות
הבוקר המושבות מרחפות במי ויוצרות כתמי אדומי ברורי סמו לחו" )תמונה .(2

איור  :1תמונה מיקוסקופית של מושבת אצות מהסוג בוטריוקוקוס
)צילו :דר' אלה אלסטר ,המעבדה לחקר הכנרת(.

איור  :2ריכוז של מושבות בוטריקוקוס סמו
לחו" אתר ספיר .הכת החו אדו הוא של
מושבות המרחפות בגו" המי בטר יצרו
משטח דק על פני המי )צילו :דר' ורנר
אקרט ,המעבדה לחקר הכנרת(.

בשעות האור האצות מקיימות פעילות פוטוסינטתית ,והחמצ הנוצר נכלא בחלקו בי תאי
המושבה ,ומגביר את ציפת המושבות ,שבסופו של דבר יוצרות קרו על פני המי .התחממות המי
במהל היו מקטינה את מסיסות החמצ ומגבירה את תהלי הציפה ,ועל כ בשעות הצהריי המוקדמות
רבו הדיווחי שהגיעו ממטיילי וקייטני ,על כתמי אדומי המתפשטי בכנרת .המופע דווח ככתמי
חומי אדומי שנסחפי אל חופי הכנרת ע הרוח ומצטברי בסמו לקו החו" .לצופה המזדמ  ,התופעה
נראתה כזיהו חמור של שפכי לא רק בגלל צבעו החריג של כת האצות הצ" ,אלא ג משו שמופע
הצופת של האצות מלווה ביצירת קצ" וכל הנוטל מהצופת בידו חש במגע שמנוני .הקצ" מקורו ,בעיקר,
במטריקס הבי תאי המתפרק כאשר מושבות הבוטריוקוקוס מוטחות כנגד המצע החופי הקשה.
השמנוניות היא פועל יוצא של הרכב החומר הבי תאי של מושבות הבוטריוקוקוס ואי לה דבר ע זיהומי
ביוב ו/או שאריות של כרות הבשר שנערכות בחופי הכנרת .צרי להדגיש שצופת של בוטריוקוקוס היא
תופעה טבעית שכמותה נצפתה בעבר בכנרת ,א כי בתדירות נמוכה יחסית ומוכרת היטב באגמי
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אחרי .לאחרונה נצפו כתמי בוטריוקוקוס בכנרת בשנת ) 2000איור  .(3באירוע זה אוכלוסיית
הבוטריוקוקוס היתה מפוזרת על פני שטחי נרחבי בכנרת והצבע השליט היה חו ולא אדו כמו בקי.
הנוכחי .מעיו בספרות מקצועית על הופעה של מסיבית של בוטריוקוקוס באגמי ברחבי העול ,לא
מצאנו ראיה שמי אצה זה נושא איזה שהוא סיכו בריאותי לאד ,או יונקי אחרי .אי זה אומר שלא
ייתכנו תופעות ברמת הפרט ,כגו תגובה אלרגית אצל הרוחצי בכנרת ,א באורח גור" אי לראות
בבוטריוקוקוס איו על איזה שהוא מדד של איכות מי הכנרת.

איור  : 3בוטריוקוקוס בכנרת אוגוסט 2000

מה הוא מקור הצבע האדו באצה בוטריוקוקוס בכנרת? כמו כל האצות מקבוצת הירוקיות ג
הבוטריוקוקוס מכיל מגוו פיגמנטי )צבעני( משתי קבוצות צבע עיקריות :כלורופילי ,המקני צבע
ירוק וקרוטנואידי שצבע הוא צהוב ,כתו או אדו .הידוע ביותר מבי הקרוטנואידי הוא הפיגמנט
הצהוב בטא קרוט  ,ממנו נוצר בגופ של בעלי חיי ויטמי  .Aבטא קרוט אמנ מצוי ג בבוטריוקוקוס,
בנוס" לקרוטנואידי צהובי אחרי ,אול הצבע האדו בו צבעה אוכלוסיית הבוטריוקוקוס את הכנרת,
מקורו בצבע ייחודי מקבוצת הקרוטנואידי הנמצא רק במספר מצומצ של מיני אצות וידוע בש
אסטאקסנטי  .צבע זה הוא זה שמקנה לדגי הסלמו את צבע האדמד ,מג על האצה מפני קרינת
השמש החזקה ומצטבר בתאי לריכוזי גבוהי .האסטאקסנטי אינו הכרחי לקיומו של הבוטריוקוקוס
ואכ יש מצבי בה מושבות הבוטריוקוקס מופיעות כצברי ירוקי ,כמקובל באצות מקבוצת הירוקיות.
ייצור האסטאקסנטי הוא א תגובה לרמות קרינה גבוהות ,המתממש בתנאי מסוימי .ראוי לציי
שלאסטאקסנטי עשויה להיות חשיבות תזונתית רבה לבעח"י ,כולל האד ,מהיותו מונע חמצו
)אנטיאוקסידנט( יעיל ביותר ויש כבר מתקני טרו תעשייתיי ותעשייתיי לגידול אצות ,שמטרת
הפקת אסטאקסנטי )בקווי ייצור אלה של אסטאקסנטי לא משתמשי בבוטריוקוקוס ,אלא באצה ירוקית
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הקרויה המטוקוקוס ,שלא נמצאה עד כה במי הכנרת ,א מצויה בשפע באבק היורד על האג( .ייתכ
והבוטריוקוקוס מתאי כאורגניז להפקת אסטאקסנטי וייתכ ולא ,א פיגמנט מרתק זה איננו המשאב
הביוכימי היחיד הנישא בתאי הבוטריוקוקוס .ה מצטייני ג בכמות גדולה של פחמימני למיניה
ובעיקר חומצות שומ  ,אות נית בקלות להתמיר לדלק .בגלל תכונות ייחודיות אלו בוטריוקוקוס נחשב
כאצה בעלת פוטנציאל כלכלי ופוטנציאל זה נבח במעבדות רבות ברחבי העול .המטרה היא להגיע
לגידול מבוקר של הבוטריוקוקוס במערכות תעשייתיות כדי להניב תוצרי בעלי ער מסחרי גבוה .א כ,
הכנרת מהווה לא רק מקור מי חשוב למשק המי בישראל ,אלא עשויה להיות ג מקור למוצרי אנרגיה.

 .Botryococcus brauniiצילו :דר' אלה אלסטר ,המעבדה לחקר הכנרת.
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תחנה מטאורולוגית על פסגת החרמו דו"ח לא מדעי
אלו רימר ,יורי לצ'ינסקי ,שמשו זכאי
"חמשה שלבי במהל מימוש של פרוייקט.1 :התלהבות;  .2התפכחות;  .3חיפוש אשמי;  .4הענשת החפי מפשע;
 .5שבח ותהילה למי שלא השתת"" אלמוני

הקדמה
עקב אכילס של מרבית המחקרי והמודלי שעסקו בהידרולוגיה של נהר הירד הוא הקלט
המטאורולוגי בהר חרמו  ,כלומר ,כמויות הגש והשלג .על פי הידוע לנו לא התבצעו לאור זמ מדידות
שיטתיות של גש ושלג בחרמו  ,בי השאר בשל קשיי גישה ,וקשיי בתפעול שוט" של ציוד מטאורולוגי
בתנאי מזג האוויר השוררי ברו  2000מ' ומעלה ) .(1990 Gilad and Bonneרכיב חשוב נוס" במאז
המי – ההתאדות )(Evaporation & Sublimation

לא נמדד בצורה שיטתית מאות סיבות .לפיכ,

מרבית ההערכות שנעשו בעבר לגבי כמות המשקעי על החרמו ו\או ההתאדות ממנו מתבססות על
אקסטרפולציה של נתוני מתחנות גש קרובות ברו נמו בהרבה )לכל היותר  1200מ' ,גלעד ושוור.
 .(1983 Simpson and Carmi ;1978בתנאי כאלה מסוב ,ואולי א" בלתי אפשרי לחשב מאז מי סביר
עבור אזור החרמו ולאמת אותו על סמ נתוני מדודי.
מחקר חלו .בנושא מדידות השלג בחרמו ותרומת למאז המי של הירד בוצע ע"י בונה וגלעד
) (1988שחקרו את המתא בי כיסוי השלג וספיקת המי ביובלי הירד  .ה העריכו שתרומת השלג
בחרמו לספיקת הירד נע בי  1/8בגאות חורפית ו  1/4מזרימת הקי ..החוקרי היו מודעי לבעייתיות
בהערכות הסטטיסטיות של מחקר ,והמליצו על מחקרי נוספי שיאפשרו מדידות מטאורולוגיות
סדירות ,כימות אמי יותר של הכיסוי המרחבי של השלג ,השתנותו ע הזמ  ,והערכה משופרת של תרומת
השלג למאז המי של הירד .
מודל שפותח על ידינו לאחרונה ) (2006 Rimmer and Salingarלמערכת הקרסטית שעל הר חרמו
נת תוצאות סבירות של יחסי גש וזרימה בנחלי .למרות ההצלחה היחסית של המודל בחיזוי יחסי
משקעי וזרימה בירד לתקופה של למעלה מ  30שנה ,עדיי תנאי השפה למודל )משקעי והתאדות(
חושבו ע"י אקסטרפולציה של נתוני מדודי מרו נמו בהרבה )> 1000מ( מאזור הערמות השלג ויצירת
השלוגיות העונתיות ,ולפיכ לא הייתה אפשרות ממשית לאשר או להפרי את אמיתות.
על מנת לתקו" נקודה בעייתית זו מ היסוד חברנו במהל השני האחרונות לכמה גורמי לצור
בנייה ותפעול של תחנה מטאורולוגית על פסגת החרמו  .סיפור הקמתה של תחנה זו יובא להל .
שלב ראשו

התלהבות

כבר בתחילת פרויקט  GLOWAנהר הירד )מסגרת תכנית מחקר על שינויי אקלי גלובליי
במימו משרד המדע הגרמני( בשנת  ,2002ובמהל היישו הראשוני של מודלי הידרולוגיי לנהר הירד
הבנו שמבחינת נתוני קלט למודל ההידרולוגי ,חלקו הגבוה של הר החרמו )החל מ  1200מ'( הוא בור
שחור .מחקרי קודמי הצביעו רק על קיו נתוני מטאורולוגיי מתחנות מדידה נמוכות יחסית בחוות
הניסיונות ברמת הגול ) 960מ'( ,בנווה אטי"ב )כ  1000מ'( ובמג'דל שמס )כ  1200מ'( .בשרות המטאורולוגי
)שמ"ט( הפליגו בזיכרונות על מדידות שלג ומדידות מטאורולוגיות שנעשו לפני שני רבות א לא נשמר
תיעוד שלה  .בחברה המספקת ציוד מטאורולוגי ידעו לספר לנו על תחנה מטאורולוגית שמופעלת בימי
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אלה ע"י הצבא בפסגת החרמו  ,א ביחידה המטאורולוגית של חיל האוויר שמרו על דיסקרטיות צבאית
ואישרו רק את קיומ של מדידות בצומת ווסט ) 800מ' מעל פני הי – לא ממש הר חרמו (.
במש כ  3שני השתעשענו במחשבה להקי תחנה מטאורולוגית באזור הרכבל העליו  .שיגרנו
מספר מכתבי בעניי זה ושוחחנו ע אנשי השמ"ט על אפשרות הרחבת שיתו" הפעולה שקיי בינינו
בתפעול תחנות מטאורולוגיות מסביב לכנרת והחלתו על החרמו  ,א המכשול העיקרי היה ונשאר חוסר
תקציב ייעודי לבניית התחנה ותחזוקתה.
בסו" שנת  2005קיבלנו מ –  GLOWAתוספת תקציב ייעודית ע"ס  (!) 9,911.97יורו לבניית
התחנה .זמ קצר לאחר מכ  ,בפברואר  2006נערכה פגישה רבת משתתפי שבה נכחו מנכ"ל חיא"ל,
מנהלת המעבדה ,והח"מ ע המנכ"לית וע נציגי בכירי מהשמ"ט .בפגישה זו סוכ על שיתו" פעולה
בנושאי רבי ,וג בעניי התחנה על הר חרמו .
במקביל ,בשיתו" ע השמ"ט אותר שטח מתאי להקמת התחנה ליד בניי הרכבל העליו  .ע"פ
התכנו התחנה תקבל אספקת חשמל מתו מתק למדידת קרינה קוסמית שמופעל ע"י חוקרי
מאוניברסיטת תל אביב ,שאת הושגו הבנות המאפשרות את שיתו" הפעולה .בסיור מקדי באתר
תיאמנו את הקמת התחנה ע מנהל אתר החרמו  ,וע פיקוד החטיבה המרחבית של צ.ה.ל .בשלב הזה
נראתה הדר סלולה להקמת התחנה.
שלב שני התפכחות
ההסכ שאליו הגענו ע השמ"ט היה סוג של הסכ הדדי :אנו רוכשי ומספקי את עיקר רכיבי
התחנה המטאורולוגית ,והשמ"ט ישאיל לצור ההקמה תור מטאורולוגי ,טרמומטר ,מג קרינה ,מד לחות
וטמפרטורה ,ורכיבי תקשורת להעברת נתוני .סוכ שהקמת התחנה תתבצע ע"י טכנאי המעבדה בסיוע
טכנאי מהשרות המטאורולוגי; שהתפעול יבוצע ע"י טכנאי המעבדה; ושהוצאות נוספות ימומנו ע"י
המעבדה במסגרת המגבלות התקציביות .במקביל הגענו להסכמה בע"פ ע מפעילי התחנה למדידת קרינה
קוסמית כי נציג מטעמ יבצע תחזוקה שוטפת של המכשירי.
לאחר סגירת כל הקצוות הארגוניי ,הוקמה התחנה המטאורולוגית בחרמו במהל החודשי
אוקטובר – נובמבר  .2006לצור הקמת התור למדידת מהירות הרוח נבחר קבל מבצע שבנה תור
פיברגלס סטנדרטי של השמ"ט שגובהו  10מ' .התור נתמ ע"י כבלי מייצבי ממתכת ,ועוג ע"י ברגי
לסלעי המקומיי )איור .(1
ההתפכחות באה תו זמ קצר מאד ,כשהתברר שמבנה תור סטנדרטי איננו מתאי לתנאי
המיוחדי של פסגת החרמו  .בתארי  ,03.01.2007כמה שבועות אחרי שהעברת נתוני החלה באופ סדיר,
ולאחר סופת שלגי ,קרס התור ונגר נזק למד הרוח .בבדיקה ראשונית עלתה הסברה כי קפיאת מי על
כבלי התמיכה גרמה להצטברות משקל יתר )איור  (2על הברגי שחיברו את הכבלי ,ואלה נשברו .אבל,
במהל שיחה מקרית ע מהנדס חשמל ומומחה להתקנת רשתות מתח גבוה ,הגענו למסקנה כי הסיבה
העיקרית לשבירת הברגי הייתה הטמפרטורה ששוררת בפני הקרקע בחרמו  .לפי הסבריו בסביבה שבה
הטמפרטורות קרובות ל  0מעלות יש לקבוע ברגי עיגו וחיבורי תמיכה של עמודי מתחת לפני האדמה,
בעומק שאינו סובל מתהליכי קפיאה והפשרה יומיומיי במהל יממת חור" רגילה .בדיעבד הבנו שמי
שחדרו לסדקי שבי הבורג לסלע קפאו והפשירו חליפות ,ובכ ערערו באופ קבוע את יציבות אחיזתו של
הבורג .בתוספת המשקל על הכבלי כתוצאה מקפיאת מי ,תהלי ההתמוטטות של התור היה בלתי
נמנע.

חדשות הכנרת 2007

ע"מ 16

איור  :1התחנה ע התור היש בסתיו  .2006ברקע איור  :2כבלי ע קרח קפוא לאחר נפילת התור בינואר
2007
מוצב החרמו .

במהל פעולת של שאר חלקי התחנה במהל חור"  2006 2007נוצרו עוד מספר בעיות .הסוכה
המטאורולוגית שבה ממוקמי מכשירי המדידה צברה קרח וכתוצאה מכ מדידות הלחות היחסית
שהתקבלו היו שגויות .בנוס" התברר כי התקנת הכבלי מהתחנה לצרי" הקרינה הקוסמית לא ענתה על
התקני הדרושי של הטמנת כבלי חשמל בקרקע ,ונדרשה פתיחת תעלות הכבלי ,והטמנת מחדש
בתהלי שיענה על התק  .ע כל ההבנות האלה הגענו לאביב  ,2006ופתחנו ביישו הלקחי.
שלב שלישי – בלימה
שלב זה החל בליקוק הפצעי ותיקו הנזקי .מד הרוח נשלח לתיקו בחו"ל במימו כספי ביטוח
ציוד המדידה; נקנתה והותקנה סוכה מטאורולוגית מתאימה לתנאי החרמו ; נקנו כבלי ,מחברי,
ואביזרי חדשי נוספי שעתידי לשדרג את איכויותיה של התחנה; והופנתה פנייה מחודשת לקבל
)שלקח אחריות על קריסת התור ( שיציע ויבדוק תור חלופי ,ללא כבלי תמיכה ,שיתאי לתנאי החרמו .
בהמש הסכמנו על בניית תור מסוג חדש ,שיתנשא לרו  6מ' בלבד ,וישא עליו את מד הרוח.
בסו" חודש יולי  2007הושלמו כל עבודות ההכנה ,וב  1לאוגוסט  2007תיאמנו ע הקבל המבצע
על יו עבודה משות" על פסגת החרמו  ,שבמהלכו תבוצע חפירת עיגו של התור המטאורולוגי ,תושל
העמדתו ,יחפרו תעלות לכבלי החשמל ,ויתבצעו עבודות חיבור ושדרוג התחנה .בטר הגיע צוות המעבדה
לפסגת החרמו התקשר אלינו הקבל  ,שכבר היה במקו ע ארבעה עובדי ,וסיפר כי פקח רשות הטבע
והגני אוסר עליו להמשי ולבצע את העבודות הדרושות ללא קבלת אישורי מתאימי .מ הראוי לציי
כי התחנה ממוקמת באזור רגיש מבחינה מנהלית ,וכיו ישנה אי הסכמה גורפת ,המלווה במאבק משפטי
לגבי השאלה למי שיי החרמו ? הא לצבא שפרוש על המוצבי שבהר ,לאתר החרמו של נווה אטי"ב,
או לציבור הרחב )רשות הטבע והגני והחברה להגנת הטבע מנסות לפתוח את פסגת ההר לביקורי קי.(.
בשעות הבאות ניסינו לברר הא נית בכל זאת לבצע את העבודות במקו ,א מהר מאד התברר כי
במצב שנוצר נוכל לכבוש את החרמו רק במועד מאוחר יותר ,ולאחר קבלת אישורי מרשות הטבע
והגני ,מהוועדה המקומית לתכנו ובנייה –רמת הגול  ,ומאג" תכנו )אג"ת( של צ.ה.ל.
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שלב רביעי – סו" טוב
בסו" אותו יו עבודה ,שהסתכ בשתיית כוס קפה ולעיסת עוגיות על פסגת החרמו  ,חזרנו
למעבדה .כתבנו מסמ המתאר את חשיבות התחנה לעבודה המדעית שנעשית באג הירד  ,צירפנו מפה
המתארת את מיקו התחנה )איור  ,(3ופרטנו את מהות העבודות שבדעתנו לבצע .המסמ הועבר לרשויות
המוסמכות ,ואלה חזרו אלינו תו זמ קצר יחסית ואישרו את ביצוע הפעולות הדרושות לשדרוג התחנה.
במהל ספטמבר ואוקטובר  2007עלינו לפסגת החרמו מספר פעמי .בתחילה הגענו בהרכב
מתוגבר יחד ע הקבל  ,וסיימנו את עבודות החפירה וההקמה של התור שנבלמו בחודש אוגוסט .בהמש
בוצעו פעולות נוספות שנועדו לחדש את קריאות מד הרוח ,וההתקני האחרי .בזמ כתיבת שורות אלה
התחנה עומדת על תילה ומשדרת נתוני מטאורולוגיי רציפי מהמקו הידוע בש "העיניי של
המדינה".

איור  :3מפת אזור התחנה המטאורולוגית

רכיבי התחנה המטאורולוגית על פסגת החרמו
התחנה ממוקמת מעל רכבל עליו בגובה  2082מטר מעל פני הי בקואורדינאטות 33º18.499 N :ו
 .35º47.135 Eהמכשור בתחנה כולל:
מד רוח,Wind Observer 2 Anemometer :תוצרת חברת  .Gill instrumentsמד רוח אולטרא סוני ללא
חלקי נעי ,המודד מהירות וכיוו הרוח .מד הרוח ממוק על תור בגובה  6מטר מעל פני הקרקע.
מהירות רוח :טווח :מ  0עד  65מטר\שנייה .דיוק .%2 :רזולוציה 0.01 :מטר\שנייה .כיוו הרוח :טווח:
 0עד  359מעלות .דיוק .±2º :רזולוציה 1:מעלה.
מד גש :דג ) H15188מחומ( ,יצר  .Lambrechtממוק על התק בגובה  2.5מטר מעל פני הקרקע.
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עמיד בפני קור של עד מינוס  30מעלות צלסיוס .טווח הפעילות :מ  -30עד  +70מעלות .טווח2 :
סמ"ק .דיוק . ±2 :רזולוציה 0.1 :מ"מ.
מד קרינה )גלובאלית(,CM3 pyranometer :יצר  .Kipp & Zonenגובה החייש  3.1 :מטר מעל פני
הקרקע .זמ תגובה ) %85מהמקרי( 18 :שניות .דיוק.±%2.5 :
מד טמפרטורת קרקע .107 temperature probe :חייש הותק בעומק של  10סנטימטר .טווח -35..:עד
 +50מעלות צלסיוס .דיוק ±0.5 :מעלות צלסיוס.
טמפרטורת אויר ולחות יחסית :נמדדות בעזרת  ROTTRONICS RH/Tמודל  .MP10TAגובה
החייש  2.8 :מטר מעל פני הקרקע .טווח פעילות .-40. :עד  +60מעלות צלסיוס .דיוק טמפרטורה ב
 .±0.2ºC :25ºCדיוק לחות יחסית  . ±1.5%זמ תגובה 0.25 :שניות.
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איור  :4התחנה המטאורולוגית ונתוני ראשוניי
מחודש דצמבר ) .2006מלמעלה – לחות יחסית,
טמפרטורה ,מהירות רוח ,קרינה(.

Date

ספרות
בונה י .וד .גלעד 1988 ,השלג על הר חרמו ותרומתו למקורות נהר הירד Hydro/1/1988 .
גלעד ,ד .וש .שוור ,1978 ,.ההידרולוגיה של אקוויפרי מקורות הירד Hydro/5/78 58 pp. .
Gilad, D. and J. Bonne 1990. Snowmelt of Mt. Hermon and its contribution to the sources of
the Jordan River. Journal of Hydrology 114, (1/2), 1-15.
Rimmer A. and Y. Salingar. 2006. Modelling precipitation-streamflow processes in Karst
basin: The case of the Jordan River sources, Israel, Journal of Hydrology 331/3-4, 524-542.
Simpson, B., Carmi, I. 1983. The hydrology of the Jordan tributaries (Israel). Hydrographic
and isotopic investigation. Journal of Hydrology 62: 225–242.
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המבח של צריכת חמצ ביולוגית ) (BOD5והערכת חומר אורגני זמי במי אג
ארקדי פרפרוב ואלכסנדר אוסטפניה )אוניברסיטת המדינה של בלרוס(
הקדמה ורקע תיאורטי
החומר האורגני במי טבעיי מורכב ממקטע זמי ) (OMLוממקטע בלתי זמי ) .(OMRהמקטע
הזמי )לבילי( מותמר עקב פעילות של הרכיבי הביוטיי במי ,בפרק זמ קצר יחסית של  25 15יו.
החומר הבלתי זמי )רפרקטורי( אינו משתנה בפרקי זמ קצרי ומהווה רכיב יציב של מחזור הפחמ
במערכות מימיות .מסורתית מעריכי את ריכוזו של החמר האורגני הזמי כצריכת חמצ ביולוגית )צח"ב
=  (Biological Oxygen Demand = BODבתנאי סטנדרטיי של חוש ובטמפרטורה קבועה של 20º
 ,Cמש  5ימי .הקינטיקה של צריכת חמצ מתוארת בספרות הלימנולוגית באמצעות הנוסחא:
(1

כאשרBODt :

]) BOD t = B ult [1 − exp(− kt
היא צח"ב ביו  Bult ,tהצח"ב הסופי או הכולל ,מבוטא כמג' חמצ /ל' ,ו – k
1

קבוע הריאקציה ,בעל יחידות של יו .
לפרמטרי של משוואה  ,1פרשנות לימנולוגית ברורה Bult :הוא הערכה של כמות החומר האורגני
הזמי ואילו  kמהווה מדד של זמינות .מבח הצח"ב הסטנדרטי של  5ימי מהווה מדד מזערי של החומר
האורגני הזמי ומשמש להערכת זיהו אורגני במי ,תו הנחה שמה שנמדד בפרק הזמ של המבח הוא
 70%של כלל החומר האורגני הזמי ביולוגי.
ארגו אחר של נוסחא  1מגדיר את היחס של צח"ב סטנדרטי לצריכת החמצ הכוללת כ –
) BOD t B ult = 1 − exp(− 5t

(2

א ההנחה ש  BOD5הוא  0.7 × Bultאזי .0.24 = k
מטרת העבודה המוצגת בזאת היתה לבחו את ערכי  kעל סמ נתוני ניסיוניי שנצברו מעבודה
בכנרת וכ באגמי נרו '.בבלרוס ואג לדוגה ברוסיה.
שיטת העבודה:
דוגמאות מי מהאגמי השוני )טבלה  (1נאספו בקרבת פני השטח כדי להימנע מהכללת חומרי
מחזרי ,כגו סולפידי ואמוניה .במעבדה הובאו הדוגמאות למצב של רוויה מלאה לחמצ  ,באמצעות
ערבול ,ואחר כ הודגרו בחוש ב  .20º Cע סיו ההדגרה נמדד ריכוז החמצ במי.
הפרמטרי של קינטיקת צח"ב

 Bultו  kממשוואה ) (2לעיל ,חושבו באמצעות פונקצית Solver

של הגיליו האלקטרוני .EXCELL
תוצאות ודיו
העקומי המחושבי של קינטיקת הצח"ב התאימו היטב לתוצאות הנצפות ,כאשר מקדמי
הקורלציה הריבועיי –  ,r2נעו בטווח של .0.92 1.00
ההשתנות העונתית של קבוע קינטיקת הצח"ב  ,kושל היחס  BOD5/Bultהייתה רבה )איור  ,(1וכ
גדולי היו ההפרשי בי האגמי )טבלה .(1

 BOD5/Bultהגבוה ביותר היה באג לדוגה –  ,0.57בה

בשעה שהער הנמו ביותר היה  0.10ונראה בכמה אגמי .בממוצע נע היחס  BOD5/Bultמ  0.11באג
בטורינו ההיפראאוטרופי עד ל  0.50באג לדוגה האוליגו מזוטרופי.
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מה שעולה מעבודתנו הוא שהקבוע  kבהחלט חורג מהנתו של  0.24המקובל בספרות הלימנולוגית
 BOD5/Bultמתפרש על טווח גדול בהרבה

כמדד לקצב פירוק החומר האורגני .אי לכ ,ג היחס

מהערכי שחושבו ופורסמו עד כה .הווה אומר שאי המדד הסטנדרטי של  BOD5בבחינת מדד אמי
להערכת כל החומר האורגני הזמי העומד לרשותה של המערכת המימית הנבחנת .
טבלה  :1שונות הקבוע  kשל קינטיקת הצח"ב והיחס ) BOD5/Bultממוצע ,מזער ומי( בכנרת אגמי נרו) '.בלרוס(
ולדוגה )רוסיה(.

Average
0.29
0.22
0.11
0.50
0.33

BOD5/Bult
Maximum
0.40
0.30
0.35
0.57
0.47

Average
0.068
0.050
0.024
0.140
0.080

Minimum
0.18
0.10
0.10
0.30
0.10

k, d-1
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0.086
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איור  :1השונות העונתית של היחס  BOD5/Bultבכנרת שני .2005 2006
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תרדמת תאי– אסטרטגית הישרדות ושימור בציאנובקטריה
אס" סוקניק ,אורה הדס ,דיתי ויינר מוציני ,ריקי פנקס ,נחמה מלינסקי רושנסקי ,רות קפל לוי
יצורי רבי פיתחו במהל האבולוציה יכולות מגוונות לעבור משלב גידול למצב של תרדמה תו
יצירת תאי ,איברי או חלקי בני קיימא המאפשרי הישרדות בתנאי סביבה קשי .התהליכי
הקשורי בכניסה לשלב התרדמה וההתעוררות ממנו באורגניזמי שוני ,לעתי בפרקי זמ של דקות או
שעות ,אינ ידועי דיי .במחקר תשתית ,במסגרת האיחוד האירופי ,בשיתו" פעולה ע קבוצות מחקר
באר .ובאירופה נעשה מאמ .משולב לאפיי מנגנוני שימור משותפי לאורגניזמי מקבוצות טקסונומיות
שונות :כמו שמרי אפיה ,רוטיפרי ,דגי ,סרטני ואצות כחוליות .בי הציאנובקטריה )כחולוית( ,מיני

רבי השיכי לסדרת ה  ,Nostocalesביניה ג אפניזומנו אובליספורו וצילינדרוספרמופסיס קוספיס
הנפוצי בכנרת ,המייצרי תאי ייחודיי ,אקינטי ,המאפשרי שרידות של המאגר הגנטי לתקופות
ארוכות ,כשהתנאי הסביבתיי אינ מתאימי לגידול ולהתפתחות וגטטיבית של האורגניזמי .ע
השיפור בתנאי הסביבה האקינטי נובטי ומאפשרי התפתחות מחודשת של האוכלוסייה העשויה להגיע
למצב של פריחה )איור  .(1החשיבות של התפתחות אקינטי ונביטת למחזורי הפריחה השנתיי של
כחוליות בגופי מי רבה ,ומקנה לאורגניזמי אלו יתרו סביבתי מובהק בתחרות ע אורגניזמי
פוטוסינתטיי אחרי על המשאבי הסביבתיי בתנאי משתני .התנאי הסביבתיי והתגובות
התאיות המעורבות ביצירת אקינטי לא נחקרו לעומק ואינ מאופייני היטב .יתר על כ המנגנוני
המאפשרי לתאי הקיימא לשרוד תקופות ארוכות והאותות החיצוניי המשרי נביטה והתפתחות אינ
ידועי.

איור  :1תיאור סכמתי של מחזור החיי של ציאנובקטריה מקבוצת ה  Nostocalesאליה משתייכת האפניזומנו .
אקינטי )מסומני באדו( ,נוצרי במצב עקה ומחסור במזיני ,שוקעי לקרקעית ונשמרי ש כגופי קיימא עד
לשינויי בתנאי הסביבתיי ,המאפשר נביטה והתפתחות מחודשת של האוכלוסיה בגו" המי .מיני רבי של
 Nostocalesמיצרי בתנאי מחסור באמוניה וניטראט תאי מיוחדי )הטרוציטי( המתמחי בקיבוע חנק  .לקוח
מ . (2006) Hense and Beckmann

בסקירה זו אנו מציגי את ממצאי המחקר המתמקד בתרדמה של אפניזומנו אובליספורו כמיצג
של ציאנובקטריה חוטיות ,בתהליכי הקשורי ביצירת האקינטי ,ובנביטת לקראת התפתחות הפילמנט
הווגטטיבי והופעה מחודשת של פריחה אפשרית באג.
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יצירת אקינטי ב אפניזומנו אובליספורו
בתרביות מעבדה של אפניזומנו אובליספורו נוצרי תאי קיימא )אקינטי( כאשר התרבית
מסיימת את הגידול המעריכי )הלוגריתמי( ונכנסת ,בעקבות התדלדלות המזיני במצע ,לשלב גידול
סטציונרי .מעקב מיקרוסקופי אחר המורפולוגיה של אפניזומנו מגלה שבתנאי אלו חלק מהתאי
שבפילמנט עוברי התמיינות ומשני את צורת כפי שמוצג באיור  .2תהלי יצירת תאי קיימא אינו
ייחודי לתרביות מעבדה ,ומעקב אחר אוכלוסיית האפניזומנו המתפתחת בכנרת בחודשי הקי .והסתיו
מגלה שאקינטי נוצרי כבר בשלבי ראשוניי של הפריחה ומגיעי לתפוצה מרבית לקראת התמוטטות
הפריחה )איור  .(3חשוב לציי שריכוז האקינטי )מספר אקינטי לפילמנט( המופיע באיור  3מייצג רק את
האקינטי הקשורי לפילמנטי ,א לא את אלו שנותקו מהפילמנט ושקעו לקרקעית ויהוו ,ע נביטת
בעונה הבאה ,את המזרע לחידוש האוכלוסיה.
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איור  :2צילומי ממיקרוסקופ אור
)משמאל( וממיקרוסקופ פלואורוסנטי
)מימי ( של פילמנט של אפניזומנו ע
אקינט בשלב התפתחות מתקד.

איור  :3מעקב אחר תפוצת פילמנטי ואקינטי של אפניזומנו במי הכנרת
במהל חודשי הקי .והסתיו .1997

מה ה התנאי הסביבתיי המעודדי יצירת אקינטי?
בניסויי שערכנו בתרביות מעבדה של אפניזומנו אובליספורו שגדלו בתנאי סביבתיי שוני,
נמצא שמחסור בזרח מהווה גור סביבתי חשוב בהשריית תהלי יצירת האקינטי .נית היה להאי .את
תהלי יצירת האקינטי כאשר תרבית בסו" שלב הגידול האקספוננציאלי נשטפה והורחפה מחדש במצע
חסר זרח ) .איור  .(4בתנאי אלו נעצר הגידול במספר התאי הווגטטיבי בתרבית א כי חלה עליה
מתונה מאד בריכוז הביומאסה .במקביל חלה ירידה בתכולת הזרח התאי ,וכשזה יורד מתחת לער ס"
מסוי )לאחר כ  10ימי( מתחילה התפתחות אקינטי .בשלבי הראשוניי נית בהסתכלות
מיקרוסקופית להבחי בהתמיינות ראשונית של תאי השוני בגודל מהתאי הוגטטיביי ומפוזרי
לאור הפילמנט במרחקי לא קבועי זה מזה .אקינטי הנוצרי מאופייני במבנה מגורגר ובדופ תא
עבה יחסית .בשלב הראשוני רוב התאי קשורי לפילמנט ורק מאוחר יותר נית לצפות בתאי חופשיי
שתפוצת בתרבית גדלה )איור  .(4תרביות ביקורת שהודגרו בתנאי של זרח מלא המשיכו להתפתח
בקצב מעריכי ולא נצפתה בה התפתחות אקינטי ,למעט פרטי בודדי בשלבי הראשוניי של הגידול
)איור .(4
הגבלת הגידול ע"י הרעבה לחנק מקובע )ניטראט או אמוניה( אינה מלווה ביצירת אקינטי.
בתנאי אלו מתפתחי תאי המתמחי בקיבוע חנק אטמוספרי )הטרוציטי( המאפשרי לתרבית
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להתגבר על המחסור בחנק מקובע .המש גידול התרבית יביא בסופו של דבר להתדלדלות מקורות הזרח ,
התרבית תיכנס לשלב הגידול הסטציונרי ,ורק בעקבות כ תחל התמיינות של תאי לתאי קיימא –
אקינטי .במצב זה נית למצוא בתרבית נוכחות מעורבת של אקינטי והטרוציסטי פזורי לאור
הפילמנטי.
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איור  :4מעקב אחר התפתחות ויצירת אקינטי בתרבית אפניזומנו בתנאי של מחסור בזרח  A .שינוי בריכוז
הביומאסה במצע חסר  Pלעומת מצע בקרה מלא B .שינוי בתכולת הזרח בביומאסה – C .תפוצת האקינטי
תפוצת אקינטי בתרבית ביקורת .תרבית אפניזומנו בסו" שלב הגידול
בתרבית מורעבת לזרח  ,ו D
האקספוננציאלי נשטפה במצע חסר זרח והורחפה מחדש במצע ללא  .Pתרבית הביקורת הורחפה במצע BG-11
מלא.

בנסויי מעבדה נוספי נמצא ,שסילוק יו אשלג ממצע הגידול גור לעיכוב הגידול )טבלה ,(1
ובריכוז אשלג של כ ) 0.1 mMכ  50%מריכוז האשלג במצע  ( BG11נוצרת עקה המתבטאת בהתפתחות
של אקינטי שמספר עולה ע המחסור באשלג )איור  .(5בתצפיות ומדידות של תרביות שעברו
אינדוקציה ליצירת אקינטי במגבלה של אשלג נמצא שלאחר  7ימי גידול בתנאי חסר של אשלג רוב
האקינטי קשורי לפילמנטי בעוד שלאחר שבוע נוס" רוב האקינטי ניתקי מהפילמנט ונמצאי
כגופי קיימא חופשיי במצע )איור  .(5מה היא החשיבות של מגבלת אשלג ליצירת אקינטי?
בציאנובקטריה יו האשלג מעורב בבקרת מאז המלחי הפנימי )אוסמורגולציה( והכרחי לייצוב
הריבוזומי האחראיי לסינתזה של חלבוני .הא בתנאי טבעיי סביר שריכוז האשלג במי ירד?
קרוב לוודאי שלא .סביר יותר שבתנאי יובש והתאדות יעלה ריכוז האשלג ובמקביל יעלה ריכוז כלל
היוני בתמיסה .לפיכ אנו מניחי שעקת אשלג גורמת למכלול שינויי בתאי ,ולסדרה של אותות
פני תאיי ,שחלק מתורג להתחלת תהלי ההתמיינות של תא מסוי בפילמנט לתא קיימא .מה ה
אותות פנימיי אלו? כיצד ה מתעוררי בתגובה למחסור באשלג ? מה ה התהליכי התאיי
המתקיימי בתגובה לאותות אלו? .תשובות לשאלות אלו ולשאלות נוספות הקשורות בבקרה התאית של
יצירת אקינטי באפניזומנו אנו מקווי לקבל בעזרת פענוח הבקרה הגנטית של תהליכי בעזרת יישו

חדשות הכנרת 2007

ע"מ 24

גישות מולקולריות .בסדרת ניסויי נוספת שערכנו נית היה להראות שג למשטר ההארה השפעה על
התפתחות אקינטי הבאה לידי ביטוי כאשר התרבית מורעבת לזרח או נטולת אשלג  .על פי ממצאי
אלו בשלב זה נית להגדיר מחסור באשלג כגור ראשוני בהשריית ההתפתחות של אקינטי באפניזומנו
ומחסור בזרח או מנת תאורה )המכפלה של עוצמת ההארה ומש ההארה( גבוהה כגור משני.
טבלה  :1זמ דור של תרביות אפניזומנו שגדלו בריכוזי אשלג שוני.
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איור  :5תפוצת אקינטי בתרביות של אפניזומנו שגדלו בריכוזי אשלג שוני .העמודות הצבעוניות מייצגות ריכוז
אקינטי הקשורי לפילמנט והעמודות הלבנות את ריכוז האקינטי החופשיי בתרבית.

פעילות פוטוסינתטית באקינטי
מעקב מיקרוסקופי אחר התפתחות אקינטי הראה שההתפתחות אינה סינכרונית .בפילמנטי
אחדי מתפתחי מספר אקינטי בו זמנית א לא כול באותו שלב התפתחותי .שימוש במיקרוסקופ
פלורוסנטי הראה שאקינטי בשלבי התפתחות שוני ,הקשורי לתאי וגטטיבי ומהווי חלק
מהפילמנט ,זוהרי באותה מידה כמו התאי הווגטטיבי .לעומת זאת מרבית האקינטי הבוגרי
המנותקי מהפילמנט אינ זוהרי .הזהירה הפלואורוסנטית של התאי הווגטטיבי ושל האקינטי
הקשורי אליה ,נובעת מנוכחות כלורופיל ופיגמנטי נוספי )פיקוביליני( המשתתפי בתהלי
הפוטוסינתזה .בעזרת מערכת מדידה פלאורוסנטית ייחודית (Pulse Amplitude Modulation) PAM
 Fluorometerהמורכבת על מיקרוסקופ נית היה לבצע מעקב ומדידה של הפעילות הפוטוסינתטית
בתאי וגטטיבי ובאקינטי .יישו של מערכת כזו למעקב אחר התפתחות אקינטי בתרביות של
אפניזומנו הראה שאקינטי הקשורי לתאי וגטטיבי בפילמנט מבצעי פעילות פוטוסינתטית ברמה
דומה לתאי הוגטטיבי הסמוכי אליה .הפעילות הפוטוסינתטית של תרבית אפניזומנו מוגבלת זרח ,
לאחר כ  7ימי גידול ,נמוכה באופ מובהק מהפעילות שנמדדה בתאי וגטטיבי בתרבית ביקורת שגדלה
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בתנאי אופטימליי )איור  .(6הפעילות הפוטוסינתטית שנמדדה באקינטי שהתפתחו בתרבית מוגבלת
זרח היתה נמוכה א במעט מהפעילות שנמדדה בתאי הוגטטיבי .לעומת זאת ,באקינטי "בוגרי"
שהצטברו לאחר כשלושה שבועות כתאי חופשיי בתרבית מוגבלת זרח  ,לא נמדדו שינויי בסיגנל
הפלואורוסנטי במדידה במערכת ה  ,PAMדהיינו תאי אלו בעלי כושר מוגבל בביצוע פוטוסינתזה וזאת
כתוצאה מאובד של רכיבי מסוימי של המערכת הפוטוסינתטית או של המערכת כולה.

איור  :6עקומות המתארות קצב העברת אלקטרוני יחסי ) (rETRבמערכת הפוטוסינתטית בתגובה לעוצמת הארה.
המדידות נערכו במערכת  PAMהקשורה למיקרוסקופ אור ומאפשרת מדידת הפעילות בתאי בודדי .המדידות
בוצעו בתאי וגטטיבי של פילמנטי )טריכו( בתרבית ביקורת של אפניזומנו שגדלה בתנאי אופטימליי
)ביקורת( ,בתאי וגטטיביי ,ובאקינטי שהתפתחו באותו פילמנט בתרבית מורעבת לזרח )מתו Sukenik et al,
.(2007

חומרי תשמורת באקינטי
החלבו ציאנופיצי מהווה חומר תשמורת במיני רבי של כחוליות .הריכוז התאי של חלבו זה
משתנה באפניזומנו כתלות בתנאי הגידול .ציאנופיצי הוא חלבו הבנוי מיחידות של ארגיני ואספרטאט
)איור  ,(7ומסונתאז בראקציה אנזימטית על ידי האנזי ציאנופיצי סינתאז ולא על פני ריבוזומי
המשתמשי בתבנית גנומית מוגדרת .בשיטות ניקוי והפרדה פשוטות יחסית נית היה להפיק חלבו זה
מתרבית של אפניזומנו בדרגת ניקיו גבוהה .אנליזה של החלבו הנקי הראתה יחס מולרי של  1ל  1.4בי
ארגיני ואספרטאט ונוכחות זניחה של חומצות אמיניות אחרות כמו גליצי ליזי וטירוזי  .אנליזה של
חומצות אמינו בתרבית אפניזומנו ובאקינטי של אפיניזומנו הראתה עליה בתפוצה היחסית של חומצות
האמינו אספרטאט וארגיני באקינטי )טבלה  .(2עליה זו קשורה ככל הנראה בצבירה של חלבו התשמורת
ציאנופיצי באקינטי של אפניזומנו  .מתי מתקיימת הסנתזה של חלבו זה וכיצד היא מבוקרת? הא
הסנתזה המוגברת והצבירה של חלבו זה ייחודיי לאקינטי או שבתנאי המשרי יצירת אקינטי
קיימת צבירה של ציאנופיצי ג בתאי הוגטטיביי וג באקינטי? שאלות אלו יקבלו מענה ע יישו
כלי מולקולריי למעקב אחר הביטוי הסלקטיבי של הגני האחראיי על סנתזת ופירוק הציאנופיצי
באפניזומנו .

איור  :7מבנה סכמתי של ציאנופיצי  ,חלבו התשמורת של כחוליות

חדשות הכנרת 2007

ע"מ 26

טבלה  :2תפוצה יחסית )מול  %מס כל חומצות האמינו בתא( של חומצות אמינו אספרטאט וארגיני בתרבית
אקספוננציאלית של אפניזומנו  ,ובתאי קיימא )אקינטי( שבודדו מתרבית לאחר  3שבועות בתנאי המשרי יצירת
אקינטי.

Akinetes

Vegetative culture

Amino acid

20.4

11.7

Asp

19.1

7.4

Arg

התנאי לנביטה של אקינטי
מה ה התנאי המשרי נביטה של אקינטי בסביבת הטבעית? שאלה זו נחקרה באגמי רבי
בעול .במרבית המקרי תשובה מוגדרת התקבלה רק כאשר ניסויי הנבטה נערכו בתנאי מעבדה .בעקבות
הגדרת התנאי המשרי יצירת אקינטי באפניזומנו וקבלת סטוק של אקינטי מבודדי נית היה לבצע
ניסויי נביטה במעבדה ,להגדיר את השלבי המורפולוגיי השוני המאפייני את תהלי הנביטה ולקבוע
את התנאי הסביבתיי המיטביי לנביטה.
אקינטי הופקו מתרבית שעברה אינדוקציה ליצירת אקינטי ונוקו מתאי וגטטיבי .האקינטי
הודגרו במצע  BG 11בתוספת ריכוזי זרח שוני .הנביטה החלה כעבור  6שבועות ובמצע שהכיל µM
 400זרח נבטו מעל  24 %מהאקינטי )טבלה  .(3מעקב מיקרוסקופי אחר תהלי הנביטה של אקינטי
שבודדו מתרבית אפניזומנו והודגרו בטמפרטורות של  22 oC ,18 oCו  25 oCמצאנו שבתו האקינט
מתפתח ) germlingנבט( שלעיתי עובר חלוקה ראשונית לשני תאי בת .לאחר מכ ה  germlingנחל.
דר פתח שנוצר במעטפת האקינט ויוצא דר אחד מקטבי האקינט כשקליפת האקינט נשארת שלמה.
תהלי החלוקה )איור  (8נצפה בשלוש הטמפרטורות א הוא מוקד יותר בטמפ' של .22 25 oC
טבלה  :3אחוז נביטת אקינטי במצע  BG 11בתוספת של ריכוזי זרח שוני.
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איור  :8שלבי בנביטת אפניזומנו מאקינטי מבודדי שהוחזרו למצע  BG 11והודגרו בטמפרטורה של a .25 oC
– אקינט בוגר קשור לפילמנט b .אקינטי שבודדו ונוקו מתרבית לאחר  3שבועות אינדוקציה ליצירת אקינטי.
 c,dהנבט ) (germlingבתו האקינט" – e .מכסה" האקינט נפתח – f .חלוקה לשני תאי בת בתו האקינט– g-j .
יציאת ה  germlingהחוצה מתו האקינט – k .פילמנט צעיר.
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בקרה גנטית של יצירת אקינטי הבשלת ונביטת
מעקב פיסיולוגי ומיקרוסקופי אחר תהלי ההתמיינות של אקינטי ,הבשלת ונביטת אינו מגלה
את התמונה השלמה של מכלול התהליכי התאיי המעורבי בשלבי ההתפתחות השוני .תהליכי אלו
מתחילי בעקבות קליטה של אות סביבתי המתורג בתאי הפילמנט לסדרה של סיגנלי פנימיי
המעורבי בבקרה הגנטית של התהליכי ובסופו של תהלי יביאו ליצירת אקינט בשל או לנביטתו .זיהוי
הגני המעורבי בתהליכי אלו הוא מורכב ודורש היכרות ע הגנו של האפניזומנו וזיהוי הגני
העוברי ביטוי או מושתקי לאור התהלי.
סקירה של הספרות הרלוונטית העלתה דיווחי רק על ארבעה גני שזוהו כבעלי תפקיד
בהתמיינות התאי לאקינטיAvaK .1 :

האקינט מרקר שפעילותו אינה ידועה – DevR .2 .המקודד

לחלבו מתוו שתפקידו להעביר את הסיגנל מהרצפטור הלאה – HepA .3 .מקודד לטרנספורטר של
פוליסכרידי לבניה תקינה של מעטפת אקינטי והטרוציסטי HetR .4 .מקודד לפרוטאזה בעלת יכולת
לקשור  .DNAא למעשה תפקיד של חלבוני אלו בתהלי ההתמיינות אינו ידוע )טבלה .(4
על מנת לפענח את הגנו של אפניזומנו אובליספורו נבנתה ספריה גנומית ב ,pCC1FOS
המכילה  28,416פוסמידי כאשר כל פוסמיד מכיל מקטע  DNAשל כ  40אל" נוקלאוטידי .הספריה
יוצרה על ידי קבוצת המחקר של ריצארד ריינהרדט במכו מקס פלנק ,דהל ,ברלי  .כ  3480פוסמידי
רוצפו בקצוותיה )כ  700בסיסי לקריאה( .הרצפי שהתקבלו )סה"כ  ,(7602קובצו והותאמו לסקירה
וניתוח בעזרת כלי של ביואינפורמטיקה .בשיטות אלו זוהו  3687קונטיגי )סדרה של רצפי היוצרי
בעזרת תוכנת מחשב רצ" אחד ארו( ,מתוכ  60%היו סינגלטונס )רצ" יחיד שאינו דומה לא" רצ" אחר
בבסיס הנתוני( ,ו  18%מכילי רק שני רצפי .כיוו שהתרביות שנשלחו ליצירת הספריות לא היו
אקסניות ,היה צור בהפרדה בי רצפי של אפניזומנו לאלו השייכי לחיידקי אחרי .ניתוח המידע
הגנטי בעזרת כלי חישוביי ובסיסי מידע קיימי הראה ש  11%מהקונטיגי )שני רצפי ויותר( אינ
מורכבי מרצפי של אפניזומנו  ,בעוד בסינגלטוני  82%מהרצפי מקור באורגניזמי פרוקריוטי
אחרי .מתו הקונטיגי שהגדרנו כשייכי לאפניזומנו  67%מה דמו לחלבוני של Nodularia
 spumigena CCY9414ורק  5%מה דמו לחלבוני של  . Anabaena variabilis ATCC 29413מכא
אנו למדי שאפניזומנו קרובה יותר אבולוציונית לנודולריה.
הקונטיגי שנוצרו משמשי כבסיס נתוני למציאת רצפי של גני נבחרי באפניזומנו  .כ
למשל הצלחנו לאתר שלושה מתו ארבעת הגני שזוהו כמעורבי ביצירת אקינטי ושאת ביטויי אנו
מעונייני ללמוד במהל התמיינות התאי לאקינטי .הג הרביעי  DevRבודד ישירות מהגנו בעזרת
 random primersשתוכננו כנגד אזורי שמורי בחלבו  .טבלה  4מציגה רשימה של גני שעשויי להיות
מעורבי בתהלי יצירת האקינטי ונביטת ואת חשיבות בתהליכי תאיי אלו .רמת הביטוי של גני
אלו תיבדק בתרבית אפניזומנו שהושרתה ליצירת אקינטי על ידי החסרת אשלג ממצע הגידול ,בשיטה
של  RT-PCRורמת הביטוי בתאי השוני תיבח בשיטות היברידיזציה תאית.
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 רשימה חלקית של גני המעורבי או עשויי להיות מעורבי ביצרת אקינטי הבשלת ונביטת:4 טבלה
. באפניזומנו
Gene
AbrB-like

General function
Transcription factor

AvaK
CphA1

unknown
Cyanophycin Synthetase

CphA2

Cyanophycin Synthetase

CphB

Cyanophycinase

DevR

two-component system,
regulator
Initiator of DNA replication
tubulin like GTPase
Gluthation reductase
Gluthation reductase
ABC transporter

DnaA
FtsZ
GRX1
GRX2
HepA
HetR
KaiB
KdpA(132)
KdpA(26)
SOD

protease with DNA binding
activity
Maintains the circadian rhythm
K+ transporting ATPase chain A
K+ transporting ATPase chain A
Superoxide dismutase

Akinete related function
Regulator of sporulation in B. subtilis, identified by
Shalev Alon et al (2005) in A. ovalisporum
Akinete marker (Zhou and Wolk, 2002)
Accumulation of storage proteins during the
formation of akinetes
Accumulation of storage proteins during the
formation of akinetes
Degradation of storage proteins in akinetes during
the germination
Akinete induction when over expressed (Campbell et
al., 1996)
DNA replication marker
Cell division marker
Oxidative stress – stimuli for akinete formation?
Oxidative stress – stimuli for akinete formation?
required for deposition of akinetes polyssacharides
(Leganes, 1994)
required for akinete differentiation & expressed in
akinetes (Leganes et al., 1994)
Regulation and control of cellular processes
Regulation and signaling of induction of akinetes
Regulation and signaling of induction of akinetes
Oxidative stress – possible stimuli for akinete
formation?
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שימוש במודלי אקולוגיי לניהול טוב יותר של הכנרת ואג ההיקוות
גדעו גל ,ארקאדי פרפרוב ואודי וגנר
הקדמה
השימוש במודלי אקולוגיי להדמיית מערכות אקווטיות הופ יותר ויותר לחלק מכלי הניהול של
מנהלי מקורות מי .היתרונות הטמוני בשימוש במודלי רבי :המודלי מספקי למנהלי משאבי המי
ולמדעני כלי לניתוח והבנת תהליכי המתרחשי באקוסיסטמה ,כגו הכנרת ,כמו ג את היכולות לבחו
את השפעת של תרחישי ניהול ושינוי ,טבעיי או אחרי ,על משאב המי .ישו מודל כזה לכנרת
פותח בפני מנהלי משאב חשוב זה )רשות המי( אמצעי נוס" לבחינת השפעת התהליכי על המערכת
האקולוגית ואיכות המי של הכנרת.
בשני האחרונות מופעלת במעבדה לחקר הכנרת מערכת מודלי שזכו לכינוי "מודל כנרת".
המערכת מורכבת ממודל פיזיקאלי חד מימדי ) (DYRESMומודל אקולוגי ) .(CAEDYMהמודל
הפיזיקאלי משמש להדמיה של הפיזור האנכי של טמפרטורה ומליחות באגמי ומאגרי מי .זהו מודל
המבוסס על הדמיית התהליכי הפיזיקאליי העיקריי המתרחשי באגמי והגורמי לשינויי של
טמפרטורה ומליחות ע הזמ  .יישו המודל לכנרת נעשה במטרה לדמות שינויי עונתיי ,שנתיי ,ורב
שנתיי של טמפרטורה ומליחות באג ,וכ כבסיס להפעלת המודל האקולוגי .המודל האקולוגי מתאר את
התהליכי הביוכימיי העיקריי המתרחשי באקוסיסטמות אקווטיות .המודל תוכנ בעיקרו לבחו
תהליכי העשרת אגמי בנוטריינטי )איוטרופיקציה( ,מבנהו דומה למבנה של המודלי מהסוג N-P-Z
)נוטריינטי פיטופלנקטו זואופלנקטו ( ,והוא כולל ג את התהליכי המשפיעי על החמצ המומס במי
ועל משתני מצב נוספי .המודל כולל ,ביו השאר ,תהליכי תלויי מי וקבוצות טקסונומיות כגו היכולת
לדמות ולהפריד בי קבוצות פיטופלנקטו שונות .סקירה מפורטת על מערכת המודלי נית למצוא
בדוחות פרויקט המודלי.
לשימוש במודל חד מימדי כדוגמת מודל כנרת יש מספר יתרונות הכוללי פשטות בהפעלה ,קלות
יחסית באימות התוצאות ,וזמ הרצה קצר .א ישנ ג חסרונות ,שהמרכזי שבה הוא חוסר דיוק
בתיאור תהליכי מרחביי באג כדוגמת גלי פנימיי ,היווצרות כתמי ותהליכי תלויי צפיפות
בביולוגיה .חוסר דיוקי אלו ,הנובעי משימוש במודל חד מימדי ,משפיעי על יכולת החיזוי של המודל.
בחינת תרחישי
לאחרונה ניצלנו את היכולת לבצע הרצות על פרקי זמ ארוכי על מנת לבחו את התוצאות
הצפויות של מספר תרחישי ניהול ,והשפעת על איכות המי של הכנרת .על מנת לבחו את ההשפעות
הצפויות משינויי באג ההיקוות של הכנרת על איכות המי הרצנו תרחישי שבה שינינו את כמות
הנוטרינטי הנכנסי לכנרת דר נהר הירד  .נוטריינטי אלו משמשי כחומרי דש חיוניי להתפתחות
האצות בכנרת ,והדעה הרווחת היא שככל שכמות הנוטריינטי הנכנסי לאג גבוהה יותר כ תגדל ג
כמות האצות .על מנת לבצע בדיקה כזו ביצענו הרצות של המודל על פני  10שני .בהרצות אלה
השתמשנו בנתוני אקלימיי ונתוני של הכניסות של הנחלי והשאיבות משנת  ,2000שהועתקו ליצירת
נתוני קלט באור מצטבר של  10שני .לצור בדיקת השפעת כמויות הנוטריינטי ביצענו שינויי בנתוני
הקלט למודל ,כ שריכוזיה בנהר הירד שונו בטווח שבי פי  0.1ועד פי  10מהריכוזי הממוצעי כיו.
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לצור הרצות אלו המודל כלל חמש קבוצות של אצות ,שלוש קבוצות של זואופלנקטו  ,חיידקי,
והמרכיבי הכימיי העיקריי בכנרת.
תוצאות
תוצאות ההרצות היו מפתיעות ,ובניגוד לצפוי העלייה בכמות הזרח הנכנס לאג לא גרמה לעלייה
חדה בכמות הזרח הכללי באג ,המורכב מזרח במי וזרח הכלוא בגופי האורגניזמי השוני כדוגמת
האצות )איור .(1רק בשינויי גדולי של עלייה פי  10בכמות הזרח הנכנס לאג הייתה קפיצה גדולה
בכמות הזרח הכללי הצפוי באג .לעומת זאת העלייה בתרומה היחסית של הכחוליות לסה"כ הביומסה
של האצות באג עלתה באופ חד יותר.
Normalized values, Pload scenario
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איור  :1שינויי בכמות הזרח הכללי ובתרומה היחסית של הכחוליות לסה"כ ביומסת האצות באג ע שינויי
בכמות הזרח הנכנס לאג בטווח של פי  0.1ועד פי  10מריכוזי ממוצעי של נתוני אמת .הערכי ה ביחס לער
המתקבל בהרצת הבסיס שבו כמות הזרח הנכנס שוות ער לממוצע האמיתי )הציר האנכי הימני הוא בסקאלה
לוגריתמית(.
Normalized values, N&Pload scenario
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איור  :2שינויי בכמות הזרח הכללי ובתרומה היחסית של הכחוליות לסה"כ ביומסת האצות באג ע שינויי
בכמויות הזרח והחנק הנכנסות לאג בטווח של פי  0.1ועד פי  10מריכוזי ממוצעי של נתוני אמת .הערכי ה
ביחס לער המתקבל בהרצת הבסיס שבו כמות הזרח הנכנס שוות ער לממוצע האמיתי )הציר האנכי הימני הוא
בסקאלה לוגריתמית(.
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המצב היה שונה כאשר היה מדובר בשינויי בו זמנית בכמות הזרח והחנק )איור  .(2במקרה זה
העלייה בכמות הזרח הכללי ובתרומה היחסית של הכחוליות גבוהה בהרבה .כשבוחני את השטפי
השוני המשפיעי על ריכוז הזרח הכללי באג מסתבר שישנו תהלי של וויסות עצמי .ע העלייה
בכמות הזרח הנכנס ,קצב השקיעה של הזרח הול ועולה במקביל לירידה מסוימת בקצב שחרור הזרח
מהקרקעית )איור .(3
Normalized values, Pload scenario
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איור  :3השינויי בקצבי השקיעה והשחרור מהסדימנטי של זרח בתרחישי שינויי הזרח במי הנכנסי לכנרת
)הציר האנכי הימני הוא בסקאלה לוגריתמית(.

תוצאות ההרצות מעלות אפשרות שבניגוד לדעה הרווחת אי יחס פשוט בי כמות הזרח הנכנסת
לאג לכמויות הזרח הכללי שבמי .המשמעות של תוצאות אלו היא שצמצו כמויות הזרח הנכנסות
לכנרת מאג ההיקוות אינה פעולה מספקת לצור צמצו ההשפעה של אג ההיקוות על איכות המי של
הכנרת .ההשפעה הגדולה שיש לשינויי סימולטאניי בכמויות הזרח והחנק מחזקת טענה זו ועל מנהלי
משאב יקר ער זה לקחת בחשבו שיש צור בצמצו החנק והזרח הנכנסי לכנרת על מנת להביא
לשינויי באג עצמו.
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ההתאדות מהכנרת
אלו רימר ,יורי לצ'ינסקי
הקדמה
להתאדות מהכנרת יש השפעה רבה מאד על הפחתת כמות המי הזמיני ,ותפקיד מרכזי בקביעת
המליחות ) ,(Assouline 1993; Rimmer and Gal 2003; Rimmer 2003המהווה מדד חשוב ביותר
באיכות המי של האג.
הערכות מי זמיני לשאיבה ,והיבטי שוני של איכות המי ה פרמטרי עיקריי במערכת
קבלת ההחלטות בניהול הידרולוגי של האג .המידע הדרוש לצור זה מסופק בד"כ ע"י מדידות וחישובי
שגרתיי .חישוב ההתאדות בכנרת מבוסס כיו לחלוטי על שיטת הערכה יחידה )מאז מי וחו חודשי(,
שנחשבת לשיטה מדויקת יחסית.
מאזני מי ,מלח וחו מחושבי בתו כל שנה הידרולוגית ע"י יחידת אג ההיקוות של מקורות ,על
בסיס חודשי ,עבור השנה שעברה .מאזני אלה מסכמי את כניסות ויציאות המי ,כולל ההתאדות
החודשית .חישוב מתו מאזני מי ע"פ כ  18שנה מראה כי בממוצע שיעור ההתאדות מהאג הוא כ 240
מלמ"ק ,המהווי כ  35%מכלל המי היוצאי מהאג בשנה ממוצעת .בשני יבשות ,כאשר מצמצמי
את שאיבת המי מ האג ,שעור ההתאדות עלול להוות למעלה מ  50%מכלל המי היוצאי .המגבלות
של שיטת החישוב הנוכחית ה א .למרות המאמצי המושקעי על מנת למדוד את הכמויות החודשיות
בצורה המדויקת ביותר ,השגיאות בחישוב ההתאדות )לעתי כ  5מלמ"ק לחודש( ה עדיי הרכיב העיקרי
בשגיאות הקיימות בחישוב מאז המי ,בעיקר בחודשי הקי.(1981 Winter ;2003 Rimmer and Gal) .
ב .במתכונת הנוכחית החישוב מבוצע רק בסו" כל שנה הידרולוגית .ג .ישנ עדויות שהתאדות מפני המי
המחושבת מתו מאזני המי והחו של האג איננה דומה בהכרח לזו שמתקבלת כאשר משתמשי
בשיטות אחרות .לדוגמא נית לציי את ההשוואות שביצעו  (1993) Assouline and Mahrerבי התאדות
שעתית המחושבת בשיטת המאז  ,לבי זו שחושבה בשיטת  .Eddy correlationעל פי דוגמא אחרת ישנ
סטיות משמעותיות של ההתאדות ושל החו המוחשי המחושבי מתו המודל הפיזיקאלי החד מימדי
 DYRESMעבור הכנרת ) (2003 Gal et al.מהערכי שחושבו בעזרת מאזני.
התאדות ושטפי שטח פני ה פרמטרי מרכזיי ,שמדידת וחישוב המדויק תסייע רבות ה
בקביעת מאזני המי וה בקביעת מצבו הפיזיקאלי של האג .מצאנו לפיכ לנכו לפתח לעבד באופ מקי"
את המדידות הקיימות לצור חישובי התאדות ,ולחשב אותה בשיטות שונות ובסקאלות זמ שונות ,על
מנת לאמת ולבחו את התוצאות כנגד חישובי ההתאדות החודשיי מתו מאזני המי והחו של האג.
מטרה
חישוב של שט" ההתאדות בכל סקלת זמ דורש מדידה סימולטאנית של משתני רבי ,שברוב
נמדדי באופ רצי" :טמפרטורת אויר ,טמפרטורת פני המי ,לחות יחסית ,מהירות וכיוו רוח ,קרינה
ארוכת גל ,קרינה קצרת גל ,וטמפרטורת פרופיל המי .במאמר זה נדגי בקצרה כיצד נית לנצל את מאגר
הנתוני המטאורולוגיי ,בחלק של המעבדה לחקר הכנרת ,ובחלק ממקורות מידע אחרי )שמ"ט,
מקורות( ע"מ להשוות ,לשפר ולאחד את השיטות השונות לחישוב שיעור ההתאדות מהכנרת .במאמר זה
בכוונתנו להציג בקצרה את הערכות שעור ההתאדות החודשית והיומית מהכנרת בהתבסס על השיטות
הבאות:
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.1
.2
.3
.4

התאדות מגיגית
מאזני אנרגיה )חו(
שיטת Penman-Monteith
חישוב ישיר של שטפי שטח פני במצב של יציבות אטמוספרית

שיטות להערכת ההתאדות
התאדות מגיגית
ההתאדות מהכנרת שונה בתכלית מההתאדות המדודה מתו גיגית  ,Aא ע זאת חשוב מאד
לבחו את התוצאות ולהשוות ע"מ להבי את הגורמי העיקריי המשפיעי על ההתאדות מהאג .לצור
כ בחנו מדידות התאדות מתו גיגית סטנדרטית מסוג  .Aההתאדות היומית מגיגית ) EPמ"מ( כפונקציה
של היו בשנה ) (JDאופיי ע"י משוואה אמפירית מחזורית:

])) E P = b E [1 + ⋅a E sin (λ E ⋅ (JD + ω E

(1
כא  aEו  bEה קבועי המגדירי את האמפליטודה )מ"מ(;  λEהתדירות הזויתית )רדיאני( ,ו  ωEמציי
את הסטת עקו התנודה השנתית בזמ  .תוצאות מדידות ההתאדות מגיגית ומאפייניה ייסקרו בהמש
בפרק התוצאות.
התאדות בשיטת מאז האנרגיה
מאזני המי המלח והחו של הכנרת מחושבי בכל חודש בנפרד .בשיטת החישוב הקיימת
מפחיתי את הכמויות היוצאות מ האג במש חודש )שאיבה ,התאדות ,ושחרור מי דר סכר דגניה(
מהכמויות הנכנסות אליו באותו פרק זמ )ירד  ,נגר עילי מנחלי רמת הגול והגליל המזרחי והחדרת מי
באמצעות שאיבות( ומשווי את התוצאה לשינויי שחלו בכמות המי ,המלח והחו באג במהל אותו
חודש.
מאז האנרגיה של האג לפרק זמ נתו מבוטא ע"י המשוואה הבאה:
(2

) A L R N − ∆H L − ρ w C p ∑ Tk Q k = ρ w C p T0 Q e + ρ w A L (LE + H
k

במשוואה זו צד שמאל מכיל נתוני מדודי וצד ימי מכיל את רכיבי ההתאדות ושט" החו המוחשי
שה בחזקת נעל Cp .קיבול החו של האויר בלח .קבוע ) ρw , (J kg-1 Tk-1צפיפות המי ),(kg m-3
 ALשטח פני האג ) Rn ,(m2קרינה נטו ) ∆HL ,(J m-2השינוי התקופתי באוגר החו שבאג ),(J
 ρwCpQkTkתרומת בור )יציאה( או מקור )כניסה( של אנרגית החו של הרכיב ה  QeT0 ,kיציאת אנרגית
החו דר שינוי בנפח האג בשיעור השווה לכמות המי המתאדה  ,Qeולבסו" )  ρ w A L (LE + Hמייצג
את שטפי החו המוחשי והכמוס דר שטח הפני של האג ) .(Jלהל מספר הערות לחישוב בשיטת
המאזני:
א.

במשוואה  2לא נכלל רכיב כניסת חו דר קרקעית האג מאחר וגודל זה נחשב לזניח בכנרת,
למעט תרומת המעיינות המלוחי שנכנסת כרכיב מקור באיבר השלישי בצד שמאל.

ב.

יש לשי לב לכ שמאז האנרגיה מתייחס לאנרגיית החו בלבד ,ומתעל במכוו משינויי
באנרגיה הפוטנציאלית ובאנרגיה הקינטית של האג ,שניה קטני בכמה וכמה סדרי גודל
מאנרגיית החו באגמי מי גדולי ).(Imboden and Wüest 1990
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ג.

שט" החו המוחשי  Hאיננו נית למדידה ישירה מתו מדידות מטאורולוגיות ,ולפיכ בד"כ הוא
מוחל" בביטוי  ,H=LEβכאשר  βהוא ער בוא ) .(Bowen Ratioמקורו של ער זה בהנחה

שמקדמי העברה טורבולנטי לחו ולאדי מפני המי לאטמוספירה ה בעלי אותו ער.
בשיטת המאז חישוב רכיב ההתאדות שבמאזני דורש מדידות וחישובי רבי .1 :שינוי אוגר
החו באג מחושב מתו מדידות טמפרטורה חודשיות של  18תחנות באג )מקורות –יח' אג ההיקוות(;
 .2טמפרטורות וספיקות נכנסות ויוצאות מחושבי על סמ ניטור יומי .3 .נתוני מטאורולוגיי )קרינה,
טמפרטורות ולחות יחסית( מחושבי מתו מדידות בתחנה מטאורולוגית שממוקמת ע"פ המי .מכא
החשיבות הגדולה שיש למידע מטאורולוגי אמי בחישוב כמויות המי הזמיני בכנרת.
התאדות בשיטת Penman-Monteith

את פיתוח חישובי ההתאדות  (mm day-1) Eמתו אג הכנרת בשיטת  Penman-Monteithנית
להתחיל מפיתוח משוואת מאז האנרגיה ) .(2ארגו המשוואה מחדש ,הזנחת איברי שתרומת למאז
החו קטנה מאד ,הגדרת ∆ המציי את שיפוע עקו היחס בי לח .אדי ברוויה לבי הטמפרטורה באויר,
ו  γהידוע בש "הקבוע הפסיכרומטרי" מאפשר להגיע לבסו" לנוסחת ההתאדות של Penman-Monteith
) ∆ (R n − ∆H L
) γ f (u )(e aS −e a
(3
+
∆+γ
L
∆+γ
L
בנוסחה זו נית לזהות שני חלקי עיקריי :מקורו של הביטוי הראשו בצד ימי במאז האנרגיה
=E

והוא מתאר את תרומת הקרינה נטו  ,Rnבהפחתת כמות האנרגיה לחימו גו" המי  ,∆HLלשיעור
ההתאדות .הביטוי השני מימי הוא חלק אמפירי המתאר את ההשפעה המשולבת של עצמת הרוח )f(u

ופוטנציאל הקליטה של האוויר לאדי מי

.eaS-ea

התאדות בשיטה אמפירית
הרקע התיאורטי של שיטה זו מגיע עד לפרסומי של  .(1802) Daltonעל פי ההנחה שיעור
ההתאדות פרופורציוני להפרש לח .האדי באוויר  ,eבי הטמפרטורה המאפיינת את פני המי לבי
טמפרטורת האוויר שמעל פני המי .מקד הפרופורציה איננו אלא ביטוי המשקלל את המהירות
הממוצעת של הרוח .לפיכ:
) LE = f (u )(e s −e a
(4
בדומה לכ שיעור שט" החו המוחשי פרופורציוני להפרש הטמפרטורה באוויר  ,Tבי הטמפרטורה

המאפיינת את פני המי לבי טמפרטורת האוויר שמעל פני המי .ג כא מקד הפרופורציה הוא ביטוי
המשקלל את המהירות הממוצעת של הרוח.
) H = f (u )(Ts −T a
(5
שיטה זו ניתנת ליישו בקלות יחסית ,כאשר הבעיה העיקרית הנה הגדרת הגודל ) ,f(uה עבור

תנאי של יציבות אטמוספרית ,וה עבור תנאי של אי יציבות.
מדידות מטאורולוגיות ותוצאות
מדידות וחישוב התאדות מגיגית
נתוני מדידה יומית מעשרות שני ,החל בשנת  1970מ  10תחנות מדידה באזור אג הירד העליו
התקבלו מהשרות המטאורולוגי .ממוצע ההתאדות היומית על פני השנה בכל תחנה חושב ע"י מיצוע
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התאדות יומית בכל יו מ  365.25ימי השנה ע"פ  30שנות המדידה .לאחר מכ מיצענו את הסדרות
שהתקבלו ,כדי לאפיי מגמת התאדות יומית טיפוסית לאג הירד העליו  .איור ) 1ימי ( מתאר ממוצעי
יומיי של התאדות מגיגית ב  3תחנות באזור אג הירד העליו והכנרת .בשלב הבא מיצענו את תוצאות
כל הסדרות והפעלנו תהלי אופטימיזציה שבו חושבו מקדמי המשוואה האמפירית לחישוב ההתאדות
מגיגית )מש .(1 .תוצאות האופטימיזציה מוצגות באיור ) 1שמאל(.
12
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איור  :1ימי ממוצעי יומיי של התאדות מגיגית כפי שנמדדו בתחנות דפנה ,איילת השחר ) (1970 2000וצמח
) . (1996 2000שמאל ממוצע יומי כולל של התאדות מגיגית באזור אג הירד והכנרת.

מדידות וחישוב בשיטת מאז האנרגיה
את הרכיבי המדודי העיקריי של מאז החו באג ,המופיעי בצד שמאל של משוואת מאז
החו ) (2אפשר לראות באיור  .2בכנרת העונתיות של רכיב הקרינה שונה לחלוטי מהעונתיות של הרכיב
השני בגדלו – שינוי עומס החו באג .שני הרכיבי האלה גדולי בהרבה מרכיבי החו המיובא ומיוצא
ע"י כניסות ויציאות מי .ההפרש ביניה הוא זה שבאמצעותו נית להסביר את ההשתנות העונתית של
ההתאדות .סיכו ממוצע ההתאדות החודשית מהכנרת מחושב מתו מאזני ,וביחידות של מ"מ ,מובא
להל בהשוואה להתאדות ממוצעת מגיגית )איור  (3כפי שחושב לעיל .בולט לעי שיא בהתאדות מגיגית
בחודש יולי ,ושפל בחודש ינואר ,כאשר בכנרת ההתאדות המכסימלית נרשמת דווקא באוגוסט,
והמינימלית בחודש פברואר.
בהמש לחישוב ההתאדות מתו מאזני המי נית ג לחשב ולהשוות את סדרי הגודל של שט"
החו הכמוס  , ρ w A L LEשט" החו המוחשי  , ρ w A L Hוכמות החו המיוחסת לשינוי בנפח כתוצאה
מהתאדות ) ρ w C p T0 (Q e A L

רכיבי הבאי לידי ביטוי במשוואת מאז החו ) .(2איור  4מסכ את

סדרי הגודל של הער החודשי הממוצע של שטפי שטח הפני ביחידות של  ,Wm-2וממנו עולה כי שט"
החו הכמוס גדול בסדר גודל אחד משט" החו המוחשי שנמדד בכנרת ,ואילו שט" החו כתוצאה
משינוי נפח מהווה בד"כ פחות מ  1%של שט" החו הכמוס .איור זה מסכ את המאפייני של השתנות
המחזור השנתי של שטפי שטח הפני .בקי .הפרש לח .האדי בי פני גו" המי לבי האוויר שמעליו
הוא גדול ,ובחור" הוא קט מאחר והאוויר לח יחסית .בנוס" לכ הפרשי הטמפרטורה העיקריי בי פני
האג לבי האוויר שמעליו גדולי בעיקר בחודשי הסתיו )אוקטובר עד דצמבר( שבה טמפרטורת האג
גבוהה יחסית לטמפרטורת האוויר ,בעוד שבחודשי יוני ויולי טמפרטורת פני המי וטמפרטורת האוויר
דומות .כתוצאה מכ מעבר חו כתוצאה מהתאדות משמעותי יותר בחודשי הקי ,.ומעבר חו מהאג
לאטמוספרה כתוצאה משט" חו מוחשי ,משמעותי בחודשי החור" וקט בקי..
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איור  :4סדרי גודל של שטפי שטח פני מחושבי מתו מאזני החו של הכנרת.
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מדידות וחישוב בשיטת Penman-Monteith

נתוני לחישוב נאספי באופ רצי" ע"י התחנה המטאורולוגית הימית של המעבדה לחקר הכנרת
בטבחה .בתחנה נדגמי הפרמטרי הפיזיקאליי הבאי כל  10דקות :טמפרטורת אויר ,טמפרטורת פני
המי ,לחות יחסית ,מהירות וכיוו רוח ,קרינה ארוכת גל )  ,(µm 5 25וקרינה קצרת גל ).(nm 305 2800
בעקבות הסכ שיתו" פעולה בי המעבדה לחקר הכנרת והשרות המטאורולוגי )שמ"ט( משנת ,2003
עומדות כיו לרשות המעבדה מדידות רציפות משלוש תחנות מטאורולוגיות נוספות באזור הכנרת )תחנה
 ,Aצמח ובית ציידה(.
בנוסחת ) Penman-Monteithמשוואה  (3נית כאמור לזהות שני חלקי עיקריי :הביטוי הראשו
בצד ימי ייקרא להל "רכיב הקרינה" והביטוי השני מימי ייקרא להל "רכיב הרוח" .ניתוח התוצאות לפי
שיטה זו נבנה ע"פ מסמ ה –  (1998 Allen et al.) "Crop Evapotranspiration" FAOוכ לפי
 .(2006) Valiantzasכאשר מבצעי את החישוב הסטנדרטי לפי משוואה  3מבלי להפחית את כמות
האנרגיה שאבדה לחימו גו" המי )מניחי כי רכיב  ∆HLהוא  (0מתקבלת הערכת התאדות דומה מאד
לזו שחושבה מ התוצאות המדודות של התאדות מגיגית )איור  5שמאל( .נית להבחי כי במקרה כזה ה
רכיב הקרינה וה רכיב הרוח מגיעי לשיא בסביבות היו ה  ,200דהיינו באמצע חודש יולי ,כפי שנמדד
באופ מובהק בהתאדות מגיגית .תוצאה זו מוסברת בכ ש א .בחישוב ע"פ  ,Penman-Monteithכאשר
מניחי שאי אבד אנרגיה לפני השטח )קרקע ,מי( ,תהיה ההתאדות כתוצאה מ"רכיב הקרינה" תלויה
ישירות בקרינה נטו בלבד ,וזו מגיעה לשיאה בחודש יולי .ב .ההתאדות המחושבת ע"י "רכיב הרוח" תלויה
בעצמת הרוח בעיקר ,וזו ג כ מגיעה לשיאה בחודש יולי.
לעומת זאת ,כאשר מבצעי את החישוב לאחר הפחתה של רכיב האנרגיה המשמש לחימו גו"
המי  ,∆HLמתקבלת הערכת התאדות דומה מאד לזו שחושבה מ התוצאות המדודות של מאזני החו
של הכנרת )איור  5ימי ( .הפע רכיב הקרינה כולל ה את הקרינה נטו ,וה את שינוי אוגר החו באג.
במקרה כזה א .רכיב הקרינה מגיע לערכו המקסימלי בחודשי אוגוסט – ספטמבר .ב .רכיב הרוח בשיאו
באמצע חודש יולי .התוצאה היא שההתאדות המחושבת הכוללת מהאג מגיעה לשיאה בחודש אוגוסט,
וערכה הנמו ביותר בחודש פברואר.
FAO Penman-Monteith estimate of ET0

FAO Penman-Monteith estimate of ET0
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איור  :5הערכת התאדות לפי  Penman-Monteithמתו מדידות מטאורולוגיות בטבחה .שמאל – ללא התחשבות
בשינוי חו גו" המי רכיב הקרינה ורכיב הרוח מגיעי לשיא בסביבות היו ה ) 200אמצע חודש יולי( כפי
שנמדד באופ מובהק בהתאדות מגיגית .ימי לאחר הפחתה של רכיב האנרגיה המשמש לחימו גו" המי רכיב
הקרינה מגיע לערכו המקסימלי בחודשי אוגוסט – ספטמבר ורכיב הרוח בשיאו באמצע חודש יולי .התוצאה היא
שההתאדות הכוללת מהאג מגיעה לשיאה בחודש אוגוסט ,ערכה הנמו ביותר בחודש פברואר.
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מדידות וחישוב בשיטה אמפירית
הנתוני שמה חושבה ההתאדות להל ה אות נתוני ששימשו אותנו בשיטת Penman-

 Monteithמתחנת הניטור בטבחה .איור  6מתאר את רכיבי חישוב שט" החו הכמוס ע"פ כ  10ימי
בחודש אפריל .הפרש לח .האדי בי פני המי לאוויר הוא הגרדיאנט המניע ,והרוח )שאינה מוצגת
בתרשי( מהווה את מקד ההמרה בי הגריאנט להתאדות בפועל .איור  7מציג את ההתאדות היומית
שמתקבלת אחרי סיכו שט" החו הכמוס שמחושב כל  10דקות .ההתאדות המחושבת מוצגת בהשוואה
להתאדות ממוצעת מגיגית ,ולהתאדות ממוצעת מהכנרת שחושבה ע"פ מאזני.
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איור  :6רכיבי שט" חו כמוס כפי שחושבו מתחנת טבחה בחודש אפריל  .2001למטה – לח .אדי בפני המי
)כחול( ובאויר )אדו( .אמצע – הפרש לח .אדי; למעלה שט" חו כמוס )שלילי= יוצא מהאג(.
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איור  :7הערכת התאדות בשיטה האמפירית כאשר מכיילי את פונקציית הרוח ,ומשווי את התוצאה להתאדות
הממוצעת מתו מאזני .ההתאדות מהאג מגיעה לשיאה בחודש אוגוסט ,וערכה הנמו ביותר בחודש פברואר.

חדשות הכנרת 2007

ע"מ 39

סיכו
במערכת המידע הרשמית הקיימת כיו על הכנרת הערכת ההתאדות מ האג מתבצעת רק ע
 הניטור הרצי" שסביב האג מאפשר. וג אז ההתאדות היא ער ממוצע חודשי,סיכו השנה ההידרולוגית
 בכל שיטה. יומי ושעתי במספר שיטות נוספות,כיו חישוב התאדות ושט" חו מוחשי על בסיס חודשי
A  חישוב התאדות יומית ע"י מדידות גיגית.כזו יש מגבלות שיש להכיר ולדעת להשתמש בה בתבונה

 חישוב ההתאדות ע"י. א אינו מייצג את האג,עשוי לתת אמד ראשוני והשוואתי להתאדות היומית
 חישוב.שיטות אמפיריות פשוטות עשוי לתת קירוב לא רע א יכויל נכו כנגד חישוב התאדות ממאזני
 אותנו להזניח. אמנ מאלPenman  או שיטות אחרות המבוססות על משוואתPenman-Monteith לפי
, ומשתמש בער ממוצע של שינוי אוגר החו של האג,את נתוני כניסות ויציאות מי וחו דר הנחלי
.א בכיול נכו עשוי לתת הערכה יומית מצוינת של ההתאדות
ספרות
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M., 1998. Crop evapotranspiration: guidelines for
computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper, 56, Rome, 300
pp.
Assouline, S., 1993: Estimation of lake hydrologic budget terms using the simultaneous
solution of water, heat and salt balances and a Kalman filtering approach-Application to
Lake Kinneret. Water Resour. Res., 29, 3041-3048
Assouline, S. and Y. Mahrer, Evaporation from Lake Kinneret 1993. Eddy correlation system
measurements and energy budget estimates. Water Res. Res., 29, 901-910.
Gal, G., J. Imberger, T. Zohary, J. Antenucci, A. Anis, and T. Rozenberg. 2003. Simulating the
thermal dynamics of Lake Kinneret, Ecological Modelling 162: 69-86.
Imboden, D. M. and Wüest, A. (1995), Mixing mechanisms in lakes, in A. Lerman, D. M.
Imboden & J. R. Gat, eds, ‘Physics and Chemistry of Lakes’, Springer Verlag, pp. 83–
138.
Rimmer, A. 2003. The Mechanism of Lake Kinneret Salinization as a Linear Reservoir.
Journal of Hydrology, 281/3 pp. 177-190.
Rimmer, A. and G. Gal, 2003. The saline springs in the Solute and Water Balance of Lake
Kinneret, Israel. Journal of Hydrology, 284/1-4 pp. 228-243.
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weather data. Journal of Hydrology (2006) 331, 690– 702
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מכתב הפרידה של אס" מתפקיד מנהל המעבדה
אס" סוקניק

שלו רב,
הנידו  :סיו תפקידי כמנהל המעבדה לחקר הכנרת
ברצוני להביא לידיעת שב  31באוקטובר  ,2007אסיי את תפקידי כמנהל המעבדה לחקר הכנרת
ובמקומי התמנתה לתפקיד דר' תמר זהרי.
אני ממלא את תפקיד מנהל המעבדה מאז נובמבר  .1998תקופה זו התאפיינה בהתחדשות ויצירה,
בהגדרת יעדי מחקר חדשי ומאתגרי ובפעילות רציפה להשגת .המעורבות והחשיבות של המעבדה
לחקר הכנרת למשק המי של ישראל ,העמידה ומעמידה אתגרי מדעיי ומקצועיי רבי ומגווני.
כמנהל המעבדה הייתה לי הזכות להתמודד ע אתגרי אלו בראש צוות של מדעני ואנשי מקצוע
מעולי ויחד להביא להבנה טובה יותר של מערכת הכנרת ולסלול דרכי וכלי למעקב אחר איכות מי
האג כמקור עיקרי וחשוב למשק המי של מדינת ישראל ,ולחיזוי שינויי צפויי במערכת הכנרת.
אמנ בכתב המינוי שלי לתפקיד מנהל המעבדה לא נקצבה תקופת הכהונה ,אול אני רואה
חשיבות רבה בתחלופה במשרה בכירה זו ,וביוזמתי פניתי למנכ"ל חיא"ל בבקשה לסיי במועד זה את
תפקידי.
ע סיו תפקידי כמנהל המעבדה ,אחזור ואגביר את פעילותי המחקרית במעבדה לחקר הכנרת
בתחומי מומחיותי המדעית והמקצועית .בשני האחרונות קידמתי מספר נושאי מחקר בעלי חשיבות
למערכת הכנרת ואני אפעל להגביר ולהרחיב מחקרי אלו .במקביל אני מתכוו לקחת חלק פעיל במהל
השינוי והארגו מחדש של חיא"ל ובמיוחד בתהלי הגדרת יעדי ובנית תוכניות חומש מעודכנות למעבדה
לחקר הכנרת ולהשתת" בהמש בביצוע ובמימוש התוכניות.
דר' תמר זהרי נבחרה לתפקיד מנהלת המעבדה החל מ  1בנובמבר  .2007תמר חוקרת בכירה
במעבדה ,בעלת רקע וניסיו מדעי רב ,מילאה בהזדמנויות שונות בעבר את תפקיד מנהלת המעבדה בפועל.
אני סמו ובטוח שתמר תתרו מיכולתה המקצועית וממרצה האישי לחיזוקה של המעבדה לחקר הכנרת
ותוביל אותה בדר הראויה במסגרות החדשות אליה עוברת חקר ימי ואגמי.
אני רוצה להודות לכל הגופי והאנשי ,אית פעלתי בשני האחרונות בכל התחומי המגווני
של מחקר ותפעול הכנרת ,על שיתו" פעולה פורה ומאתגר .תודה מיוחדת שלוחה לצוות המעבדה לחקר
הכנרת והנהלת חיא"ל על שני רבות של עזרה ,תמיכה ועבודה משותפת ומאתגרת.
ולתמר אני מאחל הצלחה בתפקידה החדש.
בברכה

אס" סוקניק
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2007 פרסומי המעבדה
2007 להל פרסומי בעיתוני ובספרי מדעיי מבוקרי שהתפרסמו או התקבלו לפרסו ב
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