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דבר העורך
חורף  2009-2010החל במנת גשמים מעודדת ,ותקווה שגשמי החורף העתידיים יגרמו
לעליית מפלס הכנרת מהשפל שאפיין את האגם בשנים האחרונות .מפלס הכנרת הנמוך
העיר כמה דובים מרבצם .במשק המים הישראלי הואצה המגמה של בניית מתקני
התפלה והורדת הלחץ ממקורות המים הטבעיים .אם תימשך מגמה חיובית זו ייתכן
שכבר בשנים הקרובות יתפסו הכנרת ומקורות המים הטבעיים בכלל את מקומם הראוי
כמקור מים חשוב ,אך לא בלעדי ,של מדינת ישראל .בכך יתאפשר לנו להשתמש בהם
במידה ,תוך שמירה על מאזני מים יציבים ,ואף להשאיר קצת מים לטבע ולנוף.
במעבדה ניצלנו את המפלסים הנמוכים לצורך מחקרים במיפוי הליטוראל .זוהי רצועת
איזור המים הרדודים של האגם ,שיבשה במפלסים נמוכים ונמצאת ברובה מחוץ למים.
המפלסים הנמוכים הם לפיכך ההזדמנות למפות בצורה מדויקת ומפורטת את התשתית
הפיזית (סלעית ,אבנית ,חולית ,טינית) ,והצומח החופי באזורי הכנרת המיובשים ,וכן
לכמת את הביומסה הצמחית בכל נקודה סביב האגם .בנוסף ,בשל התמשכות מצוקת
המים ודלדול המקורות הטבעיים ,פנתה רשות המים למעבדה לחקר הכנרת בבקשה
להצביע על תרחישי קיצון שעלולים להתקיים בכנרת ,ולהציע דרכי פעולה אפשריות
לצמצום הנזקים במידה ותרחישים אלה יתממשו .דיווח מפורט על כך נכתב ע"י מנהלת
המעבדה תמר זהרי ,שריכזה את העבודה בנושא זה ,בפתיחת הגיליון.
גם מבחינה ארגונית המעבדה לחקר הכנרת עוברת שינויים חשובים בזמן הקרוב .חקר
ימים ואגמים לישראל (חיא"ל) אליו שייכת המעבדה עובר תהליך של ארגון מחדש,
יחד עם מספר מכוני מחקר ממשלתיים נוספים .בתהליך זה ,מוקם מנהל חדש שייקרא
"המנהל למדעי האדמה והים" ויכלול את המכון הגיאולוגי ,חקר ימים ואגמים לישראל
וחלק מהמכון הגיאופיסי .תאריך המעבר הרשמי למנהל החדש נדחה בעבר מספר
פעמים ,אך דומה שיחול בסופו של דבר במהלך שנת  ,2010כאשר עובדי חיא"ל יהפכו
באופן רשמי להיות עובדי מדינה.
כבכל שנה אנו מביאים תקצירים של מגוון עבודות ניטור ,מחקר וחשיבה בנושא הסביבה
המימית בכלל ואגם הכנרת בפרט .החוברת הנוכחית זכתה להשתתפות ערה מצד
חוקרים ,עוזרי המחקר ושותפים ממוסדות אקדמאים בכל הארץ .היא כוללת תשעה
חיבורים :מאמר מסכם על השינויים הצפויים באגם בתרחישי קיצון כתוצאה ממפלסי
כנרת נמוכים; שלושה מחקרים עוסקים בכימיה של האגם -נוכחות היסוד הכימי סלניום
(  )Seleniumבכנרת ,התפלגות זרחן חלקיקי באגם ,וזיהוי פיגמנטים פוטוסינטטיים
מקרקעית האגם; מחקר הידרולוגי מנתח את המאפיינים הסטטיסטיים של הגשם
והשפעתם על זרימת הירדן; שלושה חיבורים בוחנים רכיבים במערכת הביולוגית בכנרת
 עקרונות השחייה והתנועה של אצת הפרידיניום ,תאי קיימא (אקינטים) של כחוליות,ותזונת דג הלבנון; ולבסוף מחקר בנושא אילוח ביולוגי ( )Biofilmבמערכות מימיות.
נסיים בתקווה לשנה גשומה ועשירה בטבע ובמדע,
קריאה נעימה,
אלון רימר
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תרחישי קיצון של כנרת במפלסים
נמוכים :השערות והשלכות תמר זהרי
מבוא
משק המים בישראל נתון כבר מספר שנים במשבר עקב ניצול יתר מתמשך של מקורות
המים .גרעון זה במאזן המים עורר בחריפות יתרה שאלות לגבי ההשלכות הצפויות על
המערכת האקולוגית של הכנרת ועל איכות מימיה .הדעה הרווחת בין המדענים היא
שככל שטווח תנודות מפלס הכנרת גדל מידת היציבות של המערכת האקולוגית פוחתת
ועוצמת תגובתה השלילית עלולה להיות קיצונית יותר .מאידך ,אין באפשרותנו
לחזות באמינות כיצד יגיב האגם למפלס נמוך נתון .עקב הבצורת בחורפים 2009
 2004ושאיבת יתר של מים מהכנרת ירד מפלס הכנרת בסוף  2008לשפל כמעטחסר תקדים ,אליו התקרב שוב בסוף  .2009בשל צפי של התמשכות מצוקת
המים ודלדול המקורות הטבעיים ,פנתה רשות המים למעבדה לחקר הכנרת
בבקשה להצביע על התרחישים הגרועים העלולים להתקיים בכנרת ולהציע דרכי
פעולה אפשריות לצמצום הנזקים במידה והתרחישים יתממשו .המעבדה לחקר
הכנרת התגייסה למשימה על ידי הקמת צוות סיעור מוחות שכלל את כל חוקרי
המעבדה בתוספת מומחים מחברת מקורות ומרשות המים .1כתבה זו מסכמת
את דיוני הצוות .הדיונים התמקדו בתהליכים החזויים באגם ובסכנות למערכת
האקולוגית בשני מצבי קיצון אפשריים ,האחד של התארכות רצף השנים
השחונות הנוכחי בעוד שלוש שנים שחונות במיוחד (תרחיש  ,)1השני של עליית
מפלס מהירה ומילוי הכנרת במהלך חורף יחיד גשום מהרגיל (תרחיש  .)2יש
להבהיר שהצוות לא ניסה לחזות את המצב הצפוי אלא לדמיין ולתאר את המצב
הגרוע ביותר האפשרי ,כדי שאפשר יהיה להתכונן ולהיערך אליו .הנחת עבודה
היא שהכנרת נמצאת כבר כיום במצב של יציבות אקולוגית מעורערת לעומת
מצבה עד אמצע שנות התשעים.
מטרות העבודה היו :ברור התרחיש/ים הגרוע/ים ביותר שניתן לחזות עבור
הכנרת; עבור כל תרחיש  -להצביע על כלים תפעוליים אפשריים למזעור
הבעיה בכנרת ובמערכת אספקת המים; ולהמליץ על תוספות נדרשות לניטור
ועל הדרכים לפיתוח ויישום כלי הממשק והתפעול הנדרשים למזעור הבעיות
הצפויות.

שיטות
הוקם צוות מומחים שנפגש אחת לשבוע החל מאמצע ינואר  ,2009ל9 -
מפגשים של כשעתיים כל אחד .דיוני הצוות התמקדו בבירור הנתונים הקיימים,
בהצגת מחקרים וממצאים רלבנטיים ,בהעלאת פערי ידע ואי וודאיות ,בהצעות
לתרחיש/ים הגרוע/ים ביותר ובניסיון להעריך את השלכותיהם על התהליכים
העיקריים הפועלים בכנרת .הדיונים הובילו להתמקדות בשני תרחישי הקיצון
שהוזכרו לעיל .ההבנות אליהן הגיע הצוות סוכמו בתרשים זרימה עבור כל תרחיש (איורים
 ,)1,2שבו תיבות המתארות את התהליכים הצפויים וחיצים המקשרים ביניהן .תהליכים
בעלי השפעה שלילית ישירה או עקיפה על איכות המים אוגדו בתוך ריבוע אדום .בהמשך,
בשיטת "פנל מומחים" כ"א מהמשתתפים דרג את החיצים (המציינים קשרים בין
תהליכים) שבתרשימי הזרימה על סקלה שנעה בין  1ל 5-עבור  2משתנים :א .הסבירות
לקיום התהליך (=1סבירות נמוכה ביותר=5 ,סבירות גבוהה ביותר); ב .אם התהליך אכן
מתקיים  -מידת השפעתו על המערכת האקולוגית ( =1השפעה מזערית = 5 ,השפעה
גבוהה) .ממוצעי הציונים הועלו על התרשים.

איך אתם מעדיפים את הכנרת שלכם?

( )1חברי צוות סיעור המוחות :המעבדה לחקר הכנרת,
חיא"ל :אסף סוקניק ,איליה אוסטרובסקי ,ורנר אקרט,
טומי ברמן ,גדעון גל ,אורה הדס ,עמי נשרי ,אלון רימר.
יחידת המעבדות ואגן ההיקוות ,חבל הירדן ,מקורות :בני
טלטש ,דייגו ברגר ,רם פורת ,מאיר רום .תחום כנרת,
רשות המים :דורון מרקל (רפרנט).
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תרחיש  :1בצורת ל 3-שנים נוספות
התרחיש הראשון והעיקרי שבו התמקד הצוות הוא עצירת גשמים חריפה למשך שלשה
חורפים רצופים ,כאשר נקודת ההתחלה היא מפלס  215-מ' .מגוון התהליכים העלולים

איור  .1מגוון התהליכים הצפויים בתרחיש של
 3שנים שחונות באופן קיצוני הבאות לאחר
שהאגם נמצא כבר במפלס  215-מ' והמשך
שאיבה מהאגם מעבר לכמות המים הזמינים.
התיבות מראות התרחשויות צפויות באגם
והחיצים את הקשרים הנסיבתיים ביניהן.
הריבוע האדום מאגד בתוכו את התהליכים
עם השפעות שליליות ישירות או עקיפות על
איכות המים .המספרים הכחולים ליד כל חץ
מציינים את הסבירות לקיום התהליך בתנאים
הנ"ל על סקלה של ( 1סבירות נמוכה מאד) עד
( 5סבירות גבוהה מאד) .המספרים האדומים
מציינים את השפעתו של התהליך על המערכת
האקולוגית על סקלה של  ( 1השפעה מזערית)
עד ( 5השפעה גבוהה ביותר) .הערכים נקבעו על
ידי פנל של  10מומחים .החיצים בקווים מלאים
מצביעים על תהליכים בסבירות גבוהה ,כאלו
שקבלו ציון של  4או יותר .החיצים המקווקווים
קבלו ציון בין  ,3-4החיצים המנוקדים קבלו ציון
סבירות פחות מ.3-
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להתרחש כתוצאה ממצב כזה מסוכם באיור  .1תהליכי התגובה המתוארים בהמשך
עשויים להתרחש במהירות או להתפרש על פני מספר שנים ,תלוי בתהליך ,מרכיב הזמן
לא מוצג באיור זה .בהנחת שלוש שנים שחונות עם המשך שאיבה מעבר לכמות המים
הזמינים ,המפלס צפוי להמשיך ולרדת באופן משמעותי ,לצורך הדיון הנחנו ירידה למפלס
 - 218מ' .כתוצאה מכך (חיצים בצד השמאלי ביותר של התרשים באיור  )1רצועות
ליטוראל רחבות נוספות יחשפו ,ויאבדו אזורי הטלה של דגים ובתי גידול אבניים של
יצורים בנתוניים .הצלחת הרבייה של הלבנון תהיה נמוכה ,ואמנונים ברבייה יהיו חשופים
ללחץ דייג גבוה .ביחד ,תהליכים אלו יובילו לפחיתה באוכלוסיות אמנון הגליל וחסרי
חוליות של הליטוראל ,תוצאה שהצוות כלל בין התופעות השליליות בתחום המסגרת
האדומה .כל התהליכים הללו דורגו ברמת סבירות גבוהה ( )4-5עם עוצמת השפעה
בינונית (.)3.5 - 3.0
המפלסים היורדים גורמים בסבירות גבוהה לצמצום נפח ההיפולימניון (שכבת המים
התחתונה ,החשוכה ,קרה ונטולת חמצן ולכן יש בה מיעוט של פעילות ביולוגית) בקצב
גבוה מזה של צמצום נפח האפילימניון (שכבת המים העליונה ,המוארת והחמה יותר,
בה מתרכזים רב החיים באגם) ולריכוזים עולים של מומסים בהיפולימניון .המפלסים
היורדים גורמים גם (בסבירות קצת פחות גבוהה) לעלייה בבעבוע מתאן מהקרקעית
ולהרחפה מוגברת של משקעים מקרקעית הכנרת ,תהליך שגורם לתוספת נוטריאנטים

שאחרת היו לא היו מגיעים לעמודת המים .משמעות הדבר :הגברת התרומה הפנימית
יחסית לתרומה ממקורות חיצוניים לאגם.
במקביל ,צפוי שהזואופלנקטון יתרבה אם אוכלוסיית הלבנונים תפחת ויגרום למיחזור
מוגבר של נוטריאנטים .הריכוזים הגבוהים בהיפולימניון ,בעבוע המתאן וההרחפה
תורמים להגברת מיחזור הנוטריאנטים הפנימי באגם במפלסים נמוכים .העשרה
בנוטריאנטים ממקורות פנימיים באגם מפצה על ההפחתה הודאית בכניסות נוטריאנטים
מאגן ההיקוות בשנים שחונות ,ומונעת ירידה ביצרנות האגם .תוספת הנוטריאנטים
ממקור פנימי תעודד (בסבירות בינונית אך בעוצמת השפעה מרבית) התפתחות אצות,
ובמקרה הגרוע אצות כחוליות (ציאנובקטריה) .אצות אלו עלולות לייצר רעלנים הפוגעים
באיכות המים כמי גלם למי שתייה ,ומייצרות צופת שפוגעת בתפקודו של האגם כאתר
תיירות ,קייט ונופש .הועלתה גם דעה שבשנות בצורת מתגברת אספקת זרחן שמקורו
באבק .מומלץ לאסוף ולבחון נתונים שיאשרו טענה זו ,זרחן ממקור של אבק עשוי לתרום
להתפתחות בלתי רצויה של אצות בכלל ושל כחוליות בפרט.
תופעות נוספות שקשורות להפחתה בכניסות המים לאגם הן עלייה במליחות (בוודאות)
ובטמפרטורת האפילימניון (בסבירות גבוהה) .שתי תופעות אלו משמעותן שינוי בתנאי
הסביבה באגם ,וסביר שישפיעו על הרכב המינים של אוכלוסיות החי והצומח באגם ,על
ידי העלמות מינים רגישים ופלישת מינים בעלי יתרון בתנאים החדשים שייוצרו .הופעת
והתבססות מינים פולשים מפחיתה את יכולתנו לחזות במדויק תרחישים אקולוגיים
באגם .אמנם מליחויות גבוהות נצפו בכנרת בשנות ה --60לפני הפעלת המוביל המלוח,
אך מחוסר נתונים לא ידועה השפעתן על אוכלוסיות החי והצומח שבאגם .תופעה נוספת
אותה ניתן לקשר להפחתת הכניסות מאגן ההיקוות היא העדר פריחת פרידיניום בשנים
שחונות .פריחה זו נחשבת לתופעה המרכזית שאפיינה את תקופת היציבות באגם
( )1969-1993ומהווה סמן ליציבות זו.

סיכום התרחיש ומשמעויותיו
לסיכום תרחיש זה ,הבעיות האקולוגיות שנצפו עקב המשכת רצף שנות הבצורת וירידת
המפלס הן של פגיעה באוכלוסיות הדגים וחסרי החוליות בליטוראל ,העלמות מינים
רגישים ובמקביל פלישת מינים זרים והשתלטותם ו/או התעצמות מינים שוליים שכבר
קיימים בכנרת  -בכל רמות מארג המזון ,העדר פרידיניום ופריחת אצות כחוליות ,תהליכים
שמתרחשים על פני מספר שנים .מכולן ,החמורה ביותר מבחינת איכות המים היא פריחת
כחוליות מייצרות רעלנים ,כמו מיקרוציסטיס (בחורף-אביב) ואפניזומנון (בקייץ-סתיו).
פריחת אצות כחוליות מייצרות רעלנים היא בעיה שכבר התעוררה בכנרת .עד כה,
מערך הטיפול של חברת מקורות פעל בהצלחה לסילוק מלא של הרעלנים ממי הכנרת
הנשאבים בזמן פריחות ,ולא התעוררה בעיית איכות במים המסופקים לצרכנים .מאידך,
לא ברור מהו ריכוז הרעלנים שמעבר לו סילוקם יהיה מוגבל.
לדעתנו ,כושר הנשיאה של הכנרת לביומסת אצות כחוליות מוגבל על ידי רמת הזרחן,
הנמוכה יחסית במי הכנרת .עם זאת ,קיימת אפשרות להגברת עוצמת פריחת הכחוליות
מעבר למה שנצפה עד כה באגם ,במיוחד אם בשנה מסוימת טמפרטורת המים
תהיה גבוהה יחסית ויגיע לאגם יותר זרחן ממקור חיצוני כמו אבק ,כתוצאה מכשל
מקומי במערכות הטיפול בקולחין באגן ההיקוות של הכנרת ,או עקב התגברות גיוס
הנוטריאנטים ממקורות פנימיים .כדי להעריך מה עלולה להיות העוצמה המרבית של
כחוליות בכנרת חילצנו מנתוני הניטור (ממוצעים חודשיים מתחנה  Aבעומקים  10 - 0מ'
לתקופה  )2009- 1970קשר לינארי מובהק בין ריכוזי הזרחן הכללי לבין ריכוזי הכלורופיל
באפילימניון ,המתבטא בנוסחא:
R2 = 0.43 ,CHL = 0.98TP - 5.4
על בסיס קשר זה ובהנחה שכל הכלורופיל יהיה של אצות כחוליות ,ניתן לחזות פריחה
מרבית בריכוז ממוצע של כ 70 -מיקרוגרם כלורופיל לליטר כאשר ריכוז הזרחן הכללי
מגיע לערך מרבי של  75מיקרוגרם  Pלליטר ,הממוצע החודשי הגבוה ביותר שנרשם
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במים העליונים של הכנרת .ריכוז כלורופיל מרבי זה הוא פי  3.5מהריכוז ( 20מיקרוגרם
לליטר) שנמדד בשיא פריחת האפניזומנון ב ,1994-פריחת הכחוליות המאסיבית ביותר
שנצפתה עד כה .ריכוז מרבי זה שווה ערך לכ 10-מיליגרם כחוליות (משקל יבש) לליטר או
 10מיקרוגרם רעלני כחוליות לליטר .זהו ערך גבוה בסדר גודל מהמומלץ ,ופי  5מהערכים
שנמדדו במי הכנרת עד כה .בהנחת זמן דור של  3ימים פריחה כזו יכולה להתפתח ממצב
של חוטים בודדים למ"ל תוך כ 8-שבועות ,ובמצב הגרוע להישאר בשיא עוצמתה מספר
שבועות בודדים ,עד לגמר הנוטריאנטים והשתנות תנאי הסביבה.
לפריחות מאסיביות של כחוליות רעילות השלכות גם לגבי השימוש בכנרת כאתר קייט
ונופש :פריחת כחוליות והתרכזותן כצופת בחופי רחצה עלולה לגרום לחשיפת קייטנים,
ילדים במיוחד ,לרעלני כחוליות (בבליעת מים או במגע בעור או בעיניים) .נכון להיום,
מיני הכחוליות שפורחות בקיץ כאשר חופי הרחצה פתוחים אינן מייצרות צופת ,צופת
רעילה נצפית בכנרת בעיקר חודשים פברואר עד אפריל .אך גם ללא היווצרות צופת,
רעלי ציאנובקטריה בריכוזים שמעל לסף המומלץ של  1מיקרוגרם לליטר מהווים סיכון
לבריאות הציבור .יש להיערך (בשיתוף עם משרדי הממשלה) למצבים של פריחות של
ציאנובקטריה רעילות בכנרת בעונת הרחצה ולהכין נוהל לסגירת חופים במקרים אלו.

כלים תפעוליים אפשריים למזעור הבעיה
דנו בשתי דרכים עיקריות לצמצום עצמת הפריחות של אצות כחוליות )1( :הפחתת ריכוזי
הזרחן במים (ישפיע על כלל הכחוליות ,כאלו שמקבעות חנקן וכאלו שאינו מקבעות
חנקן); ( )2הגדלת ריכוזי החנקן במים (ישפיע על כחוליות מקבעות חנקן בלבד) .שני
כיוונים אלו עוסקים במניעת הבעיה עוד לפני שהחלה.

( )1הקטנת ריכוזי הזרחן הזמין במים.
פעולות רבות להפחתת עומסי הזרחן המגיעים לכנרת מאגן ההיקוות כבר נעשו .מקורות
הזיהום הנקודתיים העיקריים באגן ההיקוות (ברכות דגים ,רפתות ,שפכים עירוניים
ותעשייתיים ועוד) כבר זוהו וטופלו ,המדיניות הסביבתית כבר גובשה ומיושמת .נותרו
ללא טיפול מקורות זיהום לא נקודתיים .הדרך הנהוגה היום בעולם לסילוק מקורות
זיהום לא נקודתיים היא על ידי אגנים ירוקים ( )wetlandsהמוקמים במעלה ומסננים את
המים המגיעים לאגם מאגן ההיקוות שלו .באגנים ירוקים אלו קצב זרימת המים מואט,
החלקיקים שוקעים והנוטריאנטים נצרכים על ידי הביוטה .בעבר ,אגם החולה שימש
כאגן שיקוע ומסננת טבעית למי נהר הירדן ,עם יבוש החולה המסננת הטבעית סולקה.
יש מקום להקים צוות חשיבה שיבחן לעומק את האפשרות להקים אגן ירוק/שיקוע
באזור שפך הירדן/משושים או בעמק החולה ,תוך השוואת התועלות (הפחתת עומסי
הנוטריאנטים) כנגד החסרונות (קרקעות ,אבדן מים בהתאדות).
יש מקום גם לברר אם הזרחן המגיע לכנרת באבק מקורו מקומי או אזורי .במידה וחלק
ניכר מהאבק מקומי ,ייתכן ותמצא דרך למזער עומס זה .חשוב לברר גם באם עומסי
הזרחן מאבק גדלים בשנים שחונות.
דרך נוספת להקטנת הזרחן אותה יש מקום לשקול ,בשלב ראשון באופן תיאורטי על ידי
הרצת מודל כנרת ,היא של שאיבת מים מההיפולימניון כדרך ליצוא זרחן זמין מהאגם ,אם
כי דרך זו נראתה לצוות כלא מעשית.

( )2הגדלת ריכוזי החנקן במים בקיץ
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דרך זו מתייחסת לפריחות הקיץ ,לאצות הכחוליות הפורחות בחורף אין יכולת קיבוע
חנקן .הצוות דן בדרכים אפשריות להגדלת ריכוזי החנקן במים בתחילת הקיץ ,כאשר
מתחילה התפתחות של כחוליות מקבעות חנקן .קצב התפתחות כחוליות אלו מתגבר
בכנרת כאשר ריכוז החנקן האנאורגאני המומס באפילימניון יורד מתחת לכ 20-מיקרוגרם
לליטר (סוקניק ,נשרי והדס ,2004 ,חדשות כנרת גיליון  ,)27לרוב במאי או יוני .תוספת
לאגם של כ  40-50טון חנקה או אמון בתזמון נכון (כאשר ריכוז החנקן האנאורגאני המומס
מתקרב ל 20-מיקרוגרם לליטר) יכול להערכתנו לבטל את יתרונן היחסי של האצות
מקבעות החנקן ולמנוע או למזער את פריחתן.

לפני ביצוע פרויקט שיקום החולה ,עמק החולה שימש מקור משמעותי של חנקה לכנרת.
יש מקום לבדוק דרכים להשבת החנקה מעמק החולה לאגם בחודשים מאי  -יוני ,אם
בחודשים אלו עמק החולה יכול לשמש מקור לניטראט .שקלנו גם אפשרות של ביטול
החציץ שמונע זרימת מי תהום מעמק החולה לכנרת ,אך פעולה זו תגרום להעמקת
מפלס מי התהום בעמק החולה והשבת הבעיות האקולוגיות שנפתרו עם התקנת
החציץ.

דרך חלופית של תוספת חנקן נטו ,ללא תוספת זרחן ,היא על ידי זריעת האגם בחנקן
(כאמון ,חנקה או שניהם) בתחילת הקיץ ובמהלכו כדי לבטל את יתרון האצות הכחוליות
מקבעות החנקן ולעודד גידול אצות מקבוצות אחרות .הדעות היו חלוקות לגבי כלי זה.
חלק סברו שאין להשתמש באמצעי קיצוני זה כיון שאין דרך לחזות מה יהיו התוצאות,
אין באפשרותנו לבצע ניסויים בהיקף קטן שניתן יהיה אח"כ ליישמם לכל אגם ,ואין
לבצע ניסויים בסדר גודל של האגם כולו .אחרים סברו שאפשר לנסות באופן חד-פעמי
בקיץ אחד ולעקוב בצמוד אחרי ההשפעות שסביר שלא יתמשכו לשנים הבאות .גם כאן
יש מקום להקים צוות חשיבה שיבחן לעומק את הייתכנות של דרך פעולה זו ,יתרונותיה
וחסרונותיה.
כלים נוספים בהם השתמשו באגמים אחרים להפחתת עוצמת פריחות של כחוליות
כמו פיזור הרביציד ,איטום הקרקעית ,סילוק סדימנטים עתירי נוטריאנטים ,אוורור
ההיפולימניון ,ביטול השכוב (דסטרטיפיקציה) ,אולטרה-סאונד ,שיקוע ואינאקטיבציה
של זרחן  -לא ישימים לכנרת בגלל גודלה ו/או שימושה כמקור למי שתייה .מניפולציה
של שרשרת המזון שנוסתה באגמים שונים בעולם ,גם היא לא בהכרח תביא לתוצאות
החזויות הרצויות ומסוכן לנסותה.

איור  .2מגוון התהליכים שצפויים להתרחש בכנרת
בתרחיש של עליית מפלס של  6-7מ' בחורף אחד.
הסבר כמו לאיור .1
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מסקנת הצוות לאחר סקירת האופציות המדווחות בספרות ועל סמך הכרתנו את הכנרת
היא שאין בידנו כלי יעיל למניעת התפתחות פריחות של כחוליות מייצרות רעלנים לאחר
שכבר התפתחו באגם תנאים מתאימים להתפתחות פריחות כאלו ומינים לא רצויים
פלשו לאגם והתבססו בו .מה שכן ניתן לעשות הוא לנסות שלא לאפשר החמרת המצב
הקיים וזאת על ידי הימנעות משאיבה מעבר לכמות המים הזמינים .יש לציין שלא בטוח
שניתן יהיה להחזיר את הגלגל אחורה ולחזור למצב של מיעוט אצות כחוליות כמו בשנות
ה 80-ותחילת שנות ה ,90-אך לפחות תמנע החמרת המצב הנוכחי .המלצתנו לרשות
המים היא להימנע מניוד מפלסי הכנרת מעבר לתחום שבין  209-ל 213- -מ' .בעתיד הלא
רחוק התפלה מוגברת תאפשר שמירה על עקרון תפעול זה.

תרחיש  :2עליית מפלס של  6-7מ' בחורף גשום במיוחד
תרחיש שני שדורש חשיבה והערכות הוא של עליית מפלס מהירה בחורף אחד גשום
במיוחד ,כפי שכבר ארע בעבר בחורפים  1991/2ו ,2002/3-אך הפעם עליית המפלס
תהיה קיצונית עוד יותר ממה שנצפה בעבר ,ממפלס  215-או  216-מ' עד ל  208.80-מ'
כלומר עליה של יותר מ 6 -או  7מ' .לפי העקום ההיפסומטרי ,נפח האגם במפלס  209-מ'
הוא  4300מליון קוב ובמפלס  216-מ' הוא כ 3000-מליון קוב .כלומר ההפרש הוא של
 1300מליון קוב מים .כניסת מים בכמות כזו נרשמה בעבר ולכן היא אפשרית .משמעותה
שהמפלס יעלה מבלי לפתוח את סכר דגניה ,ולמים שנמצאים באגם יתווספו מים קרים
יותר ובעלי מליחות נמוכה יותר ,בכמות הקרובה ל 50% -מהמים שבאגם .מיהול מאסיבי
זה של האגם יתרחש במשך  4-5חודשים.
איור  2מציג את התהליכים הצפויים בתרחיש כזה .התחזית היא שמליחות הכנרת תרד
בחורף כזה לפחות מ 200 -מ"ג כלוריד לליטר .ירידת טמפרטורת המים עקב כניסת
נפח משמעותי של מים קרים עלולה לגרום לתמותת דגים מאסיבית ,כפי שקרה חורף
 1991/92בו טמפרטורת המים ירדה ל 12-מעלות .יחד עם שיטפונות החורף יגיעו לאגם
עומסים גבוהים של חומרי דשן ומזהמים שהצטברו באגן ההיקוות בשנות היובש ,ואם
טמפרטורת המים לא תהיה נמוכה במיוחד (כמו שקרה בחורף  2002/03בו טמפרטורת
המים הייתה כ 14-15 -מעלות) סביר שתתקבל פריחה מאסיבית של אצת הפרידיניום.
עליית המפלס המהירה תגרום גם להצלחה חריגה של רביית הלבנון .מניסיון העבר
הצלחת רבייה זו גוררת בעקבותיה שפל בביומסת הזואופלנקטון הגדול ,וגידול בביומסת
הזואופלנקטון הקטן למשך כשנתיים .משמעות הדבר ,הגברת קצב מחזור הנוטריאנטים
על ידי זואופלנקטון ,מה שעשוי לגרום לשינויים בהרכב המינים והפחתה ביציבות
אוכלוסיות פלנקטון למיניהן.
השפעות נוספות של חורף עם כמות מים זמינים גבוהה פי  4-5מהממוצע היא של הצפת
החופים שנחשפו בשנות המפלס הנמוך על הצמחייה שבהם ,התפרקות הצמחייה
הנרקבת ושחרור חמרי דשן למים שתורמים להגדלת הייצור הראשוני ולערעור היציבות
של אוכלוסיות הפלנקטון.

סיכום התרחיש וכלים תפעוליים
הבעיות העיקריות הנראות לעין בתרחיש של עליית מפלס מהירה קיצונית הן של
תמותת דגים ,שפל בזואופלנקטון והפחתת היציבות של אוכלוסיות הפיטופלנקטון
והזואופלנקטון .מניסיון העבר למדנו שבעיות תמותת הדגים ושפל הזואופלנקטון
הפיכות ,תוך מספר שנים צפויה התאוששות של אוכלוסיות אלו .עם בעיית הפחתת
יציבות אוכלוסיות הפיטופלנקטון והזואופלנקטון קשה להתמודד כי אין בידנו כלים לחזות
במה תתבטא התערערות יציבות זו .בעוד שבעבר בוצע דילול סרדינים בעקבות עליות
המפלס המהירות של  1991/92ו ,2002/03 -לא הוכח שאמצעי זה היה יעיל ויש לבחון
מחדש באם יש לחזור עליו בעתיד.
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המלצות
 .1להגביל את השאיבה השנתית מהכנרת לכמות המים הזמינים ולצמצם את טווח ניוד
המפלסים לתחום  -208.80ועד - 213-מ'

 .2לפעול להשבת ניטראטים מעמק החולה או הגברת עומס הניטראט בדרכים אחרות
בחודשי הקייץ (נדרשת בדיקה).
 .3לפעול לצמצום עומסי הזרחן המגיעים לכנרת ע"י יישום ( wetlandאגן ירוק/אגן
שיקוע) ,ו/או צמצום שטף האבק (נדרשת בדיקה).
 .4הכנת והפעלת נוהל סגירת חופי רחצה למצבים של פריחות של ציאנובקטריה
רעילות בכנרת

מחקרים ועבודות נדרשים
 .1הקמת צוות חשיבה שיבחן את ההיבטים השונים של הדרכים שהוצעו להקטנת
עומסי הזרחן (אגני שיקוע) או הגדלת ריכוזי החנקן בקיץ (זריעת חנקן ישירות לכנרת)
ויגיש דו"ח.
 .2מחקר שמטרתו לברר האם האבק המגיע לכנרת מקורו מקומי או איזורי ,האם זרחן
זה מהווה מקור משמעותי לזרחן בכנרת והאם עומס הזרחן מאבק מתגבר בשנים
שחונות (הוגשה תכנית עבודה חלקית) .ניסויי פוטנציאל גידול אצות כנרת ובעיקר
ציאנובקטריה בתוספת אבק.
 .3שימוש במודל כנרת להרצת תרחישי קיצון ובמקביל שימוש בידע הפיסיקלי להערכה
חצי כמותית של תרחישים אלה על איכות המים .למשל הערכת הריכוז (או הביומסה)
המקסימלית של כחוליות ומשמעותה .בדיקת תוצאות תרחיש של שאיבת מים
מההיפולימניון( .הוגשה תכנית עבודה)
 .4סקר/עבודה שתבחן קריטריונים של איכות מים לקייטנים בחופי רחצה ,במיוחד בכל
הנוגע לפריחת אצות ,ותיתן המלצות מדיניות (בשיתוף עם משרד הבריאות) .גיבוש
דוח שימליץ על מדיניות לכנרת .ניטור מוגבר במי החופים
 .5סקר מקיף של תשתית הליטוראל במפלסים נמוכים ובניית תכנית ניטור שגרתי
לאזור הליטוראל (הוגשה תכנית עבודה)
 .6סקר חסרי החוליות בליטוראל במפלסים נמוכים תוך לימוד הביולוגיה של מינים
פולשים (כמו סרטן כחול) ומינים שמהווים מטריד (כמו עלוקות) (הוגשה תכנית
עבודה)
 .7ביולוגיה של דגי כנרת במפלסים נמוכים לעומת מפלסים גבוהים
 .8כימות העברת נוטריאנטים מההיפולימניון לאפילימניון על ידי תהליך ערבוב שוליים,
כתהליך המגביר מיחזור פנימי במפלסים נמוכים (בביצוע).
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סלניום  Se -בכינרת
עמי נשרי ,אסף סוקניק
סלניום (  )Seleniumהוא יסוד כימי אל-מתכתי שסמלו הכימי  Seומספרו האטומי .34
לסלניום תכונות כימיות דומות לאלו של גופרית וטלור .לסלניום חשיבות ביולוגית ,ויצורים
רבים זקוקים לו בכמויות זעירות .הסלניום מצוי באנזימים מסוימים ובצורה אלטרנטיבית
של חומצת האמינו ציסטאין (סלנוציסטאין).
בגופי מים בטבע הסלניום מצוי בצורונים הבאים :סלנט ( ,Se(VIסלניט ( ,Se(VIסלניום
אלמנטרי ) Se(oוסלניום מחוזר ) .Se(-IIהצורונים המומסים השכיחים במים בטבע
הם הסלניום הארבע ערכי והשש ערכי .משיקולים תרמו דינמיים ( )Sillen, 1964במים
מחומצנים הצורון השש-ערכי חייב להיות דומיננטי .אולם במציאות ,מסיבות שעדיין לא
ברורות לחלוטין ניתן למצוא גם את הצורון הארבע-ערכי בתפוצה גבוהה יחסית .בריכוזים
גבוהים הסלניום עשוי להיות רעיל הן לפלורה והן לפאונה .במקרה מפורסם שארע בעמק
החולה בשנות החמישים של המאה העשרים ,אספסת שגודלה במטרה להאכיל בעלי
חיים קלטה סלניום מהקרקעית ברמות מסוכנות ) (Ravikovitch and Margolin, 1957ולכן
היוותה סיכון לבעלי חיים .כבר בסוף שנות השבעים של המאה העשרים מצאוLindstrom
 )1978( and Rhodeשבריכוזים נמוכים הסלניום מהווה מיקרונוטריאנט חיוני להתפתחות
אצת הפרידיניום ( )Peridinium gatunensaבכנרת .בהמשך נמצא ) )Lindstom et al 1982שמצע
גידול של פירידניום חייב לכלול ריכוזי סלניום בסדר גודל של כ  150ננוגרם לליטר (כ2 -
ננומולר) .מקובל שהסלניום הארבע ערכי הוא הצורון הזמין ביותר למיקרו פלורה בגופי
מים אולם גם הצורון השש ערכי עשוי להוות עתודה לצריכה ע"י אצות ( Wrench and
.)Measures 1982
המחזור הביו-גאוכימי של הסלניום בסביבות אקווטיות די דומה לזה של הסולפיד כאשר
הצורונים המחוזרים דומיננטיים בסביבות משוללות חמצן .הסלניום האלמנטרי מופיע
בפאזה החלקיקית ,לעיתים כקולואיד .בתנאי חוסר חמצן ( Se(-II) )anoxicעשוי להופיע
כמתכת סלנידית שמומרת ( )substitutesעם יון הסולפיד במתכת סולפיד וכן יוצר גז
הידרוגן סלניד .הפיכה של  Se-IIל methilated selenium -הנדיף מהווה אחד מהמנגנונים
לסילוק סלניום מהמים .לצורונים השונים של הסלניום זיקה ( )affinityשונה לספיחה
ע"י תחמוצות מנגן וברזל ולהתקשרות לחומרים אורגניים .הסלנט ( Se)VIנספח פחות
מהסלניט ( )SeIVומכאן המוביליות הגדולה יחסית שלו במים בטבע.
בין השנים  1993ל 1995-ביצענו דיגום שיטתי של שכבות המים השונות בכינרת ובאגן
ההיקוות ובדקנו את ריכוזי צורוני הסלניום ( .)Nishri et al, 1999מחקר זה הצביע על
הממצאים הבאים:
 .1מי הכבול בחולה מהווים מקור עיקרי של סלניום לירדן ומכאן לכנרת .ריכוז הסלניום
המומס במים אלה הוא בסדר גודל של כמה מיקרוגרם לליטר .בירדן ריכוז הסלניום
קטן בסדר גודל לכמה מאות ננוגרם לליטר ורובו מופיע כ .SeVI -זהו ממצא מעניין
במיוחד מכיוון שמרבית הסלניום המומס במי הכבול הוא ארבע ערכי ותהליך החימצון
שלו לשש-ערכי הוא כנראה אפקטיבי ומהיר במיוחד.
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 .2מהדעיכה העונתית של ריכוזי הצורונים השונים של סלניום באפילימניון של הכנרת
נראה שהאצות בכינרת מעדיפות את הצורון הארבע ערכי .בסוף תקופת הפריחה
האביבית של הפרידיניום ב 1994-ירדו ריכוזי הסלניום הארבע ערכי אל מתחת לגבול
המדידה ,דהיינו סדר גודל של ננוגרם ספורים לליטר בלבד .לפיכך ניתן להציע שלא
רק מחסור בנוטריאנטים עיקריים ,כגון חנקן או זרחן ,גורם להתמוטטות הפריחה,
אלא יתכן שגם זמינות הסלניום ,דהיינו בעקר נוכחות הצורון הארבע ערכית היא אחד
מאותם גורמים שמשפיעים על סיום פריחת האצות באביב.
 .3במהלך קיץ  1994גדל מעט ריכוז הסלניום הארבע-ערכי באפילימניון ,כנראה בגלל
חיזור בסביבה מחמצנת של סלניום שש-ערכי ,עד לרמה של כ 50 -ננוגרם לליטר ,זאת

בגלל שנמצאה ירידה מקבילה בריכוז הצורון השש-ערכי מרמה של בערך  100ננוגרם
לליטר לרמה של כ 50 -ננוגרם לליטר .סביר אם כי לא הוכח שבמשך הקיץ הצורון
שנצרך ע"י האצות היה השש-ערכי ותוצר המיחזור שלו הארבע ערכי השתחרר למים.
אולם קיימות אי בהירויות רבות בנושא זה .בסתיו לאחר פריחת הכחולית Aphanizomon
 ,ovalisporumשוב ירד ריכוז הצורון הארבע ערכי לגבול המדידה האנליטי .שוב יתכן
שזהו רמז למגבלות בסלניום זמין שמשפיעה על סיום הפריחה האצתית.
בגלל הזיקה הברורה שבין נוכחות צורוני הסלניום בכינרת עולה הצורך בהמשך הבדיקה
של הקשר שבין אירועים שטפוניים בירדן עם עומס גבוה של סלניום על מבנה אוכלוסיית
האצות שמתפתחת בכנרת בחודשי האביב
וגודל הביומסה שנוצרת .לאחרונה עקבנו
אחר תפוצת צורוני הסלניום בכנרת ובאגן
ההיקוות בשיתוף פעולה עם מעבדה בצרפת
המתמחה באנליזות של סלניום במים.
תוצאות האנליזות של דגימות מים שנאספו
בתחנה  Aביוני  2009בעומקים שונים
מוצגות באיור  .1ריכוז הסלניום השש-ערכי
הוא כ 100 -ננוגרם לליטר באפילימניון וקטן
לכדי  50ננוגרם בהיפולימניון .ריכוז הסלניום
הארבע-ערכי באפילימניון הוא כ10-15 -
ננוגרם לליטר וגדל לכ 40 -ננוגרם לליטר
בהיפולימניון .ברוב המדגמים ריכוז הסלניום
הכללי גדול מסכום הסלניום השש-ערכי
והארבע-ערכי ,והוא כולל סלניום אלמנטרי
וסלניום אורגני .לשם השוואה בסקר זה
נמצא שריכוזי הסלניום הכללי בתעלות עמק החולה ובאגמון היו גבוהים משמעותית
מהריכוז בכנרת  -בין  500ל 1500-ננוגרם לליטר .ריכוז הסלניום השש-ערכי באגמון
ובתעלות החולה נע בין  140ל  1060ננוגרם לליטר וריכוז הסלניום הארבע ערכי בין  150ל
 300ננוגרם לליטר (איור .)1

איור  :1פרופיל עומק של ריכוז צורוני הסלניום בתחנה
 Aבכנרת ביוני ( 2009משמאל) וריכוז צורוני הסלניום
בדגימות מים שנאספו באותו מועד באגמון ,בתעלה
המזרחית ,בתעלה  Zבירדן באפילמניון ובהיפולימניון
של הכנרת.

מאחר ולא ניתן להפריד באופן ברור בין תרומת הסלניום בכנרת והתרומות של המזינים
העיקריים (חנקן וזרחן) לפריחות האביביות של אצת הפרידניום משום שמרכיבים אלו
מגיעים לאגם עם שיטפונות החורף ,יש צורך בניתוח מפורט של מקורות הסלניום לאגם.
מאחר ולסלניום מקור ברור וייחודי ,שטחי הכבול ,ניתן יהיה לנתח את תרומתו למערכת
הביולוגית באגם במידה ויערכו מדידות מפורטות במרחב ובזמן במהלך מספר חורפים
במקביל למעקב אחר התפתחות הפריחה האביבית באגם.
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פיגמנטים פוטוסינתתיים בקרקעית הכנרת
ככלי ללימוד שינויי עבר בפוריות האגם
יוסף יעקבי ,סמיון קגנובסקי ובניהו סולימני

הקדמה
תאי הפיטופלנקטון מתהווים ללא הרף בעמודת המים המוארת ומסולקים ממנה
באמצעות מספר מנגנונים ,אם בשלמותם ואם כחלקי תא ,בעקבות תהליכי פירוק.
התאים (וחלקיהם) המסולקים לעבר הקרקעית עוברים תהליכי פירוק עוד בהיותם
במצב של שקיעה בעמודת המים וגם עם הגיעם לקרקעית .ניתן לעקוב ישירות אחר
הפיטופלנקטון בעמודת המים וגם אחר הטמנתו בקרקעית ע"י התחקות אחר מרכיבי
תא ,כגון המעטפת הקשיחה שיש לאצות מקבוצת הצורניות ,או בעקיפין ע"י בדיקה של
מרכיבים שנמדדים בשיטות כימיות ופיסיקליות .מדידת פיגמנטים היא שיטת עקיפין
מקובלת ,בשל הקלות במיצוי רכיבים אלה מהחומר החלקיקי שבמים ובקרקעית ,ובשל
המגוון של פיגמנטים בקרב האצות למערכותיהן .אבחון הפיגמנטים המוצג ברשימה זו
מבוסס על דיגום של גלעין סדימנט שהוצא באזור תחנה  ,Aבמרכז בכנרת .הגלעין ,באורך
 268ס"מ (קוטר פנימי  5ס"מ) הובא למעבדה והוקפא ולאחר מכן נחתך לפרוסות בעובי 1
ס"מ עד לעומק של  46ס"מ ולמטה מזה  -לפרוסות בעובי  5ס"מ .לאחר החיתוך הופשרו
פרוסות הסדימנט ,כאשר חלק מהן שימש למדידה של כלל החומר האורגני ומחלק אחר
מוצו באצטון פיגמנטים קשורי ממברנות ,דהיינו כלורופילים וקרוטנואידים .מיצוי האצטון
נבחן באמצעות ספקטרופוטומטר ,פלואורמטר וכן הורץ במערכת של כרומטוגרפיה-
נוזלית בלחץ גבוה ( (HPLCלהפרדה של פיגמנטים .שלושת
אמצעי האבחון אפשרו בחינה של זווית אחרת של מצאי
הפיגמנטים הפוטוסינתתיים בגלעין הסדימנט ויפורטו
להלן.
Absorbance, A.U

איור  :1סריקה ספקטרופוטומטרית בטווח 400
  750ננומטר של מיצויי אצטון מפרוסות גלעיןסדימנט ,שנדגם בכנרת במרכז האגם .פרוסה
 1Cמייצגת את הסדימנט בעומק  110 - 105ס"מ
והפרוסות העוקבות מייצגות עומקים עולים
במרווח של  5ס"מ ,כך שפרוסה  10Cמייצגת
את הסדימנט בעומק  155- 150ס"מ .הציר
האנכי מייצג את עצמת קליטת האור ,ביחידות
שרירותיות.
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אבחון ספקטרופוטומטרי של מיצוי כולל

הספקטרה של המיצויים בטווח שבין  400ל 750-ננומטר
מכל אורכו של הגלעין היו בעלי דגם אחיד למדי עם שיאים
גבוהים בסביבות 448 ;417 :ו 478-ננומטר וכן שיא ברור
בסביבות  663ננומטר אם כי בעוצמות שונות (איור  .)1השיא
ב 448-ננומטר היה הגבוה ביותר; המתאם בין השיאים של
האזור הכחול של הספקטרום ( 478 - 417ננומטר) היה
גבוה ומכאן שהיחסים הכמותיים בין השיאים נעו בטווח צר
למדי .המתאם של הנ"ל לשיא באדום ,זה של  663ננומטר,
היה אף הוא ברמה גבוהה ,אם כי נראתה במקרה זה שונות
מסוימת לאורכו של הגלעין (איור  .)2השיא של  663ננומטר נובע מנוכחות כלורופיל
( (chloropyll aבמיצוי וכן מוצרי פירוק של פיגמנט זה .השיאים של האזור הכחול נוצרים
מפעילותם האופטית של כלורופילים וקרוטנואידים ,אך בהתחשב בעוצמתם הגדולה
ביחס לשיא  663ננומטר ,קרוב לודאי שנוכחותם הבולטת היא תוצר הפעילות האופטית
של קרוטנואידים בעיקר .בכלורופיל יחס השיא ב 448-ננומטר לזה של  663ננומטר הוא
בקרבת  1ואילו במיצויים שלנו הוא היה ( 7-6איור  2שמאל) .ריכוז הכלורופילים בגלעין
נע בין  0.10-0.35מיקרוגרם/מג' חומר אורגני והיו בריכוזים גבוהים במיוחד בחלק עמודת
הגלעין של  200-125ס"מ (איור  .)3ברור לנו שמדובר בתרכובות המוצא בתוספת מוצרי
בליה של תרכובות אלה ,כך שהריכוז של כלורופיל  ,aעצמו היה אך חלק מערכים אלה.

בדיקה פלואורומטרית
הבדיקה הפלואורומטרית איששה את ההנחה שכלורופיל  aהיה אך חלק קטן מכלל
הכלורופיל הנוכח במיצויים .מרבית התורמים לפעילות האופטית האופיינית לכלורופילים

היו מוצרי בליה של תרכובת זו (איור  .)4צריך לציין את שולי השגיאה הרחבים למדי הגלומים
בשיטת החישוב של הקריאה הפלואורימטרית ,אך יחד עם זאת ממצאי הבדיקה הזו עמדו
במתאם נאה למדי עם הערכת הכלורופיל שנגזרה מהמדידה הספקטרופומטרית:
).Chl-spectro = (0.99*Chl-fluoro)-0.2124 ,( r2=.80, n=89

אנליזה כרומטוגרפית
מספר הפיגמנטים שפעילותם האופטית ניתנת לגילוי במערכת ההפרדה הכרומטוגרפית
שלנו נע בין  17ל 6 .24-שיאים בולטים נראו בכל הכרומטוגרמות (איור  .)5הצלחנו לבודד 5
מהפיגמנטים הבולטים  -שהם כולם קרוטנואידים ,אם כי  3מהם קרוב לודאי משתחררים
מהמערכת בתוספת כל-שהיא של פיגמנט מקבוצת הכלורופילים .ואכן הרצת המערכת
הכרומטוגרפית עם חלון ש"מוחק" את הקרוטנואידים הראתה נוכחות כלורופילים
במקביל לזו של הקרוטנואידים הבולטים .נמצא מתאם גבוה בין ארבעת הקרוטנואידים
הבולטים ביותר .מתאם גבוה במיוחד נרשם בצמדי קרוטנואידים שמוצאם המשוער הוא
משותף  -לוטאין+זאקסנטין ובטא-קרוטן ואיזו-רניארטן ו-β-איזורניארטן (טבלה  .)1בטא-
קרוטן הוא פיגמנט בעל תפוצה רחבה הכוללת כמעט את כל קבוצות האצות והכחוליות.
לוטאין הוא פיגמנט המאפיין אצות ירוקיות וזאקסנטין  -כחוליות .שני האיזומרים של
איזו-רניארטן מצויים בחיידקים פוטוסינתתיים אנאוקסיגניים מסוגChlorobium.
אלה חיידקים פוטוסינתתיים שמשתמשים בגפרת המימן כתורם אלקטרונים ואי-לכך
מתפתחים אך ורק בתנאים אנאארוביים .מכאן שבתנאי הכנרת הם שוכנים מתחת לקו
התרמוקלינה .הריכוז של מכלול הקרוטנואידים היה במתאם גבוה עם השיא ב448 -
ננומטר של הבדיקה הספקטרופוטומטרית .כל הקרוטנואידים הבולטים עמדו במתאם
גבוה עם ריכוז הכלורופיל ,שנגזר מהבדיקה הפלואורומטרית ,אך הקרוטנואידים שמוצאם
אצתי הראו ערכים גבוהים יותר (טבלה  .)1התפרוסת האנכית של הפיגמנטים (מנורמלים
לחומר אורגני) ,הייתה בלתי -אחידה בעליל (איור  .)6ניכרת ירידה חדה מפני השטח עד
לעומק  20ס"מ ,פחות או יותר אחידות עד לעומק  115ס"מ ואז עליה ניכרת עד לעומק
 150ס"מ ,אל עבר שיא שבעצם התמיד כמעט עד לחלקו התחתון של הגלעין.

איור  :2התפרוסת האנכית של יחסים בין שיאי
קליטת אור נבחרים במיצויי אצטון מפרוסות
גלעין סדימנט ,שנדגם בכנרת.

טבלה  :1מקדם המתאם ( )r 2בין ריכוזי פיגמנטים נבחרים
מפרוסות גלעין סדימנט ,שנדגם בכנרת.
βchlorophylls1
carotene
0.96
0.69
0.85
0.49
0.80
0.50
0.77

isorenieratene β-isorenieratene
0.81
0.89

0.87

lutein
isorenieratene
β- isorenieratene
β - carotene

איור  :3התפרוסת האנכית של כלורופיל ,מנורמל
לחומר אורגני ,במיצויי אצטון מפרוסות גלעין
סדימנט ,שנדגם בכנרת .הכלורופיל המוצג באיור
זה מייצג את תרכובת המוצא ( )chlorophyll aוכן
את כל מוצרי הבליה שלו שיש להן פעילות אופטית
בטווח האדום של ספקטרום קליטת האור.

 1כולל את תרכובת המוצא ( )chlorophyll aומוצרי בלייתה.

מה אנחנו מבינים מכל זה?
השוואת שיטות מדידת הפיגמנטים מורה על האפשרות של שימוש בכלים פשוטים
יחסית ,כמו הספקטרופוטומטר והפלואורומטר להערכת שאריות של ביומסה של
ייצורים פוטוסינתתיים הקבורות בקרקעית .יחד עם זאת ,ברור שאנליזה כרומטוגרפית
מפורטת מעשירה את הידע שניתן להפיק מהקרקעית .התוצאות ההקדמיות שהוצגו
בזאת מוכיחות שקצבי הפירוק של מרכיביו השונים של הפיטופלנקטון בהחלט אינם
אחידים ,היות ויש הטיית שימור ברורה של פיגמנטים מסוימים ,בה בשעה שפיגמנטים
סמנים של אצות המופיעות בשפע רב באגם ,כגון דינופלגלטים ,נעדרים לחלוטין .כנגד
זאת המצב של כמעט-שוויון כמותי בין קרוטנואידים שמוצאם אצתי לבין קרוטנואידים
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שמוצאם בחידקיים אנאוקסיגניים גם היא הטייה בולטת ,בהשוואה למצב המוכר היום,
בו הפיגמנטים של החיידקים מהווים פחות מ 5%-ממסת הפיגמנטים השוקעת לעבר
הקרקעית ,בסיכום שנתי .מכאן ברור שאין תרגום ישיר של ריכוזי פיגמנטים למונחים
של צפיפות ייצורים פוטוסינתתיים בעברו של האגם .בודאי שאין כל טעם להתחיל את
האקסטרפולציה מריכוזי כלורופיל  -תרגיל מקובל לגבי הפיטופלנקטון המצוי בעמודת
המים  -היות ומרבית הכלורופיל מתפרק ומותיר אך ריכוז זעום של מוצרי בלייה שניתן
למדדם .יחד עם זאת השונות בתפרוסת האנכית של הפיגמנטים רומזת על השתנות
קצבי הייצור הראשוני ו/או התנאים שמאפשרים השתמרות לאורך זמן וניתן להניח
שהשינויים בתכולת הפיגמנטים בסדימנט זעירים כאשר הם קבר נקברים בשכבות שאינן
באות במגע עם עמודת המים שמעליהם .תיארוך שכבות הגלעין אותן הצגנו בזאת
טרם הסתיים ,אך ההנחה היא שבסיסו של הגלעין נוצר לפני כ 2800-שנה .השינויים
האקלימיים והאנושיים שחלו בפרק הזמן שממועד זה ועד עתה ידועים ברמה זו או אחרת
וננצל מידע זה להצליבו עם הידוע לנו על השתמרות האוכלוסייה הפוטוסינתתית באגם.

איור  :4התפרוסת האנכית של כלורופיל ומוצרי
בליית כלורופיל (?  )Phaeo aכפי שנקבעו במיצויי
אצטון מפרוסות גלעין סדימנט ,שנדגם בכנרת,
באמצעות פלואורומטר (רכוז הפיגמנטים במיצוי,
ללא נירמול).

Deptn. cm

איור  :5כרומטוגרמת  HPLCשל מיצוי אצטון
שנלקח מגלעין סדימנט של הכנרת .זיהוי
הפיגמנטים בטבלה .1
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איור  :6התפרוסת האנכית של קרוטנואידים,
מנורמלים לחומר אורגני ,במיצויי אצטון
מפרוסות גלעין סדימנט ,שנדגם בכנרת .בטא-
קרוטן ולוטאין  +זאקסנטין הם קרוטנואידים
שמוצאם באצות מיקרוסקופיות וכחוליות
ואילו איזורניארטן ובטא-איזורניארטן מוצאם
בחיידקים פוטוסינתתיים אנאוקסיגניים.

חיזוי התגובה ההידרולוגית של אגן
הירדן למשטרים שונים של משקעים
רנה סמואלס 1ואלון רימר
1אוניברסיטת תל אביב

הקדמה
לשינויים במשטר הגשמים העונתי שמקורם בשינויי אקלים צפויה השפעה משמעותית
על משאבי מים .השפעה זו עלולה לגרום לשינויים הן במשטר המוכר של תקופות יובש,
והן בעצמת ופירוס הגשמים בזמן .מחקרים שנעשו באזורנו הן באמצעות מודלים (Krichak,
 ,)Kunin et al. 2008; Samuels 2008והן באמצעות תצפיות שנעשו לאחרונה (Alpert, Ben-Gai
 ,)et al. 2002הראו כי השפעות שינוי אקלימי תתבטאנה באקלים יבש יותר באזורנו,
מלווה במשטר של אירועי גשם קיצוניים יותר .חלק גדול משינוי כזה עלול להשפיע על
צפון המדינה ,ובעיקר על אגן ההיקוות העליון של הירדן ואגן הכנרת  -אזור המספק כיום
למערכת הארצית כ 30% -מתצרוכת המים .יתרה מכך ,שינוי משטר הגשמים ועצמת
האירועים עלול לגרום לשינוי בהתפלגויות הנגר העלי (הגדלת ההסתברות לאירועי
קיצון) ,וכן לשינוי במשטר ההעשרה של האקוויפרים ,ושפיעת המעיינות המהווים כיום
כ 80% -מן הזרימה השנתית בנהר הירדן .יש לפיכך צורך ממשי לבחון באמצעות מודלים
הן את השינויים הצפויים במשטר הגשמים ,והן את השפעתם של שינויים אלה על זרימת
נחלים באגן הירדן .בחינה מסוג זה תאפשר תכנון לטווח ארוך של משק המים באגן,
וייתכנות של תרחישים שונים.
כדי לבחון את ההשלכות של שינויי האקלים הגלובליים על המשקעים בישראל ,והשפעתם
על משאבי המים יש להשתמש במערכת משולבת של מודל(ים) אטמוספרי(ים) לחיזוי
השינויים במשטר הגשמים וההתאדות ,ומודלים הידרולוגיים שמשתמשים בתחזית
הגשמים וההתאדות לצורך חיזוי מצב משאבי המים .בעבודה הנוכחית (Samuels et al.
) 2009תחזית הגשמים בוצעה ע"י מודל סטטיסטי ,והחלק ההידרולוגי בוצע ע"י מודל
תאים עם בסיס פיזיקלי .מהות שני המודלים והשילוב ביניהם יוצגו להלן.

מודלים אטמוספריים סטטיסטיים
הגישה הסטטיסטית מבוססת על לימוד מאפייני העבר של התופעות האקלימיות
(סדרות גשם ,במקרה שלנו) וייצור סדרות מלאכותיות עם אותם מאפיינים .אבל
במציאות של שינויי אקלים ,סדרות גשם שמבוססות רק על מאפיינים היסטוריים לא
יוכלו לנבא את העתיד .שיטות סטטיסטיות כמו )Non-Homogeneous Markov Models (NHMM
ומודלים בייסיאנים ( )Bayesian modelsנותנים מענה לבעיה זו .במקום ללמוד את דפוסי
סדרות הגשם ולהניח שהם יחזרו על עצמם בעתיד ,מודלים אלה לומדים מתוך הנתונים
ההיסטוריים את הקשר בין פרמטרים אקלימיים (כגון מצבים סינופטיים) לבין מאפייני
הגשם (כגון כמות ,תדירות ועוצמה) .וכך ,בהינתן תסריט אקלימי מסוים ,מסוגלים כלים
אלה ליצור סדרות גשם מלאכותיות המנבאות נתוני משקעים לתנאי האקלים הצפויים.
שיטות כאלה יושמו על נתוני תחנות גשם בארץ והצליחו ליצור סדרות גשם מהימנות
(.)Khalil et al 2008 ,Samuels et al 2008

מודלים הידרולוגיים
ישנה חשיבות לכך שהמודל ההידרולוגי שבו נשתמש הוא מודל מכויל היטב ,המתאר
את המאפיינים הפיסיקליים העיקריים של הזרימות העיקריות בנהר הירדן .בעבודה
המוצעת בזאת נשתמש במודל (HYdrological Model ;2006 Rimmer and Salingar( HYMKE
 .for Karst Environmentזהו מודל גשם  -נגר יומי בשיטת המערכת (Singh ;system approach
 ,)1988שפותח עבור רכיבי זרימת הבסיס וזרימת הנגר העילי באגן קרסטי גדול .סדרות
עתיות ) (time seriesמדודות ארוכות של זרימה בנחלים הופרדו לרכיב זרימת הבסיס ורכיב
זרימת הנגר העילי תוך שימוש בשיטת ה  ,)2005 Eckhardt( “recursive digital filter” -והפרדה
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זו סיפקה למודל את סדרות הנתונים הדרושים לכיול .למודל מבנה מודולרי הכולל את
שכבת פני הקרקע ,מיכל מייצג לנגר עלי ,מיכל לשכבת ביניים ( ,)vadose zoneומיכלים
המייצגים את שכבת מי התהום ותרומתה לזרימת הבסיס .הוא כולל התייחסות לרכיב
הזרימה המעדיפה ( )preferential flowהמעשירה את מי התהום ,וכן פותר את בעיית חוסר
ההתאמה שבין שטח אגן הנגר העלי וכמות המים הזורמת בנחלים  -שתיהן בעיות
אופייניות לסביבה קרסטית .המודל יושם סימולטנית לשלושת המקורות העיקריים של
נהר הירדן  -נחלי הדן ,השניר והחרמון ,שמקורם ברכס הקרסטי של הר חרמון .תוצאות
המודל על פני  35שנים ( )2004 - 1970הושוו לסדרות מדודות של זרימה בנחלים ובנהר
הירדן ,והראו התאמה טובה הן עבור רכיב זרימת הבסיס והן עבור זרימת הנגר העילי.
המודל מאפשר ביצוע תחזיות ארוכות טווח של זרימה בנהר הירדן
ובמקורותיו כפונקציה של התאדות פוטנציאלית יומית וסדרות גשם
עתידיות.

יישום המודל המשולב
מערכת המודלים משלבת נתוני גשם ארוכי טווח באגן הירדן ,חזויים
בשיטות סטטיסטיות ,עם המודל הידרולוגי ( ,Samuels et al. 2009איור
 .)1להלן נסקור בקצרה את התוצאות של מערכת זו.
המודל משתמש בשיטות סטטיסטיות לייצר סופות גשם מלאכותיות
תוך שימוש בנתוני העבר של הגשם בתחנות נתונות .סדרות הגשם
מיוצרות תחת הנחות מסיומות של שינויים עתידיים בעוצמה וכמות
אירועי הגשם בארץ .בשלב הראשון ( )Hidden Markov Modelהמודל
לומד מנתונים היסטוריים את מאפייני הגשם בכל תחנה ומקטלג את
ימי הגשם לקבוצות שונות (יבש ,גשום ,גשום קל) .לכל קבוצה יש
הסתברות מסוימת לתדירות וכמות הגשם בכל תחנה בנפרד .בשלב
שני ( )Non-Homogeneous Hidden Markov Modelהמודל לומד את היחס בין
כל מצב סינופטי לכל קבוצת ימי גשם ,הן מנתוני גשם היסטוריים והן
ממצבים סינופטיים היסטוריים .אחרי שהמודל לומד את היחס הזה,
הוא יכול ליצור סדרת גשם עבור כל תחנה לפי מצבים סינופטיים
שונים .שיטות אלה ידועות גם בכינוי "מנוע גשם" (.)rainfall generator

איור  :.1הצגה סכמטית של המודל האינטגרטיבי.
למעלה :תרשים זרימה של מנוע יצירת הגשם
המלאכותי .למטה :חלקים עיקריים של המודל
ההידרולוגי.

מבנה המודל המשולב כולל שני חלקים  -מנוע גשם ומודל הידרולוגי.
בבחינות שביצענו למערכת יצרנו ארבע קבוצות שונות ,בנות עשר
סדרות גשמים סינטטיות כל אחת ( 40סדרות גשם יומי על פני
 34שנים) ,כשכל קבוצה מאפיינת מצב אטמוספרי שונה .קבוצה
 :1סדרת גשמים שנוצרה על בסיס נתוני העבר ( 1970עד ;)2004
קבוצה  :2מאפייני הגשם (ממוצע והפסקות בין גשמים) זהים ל1-
אך תוך שינוי אקראי של סדרת המצב הסינופטי; קבוצה  :3שמירה על ממוצע גשם עונתי
כמו  2אך שינוי מאפייני ההפסקות בין הגשמים; קבוצה  :4שמירה על מאפייני ההפסקות
בין הגשמים כמו ב ;2 -אך הפחתה בממוצע הגשם העונתי בשיעור .25%
בבדיקת הסדרות השונות הרצנו את ארבעים הסדרות כקלט במודל  ,HYMKEללא שינוי
בערכי ההתאדות הפוטנציאלית המקוריים ששימשו את .)2006( Rimmer & Salingar
תוצאות ההרצות נבחנו ,וחלקן מפורטות להלן:
 .1השווינו את הפירוס הסטטיסטי של הזרימות החזויות בירדן כאשר משתמשים
בסדרת גשם בודדת מתוך קבוצה  ,1לעומת חיזוי אופטימלי של מודל .HYMKE
התוצאות מעידות על דמיון רב בין הזרימות ,ומחזקות את אמינות המודל.
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 .2כאשר משווים את הזרימות החזויות בירדן מסדרות הגשם מקבוצה ( 2מאפיינים
סטטיסטיים דומים לעבר) ,לעומת קבוצה ( 3שינוי מאפייני ההפסקות בין הגשמים)
מקבלים הגדלת שיעור הנגר העלי (איור  )2כתוצאה מהגדלת כמויות המשקעים
לסופה בממוצע ,אך לא מתקבל שינוי משמעותי בזרימה השנתית הכוללת בשלושת

.המקורות ובירדן
 כאשר משווים את הזרימות החזויות בירדן מסדרות הגשם מקבוצה, לעומת זאת.3
) (הפחתה בכמות הגשם4  לעומת קבוצה,) (מאפיינים סטטיסטיים דומים לעבר2
 בשיעור דומה להפחתה בכמויות,מקבלים הפחתה משמעותית בזרימת הירדן
.הגשם
המסקנה העיקרית העולה מניתוח תוצאות המודל המשולב
 ששינוי בתדירות הגשמים,)היא (בניגוד לעמדה שנשמעה בעבר
ובהפסקות שביניהם אינם צפויים לשנות את כמויות הזרימה
 וככל הנראה, הפחתה בספיקת הירדן נגרמה בעבר.באגן הירדן
 ולא ע"י שינוי,תחול בעתיד רק עם שינוי כולל בכמויות הגשם
.מינורי במאפייניו
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 השוואת פירוס הזרימות היומיות במקורות:2 איור
הירדן בהשוואה בין הרצת סדרות גשם מקבוצה
 פירוס ספיקת.a . (ימין) לעיל3  (שמאל) וקבוצה2
 העליונים של2.5%  פירוס.b ."נגר עלי" בנחל שניר
 פירוס ספיקת בסיס בנחל.c .ספיקות בנחל שניר
. פירוס ספיקה יומית בנהר הירדן.d .שניר
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שחיה ותנועה של פרידניום  -ניתוח
פיסיקאלי של התופעה ויתרונות
סביבתיים אקולוגיים
ג'סיקה סימלר ואסף סוקניק

פרידניום בכנרת
מתחילת שנות ה 50 -תועדה בכנרת מדי שנה פריחה אביבית של דינופלגלטיים
ובעיקר פרידיניום בכנרת .כבר ב 1894 -הזואולוג הצרפתי ,בארויס ,הבחין בפריחה של
דינופלגלטים בכנרת וניתן להניח כי פריחה זו מתרחשת מזה מאות שנים (Berman et. al.,
 .)1992משך שנים רבות פריחת הפרידיניום בכנרת נתפסה כאירוע עונתי קבוע החוזר
מידי שנה בעוצמה ומתכונת כמעט קבועים המבטא את היציבות הלימנולוגית באגם.
אולם ב 15 -השנים האחרונות (מאז  )1994תדירות התופעה פחתה ,ובשנים מסוימות
( 2008 ,2001 ,2000 ,1997 ,1996ו )2009 -האוכלוסייה האביבית של הפרידיניום לא הגיעה
למימדים של פריחה .בסוף החורף ובחודשי האביב נצפו לא אחת אוכלוסיות אחרות
של פיטופלנקטון מקבוצות טקסונומיות שונות כולל מינים
רעילים של ציאנובקטריה .התרחשויות אלו מייצגות חוסר יציבות
של המערכת האקולוגית ותהליכים לא רצויים באגם (Zohary,
) .2004בסקירה זו נאפיין את אוכלוסיית הפרידיניום על בסיס
יכולת התאים לתנועה ושחיה במים .הפרידיניום היא אצה
אוטופוטוטרופית ,גדולת מימדים (קוטר התא  40-60מיקרומטר)
ובעלת יכולת שחייה טובה המשמשת אותה בקביעת מיקומה
בעמודת המים ) .)Pollingher and Berman, 1975

נדידה אנכית יממתית
איור  :1הפיזור האנכי של אוכלוסיית הפרידיניום
בכנרת כפי שמשתקף מריכוז הכלורופיל בעמודת
המים בשעות היום השונות במהלך סקר שנערך
במרץ  2007במועד פריחת הפרידיניום באגם.

איור  :2הצגה סכמתית של תהליך התנועה של
דינופלגלט (מתוך .)Fenchel 2001
 )Aמיקום השוטונים וניתוח השפעת הפעולה של כל
שוטון בנפרד על כיוון התנועה (הסבר מפורט בטקסט).
 )Bניתוח התנועה כתוצאה מפעילות משולבת של שני
השוטונים.
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דינופלגלטיים ידועים ביכולת השחייה הטובה שלהם וביכולת
שלהם לנצל תכונה זו על מנת לנוע בעמודת המים לצורך ניצול
מרבי של נוטריינטים ומציאת אקלים אור המותאם לצרכיהם.
הפרידיניום אינה שונה ,ובמהלך הפריחה האביבית ניתן לראות כי היא משנה את מיקומה
בעמודת המים על בסיס עונתי ויומי .בשיא הפריחה (פברואר-מרץ) בשעות הבוקר,
התאים מצטברים קרוב לפני המים ,בעומק  1-2מטר .באפריל יש מגמה של
ירידת התאים לעומק  2-4מטר לפני הצהריים ,ולעומק  5-7מטר לקראת אחר
הצהריים .לקראת סוף הפריחה ,בחודש יוני התאים נמצאים בעיקר בשכבת
המים בעומק  5-7מטר .ניתן לראות כאן מגמה ברורה של אוכלוסיית הפרידיניום
להצטבר בשכבת מים עמוקה יותר ככל שהעונה מתקדמת .מעקב של& Berman
 )1971(Rodheבמהלך יומיים בסוף מאי  1969אחר הפיזור האנכי של אוכלוסיית
הפרידיניום נתן את התמונה הבאה :במהלך הלילה הפרדיניום מתפזר באופן
אחיד בעמודת המים ,ככל הנראה כתוצאה מתנועה אקראית של התאים .זמן
קצר לאחר הזריחה הפרידיניום מתחיל לנוע לכיוון פני המים ובשעה  6בבוקר
התאים נפוצים יותר ב 4 -המטרים העליונים של המים מאשר בשאר עמודת
המים .שעתיים לאחר מכן ניתן לראות שיא הצטברות תאים בעומק  2.5מטר,
שיא זה הולך ומתחזק בזמן קצר ויחד עם זאת מתחיל להעמיק .העמקת שיא
צפיפות אוכלוסיית הפרידיניום נמשיכה בקצב של  0.6 - 0.5מטר לשעה ,ובשעה  3אחר
הצהריים שיא זה עמד בעומק  6מטר (.)Berman & Rodhe, 1971
מעקב מפורט אחר אוכלוסיית הפרידיניום בכנרת שנערך במרץ ( 2007מועד אחרון בו
נצפתה פריחת פרידיניום באגם) הראה שמיקום האוכלוסיה בעמודת המים משתנה
במהלך היממה (איור  .)1בשעות הבוקר נמצא ריכוז גבוה של פרידיניום (נמדד כריכוז
כלורופיל) בשכבה צרה יחסית סמוך לפני המים .בשעות הערב והלילה אוכלוסיית

הפרידיניום התפזרה על פני שכבת מים עבה יותר וריכוז התאים המירבי היה נמוך יותר
(איור  .)1תופעה זו של נדידה אנכית במהלך שעות היממה (Diurnal vertical migration -
) DVMתוארה בספרות ומוסברת ביכולת השחיה המפותחת של תאי הפרידיניום והכוונת
השחיה אל האור (פוטוטקסיס) או אל מקורות מזון (כמוטקסיס) .מנגנון התנועה של
דינופלגלטים מתואר בהמשך כמו גם מדידות שערכנו להערכת מהירות השחיה של
פרידיניום והשפעת הארה על מהירות השחייה.

מנגנון התנועה של דינופלגלטים
לכל הדינופלגטיים שני שוטונים .ברוב המינים השוטונים מכוונים בזוית ישרה זה
לזה כאשר יש שוטון רוחבי ושוטון אורכי המתפרש מאחורי התא כפי שמוצג באיור
 .2השוטון הרוחבי אחראי לתנועה סיבובית של התא סביב הציר האורכי שלו והשוטון
האורכי אחראי למהירות הכיוונית של התא .במידה ורק השוטון הרוחבי פעיל ,התא
נשאר במקומו אך סובב בצירו בכיוון השעון (בהסתכלות מהחלק האחורי) במהירות
זויתית ( ω2איור  2סכמה  .)1Aבמידה ורק השוטון האורכי פעיל התא נע במעגל
במהירות קווית (משיקית)  νומהירות זוויתית  .1ωבמצב זה ( v=ω1rאיור  2סכמה .)A2
ערכי הפרמטרים  νו  1ωמשתנים ואינם תלויים זה בזה ,וזאת משום שהתא יכול לשנות
לא רק את תדירות התנועה של השוטון האורכי אלא גם את כיוונו .כאשר שני השוטונים
פועלים בו זמנית (איור  2סכמה  )Bהמהירות הזוויתית המשולבת  ωמחושבת על פי √=ω
 ,ω12+ ω22ווקטור המהירות הקווית (משיקית)  νיסוב בקביעות סביב וקטור הרוטציה .לכן
התא ישחה תמיד במסלול של סליל ימני (התנועה בכיוון השעון כאשר צופים במסלול
התנועה מאחור) ,והצד הגבי של התא יפנה תמיד אל ציר התנועה (איור  .)3ציר התנועה
הסלילית יהיה תמיד במקביל ל  .ωלפיכך השוטון הרוחבי תורם בעקיפין לתנועת התא
במים אך אינו בהכרח מפעיל כח בכיוון אחורי .הגדלה של המהירות הזוויתית  ω2תקטין
את רדיוס המסלול הסלילי ותביא אותו קרוב למסלול ישר .כאשר התא נע במעגל ברדיוס
קטן השוטון מוחזק בזוית ביחס לציר האורכי של התא .דינופלגלטיים יכולים "לשנות"
את שני הרכיבים הסיבוביים בצורה לא תלוייה זה בזה וגם לשלוט במהירות הכיוונית.
שלוש דרגות חופש אלו מאפשרים לדינופלגלטיים לשנות את הפרמטרים של מסלול
השחייה הספיראלית שלהם וכך לכוון את התקדמותם (.)Fenchel, 2001

איור  :3מסלול השחייה של .Peridinium bipes
הפרמטרים ומתארים את המסלול הסלילי (כפי
שמופעים באיור  )2מרווחי הזמן בין הנקודות
המיצגות את המסלול הם של  0.04שנייה ונתיב
השחייה מראה שהצד האחורי של התא מופנה
תמיד אל מול ציר המסלול (מתוך .)Fenchel 2001

תיעוד מסלולי הנדידה של פרידיניום
מעקב אחר פעילות השחיה של פרידיניום בתנאי מעבדה מבוסס על צילום וידיאו של
תנועת התאים תחת מיקרוסקופ סטראוסקופי וניתוח מסלולי התנועה בעזרת תוכנת
 )http://rsb.info.nih.gov/ij( ImageJבעזרת יישום  .Manual trackingהתוכנה
יחד עם היישום מאפשרים מעקב אחר תנועת התאים ומדידת מהירות השחייה
והמרחק שהתאים עוברים .באיור  4ניתן לראות מצב נתון של פיזור תאי הפרידיניום
מתוך צילום וידיאו שנמשך  20שניות ואת מסלול התנועה שהתאים עברו במהלך
הצילום .סרט הוידיאו צולם במצלמה דיגיטאלית מסוג  Moticam 2300בהפרדה של
 384*512בתדירות של כ 45 -פריימים לשנייה .באיור  4מודגשים מסלולי התנועה של
כ  15תאים חלקם עברו לכל אורך מסגרת הצילום במהלך  20שניות ,בעוד תאים אחרים
הופיע במסגרת הצילום רק לחלק מזמן הצילום .ניתן לראות שמסלול השחייה של
התאים הוא ספיראלי כמצופה ושהתאים שוחים בכיוונים רנדומאליים ,חלקם בכיוון ישר
ואחרים במסלול מעגלי.

האם מתקיימת תנועה בחושך?
תנועת תאי הפרידיניום מתקיימת באור ותנועה זו היא כיוונית כלפי האור או בכיוון ההפוך
מהאור כתלות בעוצמת האור ) .(Liu et. al., 1990אך מה קורה בחושך? האם התאים
ממשיכים לנוע ללא כיווניות מוגדרת? האם הם נעים בכיווניות הנקבעת מגראדיינט כימי?
או שמא התאים לא נעים בחושך?
באיור  5מוצגות תוצאות של ניסוי פשוט היכול לרמוז על התשובה לשאלה .בניסוי נלקחה

איור  :4מסלולי התנועה של תאי פרידיניום
שנותחו בעזרת יישום של התוכנה ImageJ
ומוצגים כרצף של נקודות ,כשתחילת המסלול
מוצגת בעגול מלא .האיור מציג נקודת זמן
אחת במהלך צילום של  20שניות .ניתן לראות
את מסלול התנועה של כל התאים הנמצאים
בשדה ,אך לא ניתן לראות את מסלול התנועה
של תאים שכבר יצאו משדה הצילום.
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תרבית פרידיניום בצפיפות  1500תאים למ"ל ונשמרה בחושך .לאחר  3שעות נדגם 1
מ"ל מהתרבית והדוגמה הועברה לתא ספירת אצות שהוצב תחת לבינוקולר ונחשף
לאור בעוצמה נמוכה על מנת לאפשר צילום .התרבית צולמה במשך  20שניות בפרקי
זמן שונים ( 0ולאחר  2 ,1ו 5-דקות מהחשיפה לאור) .סרטוני הוידיאו נותחו על ידי תוכנת
ה ImageJ -ויישום ה.Manual tracking -
המהירות הממוצעת של כל תא שעבר בשדה במהלך ה 20-שניות חושבה לכל נקודת
זמן .מהירויות התנועה של התאים חולקו ל  5קטגוריות מהירות וחושבה תדירות התאים
בכל קטגורית מהירות לכל נקודת זמן .כלומר חושב כיצד התאים שעברו בשדה בנקודת
זמן מסוימת ( )T0, T1min, T2min, T5minמתחלקים בין קטגוריות המהירות שנקבעו .ניתן
לראות באיור  5כי בזמן  0יש את האחוז הגבוה ביותר בקטגוריית המהירות הנמוכה ביותר
( )0-0.05והאחוז הנמוך ביותר בקטגוריית המהירות הגבוהה ביותר ( .)0.2-0.25בניסוי זה
ובניסוי דומה שאינו מוצג כאן רואים מגמה ברורה של עלייה במהירות השחייה הממוצעת
של התאים ב 2-הדקות הראשונות לאחר חשיפה לאור .נראה כי לאחר  5דקות רואים כי
המהירות הממוצעת של התאים יורדת קצת
אך עדיין גבוהה מהמהירות הממוצעת של
התאים לאחר דקה של חשיפה לאור .בנוסף
רואים כי עם הזמן יש ירידה במספר התאים
הנייחים בשדה אך אין שינוי בנתון לאחר 2
דקות חשיפה לאור.

איור  :5ניתוח של מסלולי השחייה של תאי
פרידיניום שעברו מחושך לאור .כל סדרה
מייצגת נתוני מהירות שחייה שנמדדה במשך 20
שניות בזמנים שונים לאחר החשיפה לאור (ירוק
= זמן אפס ,צהוב = דקה מרגע החשיפה לאור,
כחול =  2דקות מרגע החשיפה לאור ואדום =
 5דקות מרגע החשיפה לאור) ,ציר ה X-הוא 5
קטגוריות המהירות שנבחרו וציר ה Y-הוא אחוז
התאים בכל קטגוריית מהירות.

מתוצאות ניסויים אלו עולה שבחושך תאי
הפרידיניום מצמצמים במידה רבה את תנועתם
ומחדשים אותה באור תוך הגברה משמעותית
של מהירות השחייה .ממצאים אלו מסבירים
באופן חלקי את הפיזור האנכי האחיד של תאי
הפרידיניום בשעות החשכה .דהיינו ,הפסקת
השחייה הפעילה והמונחית מטרה של התאים
מביאה לשקיעה שלהם ופיזורם בעמודת המים על פי הנתונים הפיסיקאליים של
המערכת.

ספרות
Berman, T. and Rodhe W. (1971) Distribution and migration of Peridinium in lake Kinneret. Mitt. Internat.
Verein. Limnol. 19, 266-276.
Berman, T., Yacobi, Y.Z. and Pollingher, U. (1992) Lake Kinneret phytoplankton: stability and variability
during 20 years (1970-1989). Aquatic Sciences 54, 104-125.
Fenchel, T. (2001) How dinoflagellates swim. Protist 152, 329-338.
Liu, M.L., Hader, D.P. and Ullrich, W. (1990) Photoorientationin the freshwater dinoflagellate, Peridinium
gatunense Nygaard. FEMS Microbiology Ecology 73, 91-102.
Pollingher, U. and Berman, T (1975) Temporal and Spatial Patterns of Dinoflagellate Blooms in Lake
Kinneret, Israel (1969-1974). Ver. Int. Ver. Lim. 19: 1370-1382.
Zohary, T. (2004) Changes to the phytoplankton assemblage of lake Kinneret after decades of a
predictable, repetitive pattern. Freshwater Biology 49, 1355-1371.

24

יחסי הגומלין בין דג הלבנון (רדין הכנרת)
לזואופלנקטון והשלכתו על דילול
הסרדינים באגם
2

תמיר אופק ,1גדעון גל וג'יימי שפירו
 1אוניברסיטת חיפה 2 ,אגף הדיג טבריה

לבנון הכנרת
לבנון הכנרת ( Acanthobrama terraesanctaeנקרא גם סרדין הכנרת) הוא הדג הנפוץ ביותר
באגם ומהווה מעל  80%ממספר הדגים ומעל  50%מביומאסת הדגים באגם .הלבנון
ניזון בעיקר מזואופלנקטון (בעלי חיים זעירים החיים במים) במהלך כל ימות השנה,
כשהמינים המועדפים עליו (שמשתייכים לתת -המערכה סרטנאים  )Crustaceaהם מינים
של קופפודים ומינים של קלדוצירה (.)Walline et al. 2000

תכנית הדילול
כנראה שלדג הלבנון יש השפעה על אוכלוסיית הזואופלנקטון בכנרת .ירידות בגודל
פרטי הזואופלנקטון וירידה לאורך זמן בשפע של אוכלוסיות הזואופלנקטון בין השנים
 ,1969-1986שויכו על ידי גופן וחוב' ( )Gophen et al. 1990ללחץ טריפה גבוה של
הדגים ובעיקר של דג הלבנון .אוכלוסיית הלבנון ירדה לערכי מינימום בשנת 1993
וגרמה לקריסת הדיג המסחרי .כדי להתמודד עם המצב הזה פותחה "תכנית הדילול"
שנבנתה סביב ההנחה שקיימת בקרת עלית בין דג הלבנון לזואופלנקטון ולאצות בכנרת.
כלומר ,אם תהיה ירידה באוכלוסיות דג הלבנון ,אז לחץ הטריפה על הזואופלנקטון ירד
ואוכלוסיות הזואופלנקטון יגדלו .בנוסף לכך תגבר רעיית האצות על ידי הזואופלנקטון
ואיכות מי הכנרת תשתפר .התוכנית החלה בחורף  1994-95ועיקרה היה לשלם לדייגים
שידוגו פרטים קטנים (חסרי ערך מסחרי) של דג הלבנון (.)Walline et al. 2000
מתוך סיכום של סדנא בנושא תכנית הדילול שנערכה בפברואר  2006במעבדה לחקר
הכנרת ,בשיתוף כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים ,עולה שתוכנית הדילול לא השיגה
את יעדיה במקרה הטוב ,ואולי אף גרמה לשינויים שליליים במארג המזון בכנרת .אחת
ההשערות שהועלו בקשר לגורמים לשינוי זה ,ולחוסר ההצלחה של התוכנית הוא חוסר
מידע בכל הקשור ליחסי טורף-נטרף בין דג הלבנון לזואופלנקטון .כיום קיים מעט מאוד
מידע בנושא רכיבי התזונה ואופן ההזנה של דג הלבנון ,כמו גם מעט עדויות ישירות
היכולות להצביע בברור על יחסי טורף-נטרף ובקרת עלית בין דג הלבנון לזואופלנקטון ,או
לתמוך בהיפותזה הקושרת בין גודל גוף דג הלבנון לחוסר מזון.

איור  :1היחס בין אורך הדגים למשקלם (סה"כ 65
דגים) משוואת הישר וערך ה R2 -מוצגים באיור.
משמעות הקשר הברור בין אורך הדג למשקלו היא
שמשוואת הישר המופיעה באיור  1יכולה לשמש
כמשוואת ניבוי אמינה שבעזרתה ניתן לנבא משקל
הדג לפי אורכו.

מטרת המחקר היא ללמוד על העדפות המזון של דג הלבנון ע"י השוואת תכני מעיים של
דגי לבנון משלבי התפתחות שונים בעונות השונות ,למצאי המזון (הזואופלנקטון) באגם.

המחקר  -שיטות ותוצאות
דיגום הדגים נעשה מספינת דייג מסחרית של קיבוץ עין גב .מקום דיגום הדגים משתנה
ונקבע על סמך המצאות להקות דגים לצורך הדייג המסחרי ,עד כה נעשו  3דיגומים
בסתיו ובחורף  .2009מסך כל הדגים שנאספים בדיגום ע"י רשתות הדייג ,נלקחים כ-
 20דגים מכל מועד דיגום לצורך בדיקת תוכני קיבה .בנוסף לכך ,אנו דוגמים את המים
במקום הדיג בעזרת רשתות פלנקטון כדי שנוכל לבדוק אילו מיני זואופלנקטון יש במים.
את הפרטים בדגימות הזואופלנקטון ובתוכן המעיים של הדגים אנו מזהים תוך שימוש
במערכת הפלנקטומטריקס .בעזרת מערכת זו אפשר למדוד ולצלם פרטי זואופלנקטון
על גבי מסך מחשב אשר מחובר למיקרוסקופ.
על פי התוצאות של משקל ואורך הדגים ,ניתן לראות שיש יחס ישר וחיובי בין אורך הדג
למשקלו (איור  )1כלומר ,ככל שאורך הדג עולה כך עולה גם משקלו.

איור  :2מספר פרטי הזואופלנקטון (ממוצע ±
שגיאת תקן) שנמצאו בתוכן מעי הדגים (סה"כ 60
דגים) לפי קבוצה טקסונומית.
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בדגימות הזואופלנקטון שנאספו מצאנו את שני מיני הקופפודים הקיימים באגם,
וחמישה מינים/סוגים של קלדוצירה .לא מצאנו יחס קבוע בין מספר הפרטים של המינים
השונים ו/או בין הקבוצות השונות .לאחר ספירת פרטי הזואופלנקטון בתוכן המעי של 60
הדגים שניתחנו עד כה ,מצאנו שישנם פי  3יותר קופפודים ממיני קלדוצירה בממוצע לדג
(איור .)2

איור  :3מספר פרטי הזואופלנקטון הדומיננטיים
מקבוצת הקלדוצירה (ממוצע  ±שגיאת תקן)
שנמצאו בתוכן מעי הדגים (סה"כ  60דגים).

מצאנו שמסך כל פרטי הזואופלנקטון שנמצאו במעי הדגים מקבוצת הקלדוצירה בלבד,
ישנם שני סוגים נפוצים יותר (איור  )3שהם סריודפניה ובוסמינה .כמו כן מצאנו שהסוג
בוסמינה נפוץ במעי הדגים כמעט פי  8יותר מאשר סך כל שאר מיני הקלדוצירה .שאר
המינים מקבוצת הקלדוצירה שהם כידורוס ,דיאפנוזומה ומוינה היו פחות נפוצים במעי
הדגים (איור  )4כשהמין הבולט ביותר מבין שלושתם הוא כידורוס .דוגמא לתוכן מעי של
לבנון ניתן לראות בתמונה .1
לסיכום ,ניתן לומר לפי התוצאות עד כה שקיים מתאם גבוה בין אורך דג הלבנון לבין
משקלו ואף ניתן לנבא באופן טוב למדי את משקל הדג לפי אורכו בעזרת משוואת הישר
שנתקבלה (איור  .)1לא מצאנו דמיון בין נפיצות מיני הזואופלנקטון שמצאנו במעי הדגים
לבין מה שמצאנו באגם .קיימת גם חוסר התאמה בין נפיצות מיני הקלדוצירה שנמצאו
במעי הדגים (איורים  ) 3,4לבין מה שמצאנו באגם .תוצאות אלו של בדיקת תוכן המעי
יכולות להעיד על כך שדג הלבנון מעדיף באופן סלקטיבי להיזון מקופפודים יותר מאשר
ממיני קלדוצירה .יתכן שהסיבה לכך היא שהקופפודים גדולים יותר ממיני הקלדוצירה,
ואז יותר "משתלם" לדג לטרוף את הקופפודים ולא את מיני הקלדוצירה .בנוסף ,יתכן
שהסיבה שהסוג בוסמינה נפוץ במעי הדגים פי  8יותר מאשר כל מיני הקלדוצירה ביחד,
היא שסוג זה מתעכל בקצב האיטי ביותר מבין כל מיני הקלדוצירה ואז ניתן לזהות אותו
במעי ,ואילו שאר המינים שמתעכלים מהר יותר קשה יותר לזהותם.

איור  :4מספר פרטי הזואופלנקטון הפחות
דומיננטיים מקבוצת הקלדוצירה (ממוצע ±
שגיאת תקן) שנמצאו בתוכן מעי הדגים (סה"כ
 60דגים).

תמונה  :1צילום של חלק מדגימת תוכן מעי של
דג הלבנון .החיצים האדומים מצביעים על החלק
האחורי של מיני קופפודים והחיצים הכחולים
מצביעים על הסוג בוסמינה (שמופיע כגוף שלם
או כראש בלבד).
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ספרות
)Gophen, M., S. Serruya, and P. Spataru. 1990. Zooplankton community changes in Lake Kinneret (Israel
during 1969-1985. Hydrobiologia 191: 39-46.
Walline, P. D., J. A. Tyler, S. B. Brandt, I. Ostrovsky, and J. M. Jech. 2000. Lavnun abundance: how
changes may affect consumption of Lake Kinneret zooplankton. Advances in Limnology 55: 493-511.

איור  :1גלריה תמונות של  TEPממקורות מים שונים* :א .מים מתוקים (מי כנרת) .צד שמאל-
חלקיקי  - TEPצבועים כחול עם צבע  ABבתאורה רגילה .צד ימין -אותם שדות אך בתאורה
פלואורסנטית .החיידקים נראים כנקודות או מתגים ירוקים בהירים .יתכן שהרקע הירוק העמום
נגרם ע"י חומצות גרעין שנספחו ל  .TEPב .מי-ים חופיים (מפעל התפלה בפלמחים)TEP .
צבועים בכחול עם צבע  ,ABבתאורה רגילה .בדוגמאות אלה היו מעט חיידקים על ה .TEP-ג.
מי ביוב מטופלים (מפעל שפד"ן) .צד שמאל -חלקיקי  TEPצבועים ב  .ABצד ימין -אותם שדות
בתאורה פלואורסצנטית  -כאן החיידקים מופיעים כנקודות או מתגים לבנים.
*קני מידה =  10מיקרון.
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 -TEPגורם חשוב בפיתוח של אילוח
ביולוגי ) (Biofilmבמערכות מימיות
2

טומי ברמן ,רועי מיזרחי ,1קרלוס דוזורץ ,1עידו בר זאב ,2אילנה ברמן-פרנק
1הטכניון2 ,אונ' בר אילן

לפני כ 8-שנים ,סיימנו מחקר תלת-שנתי בנושא -TEP" :חלקיקים שקופים בכנרת" במימון
של הקרן הישראלית למדע ( .)ISFאמנם נוכחות חלקיקים אלו בים התגלתה כבר ב1993-
) )Aldredge et al.ובינתיים האוקיאנוגרפים הספיקו לערוך לא מעט מחקרים בנושא זה ,אבל
זה היה המחקר המפורט הראשון בנושא זה שבוצע במים מתוקים ,ובו גילינו שחלקיקי
 TEPמהווים מרכיב חשוב באקוסיסטמה של הכנרת ,ולמעשה של אגמים בכלל (Berman
.)and Viner-Mozini 2001

מה זה ?TEP
כאמורTransparent exoploymer( TEP ,
 )particlesהם חלקיקים אורגניים

איור  :2השתתפות  TEPוחיידקים בתהליכי
התפתחות ביופילם על גבי משטח* .תמונות
מיקרוסקופ של  TEPוחיידקים נדבקים למשטח
זכוכית מכוסה במי-ים במשך  18שעות** .צד
שמאל :תאורה רגילה( TEP .או ) )EPSנראים
ככתמים כחולים ,והחיידקים כמתגים בודדים
על גבי המשטח .צד ימין :אותו שדה בתאורה
פלואורסצנטית .כאן נראים רק החיידקים
כמתגים בודדים = B ,TEP = T .חיידקים.
בתמונות אלה רואים שהשטחים שמכוסים ע"י
 )EPS( TEPהרבה יותר גדולים מאלה שמכוסים
ע"י חיידקים .כמו כן ,ברור שהחיידקים טרם
הספיקו לגדול ולהפריש כמיות של .EPS
המסקנה  -בתחילת התפתחות של ביופילם ,ה-
 TEPבמים הוא המקור לרוב של ה  EPSשנמצא
על גבי המשטח.
*(מועתק ברשות מתוך מאמרBar Zeev et al :
Desalination and Water Treatment 3:136-143,
.) 2009

( )1מחקרים אלה מתבצעים במסגרת שני פרויקטים,
במיימון רשות המים ומשרד התעשייה ומסחר,
בהתאמה.
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זעירים ,שקופים .מרביתם בגודל
 1-2מיקרון עד כ 30-מיקרון ,אך
לפעמים עד כ 300-מיקרוןTEP .
מורכבים בעיקר מפוליסאכרידים
(סוכרים) ,אבל הם יכולים לכלול
גם חלבונים ,חומצות גרעין
וחומר אורגני אחר .חלקיקים אלה
מופיעים בצורות מורפולוגיות
שונות :עננים ,גושים אמורפיים,
רבדים ,שרוכים ,מתגים ועוד ,ולפעמים ניתן להכיר בהם שרידים של אצות או זואופלנקטון.
הרבה  TEPמשמשים לא רק כעין "רפסודה צפה" עבור חיידקים אבל גם כמצע מזון עבור
ה"נוסעים" האלה .באיור  1מוצגות מספר דוגמאות של  TEPממי מקור שונים.

ברוב סוגי המים TEPנמצאים בכמויות גדולות .למשל במי כנרת נמדדו כ10,000-
חלקיקי  TEPלמל' בממוצע ( .)Berman and Viner-Mozzini, 2001המקורות של
 TEPהם רבים TEP .יכול להיווצר מהחומר הרירי שעוטף תאי חיידקים ואצות מסוימים,
מחלקיקים דטריטיאלים ומשאריות של אצות וזואופלנקטון מתים ,מהפרשות של
חיידקים ,אצות וחיות במים .גם חומר אורגני מומס וקולואידלי ( (colloidsמהווה מקור
חשוב להיווצרות של  TEPבתהליך של קואגולציה ( .)coagulationתהליך זה מזורז
כאשר המים עוברים מצבים של טורבולנציה (ערבוב) חזקה.
במי-ים ובאגמים TEP ,יכולים לשמש כעין גרעין להתהוות של "נקודות חמות" שבהם
מתרחשת גם פעילות מיקרוביאלית מואצת וגם מיחזור חומרים מוגבר .בנוסף ,נוטים
להיספח ל TEP-חומר אורגני מומס ומתכות קורט כמו ברזל ,אבץ ומנגן .חלק מTEP-
משמש מזון לחידקים ,לפרוטוזואה ,לזואופלנקטון ואפילו לדגיגים לרוואליים ,וחלק
שוקע למטה וכך גורם להעברת חומר אורגני ואנאורגני משכבות המים העליונות למים
עמוקים ולקרקעית הים או האגם .עד כה ,מאות מאמרים בספרות האוקיאנוגרפית/
לימנולוגית מדגישים את התפקידים החשובים הרבים ש TEP -ממלאים באקוסיסטמות
של ים ואגם (ראה .)Passow 2002

 TEPוביופילם

לאור ניסיוננו במחקר  TEPבכנרת ,הגענו למסקנה שחלקיקים
מיקרוסקופיים אלה עשויים לשחק תפקיד בהתהוות של אילוח
ביולוגי (ביופילם  )BF, Biofilm,על גבי משטחים מכוסים במים
( .) Berman and Holenberg 2005לכך היו שתי נימוקים
עיקריים :א TEP .נמצאים בכמויות גדולות בכל סוגי המים (ים,
אגמים ,מאגרים ,נהרות ,מים ממוחזרים ,וכ"ו) .ב .בגלל הרכבם
הכימי TEP ,דביקים מאוד .באם כך ,ומכיוון שתופעת הBF -
במתקנים לטיפול במים ובמתקני התפלת מים מהווה אחת הבעיות
החמורות ביותר ,היה חשוב להבהיר את חלקם של  TEPבתהליכי
התפתחות  BFמימי .מידע זה יכול לאפשר גישות חדישות למזער
את תופעת  BFבמפעלים האלה.
במהרה גילינו ,שמהנדסי מים וחוקרי  BFמימי לא היו מודעים
בכלל לנוכחות של  TEPבמי מקור שלהם .לכן ,התחלנו בסדרת
מחקרים לברר את תפקידם של  TEPבהיווצרות של  BFולבחון
את היעילות של טיפולי קדם העכשוויים בהורדת ריכוזי TEP
שמגיעים לממברנות ( ,)RO, reverse osmosisהשלב שבו המים
המלוחים עוברים התפלה.1

 TEPכגורם חשוב בהתפתחות BF

מקובל לתאר את תהליך היווצרות של  BFעל פני משטחים מימיים כדלקמן .בשעות
הראשונות ,המשטח הנקי עובר כעין "הכנה" בכך שהוא מתכסה בשכבה דקיקה של
חומרים קולואידלים ( )colloidsאורגנים .כיום שלב זה של התהליך עדיין לא מוכר
לחוקרים .לאחר מכן מתחילים להדבק חיידקים מהמים למשטח .חיידקים אלה ניזונים
מנוטריאנטים במים ומתרבים על פני המשטח .כאשר החיידקים גדלים ,הם מפרישים
חומרים אורגניים דביקים (בעיקר ,אבל לא רק ,פוליסאכרידים) ,שיוצרים מעטפת רירית
אשר מייצבת את ה BF-על פני המשטח .בשפת חוקרי ה ,BF-החומר הרירי הזה נקרא
) .)EPS, exopolymer substancesלפעמים ,עם התפתחות והזדקנות של ה,BF -
חלקים של ה  EPSיחד עם החיידקים שבתוכו ,נתלשים ,ונוחתים ונדבקים שוב על גבי
המשטח במורד הזרימה.

איור  :3יעילות של טיפול קדם לגבי TEP
ומאפיינים אחרים* .למעלה :נקודות דיגום
לאורך זרימת המים במפעל להתפלת מים
"אדום" באשקלון .למטה :השפעה של שלבי
טיפול הקדם על רמות  ,TEPכלורופיל ()Chl
ו( SDI -מדד עבירות המים) .כל פרמטר מנורמל
לערכו במי מקור כ .100% -ממוצעים וסטיית
תקן מ 6-תאריכי דיגום ,מאי עד ספטמבר
 .2008נקודות הדיגום לפי התיאור למעלה.
*(מועתק ברשות מתוך מאמרBar Zeev et al :
Desalination and Water Treatment 3:136-143,
) 2009
( )2גם  TEPוגם  EPSמורכבים בעיקר מפוליסאכרידים
שנצבעים כחול בצבע  .)Alcian Blue) ,ABלמעשה
ע"י הוספת  ABלמים התגלו  TEPהשקופים.
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תיאור זה של התפתחות  BFבוודאי נכון ,אך מתברר שזה לא כל הסיפור ,כי לא נלקח
בחשבון עניין ה .TEP-כאמור ,מי מקור ,למשל ,מי-ים במכון התפלה ,מלאים ב.TEP -
במחקר שלנו ( ,)Bar Zeev et al 2009הראינו שבתחילת התהוות של  BFעל משטחים
נקיים ,מופיעים כתמים של  EPSשמכסים שטחים הרבה יותר גדולים מאשר השטח
שמכוסה על ידי חיידקים דבוקים (איור  .2)2אין שום סיכוי שה EPS -שהופיע על גבי
המשטחים באיור  2הופרש על ידי החיידקים המעטים שנדבקו בזמן הניסוי .אי לכך,
ברור שה EPS-הזה הגיע מהמים שמעל למשטח .במילים אחרות ,המקור של השטחים
הכחולים (  )EPSהוא מ TEP -שהיו במים ,ואלה מכסים אזורים גדולים מאד בהשוואה
לחיידקים שטרם הספיקו לגדול ולהפריש כמויות רציניות של  .EPSאי לכך ,אנו מציעים
ש TEP-עלולים להיות גורם משמעותי בתחילת התפתחות  BFמימי על גבי משטחים( .לכן,
ניתן לחשוב על  TEPכסוג של  EPSצף-פלנקטוני).
**קני מידה  50מיקרון.
עד כה ,הצלחנו להוכיח ש  TEPבמי מקור ,הוא גורם חשוב בהתפתחות הראשונית של
ה .BF-סביר להניח ש  TEPמהמים ממשיך לנחות ולהדבק ל BF-המתפתח ,כך שבסוף
ה  EPSשל  BFמפותח ) (matureמורכב מתערובת של  EPSמופרש מהחיידקים ומEPS -
שמקורו מה TEP-במים.
ממצאים אלה מדגישים את הצורך להתייחס לכמויות של  TEPהמגיעות למשטחים
רגישים כמו ממברנות  ROבמפעלים להתפלת מים .בדקנו את המצב במפעל להתפלה
"אדום" באשקלון שעובד משנת  ,2005בו מייצרים כ 300,000-ממ"ק מים מותפלים מדי
יום .מצאנו שטיפול הקדם במפעל (שקיעה בברזל-סולפאט ,סינון חול ,סינון קרטרידג')
אמנם היה מוצלח מאוד לגבי כמה מאפיינים של איכות המים ,אך לא היו כל כך יעילים
נגד ( TEPאיור .)3
קבוצת חוקרים הולנדיים (  ) Kennedy et al. 2009דיווחה שנמצאו תוצאות דומות לגבי
 TEPבשני מפעלים להתפלת מים ומפעל לטיפול במי קולחין .רק סינון דרך ממברנה UF
) (Ultrafiltrationהראה יעילות גבוה (עד  )100%בסילוק  TEPממי המקור.
ברור שלא יהיה קל "להלחם" נגד  TEPבתעשיית המים .יידרש פיתוח של מערכות ומצעי
סינון חדישים שיהיו מסוגלים למזער את ריכוזי  TEPבמים בצורה יעילה .אבל לפחות
עכשיו אנחנו מודעים לצורך לקחת בחשבון את החלקיקים השקופים והדביקים האלה
כמשתתפים פעילים בתהליכי היווצרות של  ,BFולהתייחס אליהם בהתאם.

ספרות

Alldredge A.L, Passow U, Logan BE Deep-Sea Res. 40:1131-1140,1993.
Berman T. Viner-Mozzini Y. Aquatic Microb. Ecol. 24:255-264, 2001.
Berman T. Holenberg M. Filtration+Separation 42:30-32, 2005.
Bar-Zeev E. et al. Desalination and Water Treatment 3: 136-142, 2009.
Kennedy M. D. et al. Desalination and Water Treatment 6:169-176, 2009.
Passow U. Progress in Oceanography 55:287-333, 2002

30

תאי קיימא של כחוליות (אקינטים)
בכנרת  -כימות ,מצאי וחיזוי הפריחה של
אפניזומנון
עכסה לופו ,אורה הדס ,חמי רושנסקי מלינסקי ,גדעון גל ,תמר עופר ואסף סוקניק

הקדמה
אקינטים הם גופי קיימא של ציאנובקטריה (אצות כחוליות ) הנוצרים בתהליך התמיינות
כאשר תנאי הסביבה אינם נוחים להתפתחות האוכלוסיה .תאים אלה יכולים לשרוד
במשך זמן רב בקרקעית האגם ,ולנבוט מחדש עם שיפור תנאי הסביבה .הציאנובקטריה,
 Aphanizomenon ovalisporumמהסדרה  ,Nostocalesהופיעה לראשונה בכנרת ב1994 -
ומאז היא פורחת בכנרת מידי שנה .סכמה כללית
של מחזור החיים של אפניזומנון מוצגת באיור 1
ומתארת את חשיבות האקינטים ונביטתם למחזורי
הפריחה השנתיים של ציאנובקטריה בגופי מים,
יכולת שמקנה לאורגניזמים אלו יתרון סביבתי
מובהק בתחרות עם אורגניזמים פוטוסינתטיים
אחרים על המשאבים הסביבתיים בתנאים
משתנים .הכחולית אפניזומנון מייצרת ומפרישה
את הרעלן  ,Cylindrospermopsinולכן היא "אורחת לא
רצויה" בכנרת .במסגרת המעקב אחר מחזור החיים
של ה  A. ovalisporumומינים אחרים מסדרת ה
 Nostocalesבאגם נעשה כימות התפוצה של
אקינטים של  A. ovalisporumבעמודת המים,
בסדימנטים ובמלכודות סדימנטים בכנרת .מידע
זה הכרחי ליישום במודלים לחיזוי התפתחות
ופריחה קייצית של ציאנובקטריה מסדרת ה
 Nostocalesשכן אקינטים מהווים מרכיב חשוב
והכרחי בהתחדשות האוכלוסיה.

תפוצת אקינטים במהלך הפריחה
העונתית של  A. ovalisporumבכנרת

Akinets per filament

בסקירה זו אנו מדווחים על זיהוי וכימות אקינטים של
אפניזומנון במידגמים של חומר חלקיקי שוקע ובקרקעית הכנרת ,תוך שימוש בשיטה

איור  :2מעקב אחר תפוצת פילמנטים
ואקינטים של אפניזומנון במי הכנרת במהלך
חודשי הקיץ והסתיו .1997

)Aphanizomenon (fila ments/ml

מעקב אחר אוכלוסיית האפניזומנון המתפתחת בכנרת בחודשי הקיץ והסתיו מגלה
שאקינטים נוצרים כבר בשלבים ראשוניים של הפריחה
ומגיעים לתפוצה מרבית לקראת דעיכת הפריחה (איור .)2
חשוב לציין שריכוז האקינטים (מספר אקינטים לפילמנט)
המופיע באיור  2מייצג רק את האקינטים הקשורים
לפילמנטים אך לא את אלו שנותקו מהפילמנט ושקעו
לקרקעית ויהוו עם נביטתם את המזרע לחידוש האוכלוסיה
בעונה הבאה .הערכה כמותית של שטף האקינטים ניתן לקבל
מספירות של מדגמים של חומר מרחף השוקע למלכודות
סדימנטים ומתוך מדידה כמותית של תפוצת האקינטים
בגלעיני סדימנט שנשלפים מקרקעית הכנרת .הכימות
מתבצע על ידי ספירה מיקרוסקופית של מדגמי סדימנטים,
תהליך מתיש שדורש נסיון רב בעבודה מיקרוסקופית עם
צורות קיימא של ציאנובקטריה.

איור  :1תיאור סכמתי של מחזור החיים של
ציאנובקטריה מקבוצת ה NOSTOCALES
אליה משתייכת האפניזומנון .אקינטים
שנוצרים במצב עקה ומחסור במזינים,
שוקעים לקרקעית ונשמרים שם כגופי קיימא
עד לשינויי בתנאים הסביבתיים ,המאפשר
נביטה והתפתחות מחודשת של האוכלוסיה
בגוף המים .בעקבות הנביטה ובעזרת בועיות
גז התאים המתפתחים צפים לחלק העליון
של עמודת המים לקליטה מיטבית של
האור ומתפתחים לכלל פריחה (לקוח מתוך
).)Kaplan-Levy et al (in press
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מולקולרית שפותחה להערכת מצאי האקינטים בקרקעית האגם .ממצאים אלו משמשים
כנתוני קלט במודל פריחות של ציאנובקטריה והמבוסס על התפתחות ונביטה של
אקינטים.

כימות אקינטים במשקעי הכנרת
כימות אקינטים במידגמים של סדימנטים מהכנרת התבצע הן על ידי זיהוי וספירה
במיקרוסקופ אור והן בשיטה המבוססת על סימון ספציפי של האקינטים וזיהוים
וספירתם במיקרוסקופ פלואורוסנטי .הסימון מבוצע בעזרת סמנים גנטיים בשיטה
הנקראת ) .FISH (Fluorescent In Situ Hybridizationבספירה המיקרוסקופית
זיהינו את האקינטים על פי צורתם האופנית (איור  :)3אליפסה שאורכה נע בין  12ל
 15מיקרומטר ורוחבה נע בין  5ל  8מיקרומטר .לקחנו בחשבון שהאקינטים יכולים
לפנות בזויות שונות לעדשת המיקרוסקופ כך שלעיתים נראה את היטל הרוחב שלהם
(מעגל שקוטרו נע בין  8ל  12מיקרון) ולעיתים נראה את היטל האורך שלהם (האליפסה
האופינית שהוגדרה לעיל) .החסרונות בשיטה זו הן שגופים הדומים לאקינטים בצורתם
אך אינם אקינטים יכולים להספר בטעות כאקינטים ,וכמוכן הופעת כמות גדולה של
גופים בסדימנט עשויה למסך ולהסתיר נוכחותם של אקינטים.
תמונה  :3זיהוי אקינטים בדגימת סדימנט
(צילום במיקרוסקופ אור) .אקינטים מסומנים
בחץ אדום.

תמונה  :4זיהוי אקינטיים בסדימנט לאחר
שסומנו בפרוב ספציפי לתת היחידה S16
של הריבוזום ונצבעו בפלוארסצין טיראמיד
(שיטת (FISH
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הכימות בשיטת ה FISH -מבוסס גם הוא על ספירה של תאים אולם התאים מזוהים
לאחר קשירתם לסמן .הסמן הוא מקטע  DNAבעל רצף המתאחה עם גן/תא המטרה.
השתמשנו במקטע  DNAהמתאחה ספציפית עם תת היחידה  16Sשל ה RNAהריבוזומלי
של  .Aphanizomenonמקטע ה  DNAחובר בסינתזה מלאכותית לאנזים Horse radish peroxidase
) .(HRPלאחר שהסמן מתאחה עם הריבוזומים בתא ,הוא עובר ריאקציה עם סובסטרט
ספציפי לאנזים  HRPאשר צובעת את התא בחומר פלואורסצנטי .את התאים הצבועים
ניתן לראות במיקרוסקופ אפיפלואורסצנטי כמבנים בעלי צורה מוגדרת וצבע ירוק
האופיני לתוצר הראקציה (תמונה  .)3יתרונות השימוש בשיטת ה  FISHעל פני ספירה
מיקרוסקופית רגילה הוא זיהויים הוודאי של אקינטים של אפניזומנון (בניגוד לספירה
מיקרוסקופית רגילה בה עשויים להימנות גופים הדומים לאקינטים שאינם אקינטים)
וזיהויים של אקינטים פונקציונליים :מידת הזהירה של התאים פרופורציונית למספר
העותקים של ה  RNAהריבוזומלי הנוכחים בתא ,ומספר רב של עותקים מה  RNAהריבוזומלי
מעיד על פוטנציאל סינתיזת חלבונים בהיקף רחב ומכאן על חיוניות התא.

איסוף וכימות אקינטים במלכודות סדימנטים
מלכודות סדימנטים הם כלים המונחים מתחת לפני האגם ולוכדים את החלקיקים
השוקעים בעמודת המים בשטח חתך המלכודת .כאשר מניחים מלכודת סדימנטים
בנקודה מסוימת באגם למשך פרק זמן קצוב ניתן ללמוד על קצב שיקוע של חלקיקים
באותה נקודה .החלפת מלכודת כל פרק זמן נתון מאפשרת ללמוד על קצבי שיקוע
משתנים בתקופות שונות של השנה .כימות האקינטים במלכודות סדימנטים נותן
אינפורמציה על מספר האקינטים ששקעו בתקופת הנחת המלכודת ומכאן על קצב
שקיעת האקינטים ביום/שבוע/חודש.
במחקר העוסק במעקב אחר תפוצת האקיניטים בכנרת (במימון  )MOST/BMBFאנו אוספים
חומר חלקיקי השוקע במלכודות סדימנטים ומונים את האקינטים המצטברים במלכודת
בשתי השיטות שפורטו לעיל .מלכודות סדימנטים הונחו בתחנה ( Fהצד המערבי
של הכנרת בה עומק המים המרבי הוא  24מטר) בין אוגוסט לנובמבר  ,2008ותפוצת
האקינטים שנמצאה בתקופות שונות מוצגת בטבלה  .1מתוצאות אלו עולה שבחודש
נובמבר שקע מספר גדול ביותר של אקינטים .הווה אומר תום תקופת הפריחה ,אולם
ישנה שקיעה של אקינטים בכל התאריכים האחרים שנמדדו ,כאשר במהלך אוקטובר
שקע מספר קטן ביותר של אקינטים.

טבלה  :1מספר האקינטים ב  1מ"ל של חומר מרחף ששקע במלכודות הסדימנטים
כפי שנספרו במיקרוסקופ אור ובשיטת ( FISHממוצע וסטיית תקן) במהלך קיץ
סתיו .2009
ספירה במיקרוסקופ
מועד (משך תקופת האיסוף) ספירה במיקרוסקופ אור
פלואורסצנטי בשיטת FISH
(4.7±0.8) x 104
(2.6±0.03) x 104
אוגוסט ( 4שבועות)
3
4
(1.8±0.3) x10
(8.0±1.2) x 10
אוקטובר ( 4שבועות)
4
4
(3.2±0.68) x10
(4.1±0.24) x10
נובמבר (שבועיים)
4
4
(4.7±0.41) x10
(6.6±0.02) x10
נובמבר/דצמבר ( 4שבועות)

התפלגות אקינטים בסדימנט
קרקעית האגם
ניתן למדוד את מספרי האקינטים בשכבות
השונות של קרקעית האגם ,על ידי נעיצת
דוגם ,שהוא כלי בצורת צילינדר חלול ,בתוך
הקרקעית .אורך הדוגם הוא  35ס"מ כך שניתן
לדגום סדימנט בעומק של  35ס"מ מתחת
לפני הקרקעית .את דגימת הקרקע שנאספה
ניתן לפרוס לפרוסות בעובי  1-2ס"מ כל אחת
ולספור ולחשב את מספר האקינטים בכל
פרוסה ביחידת נפח או שטח .השכבה העליונה
בעובי  1ס"מ שנקראת השכבה הרכה (fluffy
) ,layerמייצגת את הסדימנט ששקע בשנה
האחרונה ,כל ס"מ מתחת לשכבה הרכה מייצג
תקופה של כשנתיים שלוש .כלומר עבור דגימת
קרקע מאוקטובר  2008השכבה הרכה מייצגת
את התקופה מהשנה האחרונה ,השכבה בעובי 1
ס"מ מתחת לשכבה הרכה מייצגת את התקופה
מ  2006עד  2008וכך הלאה .ספירת האקינטים
בפרוסות השונות של דגימת הסדימנט נותנת
אינפורמציה על מספר האקינטים ששקעו
לקרקעית בכל תקופה ומכאן ניתן ללמוד מתי
הייתה פריחה מאסיבית של אפניזומנון ,האם
אקינטים של אפניזומנון היו באגם מאז ומתמיד
ונבטו רק בשנת  ,1994או שהגיעו ממקום
כלשהו לכנרת רק ב  1994וכו' .כמוכן מידע
על התפלגות האקינטים בקרקעית האגם יכול
לסייע בחיזוי הפריחה של האצה ובנקיטת צעדים למניעת הפריחה.
לקחנו דגימת קרקע באוקטובר  2009מתחנה  ,Aשהעומק המירבי בה הוא  35מ' ,וספרנו
אקינטים מארבע שכבות :השכבה הרכה ,הס"מ הראשון מתחת לשכבה הרכה ) (A1הס"מ
השישי מתחת לשכבה הרכה ) (A6והס"מ ה  19מתחת לשכבה הרכה ) .(A19התוצאות
מופיעות בטבלה  .2לפי הנתונים ניתן להסיק כי היו אקינטים של אפניזומנון גם בשנת
 1961אלא אם חל ערבוב חזק של משקעי הקרקעית והשכבות השונות אינן מייצגות
נכונה תקופות זמן ברורות .כדי לדעת מתי הופיעו האקינטים של האפניזומנון לראשונה יש
לספור אקינטים בשכבות נוספות עמוקות יותר .ניתן לראות שבשיטת ה  FISHמתקבלים
ערכים דומים לאלה שהתקבלו בספירה במיקרוסקופ אור .אם יש הבדלים הם עשויים
לנבוע מהבדלים בין הדגימות .בשיטת ה  FISHהספירה פשוטה בהרבה משום שניתן
לזהות ביתר קלות את האקינטים של אפניזומנון הזוהרים בצבע האופיני ,וכמוכן כפי שכבר

איור  :5א) פלט המודל לריכוז
פילמנטים של אפניזומנון בגוף המים
עבור השנים  ,2007-8בהשוואה
לתוצאות ספירת תאים בדגימות
מהאגם .ב) פונקציות תנאי הסביבה
לאותן שנים .כל הערכים הינם
ממוצעים ל 5-מטרים עליונים .ערכים
של  1מיצגים תנאים אופטימלים
וערכים המתקרבים ל 0-הם תנאים
בלתי רצויים עבור התאים.
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צויין זיהויים של האקינטים ודאי ,רק אקינטים של אפניזומנון נצבעים).
טבלה  :2תפוצת האקינטים בשכבות עומק שונות בסדימנט הכנרת בתחנה A

(מספר אקינטים ב  1מ"ל סדימנט).
אקינטים ב 1 -מ"ל סדימנט
ספירה במיקרוסקופ
מועד משוער
פלואורסצנטי בשיטת
FISH
שכבה להיווצרות השכבה ספירה במיקרוסקופ אור
6
(1.9± 0.78) x10
)2.9±1.0(x106
השכבה הרכה 2008- 2009
6
6
(1.7±0.54) x10
)5.7±2.2(x10
2006- 2008
A1
6
6
(2.6±1.6) x10
)2.4±0.3(x10
1991-1997
A6
6
6
(3.1±1.6) x10
)2.0±0.7(x10
1960-1970
A19

חיזוי פריחת אפניזומנון באמצעות מודל ממוחשב
לאחרונה התחלנו לפתח מודל ממוחשב שיעזור בחיזוי מועדי פריחת אפניזומנון בכנרת.
באמצעות ביטויים מתמטיים מקורבים של התלויות בין תהליכים שונים במחזור החיים
של האצה והתפתחות האוכולוסיה לבין תנאי הסביבה באגם ,המודל ייתן חיזוי של ריכוזי
תאי האצה ,על גלגוליה השונים .כקלט למודל משמשים נתונים כגון טמפרטורת המים,
כמות האור בשכבות המים העליונות וריכוזי נוטריינטים .בשלב ראשון נבדק המודל מול
נתוני אמת שנמדדו בכנרת בשנים עברו ונעשה נסיון לכייל פרמטרים שונים ולהתאים את
המשוואות המניעות אותו ,כך שפלט המודל ישקף במדויק ככל האפשר את התהליכים
המתרחשים בפועל באגם.
עד כה עלה בידינו לקרב בצורה טובה למדי את התנודות העונתיות של אוכלוסיית תאי
האפניזומנון בגוף המים (תאי הפילמנט) .איור 5א' מציג תוצאות ראשוניות של המודל
עבור שנים  .2007-8באיור 5ב' מוצגות עקומות המבטאות תנאים סביבתיים רלוונטיים
ביחס למדדים האופטימליים לאפניזומנון (ערך כל פונקציה שווה  1עבור מצב אופטימלי
להתפתחות פילמנטים של אפניזומנון ו 0-כאשר הגידול מעוכב).
בהמשך נעשה דבר דומה גם עבור אוכלוסית האקינטים בסדימנט .בתום תהליך הפיתוח
והכיול של המודל ניתן יהיה ,על סמך צפי של נתוני סביבה ,לחזות את גודל אוכלוסיית
האצה בכנרת בשנים הבאות.
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התפלגות הזרחן החלקיקי בנהר הירדן
ובשפכו אל הכנרת

איור  :1שינויים שנתיים של ספיקת מים
ועומס של TSSבנהר הירדן כפי שנמדד בגשר
חורי .הנתונים מחברת המים מקורות (עומס
סדימנטים) והשרות ההידרולוגי (ספיקת מים).

1

וורנר אקרט ,מינה ביז'יק ,בניהו סולימני ויהודית הרלבן
1המכון הגיאולוגי
*מומן ע"י רשות המים

רקע
עומס החומר המרחף בנהר הירדן נמדד בגשר חורי כחלק מפרויקט ניטור החומר
המרחף בנהר הירדן שהחל ב  1972על ידי חברת המים מקורות .מנתונים אלו עולה
כי כמות החומר המרחף השנתית משתנה מאד בין  5600ו( 100,000 -איור  .)1ואולם
למרות ההתנהגות הדומה ,היחס בין עומס החומר המרחף והספיקה השנתיים אינו
לינארי לחלוטין ולדוגמא ,ראה שנת  .1992מכאן עולה כי עומס החומר המרחף תלוי בשני
גורמים הובלה והמשטר האירוזיבי באגן הניקוז.
נהר הירדן הוא המקור העיקרי לחומר מרחף ( )SPMבכנרת וכמוהו כך גם שטף הזרחן
האלוכטוני משתנה במהלך שיטפונות החורף בין  20ל  230טון .בעוד שבאופן כללי
נטען שהחומר המרחף החלקיקי שוקע מייד עם כניסתו לאגם הכנרת ,הרי שהשאלה
נותרת פתוחה בנוגע לזרחן החלקיקי כמו גם תרומתו לזמינותו לעולם החי .כמות הזרחן
החלקיקי ( )PPמוערכת על ידי חברת מקורות כהבדל בין כמות הזרחן הכללית ( )TPוזו
המומסת במים ( )TDPומכאן שכ 75±10% -מסך כלל הזרחן הוא זרחן חלקיקי (איור
 .)2בתקופה שבין ינואר  2006ואוגוסט  2009שטף החומר המרחף שנמדד בירדן היה
2.93±1.6 mg P Gd-1ערך הגבוה משמעותית מזה שנמדד בכנרת 1.0±0.5 mg P -
 .Gd-1ה"חסר" בזרחן יכול להיות מוסבר בכך שחלק גדול מהזרחן החלקיקי האלוכטוני
הינו גס גרגר ועל כן שוקע ונקבר בקרקעית האגם .אפשרויות נוספות הן שחלק מהזרחן
החלקיקי מתפרק ומומס במי האגם או הערכות המחושבים מרביות.
בעבודתו הראה  )1992( Markelשנפיצות החלקיקים המרחפים בכנרת היא פונקציה
של המרחק מהכניסה של הירדן אל הכינרת ,כאשר החלקיקים בגודל חול המהווים
מרבית החומר המרחף שוקעים מיד עם כניסתם אל הכנרת .במחקר אחר בו נמדדה
נפיצות החלקיקים למרחק כ 8 -ק"מ מכניסת הירדן אל הכינרת (תחנה  )Jועד תחנת
המרכז (תחנה  ,)Aנמצא שבמרחק של  600מטר מתחנה  Jחלקיקים בגודל חול מהווים
כ  60%-ואילו כ 2.6 -ק"מ מתחנה  Jהם אינם נוכחים כלל (Stheinman and Kamenir,
 .)1998חיזוק לטענה שחלקיקים גסים שוקעים מיד עם כניסתם לכנרת ניתן למצוא
במחקרם של ) Stheinman and Kamenir (1998ו  Stheiman (2000) -שחקרו את
הירידה בריכוז החומר המרחף בשלושה חתכים הנמתחים מכניסת הירדן לכנרת לכיוונים
שונים .ממחקרים אלו עולה כי  70-80%מהחומר המרחף שוקע עד למרחק של כ500 -
מטר מכניסתם לכנרת .בנוסף ,לטענתם ,שקיעת החלקיקים מהירה ורבה יותר דווקא
באירועים שטפוניים מכיוון שריכוז החומר המרחף גס הגרגר גבוה יותר במי שטפונות.
הערכה נוספת לנוכחות חלקיקים בקרקעית שמקורם בירדן מתקבלת מעבודתו של
) Stheiman (2000שמדד את נוכחות האיזוטופ  40Kבדוגמאות שנלקחו מקרקעית
האגם באזור המעבר בין שפך הירד לאגם .נוכחות האיזוטופ המהווה אינדיקציה לנוכחות
חומר אלוכטוני שמקורו בירדן נמצאה עד למרחק של כ ק"מ אחד משפך הירדן.

איור  :2שינויים עונתיים ושנתיים של שטף הזרחן
לכנרת כפי שנמדד בגשר חורי בין השנים  1990ו-
 2008במהלך שיטפונות החורף .הנתונים מחברת
המים מקורות.

איור  :3קצבי סדימנטציה כלליים בדלתא
של הירדן (תחנה  )Jובמרכז האגם (תחנה
 )Aבין  2007ו2009 -

איור  :4התפלגות הפרקציות השונות של הזרחן
החלקיקי כפונקציה של זמן הדיגום במלכודות
סדימנטים מהדלתא של הירדן (תחנה .) J

מטרות המחקר
בהתבסס על מחקרים קודמים נקבעו שתי מטרות המחקר הבאות:
 .1מעקב אחר גורלו של הזרחן החלקיקי עם כניסתו אל הכנרת.
 .2הערכת חלקו של הזרחן הזמין מכלל הזרחן החלקיקי האלוכטוני.
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שיטות
מלכודות סדימנטים  -בכדי לעקוב אחר השינויים
העונתיים בסדימנטציה בדלתא של הירדן ,הוצבו בין
פברואר  2007ויוני  2009מלכודות סדימנטים קרוב
לקרקעית בתחנה  .Jהמלכודות כוללות ארבע צינורות
 PVCבאורך  50ס"מ ) (φ = 6 cmכאשר כל צינור צויד
בדוגם בגודל  250מ"ל .המלכודות נדגמו בהפרש של
עד שבועיים .הסדימנט מוצא באמצעות צנטריפוגה,
עבר יבוש בהקפאה ) (freeze dryואחסון.

איור  :5שינויים בריכוזי הזרחן הקשור
לפרקציות השונות במלכודות סדימנטים
בדלתא של הירדן (תחנה .)J

דיגום החומר המרחף  -החומר המרחף בירדן נדגם
באמצעות דליה של כ  20ליטר של מימי הירדן בגשר
אריק .המים הועברו למיכל השקעה שם הופרד החומר
הגס (לאחר שעה המתנה) מהחומר הדק (לאחר 48
שעות המתנה) .לאחר הפרדה של מרבית המים ,רוכז החומר המופרד באמצעות
צנטריפוגה ולאחר מכן יובש בקירור ואוחסן.
הפרדה בין הפרקציות השונות של הזרחן החלקיקי  -השיטה מבוססת על מיצוי סדרתי
) (sequential extractionשפותחה על ידי Hieltjes
) and Lijklema (1980עבור סדימנטים אגמיים.
באמצעות השיטה ניתן להפריד בין זרחן הקשור
לפרקציות הבאות:
·

זרחן קשור באופן רופף )(LB-P, 1M NH4Cl for 4hr.

·

זרחן הקשור למתכות )(Me-P, 0.1 N NaOH, 1hr.

·

זרחן הקשור לקלצים )(Ca-P, 0.5 N HCl, 24hr.

זרחן אורגני  -שארית הזרחן וכן הזרחן החלקיקי
·
שמוצא באמצעות  .NaOHהשארית הבלתי מסיסה
הומסה באמצעות  persulfateלמשך  24ב120°C.
איור  :6שינויים עונתיים הסדימנטציה כללית
וזו של זרחן בתחנה  Aבין השנים  1998ו-
 ,2001מתוךEckert et al. (2006).

.ELMAER

הרכב כימי  -ריכוזי הפחמן האורגני החלקיקי ()POC
והחנקן החלקיקי ( (NPוכן הזרחן הקשור לפרקציות
השונות שלעיל נקבעו באמצעות  CHNמתוצרת PARKIN

תוצאות ודיון

איור  :7ממוצע ערכי ההתפלגות של
פרקציות הזרחן השונות בשתי תחנות באגם:
 - Jשפך הירדן ו  Aמרכז האגם.
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קצבי הסדימנטציה הכלליים כפי שמתקבל מנתוני
המלכודות שנאספו בין השנים  2007ו 2009 -נעים בין 10
ל  270גר/מ/2יום ומוצגים באיור  .3במשך אותה תקופה
ניתן להבחין באופן מובהק בשינויים עונתיים כאשר שיא
הסדימנטציה הוא בפברואר ואילו שפל ההשקעה הוא בסוף
הסתיו .שתי התצפיות קשורות לשיא ולשפל השפיעה של
הירדן .השינויים הנראים בתקופת הקיץ קשורים לשינויים
פיזיקאליים באגם כגון משטר הרוחות ופעילות גלים
הגורמים בין היתר להרחפה של חומר מקרקעית האגם.
מכיוון שבמהלך חורף  2008שני דיגומים חשובים נכשלו
ניתן להסיק רק לגבי  2007ו .2009 -המגמה בשני השנים
אלו דומה ושונה מאד מזו שנמדדה במלכודות סדימנטים
קרובות לקרקעית במרכז האגם (תחנה  )Aכחלק מפרויקט
ניטור האגם .קצבי ההשקעה בדלתא של הירדן נמצאו גבוהים פי  20מאלו שנמדדו במרכז
האגם ( 0.5-17גר/מ/2יום).

התפלגות הזרחן החלקיקי
באיור  4מוצגת התפלגות הזרחן החלקיקי שמקורו במלכודות הסדימנטים בדלתא
של הירדן בין השנים  2007ו.2009 -
מהתוצאות עולה שרובו של הזרחן
החלקיקי קשור לקלציום )(Ca-P
ובמידה פחותה יותר לחומר האורגני
החלקיקי ) (POPולבסוף למתכות
) .(Me-Pכמו כן ,מעט מאד מהזרחן
קשור באופן רופף ) .(LB-Pלאורך כל
תקופת הדיגום ,סך כל הזרחן נשמר
קבוע כ 1.5-2.0 mg P GDW-1 -ללא
קשר לעונתיות ואולם נראה שיש קשר
בין סך כל הזרחן לקצבי סדימנטציה
(לא מוצג כאן).
כאשר בוחנים את התפלגות ה-זרחן
החלקיקי ר האורגני ( ,POPאיור  )5ניתן
לראות שישנם שלושה שיאים הקשורים כנראה לאירועי שיטפון .ההתנהגות המקבילה
של ריכוזי ה PN -וה  POC -מאמתים הנחה זו .באופן כללי נמצא שהיחס המולרי C:N:P
בחומר מהמלכודות הוא .350:30:1 -

איור  :8ריכוז ה TSS -בנהר הירדן בין השנים
 2007-2009כפי שנמדד בגשר אריק.

התוצאות המתקבלות ממלכודות הסדימנטים בתחנה  Jשונות באופן משמעותי מאלו
המתקבלות מתחנה ( Aמרכז האגם) כפי שניתן לראות באיור  .6בתחנה  Aישנה
קורלציה שלילית בין כמות הזרחן החלקיקי
המושקע וסך כל החומר המושקע .כמו
כן ,בתחנה  Aישנו שינוי עונתי חד במהלכו
שוקעים כ  1.0 mg P GDW-1בחורף לעומת
 6.0 mg P GDW-1בתקופת הקיץ בה כמות
הסדימנטציה מינימאלית.
ההבדלים בין התפלגות הזרחן בשתי התחנות
מובאים באיור  7עבור התקופה שבין  2007ו-
 .2009ההבדל הבולט ביותר בין שתי התחנות
הוא שבעוד הזרחן השוקע בדלתא של הירדן
קשור ברובו לקלציום ) ( Ca-P ~ 66%רובו
של הזרחן השוקע בתחנה  Aקשור לחומר
האורגני ) .(POP ~ 40%כמו כן הזרחן הקשור
רופף ) (LB-Pמהווה כ  2%בתחנה  Jלעומת
כ 10% -בתחנה  Aואילו זה הקשור למתכות
מהווה  7%בתחנה  Jלעומת  20%בתחנה .A
לסיכום ,הסדימנטים ממלכודות הסדימנטים
בדלתא בתחנה  Jמאופיינים בנפיצות אחידה
של הזרחן החלקיקי וכן בריכוז אחיד של סך
הזרחן כ .1.66 ± 0.20 mg P GDW-1 -מאידך,
ריכוז סך הזרחן בתחנה  Aמשתנה עונתית
באופן משמעותי וכן גבוה יותר כ2.00 ± 0.90 -
 .mg P GDW-1ואולם מכיוון שהסדימנטציה
הכללית גבוהה יותר בדלתא של הירדן הרי
שקצב הסדימנטציה השנתית של זרחן גבוה פי  25מזה שבמרכז האגם.
באיור  8מובאת התפלגות גודלי הגרגר (דק וגס) בחומר המרחף כפי שנדגם בנהר הירדן
באופן לא רציף בשנים  .200-2009כמות החומר המרחף בירדן עצמו (גשר אריק) הגיעה

איור  :9התפלגות הזרחן החלקיקי בין
הפרקציות השונות בחומר המרחף בנהר
הירד בשני מקטעים גס ( )Aודק (.)B
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לשיא במהלך השיטפונות ונפיצות גודלי הגרגר שונה משמעותית בין החורף לקיץ.
באיור  9מוצגים השינויים בריכוז הזרחן החלקיקי על הפרקציות השונות שלו במהלך
תקופת הדיגום .ניתן לראות שבעוד
שהתפלגות פרקציות הזרחן השונות
במקטע החולי אחידה הן בריכוזה ,הרי
שבמקטע הדק מתאפיין בשונות גדולה
יותר בריכוז כלל הזרחן החלקיקי.

איור  :10השוואה בין התפלגות הפרקציות
השונות של הזרחן החלקיקי בתחנות )A( A
ו  )B( Jובמקטע הגס של החומר המרחף
בירדן.

כמו כן במקטע הדק ישנה שונות גדולה
יותר בנפיצות פרקציות הזרחן שאינו
קשור לקלציום ז"א POP, Me-Pו-
 .LB-Pשונות זו נובעת מהשינויים
הגדולים בריכוזי ה POP -שאינם
קשורים לשינויים עונתיים .ההבדלים
בין המקטע הדק והגס חשובים מכיוון
שסביר להניח שהמקטע הגס שוקע
במהירות רבה עם כניסת הירדן לאגם
ואילו המקטע הדק הוא הנושא את פוטנציאל הזרחן הזמין למערכת האקולוגית של
האגם.
נפיצות הפרקציות השונות של הזרחן במי הירדן ובמלכודות הסדימנטים בשפכו מובאים
באיור  10ממנו ניתן להסיק ש . 1:ריכוז הזרחן החלקיקי הגבוה ביותר נמצא בפרקציה
הדקה במימי הירדן כאשר כמחצית
הזרחן בה הוא פוטנציאלית זמין למערכת
האקולוגית באדם .הפרקציה הגסה במימי
הירדן דומה לזו של מלכודות הסדימנט ים
בשפך הירדן לכנרת הן מבחינת ריכוזים
והן מבחינת נפיצות הזרחן החלקיקי.
מכאן שניתן להסיק שמלכודות הסדימנט
ים דוגמות בעיקר את הפרקציה הגסה
המרחפת של נהר הירדן.

איור  :11השינוי בזרחן החלקיקי האורגני,
החנקן החלקיקי והפחמן החלקיקי בחומר
המרחף מנהר הירדן.

כאשר בוחנים את ריכוז ה POC -בחומר
המרחף בנהר הירדן ניתן לראות שינויים
עונתיים המתאפיינים בעליה הדרגתית
בריכוזו מחודשי האביב לערך מקסימאלי
בסתיו וירידה בריכוזו מהסתיו לערכים
מינימאליים בחורף (איור  .)11באופן כללי ריכוזי ה PN -ו POC -עוקבים אחר התנהגות זו.
נראה שהתנהגות זו מוכתבת על ידי הספיקה וריכוז החומר האורגני בנהר הירדן כאשר
שני משתנים אלו גדלים באופן משמעותי בחורף .בנוסף ,זרימה איטית מעודדת צמיחה
של פיטופלנקטון .כמו כן היחס C:N:Pהוא  233:21:1בעוד שאותו יחס ב במלכודות
הסדימנט ים הוא  .350:30:1הבדל זה מציין שהחומר המרחף מדולל ב .P

מסקנות
 .1הסדימנטציה בשפך הירדן גבוהה פי  20מזו שבמרכז האגם ואולם קצב הסדימנטציה
בשני המקומות דומה.
 .2נפיצות הזרחן החלקיקי במלכודות הסדימנטים בשפך הירדן דומה לזו של המקטע
הגס של מי נהר הירדן ושונה מאד מזו של מרכז האגם.
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 .3מקור הסדימנטים בדלתא של הירדן (תחנה  )Jהוא במקטע הגס המרחף של הירדן.
תצפית זו נתמכת בריכוזים הזהים של  TPPוהתפלגות קרובה לזהה של הפרקציות
השונות של הזרחן החלקיקי.

 מציין שחלק גדול מהסדימנטים במלכודות בתחנהC:N:P  השוני ביחס המולקולרי.4
 מקורם בהרחפה מחדש של החלק העליון של הסדימנט שהורבדו באירועיםJ
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