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דבר העור
בשנה שעברה "חדשות הכנרת" לא יצא לאור בשל סיבות טכניות .השנה אנו מחדשי את הוצאת
החוברת )מספר  (32שמהותה פרסו בעברית של תוצאות המחקר והפעילות של המעבדה לחקר הכנרת
במהל השנה שחלפה .בהזדמנות זו של "יו כנרת  ! "2011הכנס השנתי העוסק במחקרי האג ! אנו
שמחי להביא לידיעת הקוראי כי במסגרת אתר האינטרנט הרשמי של חקר ימי ואגמי
 http://www.ocean.org.ilייפתח בקרוב מרכז מידע אינטרנטי חדש של המעבדה לחקר הכנרת .מרכז
המידע כולו כתוב בעברית מתו מגמה מוצהרת לאפשר לגולש המתעניי ,מידע ממקור ראשו על
מאפייני טבעיי ותפעוליי של האג .המידע שיוצג יכלול חיבורי קצרי בתחו הפיזיקה של האג
)שכוב תרמי וגלי פנימיי( ,המטאורולוגיה המקומית ,ניתוח השפעות המפלס על האקולוגיה של האג,
ניתוח ארו טווח של שינויי המליחות ,ריכוזי הכלורופיל והפרודוקטיביות ,מחקרי פיטופלנקטו
וזואופלנקטו ,והמיקרוביולוגיה האופיינית לשוכני המי באג .כמו כ באתר נית יהיה להתעדכ באופ
יומיומי על הנתוני המטאורולוגיי וטמפרטורת המי שנמדדי באופ רצי $על ידי המעבדה ברפסודת
המחקר שבמרכז הכנרת.
בגיליו השנה תקצירי של מגוו עבודות ניטור ,מחקר וחשיבה בנושא הסביבה המימית בכלל ואג
הכנרת בפרט .כרגיל חברו אלינו במחקרי הכנרת סטודנטי וחוקרי ממיטב המוסדות האקדמיי באר*
וג מחו"ל .כמקובל במדעי הסביבה כיו מחקרי רבי מוקדשי לניתוח שינויי סביבתיי ארוכי טווח.
כאלה ה החיבורי של אורה הדס וחוב' ,יעל גלבוע וחוב' ,תמר זוהרי ,והח"מ וחוב' שמנסי להערי את
המשמעות הסביבתית של שינויי בכנרת ובאג ההיקוות על סמ תוצאות מכמה עשרות שנות ניטור.
טכניקות ותוצאות חדשות של מדידות פיסיקליות וכימיות באג ובאג מוצגות במאמריה של גדעו
טיבור וחוב' ,ורנר אקרט וחוב' ,ורות שדה וחוב' .שיפורי וחידושי של הגדרות טקסונומיות )מיוונית,
טקסיס=מיו ,נומוס=שיטה( למיו וזיהוי אורגניזמי באג הובאו במאמר שכתבה רות קפל!לוי וחוב',
ולבסו ,$עדינה דולב וחוב' מתארי שינויי מהותיי באוכלוסיית החלזונות המאפיינת את הכנרת.
השנה פרשו לגמלאות שני חוקרי בכירי מ המעבדה :דר' ארקדי פרפרוב ודר' דויד ווי .שניה
משאירי אחריה נושאי מחקר חשובי )ארקדי בנושא איכות המי בכנרת ודויד בנושא חומרי רעילי(
שאינ מטופלי כעת ברמה הדרושה .אנו מאחלי לשני הגמלאי הטריי המש חיי יצירה וחיוניות ג
בפרק הנוכחי של חייה.
נסיי בתקווה לשנה גשומה ועשירה במדע וטבע,
קריאה נעימה ,אלו רימר

Gomphonema acuminatum
צילו – אלה אלסטר
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חדירה והתבססות של ציאנובקטריה )אצות כחוליות( מסדרת ה!  Nostocalesבכנרת

אורה הדס ,אהרו קפל ,1אלו רימר ,אס $סוקניק
1האוניברסיטה העברית

הקדמה
מזה למעלה מעשור מדווחי חוקרי הכנרת על חדירה והתבססות של מיני חדשי של אצות באג
מחד ,ומאיד מיני אחרי אשר היוו מרכיב חשוב של אוכלוסיות הפיטופלנקטו נעלמו או שתפוצת
פחתה .היעלמות הפרידיניו מהכנרת והתבססות מספר מיני של ציאנובקטריה חוטיות מקבוצת ה
 NOSTOCALESמהווי דוגמה לדינמיקה זו של אוכלוסיות הפיטופלנקטו בכנרת .פלישה )(invasion
של ציאנובקטריה )אצות כחוליות( חוטיות רעילות ,מהסוגי  Aphanizomenonו !Cylindrospermopsis
ופריחת בכנרת איננה אירוע מקומי .במהל שני העשורי האחרוני דווח על אירועי דומי של הופעה
והשתלטות מיני של  NOSTOCALESבגופי מי רבי )אגמי ,מאגרי( במקומות רבי בעול.
במאמר זה נבח התנאי הסביבתיי והתכונות הביולוגיות המקני לציאנובקטריה אלו את היכולת
להתבסס בסביבות חדשות בה לא נצפו קוד.
עד תחילת שנות ה!  90אצות כחוליות )ציאנובקטריה( לא היוו מרכיב משמעותי באוכלוסיית
הפיטופלקטו בכנרת .רק במספר מיקרי בודדי דווח על התפתחות אוכלוסיות של הכחולית
 .Microcystisבשלהי הקי* של שנת  1994היינו עדי לאירוע של פריחת כחולית חוטית מקבעת חנק
מהמי  .Aphanizomenon ovalisporumובשנת  2000הופיעה באג כחולית חוטית נוספת ,א $היא
מקבעת חנק ,Cylindrospermopsis raciborskii ,שפרחה בשנת  2005בעוצמה של האפניזומנו ב!.1994
מאז ,שתי הציאנובקטריה מופיעות מדי שנה בקי* ובסתיו .פריחה של אצות כחוליות בגופי מי מתוקי
המשמשי כמקור למי שתייה ,להשקיה חקלאית ,לבילוי ונופש פעיל ,היא מקור לדאגה לגופי התפעוליי
האחראיי על איכות המי .זאת משו שבמקרי רבי פריחות אלו מלוות ביצירה של רעלני בעלי
טווח פעולה רחב והשפעות בריאותיות על בעלי חיי ובני אד הבאי עמ במגע.
כריה ועיו מדוקדק בבסיס נתוני הכנרת גילה שבשנות השבעי המוקדמות ) 1971/2שנתיי לאחר
השטפו הגדול בחור (1969 $הופיעו באג ציאנובקטריה חוטיות מהסוגי אנאבנה ואפניזומנו )איור (1
א כי בביומסות קטנות פי עשרה ממה שצפינו בשנות ה! 90של המאה ה 20וה נעלמו מ הכנרת.
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איור  :1ביומסת ה  Nostocalesבכנרת בשני  .1990!2009באיור הפנימי הביומסה בשני .1969!1991
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לפיכ עולה השאלה הא אירועי חדירה והיעלמות של מיני חדשי )מיני פיטופלנקטו במקרה זה( היא
תופעה אקראית? ומה ה התנאי הנדרשי שתהלי החדירה יצליח והאורגניז הפולש יתבסס בסביבה
החדשה ע או על חשבו מיני אחרי? או במילי אחרות מה גר להצלחת הציאנובקטריה בשנות ה!90
לעומת הכישלו שלה בתחילת שנות השבעי? להל ננסה לענות על שאלות אלו ברמה המורפולוגית
פיסיולוגית של ציאנובקטריה מקבוצת ה  Nostocalesובהתחשב בשינויי סביבתיי שמתקיימי
במערכת הכנרת ה כתוצאה מתהליכי גלובליי וה כתוצאה משינויי אזוריי מקומיי.

א .מורפולוגיה ופיסיולוגיה של ציאנובקטריה מסדרת ה Nostocales
ברגע שציאנובקטריה מסדרת ה  Nostocalesפולשי לסביבה מסוימת ה נשארי ש לתקופות
ארוכות עקב:
 .1כושר התאי להתמיי א .להטרוציסטי – תאי ייחודיי ב מתבצע קיבוע חנק אטמוספרי –
מה שמאפשר קיו בתנאי של חסר חנק מקובע והמופיעי תו כדי השלב הלוגריתמי של הגידול; ב.
לאקינטי – תאי בני קיימא השורדי בתנאי קשי )יובש ,חסר בנוטריאנטי ועקות סביבתיות
אחרות( המתחילי להופיע בשיא הפריחה ובשלב הדעיכה.

א

ג

ב

.

איור  :2א .אפניזומנו אובליספורו ע הטרוריסטי )תאי עגולי שקופי(; ב .אפניזומנו
אובליספורו ע הטרוציסטי ואקינטי )מעובי(; ג .שרשרת אקינטי של אפניזומנו אובליספורו.
 .2יוצרי גופיפי פוליפוספט בתא כשהזרח זמי ,המשמשי כמאגרי זרח בתנאי של חסר זרח.

T3

T0
+P

-P
איור  :3אפניזומנו שגודל במצע עשיר בזרח ) (+Pויצר גופיפי פולי פוספט הועבר למצע ע זרח ולמצע
ללא זרח ) .(!Pבתחילת הניסוי ) (T0נראי גופיפי פוליפוספט בתו הפילמנטי .כעבור  3ימי )(T3
במצע ללא זרח גופיפי הפוליפוספט נעלמו כלומר התאי שהיו בהרעבה השתמשו בזרח .צביעת .DAPI
על פי .BarYosef et al. 2010 Current Biology 20: 1-5.
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 .3פעילות גבוהה של האנזי  alkaline phosphataseובנוס $יכולת ל"השפיע ולהכריח" אצות
אחרות לייצר את האנזי הפועל על אורגנו!אסטרי ומספק זרח אי אורגני.

ב .שינויי בתנאי הסביבתיי שאפשרו פריחות של ציאנובקטריה
 .1טמפרטורה – נתוני של ממוצע הטמפרטורה בעומקי  0!5מ' בעמודת המי באג ,שנאספו במש
 40שנה ,מראי שהחל משנות ה!  90חלה התחממות של עמודת המי העליונה .התחממות זו הגיעה
לשיאה באוגוסט  2010כשבמש כ!  3שבועות רצופי טמפרטורת המי העליונה הייתה מעל .31oC
טמפרטורות גבוהות מיטיבות ע ציאנובקטריה ופריחות של ציאנובקטריה מופיעות בדר כלל
בטמפרטורות שמעל .27oC
טבלה  :1מספר האירועי בה נמדדו הטמפרטורות הגבוהות בעמודת המי עד שנת  1993ומשנת 1993
ועד .2009
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איור  :4ממוצע הטמפרטורה שנמדד בעמודת המי העליונה בכנרת בשני  1969עד  .2009בפנל העליו
טמפרטורות מעל  ;29oCבפנל התחתו טמפרטורות מעל .30oC
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 .2רוח – בניתוח נתוני הרוח באזור הכנרת בשלוש שני רציפות בשנות השבעי לעומת שלוש שני
בשנות ה !  90מתברר שחלה ירידה במספר האירועי של מהירויות רוח גבוהות .כלומר עוצמת הרוח
פחתה ,מה שמעודד ומסייע לפריחות של ציאנובקטריה האוהבות מזג אויר שקט .אישוש לתצפיות שעיקר
הפחתה מסויימת בעצמת הרוח נית על ידי סערוני וחוב' שאכ מצאו השפעה של האפיק הפרסי ורוחות
חלשות יותר באזורנו בחודשי הקי* ,זמ הופעת הציאנובקטריה באג.
 .3ריכוז חנק אנאורגני מומס ) ! DINאמוניה ,ניטריט ,ניטראט( באג וקיבוע חנק – התבנית השנתית
של  DINבכנרת מאופיינת בריכוזי גבוהי בחור!$אביב ,כתוצאה מזרימות וכניסות )שטפונות חור ($דר
הירד לכנרת .ריכוזי ה  DINיורדי במהירות בסו $האביב ותחילת הקי* עקב תהליכי דניטריפיקציה
ואסימילציה .בניגוד לממוצע הרב שנתי עד  ,1993כשחנק מומס נצפה בעמודת המי ג בחודשי הקי*,
בשני שלאחר מכ כמעט ואי חנק אנאורגני מסיס בעמודת המי העליונה .כל החנק המסיס נלקח על
ידי הציאנובקטריה .בסתיו חלה עליה בריכוזי ה !  DINבכנרת .בנוס ,$הירידה בריכוזי ה  DINמתחילה
מוקד יותר )כבר בחודש אפריל( וחסר חנק מושרה מוקד יותר )יוני( מה שנות יתרו לציאנובקטריה
החוטיות מקבעות החנק אטמוספרי שאינ תלויי בהספקת חנק מקובע .ואכ נמדדו ערכי קיבוע חנק
גבוהי בעמודת המי בעומקי שבי  0ל  7מ' בקי* ובסתיו והערכי פר אג מגיעי למקסימו של 123
טו חנקו מקובע )ב  ,(2005ערכי השווי להספקת החנק לאג דר הירד בקי*.
 .4מליחות – מזמ הפעלת המוביל הארצי ועד שנת  1993יש ירידה במליחות הכנרת מ כ  350מג' כלור
לליטר עד למינימו של  192ו  210מג' כלור לליטר בשני  1988ו  ,1993בהתאמה .משנת  1993יש עליה
הדרגתית במליחות ע ירידות בשני גשומות ) .(2003 ! 2002בניסויי במעבדה )טבלה  (2נמצא
שאפניזומנו מעדיפה ריכוזי נתר גבוהי ב !pHי הנמדדי באג .כלומר העלייה במליחות מסייעת
לציאנובקטריה החוטיות בכנרת.
טבלה  :2גידול אפניזומנו אובליספורו בתרביות מעבדה ,בתוספת בופרי לשמירת ה  ,pHבריכוזי נתר
שוני במש  10ימי .הגידול מבוטא כ חלבו מצטבר )מיקרוגר למל'(.
)Na+ (mM

pH = 7.6

pH = 8.5

pH = 9.5

1
2.5
5
10
40

38
38
28
47
63

0
0
33
36
59

0
4
52
53
63

 .5תנודות במפלס – בעקבות שני שחונות רציפות ומדיניות תפעול התנודות במפלס גדולות .בעקבות
זאת יש חשיפה וכיסוי של הליטוראל והרחפת סדימנטי באזור זה .ג האקינטי המצויי בשכבת
הסדימנטי מורחפי ,נובטי ומגיעי לעמודת המי בעזרת בועיות הגז שבתאי ויכולות להתחיל
להתרבות בעמודת המי.

סיכו
ציאנובקטריה מסדרת ה  Nostocalesמצוידי במגוו תכונות מורפולוגיות ופיסיולוגיות שיחד ע
תנאי סביבה מתאימי מסייעי להתבססות ופריחת בכנרת.
תודות :לגב' ריקי פנקס ,ולדר' נחמה רושנסקי –מלינסקי שהשתתפו במחקר על הציאנובקטריה
בכנרת.
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ע" מ 8

הפעלת מערכת ניטור רציפה בעמודת המי של הכנרת בזמ שיכוב

ורנר אקרט ,בניהו סולימני ומיקי שליכטר
הקדמה
מאז התקנת תחנת ה! ECORAFTבמרכז הכנרת )איור  (1ב! ,2001עוקבי במעבדה לחקר הכנרת
אחר התהליכי של השכוב הכימי באמצעות דוג )פרופיילר( המופעל אוטומטית מספר פעמי ביממה.

איור  :1תחנת האקורפט בתחנה  ,Aבמרכז האג.
במהל החיפוש אחר תחלופה לפרופיילר  ,RUSS/YSIאשר הופעל מהאקוראפט בתחנה  Aבי
השני  ,2001!2008הייתה הסכמה כללית לחפש אחר מערכת מבוססת ווינ*' .נעשה חיפוש בי כמה יצרני
מערכות מולטי!פרוב והתברר שמערכת ה! ) Manta IIיוסטו ,טקסס ,EUREKA ,איור  (2עונה בצורה
הטובה ביותר על הדרישות הספציפיות לכנרת.
Fluorescence
)Sensor (Turner
Double-junction
Reference cell
Optical DO
sensor
Depth sensor
Turbidity sensor
pH glass halfcell
Temperature
)Sensor (hidden
Pt-redox halfcell

Conductivity
sensor

איור  :2מערכות מולטי!פרוב מדג! Manta II
חדשות הכנרת 2011

ע" מ 9

יחידת בקרה אוטונומיות של המולטי!פרוב ) ,(ISI-AutoReelהמופעלת בשלט!רחוק ,נרכשה לצור
ביצוע המטלה מספק בארה"ב ) (Instrumental Solutions Inc.והותקנה על האקוראפט בנובמבר 2009
)איור  .(3הדוג נית לתכנות ובקרה דר האינטרנט ,ע גישה ישירה לקובצי הנתוני.

איור  :3יחידת הדיגו האוטומטית .ISI-AutoReel

ביצועי
הדיגו החל בסו $דצמבר  2009בקצב של  4פרופילי כל  24שעות ,במרווח של  6שעות ובמרווחי
עומק של  50ס"מ .באיור  4נית לראות סדרת פרופילי של מספר משתני ,האופיינית לסתיו ,כאשר
מיקו התרמוקלינה במגמת ירידה .התרמוקלינה יורדת כתוצאה מירידת הטמפרטורה וסערות אקראיות.
נית לראות שריכוז כלורופיל מרבי של  12מיקרוגר/ליטר נמצא בעומק  3מ' ,ומיקומו תוא את שיאי
החמצ המומס ) (8וה ! .(8.3) pHטמפרטורות האפילימניו היו מקסימליות ) (190Cבקרבת פני המי
ויציבות ) (18.50 Cבי העומקי  4!21מ' ,ומש פחתו במתינות ל! 180Cבעומק  24מ' .מעניי לציי שבאזור
זה ,המוגבל יחסית ,מייד מעל התרמוקלינה ערכי החמצ המומס וה!  pHצנחו משמעותית מ  7ל! (DO) 2
ומ  8ל!  .(pH) 7.5באזור גרדיאנט זה ערכי המוליכות החשמלית החלו לגדול בהדרגה ע העומק מ! 1190
 µScm-1באפילימניו עד ל!  1300 µScm-1בהיפולימניו – פרופיל מנוגד בהשוואה לטמפרטורות .בפרופיל
זה התרמוקלינה חופפת לכמוקלינה בעומק  25מ' ,ש ה! ORPיורד מ  250mVל!  .200mVתופעה נוספת
בפרופיל זה הוא שיא ברור של עכירות בכמוקלינה – שיא שבתקופה הבאה הפ להיות מאפיי קבוע של
נקודת השקה כימית זו .העכירות קשורה ,קרוב!לודאי ,לפעילות מיקרוביאלית נמרצת בגבול נוכחות
החמצ ו/או כתוצאה מנוכחות גפרית יסודית ) ,(elementalכתוצר ביניי במהל חמצו הגפרה.
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ע"מ 10

0

)Chl (0 – 12 µg/l
)Temperature (16 – 19°C

-5

)DO (0 – 8 ppm

)ORP (-300 – 250 mV
)Conductivity (1190 – 1250 µS cm-1

-15

)Turbidity (0 – 10 NTU

-20

)Depth (m

)pH (7.3 – 8.3

-10

-25
-30
-35

איור  :4פרופיל של כלורופיל  ,aטמפרטורה ,חמצ מומס ,pH ,פוטנציאל חיזור חמצ ) ,(ORPמוליכות
חשמלית ועכירות אשר נמדדו בתחנה  Aע"י יחידת הדיגו האוטונומית –  Eureka/AutoReelבתארי
 24.12.2009בשעה .14:00
תקופת הדיגו הבאה סיפקה תאור מפורט של תהלי הדה!סטרטיפיקציה )היעלמות השיכוב
התרמי( בכנרת וההשפעה המרשימה של הירד ,אשר זרימתו לא הורגשה בשני הקודמות בגלל יכולת
ההפרדה המוגבלת לעומק ואי יכולת המדידה באזור הקרוב לקרקעית .שינוי מיקו האיזותרמה במהל
ירידת התרמוקלינה )איור  (5הראה שעבור  2009!2010הושג מחזור ערבוב מושל בתחילת פברואר .נראה
בעליל שהרס השיכוב השפיע במיוחד על שכבות המי שמתחת לעומק של  20מ'.

)Depth (m

)T (°C

Date
איור  :5שינויי מיקו טמפרטורה בעמודת המי של תחנה  Aבתקופה  26.12.2009עד  .13.2.10איורי 7 ,6
ו! 8מתייחסי למדידות בפרופיל שבי  !20לקרקעית האג )מסומ בתחתית האיור(.
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איור  :6דיאגרמה של נתוני רדוקס שנמדדו מתחת לעומק  20מ' בתחנה  Aבתקופה  24.12.2009עד
.10.2.2010
עוצמות רדוקס אשר נמדדו במקביל )איור  (6הראו עומק כמוקלינה – מצוי ע"י קו  – mV 0ע
שונות דומה לזו של התרמוקלינה .הכמוקלינה עקבה היטב אחר קו שווה!טמפרטורה של  17.80Cעד ל!
 ,21.1.2010מועד בו חלה התקררות גדולה באפילימניו ,אשר השפיע ג על המטהלימניו )איור  .(7במהל
ארוע התקררות זה ,של כ  , 10Cהטרמוקלינה ירדה באופ זמני לעומק  35מ' ולאחריו עלתה שוב ל  31מ'.
כתוצאה מכ הכמוקלינה נשארה ב  16.70Cעד הערבוב ב!  7לפברואר .לקראת סו $תקופת השיכוב
התרחשו  3מקרי בה הכמוקלינה )חיצי באיור  (7נעלמה באופ זמני ,והעידה על ערבוב ,א הופיעה
שוב ביו הבא .במהל האירוע הראשו הכמוקלינה הייתה נפרדת בער ב!  3מ' מהתרמוקלינה .הסבר
אפשרי לתופעה בלתי ידועה זו נית לקבל כאשר בוחני את נתוני המוליכות )איור .(8
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איור  :7התפתחות הכמוקלינה והטרמוקלינה בתחנה  Aבתקופה  24.12.09עד .10.2.10

חדשות הכנרת 2011
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איור  :8קוי שווי מוליכות חשמלית בתחנה  Aבמהל התקופה .24.12.09!10.2.10
במהל תקופת השיכוב ערכי המוליכות החשמלית בכנרת נעו באופ כללי מכ 1100 µScm-1
באפילימניו לערכי הגדולי מ!  1200 µScm-1בהיפולימניו )איור  .(8ערכי נמוכי מ! 1000 µScm-1
הינ אינדיקטור למקורות חיצוניי כמו זרימת הירד לתו הכנרת .נראה שבמהל שטפונות המי
הנכנסי דחפו את השארית הקטנה של ההיפולימניו הרחק מהמרכז ,וזו נעה חזרה אל האזור הקרוב
לקרקעית ע סיו הזרימה .באיור  9מוצגת אחת מסדרות הפרופילי המרשימה ביותר שנרשמה בכנרת.
נית להבחי בשכבה בולטת ,בעומק שבי  25ו! 35מ' ,ממש מעל הכמוקלינה ושכבה זו נושאת באורח
ברור את הסמני של הזרימות החיצוניות :מוליכות נמוכה יחסית ) ,(<1000 µScm-1ריכוז יחסית גבוה של
חמצ וערכי  pHגבוהי .יו לאחר מכ השכוב חזר לדג המוכר .בחור 2009/2010 $השיכוב התמיד מעבר
לזמ המוצע המוכר בכנרת ,כאשר הערבול המלא חל רק ב! 7בפברואר .2010
0

1/23/2010 8:00
-5
)Temperature (16 – 19°C

)pH (7.3 – 8.3
)ORP (-300 – 250 mV
)Conductivity (900 – 1220 µS cm-1

-15

)Depth (m

)DO (0 – 8 ppm

-10

-20
-25
-30
-35

איור  :9פרופיל של טמפרטורה ,חמצ מומס ,pH ,פוטנציאל חיזור חמצ ) (ORPומוליכות חשמלית אשר
נמדדו בתחנה  Aע"י יחידת הדיגו האוטונומית –  Eureka/AutoReelב!  23.1.2010בשעה .8:00
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ע"מ 13

D

מסקנות
סדרות הפרופילי שנמדדו עד כה בתקופת השיכוב בכנרת מוליכות למסקנות כדלקמ:
•

מיקו הכמוקלינה בתו ההיפולימניו אינו במגמת ירידה קבועה ומיקומו האנכי משתנה
בטווח אנכי של  8מ'.

•

לשיטפונות הירד בחור $תפקיד מרכזי בהרס השיכוב הכימי באג.

• מוליכות חשמלית היא נותב מצויי להרס השיכוב הכימי בכנרת.
התוצאות המוצגות לעיל מדגישות את התועלת שבמדידה אוטומטית של נתוני ,אשר השגת
אפשרית בכל עת ,ללא תלות בתנאי המטאורולוגיי השוררי באזור הכנרת .אנו מניחי שאירועי
רבי חמקו מרישומי העבר כתוצאה של מגבלת דיגו והשימוש במערכת הנוכחית מדגי עד כמה חשוב
לקבל מידע מפורט על שונות אנכית .חשוב להדגיש שהדוג שהצגתי מאפשר ג גישה לאזור הסמו
לקרקעית ,ומספק מידע חיוני להבנת תהליכי באג.

תודות
הפרופיילר נקנה במסגרת תכנית הניטור המורחב ,במימו רשות המי והביוב .אנו רוצי להודות
לשמשו זכאי ,בועז אברה ואודי וגנר על עזרת הטכנית החיונית להפעלת המערכת ותחזוקתה.

merismopedia glauca.
צילו – אלה אלסטר
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ע"מ 14

מידול עומסי נוטריאנטי וסדימנטי מאג הכנרת באמצעות המודל AVGWLF
1

יעל גלבוע ,1גדעו גל ,דורו מרקל ,2אלו רימר ,בארי אוונס 3וער פרידלר
1טכניו ,חיפה; 2רשות המי; 3אוניברסיטת פנסילבניה ,ארה"ב;

הקדמה
הגברת שימושי הקרקע באגני היקוות מהווה גור משמעותי המשפיע על איכות המי במקומות
רבי בעול .מחקרי מראי כי איכות המי באגמי מושפעת מפעילות אנתרופוגנית באג ההיקוות ע"י
הופעת מזהמי ממקורות זיהו נקודתיי ולא נקודתיי שמקור בחקלאות ,תעשיה ושפכי ,בעיקר
עומסי נוטריאנטי ) (P ,Nוסדימנטי ) .(TSSמודלי הדמיה חישוביי נחשבי ככלי יעיל להערכת כמות
הנוטריאנטי והסדימנטי ממקורות זיהו שוני.

תיאור המודלי
המודל  (ArcView Generalized Watershed Loading Function) AVGWLFהנו מודל מתמטי
המבוסס על מאז מסה בשילוב ע מערכת מידע גיאוגרפית ) .(Evans et al.,2002המודל מאפשר לחזות
את כמות הנגר העילי ואת עומסי הנוטריאנטי והסדימנט י ,בהינת מידע על אג ההיקוות ומידע על
פירוס סוגי ושימושי הקרקע באג .המודל דורש נתוני מזג!אויר יומיי )משקעי וטמפרטורה( המהווי
נתוני קלט עבור חישובי מאזני המי .חישובי עומסי הנוטריאנטי והסדימנטי מבוססי על הקלט היומי
א פלט המודל הינו עומסי חודשיי.
במחקר זה יישמנו את מודל  AVGWLFלתת! אג של נהר הירד המתנקז לגשר הפקק )איור ,(1
הכיול בוצע עבור השני  1990!1999והאימות על שני  .2000!2004מודל  AVGWLFפותח עבור אגמי
בצפו!מזרח ארה"ב ,אזורי בה תקופת היובש בי שני אירועי גש קצרה יחסית .באזורי אקלי י!
תיכוני כאזור אג הכינרת ,קיימת תקופת יובש ארוכה של מספר חודשי בה הקרקע מתייבשת ולכ
בתחילת החור $יש צור במספר אירועי גש כדי "לאתחל" את תהלי הסעת הנוטריאנטי והסדימנטי.
עומסי הנוטריאנטי והסדימנטי מחושבי לפי המשקעי בחודש הנוכחי ו"ההיסטוריה" ההידרולוגית
אינה נלקחת בחשבו .ע זאת ,אנו מניחי כי באקלי י תיכוני למשקעי של החודש הקוד עשויי
להיות השפעה משמעותית על תהלי ההסעה בחודש הנוכחי .בשל כ ,פיתחנו פקטור הכפלה
) (multiplication factor-MFהמתאר פונקציה המבוססת על המשקעי בחודש הנוכחי ,החודש הקוד
וממוצעי חודשיי של  15שני )משוואה .(1
Load = Load AVGWLF
y2

(1) Apr ≤ month ≤ Oct

y1

 sim Precip(i)   sim Precip(i − 1) 
Load = Load AVGWLF ⋅ 
 ⋅

 ave Precip(i)   ave Precip(i − 1) 

Nov ≤ month ≤ Mar

כאשר  Loadמתאר את העומס המתוק LoadAVGWLF ,העומס שהתקבל מהמודלsimPrecip(i) ,
הגש שהתקבל בחודש  avePrecip(i) ,iהגש הממוצע בחודש  iשחושב על פני  15שני y1 .ו!  y2ה
קבועי שנקבעו ע"י ניסוי וטעייה.
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ע"מ 15

ביישו  AVGWLFעבור תת האג הנבחר התעוררו שתי בעיות מהותיות :ראשית התרומה של
אג השניר ,תת! האג הגדול ביותר מבחינה טופוגרפית הזור לנהר הירד אינו נכלל במודל מאחר ורוב
שטחו נמצא בלבנו ולכ מידע הידרולוגי עבורו אינו זמי .בנוס ,$מעיי הד ומעיינות אחרי המהווי
מקור מי תהו משמעותי לספיקות הירד אינ נכללי במודל .על מנת להתגבר על שני הקשיי האלו
השתמשנו במודל חיצוני HYdrological Model for Karst Environment (HYMKE; Rimmer and
) Salingar, 2006כדי לחזות את ספיקות השניר והמעיינות בתת! האג )איור  .(2מודל  HYMKEמשתמש
במשקעי יומיי ובאידוי פוטנציאלי כקלט ומחשב את הספיקות היומיות בנחלי שמקור במעיינות
קרסטיי בזרימה מהירה יחסית ) (quick flowובזרימת בסיס ) .(Base flowלפי נתוני של רשות המי
הד מהווה כ! 75%מכלל המעיינות באג ,לכ הכפלנו את ספיקת הד ב! 1.3על מנת לייצג את כל המעיינות
באג .עומסי הנוטריאנטי והסדימנטי אינ מחושבי ב!  HYMKEולכ עומסי המזהמי חושבו
באמצעות ניתוח סטטיסטי בי העומסי הנמדדי בשניר ועומסי הנמדדי בגשר הפקק .עומסי
המזהמי במעיי הד חושבו באמצעות המודל כמקורות נקודתיי ,כפי שהוצע בעבר ע"י Markel et al
). (2006

איור  :1אזור המחקר :תת!אג של הירד הצפוני המתנקז לגשר הפקק .אג ההיקוות של הכנרת בתחו
ישראל.
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Models’ input
ArcView Interface
GIS layers

Daily precipitation
Potential evaporation
HYMKE model
Snir
water flow

Dan
water flow

Input files
;transport.dat; nutrient.dat
weather.dat; animal.dat

AVGWLF model
Water flow draining
to Pkak Bridge

Total water draining to Pkak Bridge
איור  :2תאור סכמטי של האינטגרציה בי  AVGWLFו! HYMKE

תוצאות הכיול והאימות
תוצאות כיול והאימות של הספיקות היומיות הצביעו על התאמה טובה בי הערכי המדודי
לחזויי ע  R2=0.81עבור תקופת הכיול ו!  R2=0.76בתקופת האימות )איור  .(3המודל הצליח לחזות
את מגמת הספיקות ,ובנוס $א $הצליח לחזות את הערכי המדויקי למרות השונות הרבה בערכי
הספיקות היומיות שנצפתה בתקופות הנבחנות.

איור  :3הספיקה היומית החזויה והמדודה בגשר הפקק בתקופת הכיול והאימות .הקו האנכי ! ! ! מציי את
ההפרדה בי תקופות הכיול והאימות.
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כיול עומסי הנוטריאנטי והסדימנטי הניב תוצאות מספקות )טבלה  .(1המודל הצליח לחזות את
מגמות העומסי ,א לא הצליח לחזות במדויק את ערכי הגבוהי שנצפו .מגמה זו נצפתה עבור תקופת
הכיול והאימות )איור  .(4ע שימוש בפקטור ההכפלה ) MFממשוואה  ,(1חל שיפור משמעותי בקורלציה
בי העומסי החזויי למדודי בשתי התקופות הנבחנות .המודל בשילוב פקטור ההכפלה הצליח לחזות
את מגמת עומסי הזיהומי וכ את הערכי השיא שנצפו )טבלה  1ואיור .(4
טבלה  R2 :1ומקד ) Nash-Sutcliffe efficiency (N-Sעבור עומסי הסדימנטי ) (TSSוהנוטריאנטי
) (TP,TNממודלי ע ובלי פקטור ההכפלה
AVGWLF & MF
TSS
TP
TN
0.78 0.87 0.70
0.69 0.73 0.69
0.84 0.88 0.79
0.72 0.67 0.76

AVGWLF
TP
TN
0.64 0.77
0.58 0.56
0.72 0.67
0.67 0.59

TSS
0.49
0.56
0.69
0.58

2

R
N-S
R2
N-S

Calibration
period
Verification
period

יישו המודל! בחינת תרחישי
ההשפעה של מספר תרחישי קיצוניי על כמות ואיכות המי נבחנה תו שימוש בשילוב המודלי
) .(AVGWLF, HYMKE, MFבי התרחישי הנבחני בחנו את ההשפעה של חיות המשק ע"י הגדלת
מספר החיות )מרעה ורפתות( פי ) 10תרחיש מס'  (1וכ בחנו את ההשפעה של שינויי שימושי קרקע ע"י
המרת  90%מהשטחי החקלאיי לשטחי עירוניי )תרחיש מס'  .(2את התרחישי בחנו על פני השני
 2000!2004ואת תוצאות התרחישי השווינו להרצת הבסיס.

איור  :4עומסי הנוטריאנטי והסדימנטי החזויי והמדודי בגשר הפקק בתקופת הכיול והאימות
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ספיקות מי :תרחיש מס ,2 .המרת  90%מהשטח החקלאי לשטחי עירוניי ,גר להגדלת הזרימה
בגשר הפקק בזמ אירועי גש ,לעתי עד פי  .1.7העיור מגביר את הנגר העילי על ידי יצירת משטחי
אטומי כגו ריצו $רחובות ומבני אשר אינ מאפשרי חידור של המי לאדמה .התרחיש הביא לשינוי
בזרימה היומית רק בעקבות אירועי גש חזקי )כ! 50אירועי( בעוד שרוב הערכי הזרימה לא השתנו.
תנאי אלו ,בה יש עלייה בספיקה הקיצונית עלולי להיות בעלי השפעה חמורה על החקלאות ,ניהול
משאבי המי ועוד.

איור  :5הספיקה היומית בהרצת הבסיס ובתרחיש מס' .2
עומס סדימנטי :תרחיש  1הביא לעליה של  90%בעומס הסדימנטי מאחר והגדלת מספר חיות
המשק מעלה את שחיקת גדות הערוצי כתוצאה מתהלי הרעיה באג .תרחיש  2הניב שינוי משמעותי
כאשר העומס גדל עד פי  .4תוצאה זו צפויה מאחר ולפעילות חקלאית יש השפעה רבה על השחיקה של
הקרקע והסעת הסדימנטי .המרת  90%מהשטחי החקלאיי לשטחי עירוניי תו פגיעה בצמחיית
דפנות הנחלי ,המשמשת לייצוב דפנות הערוצי ,עלולה לגרו לעליה דרמאטית בשחיקת גדות
הערוצי.
עומס נוטריאנטי :מאחר וחיות המשק מהווי כמקור נוטריאנטי עיקרי ,שינוי במספר )תרחיש
 (1בעל השפעה ניכרת ,בעיקר בזמ אירועי גש כאשר עומסי הנוטריאנטי גדלו עד פי  6.2ו!  4.3עבור
הזרח והחנק בהתאמה .תרחיש זה שינה באופ לא ליניארי את עומסי הנוטריאנטי לסוגיה ,ולכ גר
לשינוי משמעותי ביחס  N:Pוהביא להקטנתו .יחס  N:Pנמו מעיד על מחסור בחנק ! תנאי המעודדי
פריחה של ציאנובקטריה .תנאי אלו עלולי להיות בעלי השפעה קריטית על איכות המי באג.
לתרחיש  2השפעה זניחה על עומסי הנוטריאנטי .הוא הביא אמנ להקטנת עומסי הנוטריאנטי
שמקור בחקלאות א הביא לעלייה בעומס שמקורו בשטח העירוני.
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איור  :6עומסי הנוטריאנטי והסדימנטי בהרצת הבסיס ובתרחישי  1ו!2
סיכו
שילוב בי המודלי  AVGWLF, HYMKEו!  MFמספק חיזוי אמי של הספיקות והמזהמי באג
ההיקוות של הכינרת .הוספת  MFלתוצאות המודל  AVGWLFהכרחי כאשר מבקשי לאפיי את הסעת
הנוטריאנטי והסדימנטי באקלי י תיכוני .הצגנו שני יישומי של המודל באמצעות בחינת תרחישי
קיצוניי.
בעזרת הרצות של מערכת מודלי המשלבת מודל אג )כדוגמת  (AVGWLFע מודל אגמי בשילוב
ע מדד איכות המי יאשפר לקבוע תחו קביל של מדיניות ניהול ויספק מידע חיוני למקבלי החלטות
העוסקי בניהול אגמי במקומות שוני בעול ,בכלל ,ובישראל ,בפרט ,שיאפשר קבלת החלטות על
בסיס מדעי רחב ומוצק יותר מזה הקיי כיו.
ספרות
Evans, B.M., Lehning, D.W., Corradini, K.J., Petersen, G.W., Nizeyimana, E., Hamlett, J.M.,
Robillard, P.D. and Day, R.L. (2002). A comprehensive GIS-based modelling approach
for predicting nutrient loads in watersheds. Journal of Spatial Hydrology, 2(2).
Markel D, Somma F and Evans B.M (2006) Using a GIS transfer model to evaluate pollutant
loads in the Lake Kinneret watershed, Israel. Water Science and Technology 53 (10): 7582.
Rimmer A. and Salingar Y. (2006) Modelling precipitation-streamflow processes in karst
basin: The case of the Jordan River sources, Israel. Journal of Hydrology 331, 524– 542.
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ע"מ 20

ניוד מפלסי באגמי משוכבי בעול ובכנרת בפרט – כיצד מגיבה המערכת האקולוגית?

תמר זהרי
הקדמה
תנודות מפלס של אגמי ה תופעה טבעית .התנודות נגרמות כתוצאה מחוסר איזו עונתי או ארו!
טווח בי כמויות המי הנכנסות לבי כמויות המי היוצאות מהאג .מי נכנסי לאג ע"י גש ישיר,
זרימה מנחלי ,נגר עילי ,נביעות ועליית מי!תהו .מי יוצאי מאג ע"י אידוי ,זרימה ,חלחול ,או
שאיבה .עצמת תנודות המפלס תלויה בגורמי המשפיעי על כניסות המי )כמו עצמת אירועי הגש,
המורפולוגיה של האג ושל אג ההיקוות שלו ,היחס בי שטח הפני שלה( כמו ג גורמי המשפיעי
על אבד מי מהאג )קצבי זרימה ושאיבה ,טמפרטורת אויר ועצמת רוח המשפיעי על קצבי אידוי( .על
פי רוב תנודות מפלס ה תופעה עונתית ,ע מפלס מרבי בסו $עונת הגשמי ומפלס מזערי בסו $עונת
היובש .באזורי בה הגשמי פזורי על פני השנה כולה עשויי להיות מספר שיאי מפלס בשנה.
תנודות מפלס טבעיות באגמי משוכבי של האזור הממוזג והסובטרופי ה על פי רוב בטווח של
עד כ!  1.5מ' בשנה .טווח תנודות המפלס הרב!שנתי מושפע מאירועי קיצו ולכ הוא גדול יותר מהטווח
השנתי ,על פי רוב עד כ!  3מ' )טבלה  .(1תנודות מפלס בטווח הטבעי חיוניות לשרידות ,תפקוד ורבייה של
מיני רבי שהתפתחו תו התאמת מחזור החיי שלה למחזור תנודות המפלס .לעומת זאת ,לתנודות
מפלס קיצוניות ,בטווח גדול או קט בהרבה מהטבעי ,ו/או בעיתוי שונה מהטבעי – השפעות שליליות על
הביוטה ,על האקוסיסטמה ,ועל האד.
טבלה  :1טווח טבעי של תנודות מפלס שנתיי ורב!שנתיי במספר אגמי טבעיי ,לאור תקופות בה
המפלסי לא הושפעו משמעותית מפעילות האד.

אג ,אר*

תקופה

טווח מפלסי
שנתי ממוצע
)מרבי( ,מ'

טווח רב!
שנתי ,מ'

מקור

קונסטנ* ,גרמניה

1950-2010

)1.53 (2.52

3.0

Wentzen et al. 2008

ביווה ,יפ

1990-2009

)0.76 (1.4

1.5

& Japan Min. of Insfrastructure
Tourism

טור ,טורקיה

1944-1974

0.5 (1.0

2.2

Kadioglu et al. 1997

 16אגמי ,קנדה*

1980-2003

)0.3 (1.3

2.0

כנרת ,ישראל

1926-1932

)1.1 (2.0

2.0

White et al. 2008
השירות ההידרולוגי

*אזור האגמי הלאורנציי הגדולי

מאז המי של אגמי מופר ע"י שאיבה והטיה של מי אל או מתו האג או ע"י שינויי
הידרולוגיי באג ההיקוות או בנחלי היוצאי מהאג .ניצול מקורות מי ע"י האד גור להגדלת טווח
תנודות המפלס ,במקרי רבי הרבה מעבר לטווח הטבעי .פעילות האד גורמת ג לשינוי בפרמטרי
נוספי הקשורי במפלס כמו תזמו המפלס המרבי והמזערי ,וקצבי עליית וירידת המפלס .בנוס $לניצול!
יתר של משאבי מי ,מודלי של התחממות גלובלית חוזי עלייה בתדירות אירועי מזג אויר קיצוניי,
כמו סופות ושיטפונות מחד ובצורות מאיד ,מה שיגדיל עוד יותר את טווחי תנודות המפלס באגמי,
וישנה את המהל העונתי בה ).(Magnuson et al. 1997
מחקרי על השפעת תנודות מפלס מעבר לטבעי על תפקוד של אגמי התמקדו בעיקר באגמי
רדודי ) .(Leira & Cantonati 2008אי זה מפתיע ,כי באגמי רדודי שינויי מפלס קטני מתורגמי
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לשינויי ניכרי בשטח הפני ונפח המי שלה ,שינויי שמיד נראי לעי .לגבי אגמי רדודי בסיס
הידע הקיי היו רחב יחסית ,ע עדויות לכ ששינויי מפלס בטווח גדול מהטבעי )א ג בטווח קט
באופ משמעותי מהטבעי( פוגעי בתפקוד המערכת האקולוגית ומובילי לחילו $בי מצב יציב ,של מי
שקופי וצמחיה מזדקרת ,למצב יציב חדש ,של מי עכורי ללא צמחיה מזדקרת (Coops et al. 2003,
).Beklioglu et al. 2007

חילו $מצב יציב ) (regime shiftבאג וורטסיארב – אג רדוד גדול

באסטוניה ,שחל בשני  ,1977!1979הוסבר ע"י שינויי מפלס קיצוניי ) .(Noges et al. 2010חוקרי
שוני צופי שלשינויי מפלס קיצוניי תהיה השפעה גדולה יותר על התפקוד ומגוו המיני בגופי מי
רדודי מאשר ההשפעות הצפויות כתוצאה מעליית הטמפרטורה ושינוי אקלי (Abrahms 2008, Hulme
).2005
אגמי מוגדרי כעמוקי כאשר עובי שכבת המי מספיק להיווצרות שיכוב תרמי עונתי .לרוב
מדובר באגמי שעומק עולה על  6!8מ' .באגמי עמוקי ,ההשפעות של תנודות מפלס קיצוניות
מהטבעי אינ ברורות ,שינויי מפלס ניכרי לעי כמעט רק סביב החופי ובאזור הליטוראל )איזור המי
הרדודי בו קרינת האור המגיעה לקרקעית מספקת להתפתחות צומח ,לרוב עד כ!  5מ' עומק( .שינויי
באקוסיסטמה הפלאגית )פלאגי – הי הפתוח ,איזור המי העמוקי יותר( לא נראי לעי ,וג כשה
חלי ! הקשר לשינויי המפלס עקי $ולא מוב מאליו .ג הספרות המקצועית באשר להשפעת תנודות
מפלס על אגמי עמוקי מצומצמת יחסית לזו עבור אגמי רדודי.
לאור התחזיות להתעצמות המחסור במי באזורי שוני על פני כדור האר* ,ולעליה בתדירות של
אירועי קיצו מטאורולוגיי כתוצאה משינויי גלובליי ,יש לצפות שאגמי טבעיי רבי יהיו נתוני
בעתיד לתנודות מפלס קיצוניות מבעבר.
מטרת עבודה זו הייתה לסכ את הידע הקיי בספרות המקצועית לגבי תנודות מפלס והשפעת על
תפקוד של אגמי משוכבי ,ולברר הא תנודות מפלס קיצוניות מהטבעי תורמות להפרת יציבות
האקולוגית ואיטרופיקציה של אגמי אלו .הסקירה מוגבלת לאגמי ומאגרי מי מתוקי באזור הממוזג
והסובטרופי .היא מתמקדת באגמי עבור קיי מסד נתוני ניטור רב!שנתי ,תו השוואה בי אגמי
טבעיי ע תנודות מפלס מוגבלות יחסית לעומת מאגרי מלאכותיי בה תנודות המפלס גדולות יותר.

טווח תנודות המפלס באגמי משוכבי
תנודות המפלס העונתיות והרב!שנתיות בשלושה אגמי משוכבי טבעיי )ביווה ביפ ,קונסטנ*
בגרמניה והכנרת בישראל( ובשלושה מאגרי מעשה ידי!אד )ארנצ'יו בסיציליה ,שסטה בקליפורניה
והרטביספורט בדרו אפריקה( במהל  20השני האחרונות ,מוצגות באיור  .1לצור השוואה ,נתוני
המפלס מוצגי כסטיות מהממוצע הרב שנתי כ שבכול המפלס הממוצע הוא  0מ' .מבי האגמי
הטבעיי ,ביווה מראה את התנודות הקטנות ביותר וכנרת את הגדולות ביותר .באג ביווה נרש ער
מזערי בולט ) 1מ'( ב!  1995 ,1994וב! .2002באג קונסטנ* נרש ב! 1999אירוע שטפוני יוצא דופ ע
מפלס גבוה מהממוצע הרב שנתי ב!  2.2מ' ,בעוד שב! 2005נרש מפלס מינימו של  !1מ'.
בכנרת נצפו תנודות מפלס עונתיות ורב שנתיות קיצוניות בהרבה מאשר בביווה ובקונסטנ*.
הסיבה לתנודות אלו היא שאיבה מהאג מעבר לכמויות המי הזמיני )=כמות המי השנתית שנוספה
לאג פחות ההתאיידות( .במש שני רבות תפעול הכנרת כוו להשאת נפח האגירה ע"י המש שאיבה
בשני שחונות – כדי לאפשר מילוי חוזר בשני גשומות ,ומזעור הצור בהגלשת עודפי מי בירד הדרומי
לכוו י המלח ,צור שמתעורר כשהמפלס הכנרת מתקרב לקו האדו העליו .רצ $הנתוני של מפלסי
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הכנרת בשני  1990!2010מעיד על שתי תקופות בה המפלסי הורדו משנה לשנה 1993!2010 :ושוב ב!
 .2004!2008בנוס ,$בולטי שני אירועי של מילוי חוזר מהיר של האג ,בחור 1999/2 $המפלס עלה ב! 4
מ'; בחור 2002/03 $המפלס עלה ב!  4.7מ' .טווח התנודות על פני התקופה כולה עמד על כ! 6מ' )איור ,(1
וזאת בהשוואה לתנודות מפלס טבעיות של  2מ' בלבד שנרשמו בשנות ה! 20של המאה הקודמת ,לפני
סכירת סכר דגניה )טבלה .(1

איור  :1תנודות מפלס עונתיות ורב!שנתיות בשלשה אגמי טבעיי )למעלה( :ביווה )יפ( ,קונסטנ*
)גרמניה( וכנרת ובשלשה מאגרי מלאכותיי )למטה( :ארנצ'יו )סיציליה( ,שסטה )קליפורניה(,
הרטביספורט )דרו אפריקה( בשני  .2009 – 1990נתוני המפלס מוצגי כסטיות מהממוצע של  20השנה
לכל אג.
במאגרי מי מעשה ידי אד טווח תנודות המפלס על פי רוב גדול מזה שבאגמי טבעיי.
במאגרי המשמשי לתחנות!כח הידרואלקטריות תנודות המפלס ה בסדר גודל של עשרות מ' בשנה.
אג שסטה שבקליפורניה הוא דוגמא לכ ,ע תנודה שנתית ממוצעת של  18.4מ' וטווח רב!שנתי של 47
מ' )איור  .(1דוגמא נוספת היא של מאגר  Serra Serradaבפורטוגל ,בו תנודת המפלס העונתית היא כ!
 10מ' ) . (Geraldes & Bovida 2005אג ארנצ'יו בסיציליה ,המהווה מאגר למי השקיה ,מתנייד בממוצע
 3.3מ' לשנה ע טווח רב!שנתי מירבי של  20.3מ' .מפלסי אג הרטביספורט )(Hartbeespoort Dam
בדרו אפריקה נשמרו קבועי יחסית מאז אמצע שנות ה!  ,90ע תנודות עונתיות של  1.5מ' ,א
בתחילת שנות ה! 90המפלס היה נמו ב!  10מ' )איור  .(1המפלסי במאגרי הומה ובורגורנג באוסטרליה,
שני מאגרי למי שתייה ,הורדו בהדרגה בעשרות מ' עקב רצ $שנות בצורת שפקדו את האזור (Baldwin
).et al. 2008, Vilhena et al. 2010

איזור הליטוראל
א .מורכבותו הפיסית ומגוו המיני
איזור הליטוראל באגמי עמוקי הוא הראשו שנפגע מתנודות מפלס גדולות מהטבעי .רצועת
הליטוראל משנה את מיקומה ע שינויי המפלס ,כ שהמבני הפיסיי שעל קרקעיתה או שמזדקרי
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ממנה מעל פני המי ,ביוטיי וא!ביוטיי ,מוצפי במי חלק מהזמ וחשופי מחו* למי בזמני
אחרי .התכסית הביוטית כוללת חומר צמחי חי ומת :עצי ,בולי ע* ,שרשי וצומח מאקרופיטי צ,$
טבול ומזדקר" .גודל הגרגר" של התכסית הא!ביוטית מגוו ,החל ממשטחי סלע ,דר בולדרי ,אבני ,חצ*,
חול וטי .לקטגוריה זו ,פעילות האד מוסיפה מבני מעשה ידי אד כמו קירות וחומות זקופי ,משטחי
מבוטני ומבני אחרי.
חופי אגמי ה בתי גידול מתחלפי ,או אקוטוני ) ,(ecotonesכיוו שה כוללי בתי גידול
יבשתיי ומימיי זה לצד זה .בתור שכאלה ,חופי אגמי מייצרי מגוו מיני גדול בהשוואה למי
הפתוחי ) .(Schmieder 2004יתרה מכ ,עקב הגיוו בתכסית הפיסית ,הליטוראל עשיר בסוגי שוני
של בתי הגידול .כתוצאה מכ ,מגוו עשיר של מיקרואורגניזמי )חיידקי ,פטריות ,אצות וזואובנטוס(
חיי בליטוראל .חסרי חוליות ודגי צמחוניי וטורפי כמו ג ציפורי נמשכי אל המזו העשיר
והמגוו שמאפיי את הליטוראל .המבני הביוטיי והא!ביוטיי מהווי מסתור מטורפי ,מיני דגי
שוני משתמשי בה כאזורי רבייה וכשטחי אימו לדגיגי הצעירי ).(Gafny et al. 1992
המיני השוני החיי בליטוראל התפתחו במהל האבולוציה ע התאמות פיסיולוגיות לדג
תנודות המפלס הטבעי .שינוי בעצמת תנודת המפלס ,בקצב שינוי המפלס או בתזמו שלו גור לעקה.
בניגוד למגוו המיני הגדול באגמי בה טווח תנודות המפלס טבעי ,באגמי בה תנודות המפלס
קיצוניות ,כמו אג שסטה שבאיור  ,1רצועת תנודות המפלס חשופה לגמרי ,ביוטה לא מתפתחת בה.
בתנאי של תנודות מפלס קיצוניות ובמיוחד א מפלסי המינימו והמקסימו שוני משנה לשנה ג
היצורי היבשתיי וג היצורי האקווטיי לא שורדי ) (Smith et al. 1987או שה מוגבלי למספר
מיני מצומצ ! לרוב מיני לרוות של חרקי.
היצרנות הראשונית בליטוראל נוטה להיות גבוהה מזו של המי הפלאגיי(2006) Sala & Gude .
הראו שבאג קונסטנ* תרומת הליטוראל לפירוק חומר אורגני הייתה דומה לתרומת כלל המי הפתוחי
למרות שהליטוראל היווה פחות מ!  10%משטח פני האג .בכנרת ריכוזי הכלורופיל וכמות הדגי גדולי
יותר בשולי האג מאשר במי הפלאגיי ).(Ostrovsky et al. 1996
מגוו בתי הגידול בליטוראל עולה ע דרגת המורכבות הפיסית ,ואת עולה מגוו המיני.
קרקעיות טיניות וחוליות מספקות רמה נמוכה של מורכבות פיסית ,ולכ ג פחות מסתור ופחות מזו
לעומת אבני ובולדרי – ע מורכבות פיסית בינונית .מורכבות פיסית גבוהה ניתנת ע"י צמחיה
מאקרופיטית טבולה ומזדקרת ,גזעי ושרשי עצי .בתי גידול כאלו מאופייני ע"י מגוו מיני גדול יותר
) .(Meerhoff et al. 2007במבני מעשה ידי אד ,כמו קירות ,דרכי גישה ומשטחי סלולי – מגוו בתי
הגידול מצומצ ביותר או לא קיי כלל (1990) Gasith & Gafny .הדגישו כבר לפני יותר משני עשורי
את החשיבות של מורכבות בתי הגידול בליטוראל וטענו שבאגמי עמוקי הליטוראל מהווה משאב
מגביל.
מורכבות בית הגידול משתנה ע משטר תנודות המפלס ותלויה במידה מסוימת בשיפוע המדרו
בשולי האג (2008) Hofmann et al. .הסבירו כיצד הגלי ,באינטראקציה ע שינויי מפלס המי,
מסיעי חלקיקי קטני למי עמוקי יותר .כתוצאה מכ ,החלקיקי הגדולי יותר ,קרי בולדרי,
נחשפי לאור קו החו $במפלסי גבוהי ,בעוד שהחול והטי מצטברי בעומקי גדולי יותר.
כשהמפלס יורד ,הבולדרי והאבני נותרי מחו* למי .לפיכ ,חו $שהיה רצו $אבני במפלס גבוה,
עשוי להיות חו $חולי או טיני במפלס נמו .לדוגמא :חו $ברניקי בכנרת .גזית וגפני ) (1990הראו שאחוז
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החופי בכנרת המכוסה בחלקיקי דקי גרגר )טי וחול( עלה מ!  6%במפלס  !209.5מ' ל!  49%במפלס
 !212.5מ' .שינוי זה כאמור מלווה בהפחתה משמעותית במגוו בתי הגידול הזמיני לביוטה.
ב .צומח מאקרופיטי
בעוד שבאגמי רדודי צומח מאקרופיטי עשוי לכסות את שטח פני האג כולו ,באגמי עמוקי
הצמחייה המאקרופיטית מוגבלת לאזורי הליטוראל .בנוס $להיות צמחי אלו יצרני ראשוניי ולכ מזו
לבעלי חיי וליצורי מיקרוסקופיי ,ה מהווי ג מרכיב בתכסית הפיסית .מיני שוני של צמחיית
המאקרופיטה מספקי בתי גידול השוני זה מזה באפשרויות המסתור ובסוגי המזו הנמצאי בה
).(Wilcox & Meeker 1992
הורדת והעלאת מפלסי מעבר לטבעי או שינוי התזמו העונתי של מפלסי המינימו והמקסימו
גורמי לתמותת מיני צומח מאקרופיטי כאשר טווח יכולותיה הפיסיולוגיות לא מאפשר הסתגלות
לתנאי החדשי .דוגמא קיצונית היא מאג סיוא בארמניה .ש ,הורדה רב!שנתית של המפלס ב! 19.5
מ' גרמה לאובד של רוב הצומח המאקרופיטי ובעקבות זאת השתלטות מיקרואצות פלנקטוניות
) .(Parparov 1990באגמי בצפו מינסוטה שבארה"ב ,תנודות מפלס גדולות ) 2.7מ'( לעומת הטבעי )1.6
~ מ'( א ג תנודות קטנות מהטבעי ) 1.1מ'( היו מלוות במגוו קט יותר של מאקרופיטי ,ע השלכות
לגבי כלל הביוטה :פחות בתי גידול לחסרי חוליות ,פחות מזו )חסרי חוליות( לדגי וציפורי ,תזונה
יעילה פחות של דגי ).(Wilcox & Mecker 1992

איור  :2רצ $ותיזמו האירועי של עליית מפלס קיצונית )קו רצי $כחול( ,התפוצצות אוכלוסיות הלבנו
)עמודות כחולות( ,קריסת הזואופלנקטו )עמודות ורודות( ,ופריחת כחוליות מקבעות חנק )עמודות
ירוקות( שחזר על עצמו פעמיי בכנרת.
החוקרי  (2004) Dienst et al.דווחו שבאג קונסטנ* 24% ,מביומסת הצומח המזדקר נעלמה עקב
עליית המפלס יוצאת הדופ ב! ) 1999איור  .(1באג ביווה  70%מביומסת הצומח המזדקר נעלמה כאשר
המפלסי הורדו באופ מלאכותי ב!  0.3מ' בלבד ) (1998) Hill et al. .(Yamamoto et al. 2006הראו
שאגמי שהמפלסי שלה נשמרי באופ מלאכותי בטווח צר מהטבעי – הכילו מגוו מיני קט יותר
ומספר גדול יותר של מיני פולשי בהשוואה לאגמי שטווח המפלסי שלה נשמר טבעי Smith et .
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 (1987) al.הצביעו על כ שצמחייה מאקרופיטית נעדרת לחלוטי ממאגרי המשמשי תחנות!כח
הידרואלקטריות ,המאופייני בתנודות מפלס גדולות במיוחד.
ג .חסרי חוליות
הגדלת טווח תנודות המפלס באג פוגעת בחברת חסרי החוליות(2008) Arovitta & .
 Hamalainenבדקו את עושר מיני חסרי החוליות ב!  11אגמי בפינלנד בה משטר המפלסי היה טבעי
או מבוקר ,ומצאו עושר גדול יותר באגמי שמשטר טבעי (2008) Baumgartner et al .מצאו ששינויי
מפלס הסבירו את רוב השונות בפאונת חסרי החוליות באג קונסטנ* (2008) White et al .דיווחו
שעושר מיני חסרי החוליות באג ספרקלינג שבויסקונסי פחת בשני בה המפלס היה גבוה או נמו
משמעותית מהממוצע הרב!שנתי.
בכנרת ,שלשה מיני חלזונות אפיינו את פאונת הליטוראל ! המגדלית ,השחריר והסהרונית
)  .( Melanopsis costata, Melanoides tuberculata, Theodoxus jordaniבאופ בולט ,לאחר עליית
המפלס הקיצונית של חור ,2002/3 $החלזונות כמעט נעלמו מאיזור הליטוראל .ב!  2004פרופ' יוסי הלר
מהאוניברסיטה העברית בירושלי התריע על כ שער סיור רגלי בחופי הכנרת וברוב החופי לא מצא
אפילו חילזו חי אחד .בכ נפתחה נישה להתיישבות מיני פולשי ,ואכ כ קרה .חלזו
אקווריומי  Thiara scabraנראה לראשונה בחופי הכנרת באזור מעג בשנת (Meinis & Meinis 2005
) .2008בסקר שנער בקי*  2010נמצא שמי זה הוא המי הדומיננטי בכל חופי האג ,פרטי שלו היוו כ!
 90%מכלל החלזונות בחופי האג )דולב וחוב'  ,2011מאמר בהכנה או :חוברת זו( .ההשלכות האקולוגיות
של חדירת והתבייתות מי פולש זה עדיי לא ידועות.
ד .דגי :חוליה מקשרת בי המערכת הליטוראלית והפלאגית
מיני דגי רבי מתרבי בליטוראל וחיי בו בצעירות א עוברי למי העמוקי ע התבגרות
וש ה מבלי את רוב חייה הבוגרי .לפיכ ,מחזור החיי והרבייה שלה תלויי במשאבי הליטוראל.
מיני כאלו מהווי חוליה מקשרת בי הליטוראל לפלגיאל; אבד בית הגידול שלה בליטוראל עשוי
להוביל לשרשרת תגובות שתשפיע על המערכת האקולוגית כולה ) (Gasith & Gafny 1990אבד הצומח
המאקרופיטי ) (reed bedsבמפלסי נמוכי מהטבעי באג ביווה הובילו להפחתה בשרידות לרוות של
קרפיו  Cyprinus carpioושל מיני  .(Yamamoto et al 2006) Carassius spp.בשני בה מפלס המי
באג קונסטנ* ירד בסתיו ירידה קיצונית ,הדגיגי הצעירי של המי הבנטי  Lota lotaנדדו למי
הפלאגיי בגיל צעיר יותר מתמיד ,אולי כתוצאה ממחסור במשאבי בליטוראל ).(Fischer et al. 2004
בעוד שצמחיה מאקרופיטית מהווה אזור הטלה מועד $לחלק ממיני הדגי ,אבני מהוות איזור
הטלה מועד $למיני אחרי .דוגמא לכ מהווה לבנו הכנרת ) ,(Acanthobrama terraesanctaeהמי
הנפו* ביותר בכנרת )כ!  80%מס הדגי הפלאגיי באג( .מי זה חי את חייו הבוגרי בלהקות במי
הפתוחי וניזו מטריפת זואופלנקטו ,א מתרבה בליטוראל בתקופת החור $כשהמפלסי עולי .הוא
מטיל את ביציו במי!אפסיי ומדביק אות לאבני שזה עתו כוסו במי עקב עליית המפלס .אבני ששהו
במי כבר זמ רב וה מכוסות מעטה אצות אינ מתאימות להטלה שלו ).(Gafny et al. 1992
 (2000) Ostrovsky & Walineתעדו קשר בי הצלחת הרבייה של מי זה לקצב עליית המפלס .בשני
בה מפלס הכנרת עלה עלייה תלולה במיוחד נצפתה בסקרי אקוסטיי התפוצצות אוכלוסי של מי זה
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כשנה לאחר העלייה התלולה .ההסבר שאוסטרובסקי ווולי נתנו לתצפיות אלו הוא שעליית המפלס
אפשרה הצלחת רבייה ושרידות לרוות גדולי מהרגיל .בנוס ,$הצמחייה החופית העבותה שהתפתחה
סביב הכנרת באזורי מה נסוגו המי – הוצפה ע עליית המפלס ושמשה מסתור לדגיגי שבקעו
מהביצי ,מה שתר לשרידות.
העדפה של סובסטרט ליטוראלי שאיננו מכוסה ע"י אצות לצור הטלה מוכר ג ממיני דגי אחרי,
כמו  Abramis bramaבאג קונסטנ* ) (Fischer et al. 1996) Yellow perch ,(Probst et al. 2009ו!
 .(Rupp 1965) American smeltמחזורי החיי של מיני כאלו קשורי במישרי לתנודות המפלס.

שינויי בליטוראל משפיעי על הפלגיאל – עדויות מהכנרת
נתוני הסקרי האקוסטיי מהכנרת הראו שההצלחה המסחררת של רביית הלבנו בשני של עליות
מפלס קיצוניות הובילה לגידול פי  8!10בסה"כ הדגי הפלאגיי באג .אירועי התפוצצות אוכלוסי כאלו
קרו פעמיי :לראשונה לאחר עליית מפלס של  4מ' במהל חור 1991/92 $ושוב לאחר עליית מפלס של 4.7
מ' בחור) 2002/03 $איור  .(2בשני המקרי נצפה פרק זמ בי עליית המפלס לעלייה התלולה במספר הדגי
באג ,המשק $את הזמ הנחו* לדגיגי שבקעו מהביצי לגדול לדג בגודל הנית לזיהוי בסקרי
האקוסטיי .בשני המקרי ,התפוצצות האוכלוסייה של הלבנו הובילה לקריסת אוכלוסיות
הזואופלנקטו ,כנראה עקב לח* טריפה מוגבר ) .(Ostrovsky & Walline 2000פסק הזמ של כשנה בי
הגידול העצו באוכלוסיית הלבנו לבי קריסת הזואופלנקטו משק $את הזמ הנחו* לדגי להגיע לגודל
מרבי ופרודוקטיביות מרבית ) .(Ostrovsky & Walline 1999בשני כאלו ,קצב גידול הדגי איטי ומצב
הגו $שלה ירוד ,וזאת עקב מחסור במזו.
סידרת האירועי שנצפו בכנרת בעקבות עליות המפלס הקיצוניות נמשכה ג לרמת הפיטופלנקטו.
בשני המקרי של עליות המפלס הקיצוניות ,כשנה לאחר קריסת הזואופלנקטו נרשמה פריחה מאסיבית
של אצות כחוליות מקבעות חנק )איור  ,(3aפריחה של אפניזומנו בקי*  1994ופריחה של
צילינדרוספרמופסיס בקי*  ,2005שתיה פריחות של מיני פולשי שלא נצפו בכנרת לפני  ,1994שתיה
היו בעצמה גדולה מאי פע בקי* בעבר ,ע ריכוזי חוטי וביומסה קייצית רטובה שלא נרשמו א $פע
לפני ואחרי כ במש  43שנות הניטור בכנרת .בעוד שהתהליכי שהובילו לאות פריחות עדיי לא ברורי,
העובדה שרצ $האירועי חזר על עצמו פעמיי לאחר עליית מפלס קיצונית )איור  (2מציעה שקיי קשר
בי התפוצצות אוכלוסיות הלבנו ,קריסת הזואופלנקטו ופריחת הכחוליות – רק שהקשר עדיי לא מוב.
נתוני ניטור רלוונטיי נוספי מהכנרת ה רצ $נתוני הפיטופלנקטו .עד אמצע שנות ה! 90
הדינופלגלט ) Peridinium gatunenseלהל :פרידיניו( היה המי הדומיננטי שפרח כל שנה באביב .בקי*
מאס $המיני התחל $במספר גדול של מיני ננופלנקטוניי ע ביומסה כללית נמוכה ).(Zohary 2004
מאז אמצע שנות ה!  90אצת הפרידיניו כבר לא פורחת כל שנה ,בשבע השני האחרונות  2005!2011היא
פרחה רק ב! ) 2007איור  .(3bמכיוו שפרידיניו הוא מי מפתח ,היעלמות הפריחות שלו מצביעה על
שינוי משמעותי למארג המזו כולו באג (2007) Roelke et al. .פרשו שינוי זה כיציאת האג ממצב יציב
) (stable stateב!  ,1993/94לאחר האירוע הראשו של עליית מפלס קיצונית באג ,התפוצצות אוכלוסיות
הלבנו ,קריסת הזואופלנקטו ,ופריחת הכחוליות הראשונה .במקביל לאבד פריחות הפרידיניו ,ב! 2008
צנח שלל הדייג של אמנו הגליל ) (Sarotherodon galilaeusלמינימו של כל הזמני 8 :טו לעומת
ממוצע רב שנתי של כ! 300טו .מי זה ניזו בכנרת בעיקר מפרידיניו .קריסת שלל הדייג הוסברה ג ע"י
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דייג יתר ,בעיקר בשני של מפלסי נמוכי בה אזורי הרבייה חשופי מאוד לדייג וע"י מחסור באזורי
הטלה מוגני במפלסי נמוכי.

איור  :3ממוצעי חודשיי של ביומסת האצות הכחוליות ) (aאו של ביומסת האצה הדינופלגלטית
פרידיניו ושל כל שאר המיני ) (bבכנרת .1969!2009 ,נתוני הביומסה ,ביח' גר למ , 2ה ממוצעי
רצי של  5חודשי .ב!) (aמוצג ג רצ $נתוני המפלס .חיצי מתחת לאיור התחתו מצייני שני ללא
פריחת פרידיניו.
תצפיות אלו מהכנרת מעידות על כ ששינויי בליטוראל מועברי לאוכלוסיות הפלאגיות
ומשפיעי על כלל מארג המזו ואיכות המי.

סיכו ההשפעות של תנודות מפלס קיצוניות על המערכת הביוטית
ניוד תנודות מפלס של אג מעבר לטבעי פוגע בשלב ראשו בליטוראל ויושביו ,בעיקר כתוצאה
מאובד מורכבות בית הגידול עקב השתנות התשתית מסלעית לחולית ,צמצו כמות ומגוו המיני של
הצומח המאקרופיטי ,עד להעלמותו המוחלטת במקרי קיצוניי .כתוצאה מכ ,כמות ומגו המיני
הטבעיי למערכת שחיי בליטוראל הולכי ופוחתי ,עד לאובדנ במקרי קיצוניי .במקומ מגיעי
מיני פולשי ע התאמות פיסיולוגיות שמאפשרות לה להתחרות במיני המקומיי ולדחוק אות.
התפתחות פוגעות במגוו המיני .מיני פתוגניי ופרזיטי עלולי להגיע ע המיני הפולשי .אבד
מגוו המיני גור ג לאובד תפקודי האקוסיסטמה כמו אובד מזו ליטוראלי ,תוצרי פירוק ,אזורי הטלה
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ומסתור מטורפי .אבדני אלו מזרזי את אובד המיני הטבעיי כולל מיני מפתח במעגל היזו!חוזר
)איור .(4

איור  :4מעגל היזו חוזר של תהליכי באגמי משוכבי עקב הפחתה במגוו בתי הגידול בליטוראל.
התוצאות העיקריות ה אובד מיני טבעיי ,השתלטות מיני פולשי ,והצטמצמות מגוו המיני.

תהליכי שמחזקי מיחזור פנימי של נוטריאנטי
מפלסי נמוכי ומפלסי יורדי באגמי קשורי לרוב בכניסות מי מופחתות ולכ לעומס
נוטריאנטי נמו ,שאמור להוביל לתהליכי אוליגוטרופיקציה ושיפור באיכות המי .אבל תהליכי אחרי
גורמי להגברת המיחזור הפנימי של נוטריאנטי ,תהליכי שפועלי בכיוו הפו להפחתת העומסי
מאג ההיקוות ותורמי למזעור המגמה החיובית .תהליכי אלו מצדיקי מאמר נפרד ויסקרו כא רק
בקצרה.
עומק התרמוקלינה נקבע בעיקר ע"י הרוח וקרינת השמש .הורדת מפלס ע"י שאיבת יתר
מהאפילמניו חלה באופ בלתי תלוי בעצמת הרוח והקרינה ולכ עומק התרמוקלינה ועובי האפילימניו לא
אמורי להיות מושפעי .במקרה זה למורפומטריה של האג תפקיד חשוב ,באגמי ע שוליי בשיפוע
תלול ,הורדת מפלס תגרו לכ שבעיקר יקט עובי ונפח ההיפולימניו בעוד שעובי ונפח האפילימניו
כמעט ולא ישתנו (1997) Hambright et al..הראו שכ אכ קרה באג כנרת כאשר מפלסיו הופחתו.
באגמי בעלי שוליי בשיפועי מתוני התהליכי הסבוכי שגורמי לערבוב שוליי )גלי
פנימיי (downwelling, upwelling,מוגברי במפלסי נמוכי ,בעיקר באגמי ששטח קט עד בינוני.
במערכות כאלו ,הורדה מופרזת של המפלס עשויה לגרו להגדלת העוצמה והחשיבות היחסית של תהליכי
ערבוב שוליי ובכ לשנות את המשטר התרמי כולו ,ולהגביר הובלת חומרי דש מהקרקעית לעמודת
המי ומההיפולימניו לאפילימניו.
איור  5מסכ באופ סכמתי את התהליכי שחלי באגמי משוכבי כתוצאה מהגדלה מעשה ידי
אד של טווח ניוד המפלסי מעבר לטבעי :הגבלת משאבי הליטורל עד להעלמות מוחלטת שלה,
הפחתה משמעותית בביומסה של מיני מפתח ,הופעה והשתלטות של מיני פולשי ע הפחתה במגוו
המיני ,הגדלת תהליכי מיחזור פנימי של נוטריאנטי .התוצאה הסופית של מכלול תהליכי אלו היא
פגיעה חמורה במערכת האקולוגית.
כתוצאה מהשינויי שנצפו בכנרת ,מדיניות תפעול האג שונתה ב!  ,2008ע ההבנה שניוד מפלס
האג בטווח גדול בהרבה מהטבעי תור לאיטרופיקציה של האג ופוגע באיכות המי .מדיניות התפעול
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, לצמצ את כמות המי הנשאבת מהכנרת,המקובלת כיו היא שיש להגביל את טווח תנודות המפלס
.ליצור מקורות מי חלופיי שמקור בהתפלה

 תיאור סכימתי של השינויי שצפויי לחול באגמי משוכבי כתוצאה מניוד המפלסי מעבר.5 איור
.לטבעי

תודות
המחשבות המוצגות בכתבה זו מבוססות על דיוני רבי בנושא המפלסי ע עמיתי במעבדה
 תכנית ניטור כנרת שמייצרת את נתוני כנרת.לחקר הכנרת ובצוות היגוי ניטור כנרת של רשות המי
 נתוני מפלס כנרת.המוצגי בכתבה זו מבוצעת על ידי צוות המעבדה לחקר הכנרת במימו רשות המי
 ביווה – באדיבות מיצ'יאו: נתוני מפלס מאגמי אחרי.באדיבות השירות ההידרולוגי של רשות המי
 הרטביספורט – ממייק סילברבואר מדרו, קונסטנס – באדיבות קרל וונטצ מגרמניה,קומאגאי מיפ
. שסטה – נתוני שפורסמו באינטרנט, ארנצ'יו – מלואיג'י נזלי!פלורס מסיציליה,אפריקה
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שימוש באוס $מודלי אקלימיי להערכה ארוכת טווח של כמויות מי ומליחות בכנרת
2

אלו רימר ,רנה סמואלס 1ועמיר גבעתי
1אוניברסיטת תל אביב; 2השרות ההידרולוגי

הקדמה
על פי הערכות שונות השפעות אפשריות של שינויי אקלי במזרח הי התיכו עלולות לשנות את
מאזני המי באזור .מודלי אקלימיי עדכניי הפועלי ברמת הפרדה של  20ק"מ חוזי תרחישי של
פחיתת כמויות המי באזור במהל המאה ה ! .(2007 IPCC) 21האקלי העתידי צפוי להיות מאופיי
במגמות ירידה במשקעי ,הגדלת הטמפרטורה וההתאדות הפוטנציאלית ,ע עלייה בהסתברויות של
אירועי מזג אויר קיצוניי ).(2009 Samuels et al, ;2007 Kunstmann et al, ;2007 Krichak et al,
ירידה משמעותית בכמות הגשמי ,בשפיעת מעיינות ובזרימה בנחלי תועדה לאחרונה באג הירד
העליו ) ,(2007 ,Givati and Rosenfeldכמו ג באג הליטני בלבנו ) .(2009 ,Shabanפחיתה במשקעי
ועליית טמפרטורות עתידיי צפויי להפחית את העשרת האקוויפרי ואת הזרימה בנהרות ,ולהגדיל את
האידוי ממקורות מי פתוחי .יחד ע העליות הצפויות בצריכת המי בעתיד ,גדל הלח* על מערכות
אספקת המי עקב הידרדרות נוספת של איכות המי העיליי ומי התהו באזורי שוני .בישראל קיי
חשש לא מבוטל מתהלי המלחה מוגבר של הכנרת .למרות התחזית כי להתפלת מי!י יהיה תפקיד גדל
והול לגבי אספקת המי ,מקורות מי טבעיי באג הירד יישארו מרכיב חשוב לצריכה ,כמו ג לשמירה
על הטבע ,החי והצומח בצפו .לפיכ ,שינויי בזמינות ואיכות המי הטבעיי יישארו נושא קריטי ,שיש
להשקיע מאמ* כדי לחזותו ולהשתמש בתחזיות ביעילות.
מטרתנו במחקר זה היא להקי מערכת תומכת החלטה למשק המי על ידי תכלול )(integration
אוס (Ensemble) $של מודלי אקלימיי ע סוגי שוני של מודלי הידרולוגיי ברמת הפרדה
המתאימה .מבנה המודל המוצע מספק פלטפורמה לחיזוי ארו טווח )עשרות שני( של השינויי הצפויי
בשני המשתני המשמעותיי ביותר של המי בכנרת :נפח המי הזמיני ) (AWומליחות האג ).(Clake
מטרות מאמר זה ה לפיכ לתאר בקצרה עבודה ) (2011 Rimmer et al.שבה שילבנו מודלי אקלימיי
ומודלי הידרולוגיי כדי לחזות דפוסי שינוי ארוכי טווח בזמינות המי ואיכות באג הכנרת.

מודלי אקלימיי
הדמיות ארוכות טווח רבות של אקלי המזרח התיכו בכלל ואזור ישראל בפרט נוצרו במסגרת
פרויקט  GLOWAנהר הירד ) (http://www.glowa-jordan-river.deבאמצעות מודלי אקלימיי כלל
עולמיי ) (globalואזוריי ) .(regionalבעבודה זו השתמשנו בתוצאות ארבעה מודלי ברמת הפרדה של
כ!  20ק"מ ,שיצרו תרחישי אקלימיי משנת  1960ועד שנת ECHAM-RegCM, Hadley-MM5, ) 2060
 ;ECHAM-MM5, JMAפירוט המודלי במאמר המקורי( .תקופות העבר ) (1960!2010שימשו לכיול
והתאמה של התרחישי האקלימיי כ שיתאימו לתנאי האקלימיי המאפייני תקופה זו .תקופות
העתיד במודל מהוות תחזית המבוססת על ההנחה ש"מה שהיה הוא שיהיה" ,למעט הנתו של הגדלה
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בריכוז ה!  CO2באטמוספירה ,כפי שמקובל מתחזיות אקלי עולמיות .כל ההרצות היו מבוססות על
תרחיש  (2007 IPCC) A1Bהמניח פליטות  CO2לאטמוספירה של כל מקורות האנרגיה.
מתו תוצאות המודלי האקלימיי חילצנו את המשתני היומיי הבאי לאזור אג הירד העליו:
 .1גש;  .2טמפרטורת מקסימו ומינימו;  .3לחות יחסית;  .4קרינה קצרת גל וארוכת גל;  .5מהירות רוח
בגובה  10מטר מעל פני הקרקע .משתני אלה הוכנסו כקלט למודלי ההידרולוגיי )ראה פרק "המודל
המשולב"( ,ובעזרת הערכנו את ההשתנות כמות המי הזמיני בכנרת ומליחותה לאור זמ.

מודלי הידרולוגיי
מודל התאדות מהאג
מודל ההתאדות  (mm day-1) Eמתו אג הכנרת ) (Lake Evaporation Model, LEMמבוסס על
נוסחת  .Penmanמקורו בפיתוח משוואת מאז האנרגיה של האג ) .(2009 Rimmer et al.ארגו
המשוואה מחדש ,הזנחת איברי שתרומת למאז החו קטנה מאד ,הגדרת ∆ המציי את שיפוע עקו
היחס בי לח* אדי ברוויה לבי הטמפרטורה באוויר ,ו!  γהידוע בש "הקבוע הפסיכרומטרי" מאפשר
להגיע לבסו $לנוסחת ההתאדות:
) ∆ (R n − ∆G
) γ f (u )(e aS −e a
(1
+
∆+γ
L
∆+γ
L
בנוסחה זו נית לזהות שני חלקי עיקריי :מקורו של הביטוי הראשו בצד ימי הוא במאז
=E

האנרגיה ,והוא מתאר את תרומת הקרינה נטו ) Rnוואט\מ"ר( ,בהפחתת כמות האנרגיה לחימו גו $המי,
) ∆Gוואט\מ"ר( ,לשיעור ההתאדות .הביטוי השני מימי הוא חלק אמפירי המתאר את ההשפעה המשולבת
של פונקצית עצמת הרוח ) uמטר\שניה( ופוטנציאל הקליטה של האוויר לאדי מי ) eaS-eaמיליבר(.
המקד  Lמציי את חו האידוי )ג'אול\ק"ג(.

איור  :1השוואה בי תוצאות מודל ההתאדות ע"פ  Penmanלהתאדות המחושבת מתו מאזני המי של
הכנרת ).(1996!2009
כדי לחשב את ההתאדות מהאג הנתוני היומיי של טמפרטורת אויר ,טמפרטורת פני המי,
לחות יחסית ,מהירות רוח ,קרינה ארוכת גל )  ,(µm 5!25וקרינה קצרת גל ) (nm 305!2800הוזנו למודל
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ישירות מתו נתוני הפלט של המודלי האקלימיי .נתוני  ∆Gהוזנו בהנחה כי ממוצעי העבר יהיו תקפי
ג בעתיד .מודל ההתאדות כויל ע"י השוואת תוצאותיו להתאדות המחושבת מתו מאזני המי של
הכנרת )מקורות  ,(1987!2009שיטה שנחשבת כמדויקת יחסית לכל השיטות האחרות .תוצאות ההשוואה
מוצגות באיור .1
מודל חיזוי כניסות מי שנתיות לכנרת
שיטה פשוטה לחזות את כמות המי השנתית הנכנסת לאג היא באמצעות "רגרסיה מרובת
משתני" ) .(Multiple Regression Model, MRMבשיטה זו המשתנה התלוי הוא כמויות המי
הנכנסות לכנרת ) Qinמליו מ"ק ,מלמ"ק( המחושבות עבור כל שנה הידרולוגית  .iהשיטה מבוטאת
באמצעות המשוואה:
Q in (i ) = a × PGH (i ) + b × PGH (i − 1) + c
(2
המשתני הבלתי תלויי ה ) ,PGH (iהגש העונתי בתחנת הניסיונות ברמת הגול באותה שנה

הידרולוגית; ) ,PGH(i-1הגש העונתי באותה תחנה משנה קודמת; והפרמטרי  a, b, c,מקבלי את
ערכיה ואת סטיית התק שלה בתהלי של רגרסיה והשוואת הספיקה המחושבת לספיקה המדודה.
השיטה נבדקה ע"י  ,(2007) Givati and Rosenfeldונמצאה מתאימה מאד לחיזוי הספיקות השנתיות
לכנרת .התלות של הספיקות בגשמי השנה שעברה הוא מובהק ,ובא לתת ביטוי בעיקר לתרומתו של מעיי
הד ,שעבורו הוכח כי יש לו "זכרו הידרולוגי" של כ!  2.5שני.
איור  2מציג את שיעור כניסות המי המחושב לכנרת בשתי שיטות (a) :מודל הידרולוגי יומי מפורט
ומסוב יחסית לתפעול  (b) ;(2006 ,Rimmer and Salingar) HYMKEמודל  MRMכפי שתואר לעיל.
המודל השני נמצא מדויק ופשוט להפעלה ,ולכ השתמשנו בו בסדרת המודלי ההידרולוגיי שנמצאי
ב"מודל המשולב".
Coeff.
St.E.
t Stat
P- value
Lower 95%
Upper 95%

R 2=0.97

R 2=0.96

Annual Inflows
St. E. boundaries
Linear regression

1400
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)Annual inflows (Mm 3

Intercept slope
18.98
0.97
23.30
0.03
0.81
30.43
0.42
0.00
28.75
0.90
66.71
1.04

Intercept slope
Coeff.
24.72
0.96
St.E.
25.86
0.04
t Stat
0.96
27.23
P- value
0.35
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איור  :2כניסות מי שנתיות לכנרת מחושבות )ציר אנכי( כנגד כניסות המי בפועל )ציר אופקי( (.a :לפי
מודל הידרולוגי יומי  (.b ;HYMKEלפי מודל רגרסיה רבת משתני ) (MRMכפי שתואר לעיל.
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מודל מליחות הכנרת
שט $המלח הנכנס לכנרת הוא צירו $של כל השטפי התורמי מליחות כלשהי ,ובה כניסות מלח
ע"י מי מעיינות ,נהר הירד ,נגר עילי ישיר ,והטיית הירמו .שט $המלח היוצא מ האג הוא צירו $של כל
הגורמי הגורעי מליחות מ האג ,ובה שאיבות למוביל הארצי ,שאיבה ע"י צרכני מקומיי ,ושחרור
מי דר סכר דגניה .שינוי אוגר המלח באג בזמ תלוי במאז שבי כניסות ליציאות מלח .א נניח כי
האג נמצא תחת משטר של ערבוב מלא ,כמות המלח היוצאת תלויה ליניארית בספיקת המי הנגרעי
ממנו ,ונית לתאר אותה בפשטות ע"י מכפלת המליחות הממוצעת של האג בכמות המי העוזבת אותו
בפרק זמ נתו .נית להראות על סמ נתוני השתנות מליחות הכנרת בעבר )Rimmer et ;2003 Rimmer

 ,(2006 al.כי משוואת השינוי באוגר המלח בכנרת מתוארת ע"י המשוואה הדיפרנציאלית הפשוטה הבאה:
) dS(t
;) + q(t )S(t ) = Sin (t
dt
(3
) Q out (t
(
)
(
)
(
)
(
)
= qt
; ; Sin t = Q in t Cin t
) V (t
במשוואה זו  Sכמות המלח באג ) טו כלוריד(;  Sinשט $המלח הנכנס )טו כלוריד\שנה(;  tהזמ
)שנה(;  Vנפח האג )מל"מק(;  Qinמציי כאמור את כלל ספיקת המי הנכנסת )מלמ"ק\שנה(; ו! Qout

מתאר את כלל ספיקת המי היוצאת את האג )מלמ"ק\שנה( .המשתנה  Cinמייצג את המליחות
הממוצעת של כלל הספיקות הנכנסות לאג דר מעטפת שוליו וקרקעיתו .הער של המשתנה \1 ) qשנה(,
מתאר את הממוצע של כלל יציאת המי השנתית מחולק בנפח האג .זהו למעשה קבוע ההתחדשות של
נפח המי באג או ההופכי של "זמ השהות" )הזמ הממוצע של שהיית טיפת מי באג(.

איור  (a) :3הפחתת מדרגה בשנות ה! 60מ – 160,000טו לכ!  107,000טו כלוריד בממוצע רב שנתי.(b) .
השינוי הליניארי של כניסות המי לכנרת לאור זמ (c) .הפחתה אקספוננציאלית בכמות הכלוריד באג
עד אמצע שנות ה!  80ועלייה מתונה בכמות הכלוריד בי אמצע שנות ה!  80ל – .2010
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מודל מליחות הכנרת ) (Lake Salinity Model, LSMהמכויל לפי נתוני העבר הצביע על שני
תהליכי ארוכי טווח עיקריי שקובעי את מליחות הכנרת )תרשי  .1 :(3הפחתת מדרגה בשיעור כניסות
הכלוריד שחלה בשנת  1965כתוצאה מהפעלת המוביל המלוח ,כאשר בתו פרק זמ קצר הופחתה הכמות
הנכנסת הממוצעת מ – 160,000טו כלוריד לשנה לכ!  107,000טו בממוצע רב שנתי )תרשי  .(a3כתוצאה
מכ החלה הפחתה אקספוננציאלית בכמות הכלוריד באג )תרשי  .2 .(c3השינוי הליניארי של כניסות
המי לכנרת לאור זמ )תרשי  .(b3שינוי זה גור לעלייה הדרגתית ומתונה בכמות הכלוריד באג .נית
להבחי )תרשי  (c3כי באמצע שנות ה! 80החלה עלייה מתונה באוגר הכלוריד בכנרת .בשני אלה גוברת
ההפחתה ההדרגתית של כמויות המי הנכנסות לאג על השפעת הטיית המעיינות משנות הששי,
ולמעשה האג החל בתהלי איטי של המלחה שסיבתו העיקרית –ההפחתה הנמשכת בכמויות המי
שמגיעות לכנרת דר נהר הירד ונחלי הגול והגליל

מבנה ואימות המודל המשולב
פרק זה מתאר את מהל המודל המשולב )איור  (4ע נתוני עבר מדודי על פני  30שנה )!1979
 .(2009נתוני משקעי יומיי מדודי בתחנת הניסיונות בגול נסכמו על פני כל שנה הידרולוגית )מ"מ
גש( ,והוכנסו כקלט למודל ה!  MRMלקבלת ספיקות שנתיות נכנסות  .Qinתוצאת המודל מוצגת באיור
 a5בהשוואה לספיקות הנכנסות המדודות .במקביל ,הנתוני המטאורולוגיי המדודי בכנרת הוכנסו
כקלט ל !  ,LEMוהכמות המתאדה היומית המחושבת סוכמה על פני כל שנה ההידרולוגית )איור .(EY ,b5

איור  :4מבנה המודל המשולב .המבנה מפריד בי שלוש קטגוריות .1 :נתוני קלט עצמאיי;  .2נתוני פלט –
קלט שעוברי ממודל אחד לאחר;  .3המודלי המעבירי ומעבדי את הנתוני.
על פי הגדרת מי זמיני ) (AW= Qin-EYתוצאות שני המודלי ) (MRM, LEMמאפשרי חישוב
כמות המי הזמיני השנתי באג .שיעור כניסת המלח השנתי לאג ,שנקבע כפונקציה ליניארית של מי
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זמיני ) ,Sin=α×AW+βאיור  ,(c5עולה בקנה אחד ע מספר הערכות קודמות )Ben-Zvi ;1978 ,Moshe

 .(2003 ,Rimmer and Gal ;1981 ,and Benoualidעל מנת להרי* את מודל המליחות ) (LSMכאשר
נתוני כניסות מי ,כניסות כלוריד והתאדות ידועי ,נותר רק לקבוע את שיעור שאיבת המי מ האג.
במהל הרצות האימות הוכנסו כא השאיבות השנתיות האמיתיות ,ולפיכ סטיות מפלס האג ה"חזוי"
לעומת המדוד )איור  (d5משק $את שגיאות המודל המשולב בחישוב ההתאדות וכניסות המי .לבסו,$
מודל המליחות מחשב את השתנות כמות הכלוריד באג על פני השני בהשוואה לכמות המדודה )איור
 ,(e5ואת מליחות הכנרת ע"י חלוקת כמות הכלוריד בנפח האג )איור .(f5
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איור  :5תוצאות אימות מבנה המודל המשולב משוות בי הער המחושב לער המדוד .הקלט הוא גש
שנתי בגול ונתוני תחנה מטאורולוגית בכנרת .התוצאות ה ) (aכניסות מי שנתיות )מלמ"ק(; )(b
התאדות שנתית )מלמ"ק(; ) (cכניסת כלוריד שנתית ) 1000טו(; ) (dמפלס האג )מטר ביחס לפני הי( ;
) (eכמות כלוריד באג )מליו טו( ; ) (fמליחות האג ).;(ppm Cl

תוצאות חיזוי
בחלק זה של העבודה שהתייחס לנתוני קלט מחושבי בלבד ) ,(2015!2060נתוני משקעי יומיי
שהתקבלו מהמודלי האקלימיי באזור אג הירד עברו התאמה ) (downscalingוסיכו שנתי ,והוכנסו
כקלט למודל ה!  MRMלקבלת ספיקות שנתיות נכנסות  .Qinבמקביל ,הנתוני המטאורולוגיי
מהמודלי האקלימיי הוכנסו כקלט ל !  ,LEMוהכמות המתאדה היומית מ האג סוכמה על פני השנה
ההידרולוגית ) .(EYשיעור כניסת המלח השנתי לאג חושב באופ זהה לזה שמתואר בפרק אימות המודל.
במהל הרצות החיזוי שיעור שאיבת המי מ האג בעתיד נקבע על סמ הכלל כי כל עוד שיעור המי
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הזמיני השנתי הוא חיובי ,כמות השאיבה תשתווה לכמות המי הזמיני ,ולפיכ מפלס האג יישאר
קבוע .בשני יוצאות דופ שבה חושבה כמות מי זמיני שלילית )התאדות גדולה משיעור המי
הנכנסי( קבענו כי מפלס האג ירד בשיעור זהה.
לאור רצ $ארו של שני לכל מודל אקלימי יש תחזית שונה של גש ומטאורולוגיה .על אחת כמה
וכמה התחזית מתבדרת משנה לשנה .לפיכ ,מהות הניתוח הרב שנתי שעשינו הוא לזהות מגמות רב
שנתיות על סמ ערכי ממוצעי של אוס $תוצאות כל המודלי ביחד" .תחזית האוסEnsemble ! "$

 ! predictionלשני ) (2060! 2015כאשר רק שינויי אקלי נלקחי בחשבו היא .1 :ירידה ממוצעת
בכניסת המי לאג בשיעור של כ!  2.6מלמ"ק\שנה;  .2עלייה ממוצעת של האידוי בשיעור כ! 0.41
מלמ"ק\שנה;  .3הפחתה בכמות הכלוריד הנכנסת לאג בשיעור של כ!  100טו כלוריד\שנה; ו! .4עלייה
במליחות האג בשיעור של  1.18מ"ג כלוריד\ליטר\שנה.
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איור " :6תחזית האוס ! Ensemble prediction ! "$לשני  2015עד  2060כאשר רק שינויי אקלי
נלקחי בחשבו היא .a :כניסת המי לאג;  .bאידוי מהאג;  .cכמות כלוריד נכנסת;  .dמליחות האג.
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פיתוח כלי להערכה של השפעת השלג בהר החרמו על מקורות הירד
1

רות שדה 1אלו רימר ,איגי ליטאור ,2אלכס פורמ

3

משתתפי :יורי לצ'ינסקי ,שמשו זכאי ,הילה אלמ ,2יינס לנגה ,3אנדריאס הרטמ
1הטכניו ,חיפה; 2מכללת תל חי; 3אוניברסיטת פרייבורג )גרמניה(.

הקדמה
מרבית מודלי החיזוי העוסקי בהתחממות אקלימית גלובלית מראי כי צפויי שינויי בכמות
ובהתפלגות על פני הזמ בשפיעות המי ממקורות הניזוני מהפשרת שלגי .ג תחת ההנחה כי לא צפוי
שינוי בכמות המשקעי הכוללת ,המודלי צופי הפחתה בזרימות המי הקיציות .תופעה זו עשויה
להשפיע בעיקר על אזורי המתבססי על שאיבות ישירות מהנחלי ללא אוגר תפעולי של מי צריכה
).(2005 Barnett et al.
באזור הי התיכו על א $היותו "אזור ח" ישנ עדויות כי הפשרת שלגי מהרי גבוהי עשויה
להוות חלק משמעותי ממשאבי המי .בלבנו העריכו כי תרומת השלג מהווה  25%מכלל הזרימות בנחלי
) .(2005 Aouad-Rizk et al.בצפו מזרח מרוקו נמצא כי הפשרת השלגי מהרי האטלס מהווה את רוב
המי הזמיני באזור ) .(2004 Schulz and Jongלמרות עדויות אלו ישנ מעט עבודות הקושרות את
השפעת הפשרת שלגי על מקורות המי באזור הי התיכו בפרט ובאזורי קווי הרוחב הנמוכי
והמרכזיי בכלל.
הר החרמו ,שבחלקיו הגבוהי מצטברי שלגי במהל החור ,$מהווה את אזור ההעשרה של
מקורות נהר הירד ד ,חרמו )בניאס( ,ושניר )חצבני( .בשל חשיבות של מקורות מי אלו למשק המי
הישראלי ,נדרשת הבנה של התהליכי ההידרולוגיי השולטי בזרימת ,ובעיקר תרומת משקעי השלג
בחרמו למאז המי של הירד .אול למרות כל זאת נערכו רק מעט מחקרי כמותיי על ההידרולוגיה
של האזור ) .(2006 Rimmer and Salingar ;2003 Gur et al.;1990 Gilad and Bonne
מחקר חלו* בנושא תרומת השלג בחרמו למאז המי של הירד בוצע ע"י Gilad and Bonne

) (1990שחקרו את המתא בי כיסוי השלג וספיקת המי ביובלי הירד .ה העריכו שתרומת השלג
בחרמו לספיקת הירד נעה בי  1/8בגאות חורפית ו !  1/4מזרימת הקי* .מחקר היה קצר מועד והתעל
במודע מההטרוגניות הרבה של כיסוי השלג בחרמו .במחקר על החרמו מצא  (1977) Shmidaכי השלג
בחרמו מצטבר ברומי של מעל  1600מ' .עד לגובה של  1900מ' השונות מרחבית של כיסוי השלג היא
נמוכה ורוב השלג מפשיר עד חודש אפריל ,אול בחלקי הגבוהי של ההר )< 1900מ'( השלג מצטבר
בשלוגיות עמוקות )< 10מ'( אשר מפשירות עד סו $חודש יולי .למרות תוצאות מחקרי אלו ,התשובה
לשאלות מהי תרומת היחסית של השלג למקורות הירד ,כמה מי אצורי בשלוגיות הגדולות במרומי
ההר ,ואי משפיעה הפשרת השלגי על שפיעת המעיינות הגדולי למרגלות החרמו ,עדיי אי תשובה
ברורה.
בטר החל המחקר הנוכחי פיתחו  (2006) Rimmer and Salingarאת מודל HYMKE

) ,(Hydrological Model for Karst Environmentויישמו אותו לאגני מקורות הירד .למרות ההצלחה
היחסית של  HYMKEבחיזוי יחסי משקעי וזרימה בירד לתקופה של למעלה כ!  40שנה )השרות
ההידרולוגי משתמש כיו ב!  HYMKEלחיזוי יחסי גש!נגר באג הירד( עדיי תנאי השפה שלו )בעיקר
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משקעי( חושבו ע"י אקסטרפולציה של נתוני מדודי מרו נמו בהרבה )> 1000מ'( מאזור הערמות
השלג ויצירת השלוגיות העונתיות ,ולא נלקחה בחשבו הדינמיקה של השלג על ההר .המדידות שהתבצעו
לפני המחקר הנוכחי לא אפשרו הערכה טובה של כמות המשקעי וסוג על ההר ,ולא היו בידינו הכלי
הדרושי לניתוח והבנה של הדינמיקה של השלג .במחקר זה ניסינו לגשר על חלק מפערי הידע על מנת
להגיע להבנה טובה יותר בנושא ההידרולוגיה של השלג בהר החרמו.

מטרות
מטרות המחקר ה ) (1יצירת מאגר נתוני ראשוני של פרמטרי אקלימיי בחרמו ע דגש על
משקעי והתאדות (2) .אפיו וכימות של הדינמיקה של השלג בחרמו .ו! ) (3פיתוח כלי להערכת ה!
 .(Snow Water Equivalent) SWEהשגת מטרות אלו תאפשר הבנה טובה יותר של השפעת השלג על
מקורות המי של הירד ,כמו כ נוכל בעתיד לנתח את ההשפעות הצפויות על מקורות הירד עקב שינויי
אקלימיי.
במסגרת המחקר ביצענו מדידות מטאורולוגיות ,ניתחנו את התהליכי הבסיסיי ואת לוחות
הזמני האופייניי להפיכת השלג למי בכלל ומי זמיני בפרט .בעבודת השדה של המחקר מדדנו
דוגמאות לכיסוי השלג במרחב והגדלנו במידה ניכרת את מדידת הפרמטרי המטאורולוגיי לאור
גרדיינט הגובה .בחלק של ניתוח התוצאות ופיתוח מודלי ביצענו הדמיה ממוחשבת של כמות המי
שנוצרת מהשלג ) (Snow Water Equivalent - SWEבחרמו ,וחישובי ה!  SWEכוילו ואומתו כנגד נתוני
ספיקת המסה שנמדדו בשלוגיות נתונות .לצור זה השמשנו במספר כלי חישוביי .1 :מודל ה! UEB

) (1997 Tarboton and Luceלחישוב מאז האנרגיה בשלג ,ולחישוב ה!  SWEוההתאדות מתו מדידות
מטאורולוגיות .2 .מודל ה! ) HBV (Hydrological Bureau Waterbalance-sectionבעקבות
) (1997 Bergströmהמתבסס על גישת ה"טמפרטורה!יו" )(degree-day temperature-index approach
לחישוב בסיסי של נוכחות שלג ,שלג מומס או גש .3 .מודל  HYMKEשפותח על ידינו לחישוב יחסי
משקעי וזרימה באגני החרמו.

תוצאות
מדידות מטאורולוגיות
כשנתיי לפני תחילת המחקר הנוכחי ,ובמהלכו הוקמו ע"י המעבדה לחקר הכנרת שתי תחנות
מטאורולוגיות .הראשונה באזור הרכבל העליו ) (33º31.181N 35º76.960Eהוקמה בשנת  ,2006ואילו
השנייה באזור רכבל תחתו הוקמה בשנת  .(35º47.135E 33º18.499N) 2010התחנות המטאורולוגיות
מודדות את מהירות הרוח ,טמפרטורת אוויר ,לחות יחסית ,קרינת שמש נכנסת ,קרינה ארוכת גל,
ומשקעי .נתוני אלו מאפשרי להערי את מאז המסה והאנרגיה בפני השלג .לדוגמא בחור2009/2010 $
חושבה מהירות רוח ממוצעת של  11.3מ' לשניה בתחנה העליונה .מהירות זו גבוהה באופ משמעותי
מהמהירות שנמדדה בתחנה התחתונה ) 2.5מ' לשניה( .הטמפרטורות בחרמו בחור 2009/10 $היו לרוב
גבוהות מטמפרטורת הקיפאו ,ותקופות קרות של מספר ימי נמדדו רק בחודשי ינואר פברואר ומר*.
כמות המשקעי שנמדדה בתחנה התחתונה )מדידות של השירות ההידרולוגי( הייתה  887מ"מ לעומת
כמות קטנה ביותר שנמדדה בתחנה העליונה .ברור שמדידות המשקעי בתחנה העליונה אינ מייצגות את
הכמות האמיתית ,זאת עקב מהירויות הרוח הגבוהות המקשות על מדידה אמינה.

חדשות הכנרת 2011

ע"מ 42

איור  :1איזור המחקר ומיקו התחנות המטאורולוגיות בחרמו
מודל degree-day temperature-index
במהל המחקר הוספנו למודל ההידרולוגי  HYMKEאת אלגורית שלג של ה! ) HBVראה מקור
לעיל( .האלגורית מתבסס על גישת ה"טמפרטורה!יו" )(degree-day temperature-index approach
ומחשב את משטר היערמות והפשרת השלג בחרמו על בסיס יומי .יתרונו בפשטותו ובמיעוט הפרמטרי
שהוא מחייב ,המאפשרי הפעלה מהירה .לעומת זאת ,האלגורית איננו מחשב מאז אנרגיה ,ולפיכ
הדינמיקה של השלג מתוארת במודל ה!  HBVבאופ חלקי בלבד ,ולפיכ ואיננה מתאימה להבנה מעמיקה
של תהליכי הקפיאה וההמסה על החרמו.
רכיב המשקעי במודל נבנה על בסיס אקסטרפולציה של תחנות גש ברומי נמוכי ,כ שהאפקט
האורוגרפי בא לידי ביטוי .בשילוב ע עקו רו!שטח של החרמו נית לקבל את התפלגות כמות
המשקעי על ההר .סוג המשקעי על ההר נקבע לפי אקסטרפולציה של נתוני הטמפרטורות לאחר
שמצאנו כי גרדיאנט הטמפרטורה האופייני לאזור הוא  -0.43 oCלכל  100מטר .הנחנו כי בטמפרטורות של
מתחת ל!  0 oCהמשקעי יורדי בצורת שלג ואילו בטמפרטורות גבוהות מטמפרטורת הקיפאו
המשקעי יורדי בצורת גש.
לש הדגמה של תוצאות המודל בחרנו לסקור את הדינמיקה של השלג ברומי שוני על פני ההר
במהל עונת  ,1991!1992שהייתה השנה הגשומה ביותר ב!  40השני האחרונות ,וא $קרה במידה כזו
שכמות השלג שהצטבר על ההר הייתה יוצאת דופ .לפיכ נתוני שנה זו ה הטובי ביותר לבחו את
השפעת השלג על הזרימה בירד .באמצעות המודל הראינו כי ברומי הגבוהי ביותר על ההר זמ
המשקעי האפקטיביי )מ"מ\יו ,גש  +שלג מומס( שונה לחלוטי מזמ המשקעי ברומי נמוכי
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יותר .במהל החודשי אוקטובר – דצמבר הטמפרטורות היו עדיי גבוהות ולא חלה הצטברות של שלג על
ההר .לפיכ המשקעי האפקטיביי אחידי בזמ לכל הגבהי .כמו כ במהל חודשי אלה המשקעי
פעלו להרוויית פני הקרקע ,ולפיכ לא נית עדיי לזהות תרומה משמעותית של רטיבות עודפת שזורמת
בנחלי .בחודשי החור ,$ובעיקר בחודשי פברואר ומר* המשקעי האפקטיביי ברומי הגבוהי אינ
קיימי שכ השלג נער ברומי הגבוהי של ההר .בחודשי האביב השלג מומס ברו הגדול מ!  2025מטר
בשיעור גבוה מאד ,בעוד שברומי נמוכי יותר אי המסה ואי העשרה של מי בפני הקרקע .למרות זאת
על פי חישובי המודל התרומה הכמותית לזרימה בירד של הרומי הגבוהי היא קטנה בעיקר בגלל
ששטח של אזורי אלה יחסית קט.
למרות האמור לעיל אי עדיי אפשרות לקבוע עד כמה מושפעי מקורות הירד ממשקעי השלג על
ההר מכמה טעמי .ראשית מודל ה!  degree-day temperature-indexהוא מודל אמפירי ויש לכיילו מול
נתוני המסה מדודי שאינ נמצאי כרגע בידינו .שנית המודל אינו מביא בחשבו את השונות המרחבית
של השלג בחרמו .בנוס ,$מדידת המשקעי על ההר והחלוקה בי גש לשלג עדיי אינה מספקת ,ולא
נלקחה בחשבו השונות בהתאדות ברומי השוני של ההר .על מנת לגשר על חלק מפערי הידע שצוינו
לעיל אנו מאפייני את השונות המרחבית בחלקי הגבוהי של החרמו ,ומיישמי מודל פיזיקלי לחישוב
קצבי ההמסה.
מיפוי השלוגית העמוקה
האזור הגבוה בחרמו ) (>1900 mמאופיי באזורי סחופי רוח לעומת אזורי בה מתפתחות
שלוגיות עמוקות ) .(>10 mשלוגיות אלה אוצרות את מרבית השלג באזור הגבוה ) (1977 Shmidaונית
להערי כי ה המפתח להערכת השפעת הפשרת השלגי על מקורות הירד .באזור רכבל עליו בנקודה
מספר ) 1איור  .(1מתפתחת במהל החור $שלוגית גדולה שמשמשת במהל המחקר כמודל לשלוגית גדולה
בחרמו .השלוגית מופתה בחמישה מועדי שוני החל מה!  12/02/2010ועד ה  .28/4/2010בכל פע
מיפינו את פני השלוגית על ידי  GPSדיפרנציאלי ומדדנו את השתנות הצפיפות והטמפרטורה בחת אנכי.
נפח השלוגית חושב על ידי ההפרש בי גובה פני השלג לגובה פני הקרקע .דיוק המדידות היה טוב והטעות
) (RMSהממוצעת הייתה  0.01מ' .
ממדידת הצפיפויות עולה כי צפיפות השלג גדלה במהל העונה ,א השונות הפנימית בתו השלוגית
הצטמצמה .פרט למדידה שנערכה ב!  12/2/2010אז נמצאה שונות פנימית בטמפרטורת השלוגית ,בכל יתר
המדידות השלוגית הייתה איזותרמית ) ,(0 oCמה שמעיד שתהלי ההמסה מתחיל במהל החור .$בסו$
החור ,5/3/10) $איור  (2היו אצורי בגו $השלוגית  3620מ 3של מי על שטח הנאמד ב!  3267מ .2בממוצע
היו אצורי באזור השלוגית כ!  1100מ"מ של מי בצורת שלג .לש השוואה ה!  SWEהממוצע באזור
הבולע )לפי סקר השלג( באותה שנה הוער בכ!  300מ"מ ואילו מנתוני התחנות המטאורולוגיות משקעי
השלג באזור השלוגית הגדולה הוערכו ב!  485מ"מ  .בשנת  2010תהלי ההמסה של השלוגית הגדולה נמש
עד סו $חודש אפריל.
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איור  :2הדמיה של השלוגית הגדולה לפי מדידות  dGPSשנערכו ב! 5/3/10
מודל מאזני מסה ואנרגיה
על מנת להערי את שטפי האנרגיה והמסה בפני השלוגית במהל המחקר יישמנו ושיפרנו מודל של
מאזני מסה ואנרגיה של השלוגית המבוסס על מודל ה!  (1997 Tarboton and Luce) UEBשיפור המודל
מתייחס למשוואת טמפרטורת פני השלג שהותאמה לאזורי משופעי ) .(2011 Sade et al.מאחר והמודל
מבוסס על חישוב של שטפי האנרגיה והמסה בפני השלוגית הוא מאפשר הערכה טובה של קצבי ההמסה
ברומי ובמפני שוני על ההר .המודל מניח שהשלוגית מורכבת משכבת קרקע בעובי  40ס"מ ומעליה
שכבת שלג .השלוגית מאופיינת בשני פרמטרי :תכולת המי ) (Wותכולת האנרגיה ) (Uביחס לקרח ב! 0

 .oCשטפי האנרגיה המגיעי לפני השלוגית ה קרינה קצרת גל ,קרינה ארוכת גל ,שט $חו כמוס ושט$
חו מוחשי .שטפי אלו משמשי לחישוב טמפרטורת פני השלג בצורה אנלוגית למשוואת פנמ מונטיס.
קצב החלחול בתחתית השלוגית מחושב על ידי היחס בי מי נוזליי לקרח בשלוגית המשתנה בהתא
ליחס שבי תכולת האנרגיה ותכולת המי בשלוגית.
הרצות המודל הושוו למדידות ה!  GPSהדיפרנציאלי בשלוגית הגדולה מחור 2010 $ונמצא כי
המודל חוזה בצורה טובה את קצב ההמסה .קצבי ההמסה השתנו במהל העונה והגיעו עד ל!  140מ"מ
) (SWEביו .מתו הרצות המודל עולה כי רכיב ההתאדות נאמד בכ!  80מ"מ במהל החודשי מר*
ואפריל  .2010לש השוואה רכיב ההמסה בחודשי אלו עמד על  2500מ"מ .מידע נוס $אותו נית לקבל
מהרצות המודל ה שטפי החו בפני השלוגית .השטפי העיקריי התורמי את עיקר האנרגיה להמסת
השלוגית ה שט $החו המוחשי ושט $הקרינה קצרת הגל .השטפי חושבו לשטח אופקי בחלק העליו
של השלוגית העמוקה .בנקודה זו הוערכה מהירות הרוח כגדולה פי  2מהנמדד ברכבל תחתו .צרי לזכור
כי באזורי המוגני מרוח הרכיב של שט $החו הממשי יקט ולכ השט $של הקרינה קצרת הגל יהיה
משמעותי יותר.

חדשות הכנרת 2011

ע"מ 45

סיכו
 מ'( קיי הפרש זמני משמעותי בי ירידת משקעי בצורת גש לבי הרטבת2000<) בגבהי השיא
 א ע זאת תרומת גבהי,(הקרקע כתוצאה מהמסת שלגי )זו לעתי נמשכת עד אפריל – מאי –יוני
 אפיו השלוגית הגדולה באזור התחנה העליונה.אלו להעשרת מקרות הירד עדיי אינה ברורה לחלוטי
מלמד כי באזורי אלו כמות המי האצורה בשלג גבוהה באופ משמעותי מכמות המשקעי הממוצעת
 א ע זאת עדיי,UEB ! נית לחזות בקרוב טוב את קצב המסת השלוגית על ידי שימוש במודל ה.באזור
נדרש מידע על הכמות המי האצורה בכלל השלוגיות הגדולות על מנת לשפר את פונקציית המסת השלג
 עולה כי קצבי ההתאדות מפני השלג ה קטני על כ נית להערי כיUEB ! מתו מודל ה.HYMKE !ב
ברומי הגבוהי ש הצמחיה היא דלילה מאד קצבי ההתאדות ה באופ משמעותי קטני מאלו
 ע אוניברסיטת באר שבע$ מחקר עכשווי בשיתו.שברומי הנמוכי ש הצמחייה מפותחת בהרבה
מנסה מאפיי את פרישת הצמחייה על ההר על מנת לקבל הערכה מושכלת יותר של קצבי ההתאדות
.ברומי השוני
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יצירת תוית גנטית ) DNAברקוד( למגוו המיני בכנרת

רות נ .קפל!לוי ,אלה אלסטר ,תמר זהרי ,אס $סוקניק
כבר ב  1937קבע הביולוג השוודי " Carl Linnaeusא אינ יודע את שמותיה של דברי ,הידע
עליה חסר משמעות" ,ובכ ביסס את מדע הטקסונומיה הקלסית .מדע הטקסונומיה )מיוונית,
טקסיס=מיו ,נומוס=שיטה( עוסק בגילוי מיני חדשי ,מת ש מדעי ותיאור .כ שלכל אורגניז
שהוגדר יש מעי תעודת זהות הכוללת את שמו ותכונות המאפיינות אותו משאר המיני ,כגו צורתו
החיצונית ותפוצתו הגיאוגרפית .מת ש מדעי לכל מי ,מלבד תרומתו לקיו שפה בינלאומית משותפת,
תור לאנושות בכלל ולקהילה המדעית בפרט .תרומה זו מתבטאת בתחומי רבי ,למשל ישנה חשיבות
בזיהוי מזיקי ,בחקלאות הזהוי משפיע על בחירת חומרי הדברה והמינו שלה כדי להג על הגידולי.
זיהוי מזיקי משפיע ג על יבוא/יצוא של תוצרת חקלאית .דוגמא נוספת היא זיהוי מיני ייחודיי
למקו )אנדמי( המשפיע על החלטות הקמת שמורות טבע ,או לתרו לרפואה על ידי שימור צמחי
מרפא.
תהלי נתינת הש למיני השוני מאפשר לנו להכיר את המגוו הביולוגי הקיי בעולמנו .היצורי
החיי ממויני לקבוצות ותתי קבוצות על פי מידת הדמיו והשוני ביניה ,כאשר בכל קבוצה פרטי ע
מאפייני משותפי המבדילי אותה ממיני בקבוצות אחרות ,לדוגמא ממלכת הצומח כוללת בתוכה רק
צמחי.
בעבר זיהוי המיני נעשה על פי צורת החיצונית ,א כיו ידוע ששיטה זו בלבד הנה בעייתית
לעיתי .האתגר נובע מכמה סיבות :ישנ מיני המשני את צורת כחלק ממחזור החיי ,למשל
פרפרי ,או שצורת משתנה בעקבות שינויי בתנאי הסביבה ) ; Trainor and Egan, 1991 Hegewald
 .(and Silva, 1988בנוס $ישנ מיני שוני הדומי בצורת ולכ קשה להבחי ביניה ) Lane et al.,

 .(2007; Callieri and Stockner, 2002האתגר הגדול הוא בזיהוי של המיני הקטני שקשה להבחי
ביניה במיקרוסקופ.

מהו ה!  DNAברקוד?
בניגוד למאפייני חיצוניי )מורפולוגיי( העשויי להשתנות ,כל אורגניז נושא מטע גנטי ייחודי
לו וזה אינו משתנה לאור כל מהל חייו ואיננו תלוי בתנאי הסביבה .כל מי )רב!תאי או חד!תאי( נושא
בכל תא את אותו מטע גנטי במש כל זמ חייו ,וזה מועבר בתורשה לצאצאיו ,עובדה זו יכולה לשמש
אותנו ככלי לזיהוי ואפיו מיני .לפני יותר מעשור החלו טקסונומי להשתמש ברצפי  DNAליצירת מעי
תווית זיהוי של מי מסוי .שיטה זו ששימושה הול וגובר בטקסונומיה המודרנית ,מכונה " DNA

 .(Hebert et al., 2003) "barcodingהברקוד הינו מקטע קצר של חומצות גרעי ,המקודדות לג ,או
נמצאות במרווח שבי שני גני ,בצורה שמוסכמת על ידי הקהילה המדעית .רצפי  DNAאלו מופקדי
במאגר נתוני גדול ובו קישור למסמ המתעד את מקור הדגימה והידע הטקסונומי לגביה .בשיטה זו אי
צור להמתי שהאורגניז יהיה בשלב התפתחותי מסוי על מנת לזהות את המי .כלומר שיטה זו
מאפשרת זיהוי מיני במהירות ,יעילות ובמדויק .יתרו נוס $של הברקוד כשיטת זיהוי מיני הוא
ששינויי בחומצות הגרעי )מוטציות( נאגרי מהר יותר משינויי בחזות החיצונית של המי )פנוטיפ(,
ובכ מתאפשר להבחי בי שני מיני שזה עתה התפצלו אחד מהשני מבחינה אבולוציונית ) Hebert and
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 .(Gregory, 2005בסיס הנתוני אליו מופקדי רצפי ה  DNAהנו ה !

National Centre of

) ,Biotechnology Information (NCBIדר אתר האינטרנט.http://www.ncbi.nlm.nih.gov :

כיו ישנה כמות אדירה של נתוני רצפי במאגר הנתוני ,א חוסר בידע טקסונומי "קלאסי" גור
לעיתי לטעויות חמורות בזיהוי אורגניזמי .טעויות אלו באות לידי ביטוי בשיו רצ DNA $לאורגניז
אחר ,מה שבסופו של דבר מוביל לשרשרת של טעויות בזיהוי מיני כאשר משתמשי בכלי
מולקולאריי בלבד .לפיכ יש חשיבות רבה של שילוב נתוני הברקוד הגנטי ע נתוני אמיני ומבוססי
של טקסונומיה "קלסית".

הכנרת כמודל אקולוגי לברקוד
אג הכנרת מנוטר באופ סדיר משנת  1969ע הקמת המעבדה לחקר הכנרת ע"ש יגאל אלו .כמות
המידע על החי והצומח בו הנה גדולה ,א האג איננו יחידה אקולוגית סגורה ואנו עדי לפלישה של
מיני חדשי אליו .על מנת לקבל תמונה שלמה על האוכלוסיות הקיימות באג ,ותיקות וחדשות ,נית
לעשות מעי מפקד אוכלוסי ,כגו זה שנעשה באוקיינוסי ופורס בחדשות מדע וסביבה בעיתו האר* !
"הושל המפקד :מיליו מיני חיי בי" מאת אס $שטול!טראורינג ) .(2010מפקד אוכלוסי דומה בכנרת
שיתוגבר על ידי יישו שיטת הברקוד הגנטי ,ייצור בסיס נתוני הכולל בתוכו קבוצות טקסונומיות
ופונקציונליות שונות מנגיפי עד אצות ,דגי וחסרי חוליות.
יצור מאגר נתוני של  DNAברקוד לכל אוכלוסיות הכנרת יעמוד כלבנת ידע חשובה עליה נית
לבנות ולבסס מחקרי רבי נוספי ,תו מניעת טעויות עתידיות ולאפשר זיהוי מהיר ומדויק של המיני.
השימוש בכלי שכזה הנו נרחב ולהל כמה דוגמאות (1) :קביעה מדויקת של מיני מדוגמאות שדה ,במיוחד
כאשר מדובר במיני ע חזות כמעט זהה; ) (2זיהוי של צורות מחזור חיי של אותו המי שאינ ידועות; )(3
כלי ניטורי ,למשל לזיהוי מיני אצות רעילות; )  (4זיהוי וכימות מהיר של מיני בניסויי מעבדה; ) (5זיהוי
מקור מיני פולשי; ) (6גנטיקה של אוכלוסיות בתו האג ,ועוד.

ברקוד של אצות הכנרת
הפיטופלנקטו בכנרת הינה קבוצה של מיקרואורגניזמי פוטוסינתטיי מימיי המאופייני היטב
מורפולוגית ,פונקציונאלית ,וטקסונומית ,ולכ קבוצה זו הנה מועמדת מצוינת לתחילת היישו של שיטת
הברקוד לביוטה בכנרת .ב !  2007תמר זהרי ואלה אלסטר הקימו את הקטלוג האינטרנטי של פיטופלנקטו
הכנרת ) .(http://planktonnet.awi.deקטלוג זה מכיל מידע על  184מיני מיקרואצות מהכנרת )איור .(1
האצות מסודרות על פי שמותיה המדעיי ,כאשר לכל אצה מספר תמונות בשלבי התפתחות שוני .לכל
אצה ד $נפרד המכיל מידע אקולוגי על אותו המי והתפתחותו בכנרת .השלמת המידע הגנטי והכללת
ברקוד  DNAלכל המיני שבקטלוג תיצור בסיס נתוני רחב ומקי $שישמש את חוקרי הכנרת בעתיד
ויהווה אמצעי חשוב להחלפת מידע ותקשורת ע חוקרי אגמי בעול.
דוגמה לשימוש בברקוד במעבדה לחקר הכנרת הוא זיהוי מדויק של אצה שהופיעה לראשונה בכנרת
ב !  .1998האצה הכחולית ,חוטית ומקבעת חנק בכנרת הוגדרה עד לאחרונה כ ! Cylindrospermopsis

 .spריצו $חומצות הגרעי שבמרווח בי הגני הריבוזומלי ) ,ITS1מספר זיהוי  (FJ828955אוששו את
הממצאי של הטקסונומיה הקלסית והובילו למסקנה שמדובר במי Cylindrospermopsis raciborskii

)ראה .(Alster et al., 2009
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16 : משמאל. תמונות מס הלקוחות מהקטלוג האינטרנטי. קטלוג אינטרנטי של אצות הכנרת:.1 איור
 עמוד אינטרנטי של אורגניז: מימי.C תמונות זעירות של אצות כינרת בעלות ש מדעי המתחיל באות
. ע מידע עניני בקשר למי זהCeratium hirundinella  במקרה זה של,מסוי
(http://planktonnet.awi.de//)
 ברקוד למיני הפיטופלנקטו בכנרת קיבל לאחרונה מימו מהמשרד לתשתיותDNA פרויקט פיתוח
לאומיות בשל החשיבות הרבה של מיני הפיטופלנקטו בכנרת כגור המשפיע על איכות המי ועל תפקוד
 בהמש יש בכוונתנו להרחיב את היישו של כלי זה לבניית בסיס נתוני.המערכת האקולוגית של האג
.וברקוד גנטי לאוכלוסיות הזואופלנקטו והדגי באג

ספרות
Alster, A., Kaplan-Levy, R. N., Sukenik, A. & Zohary, T. (2009) Morphology and phylogeny
of a non-toxic invasive Cylindrospermopsis raciborskii from a Mediterranean Lake.
Hydrobiologia, 639, 115-128.
Callieri, C. & Stockner, J. G. (2002) Freshwater autotrophic picoplankton: a review. Journal
of Limnology, 61, 1-14.
Hebert, P. D. N., Cywinska, A., Ball, S. L. & DeWaard, J. R. (2003) Biological
identifications through DNA barcodes. Proceedings of the Royal Society of London.
Series B: Biological Sciences, 270, 313-321.
Hebert, P. D. N. & Gregory, T. R. (2005) The promise of DNA barcoding for taxonomy.
Systematic Biology, 54, 852-859.
Hegewald, E. & Silva, P. C. (1988) Annotated catalogue of Scenedesmus and
nomenclaturally related genera, including original descriptions and figures. J. Cramer
Berlin-Stuttgart.
Lane, C. E., Lindstrom, S. C. & Saunders, G. W. (2007) A molecular assessment of northeast
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מגמות ארוכות טווח בנביעת הברבוטי

גדעו טיבור ,ישראל גב ,1עמי נשרי
1רשות המי

הקדמה
הסקירה שלהל מצביעה על מגמות רב!שנתיות של שינויי בפרמטרי שוני שהתחוללו בנביעות
המלוחות של הברבוטי שמצויות בצפו!מערב הכינרת ,סמו לאתר כניסת מי הכנרת למוביל הארצי.
מי המעיינות המלוחי שנובעי במספר אזורי בשולי הכינרת מהווי תערובות ,בפרופורציות
שונות ,של מרכיב מי מלוח ושל מרכיב)י( מי מתוקי .מקורות המי למרכיב)י( מי התהו המתוקי
נובעי כנראה בעקר מהחלק העליו של שכבות אקוויפריות מגיל קנומ ! טורו ומהאקוויפר האאוקני.
טמפרטורת המי במקורות אלה היא קרה יחסית ומשקפת את טמפרטורת מי הגש )בער  10מעלות(
יחד ע השפעה מסוימת של תולכת חו לסביבה וממנה .אקוויפרי אלה מתאפייני בריכוזי כלוריד
נמוכי ,בסדר גודל של כמה עשרות מג"ל .מאיד תרומת המליחות למעינות באה ממרכיב מלוח שנמצא
כנראה בבסיס חבורת יהודה .מי מלוחי אלה מתאפייני בטמפרטורה גבוהה יחסית כתוצאה ממפל
הטמפרטורה הטבעי ע העומק.
בי המי האאוקניי למי מתוקי אחרי במערכת זו קיי הבדל משמעותי ברמת הטריטיו.
בהתא לעבודות קודמות נמצא שבמי האיאוק רמת הטריטיו היא כ!  3יחידות טריטיו ואילו בשכבות
האקוויפריות העמוקות הרמה היא מתחת לס $הגילוי .ממצא זה תומ בהשערה שבשולי הכינרת המי
האאוקניי מהווי ,בחלק ,משקעי רצנטיי.
המודל ההידרוגאולוגי שמקובל כיו הוא ששאיבת מי מתוקי ממערב לאג באזורי השדרה
המרכזית של חבורת יהודה ,ש יתכ קשר הידראולי אנכי בי אקוויפרי ,יביא להקטנת העומד ,ומכא
לירידה בספיקה של המרכיבי העמוקי המלוחי .זהו ג הבסיס לביצוע של קדוחי במעלה הזרימה.
התחזית היא ששאיבת המי במעלה הזרימה תתבטא בהקטנת שפיעת המליחות לכינרת .אחד מהמעיינות
המלוחי האלו הוא נביעת הברבוטי שבסו $העשור האחרו אובח בה ירידה במליחות )על סמ ניטור
של חברת מקורות( .אי לכ בשנתיי האחרונות ביצענו בנביעה זו ניטור משלי שכלל פרמטרי נוספי.
צינור הברבוטי מהווה פתח ליציאת מי מליחי שמקור במכתש גדול שמצוי בקרקעית הכינרת
בקרבת אתר כניסת מי הכינרת למערכת המוביל הארצי .ע הקמת המוביל מוק במרכז המכתש ועד
לבסיסו צינור אנכי בקוטר של כמטר ובאור  28מטר ,על מנת להוות מוצא לנביעות המלוחות .מסיבות לא
ברורות ,ואולי על מנת ליצור חס הידראולי לנביעות נוספות מולא המכתש בסלעי ובחלוקי גסי.
אול כיו לא ברור איזה חלק יחסי של נביעות הברבוטי נובע מהצינור ואיזה חלק מחלחל מעלה לאג
בזרימה שמפוזרת על פני שטח המכתש.
בעבודת מוסמ של טל גולדשטיי ) (2004נטע שהזנת המי למכתש הברבוטי מהאקוויפרי
השכני מבוצעת באמצעות אופק עבה של קונגלומרטי שהצטברו בקרקעית בתקופה רגרסיבית של
הכנרת ,שבה איזור זה היווה את קו החו .$כמו כ נטע ששכבה זו מהווה מולי ) (conduitשמאופיי
במוליכות הידראולית גבוהה שמאפשרת תקשורת ע האקוויפר השכ.
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מדידות
כללית נוח יותר לחקור את אופי הנביעות המלוחות באתר זה באמצעות ניטור צינור הברבוטי ויש
להניח שא פעולת ניטור הזרימה באמצעות מד!זר מתאי איננה מפריעה לזרימה ,אזי הספיקה הנמדדת
מהווה חלק קבוע מספיקת האתר כולו .במסגרת מחקר/מעקב שביצענו בשני האחרונות מדדנו ברציפות
את ספיקת המי בצינור ,את טמפרטורת המי בבסיס הצינור ,את טמפרטורת המי בקצה העליו של
הצינור לפני יציאת המי לאג ,וכמו כ את המוליכות החשמלית ,ריכוז הכלוריד ,וריכוז הניטרט.
לאחרונה ניטרנו ג את ההרכב הכימי של המומסי העיקריי ואת ההרכב האיזוטופי של מי הצינור.
מטרת המחקר הייתה לעקוב אחרי שינויי אפשריי בספיקה ובהרכב הכימי!איזוטופי של הנביעות לאור
פעילות הקידוח במעלה הזרימה .מטרה נוספת היא זיהוי האקוויפר שתור את המי המתוקי ופרויקט
זה מבוצע בעצ ימי אלו באמצעות השוואת ההרכב הכימי )יחסי יוני ויחסי איזוטופיי( של מי
קידוחי שממוקמי מערב לאג ע מי הברבוטי.
מליחות ומוליכות חשמלית :באיורי  1ו!  2נית להבחי בכ שמראשית  2009עד היו ירדה
המליחות )ריכוז הכלוריד והמוליכות החשמלית( מ! 2550מג"ל כלוריד לכ! 800מג"ל ואילו המוליכות
החשמלית ירדה בהתא מ! 7300ל! 2800מיקרוסימנס לס"מ .הירידה בפרמטרי אלה מסתיימת למעשה
לקראת סו $מאי  2011ומיו זה ואיל התייצבו הריכוזי.

איור :1המליחות )ריכוז הכלוריד במ"ג\ליטר( בנביעת הברבוטי ).(21/10/09-30/08/11

איור  :2המוליכות החשמלית )מיקרוסימנס\ס"מ( בנביעת הברבוטי ).(21/10/09-30/08/11
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ספיקה :בתקופה שבי ה! 3למר*  2011לבי  21למאי  2011ירדה ספיקת המי בברבוטי )איור ! 3
מבוטאת כא במונחי של מהירות זרימה בצינור( ,מכ! 3.5ס"מ לשניה )אקוויוולנטי לכמיליו מ"ק לשנה(
לכ !  3.1ס"מ לשניה .בהמש ועד נובמבר  2011הספיקה התייצבה ברמה הנמוכה של כ!  3.1ס"מ לשנייה.
באותו זמ ירד ריכוז הכלוריד מ! 1500ל! 800מג.ל..

איור  :3מהירות הזר )בס"מ\שנייה( במוצא צינור הברבוטי בתקופה שבי  5.3.2011ל – .30.8.2011
טמפרטורת המי :על מנת לוודא שחו המי איננו מושפע ממי הכנרת שגובלי בצד החיצוני של
הצינור בוצעה המדידה התרמית ה בעומק הצינור ,באמצעות מכשיר אנדרה ,וה בקצה העליו של הצינור.
במרבית המקרי הטמפרטורה הייתה זהה למרות שטמפרטורת מי הכנרת הסמוכי הייתה שונה בצורה
מהותית .ג טמפרטורת המי בצינור מתאפיינת בירידה בי ה! 3למר*  2011לבי ה! 21במאי  2011ולאחר
מכ חלה התייצבות .בחישוב מקורב טמפרטורת המי במרכיב המלוח היא כ! 35מעלות צלסיוס.

איור  :4טמפרטורת המי )מעלות( בצינור הברבוטי בתקופה שבי  21.2.2011ל – .30.8.2011
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סיכו
חישוב גס מצביע על כ שלמרכיב המי המלוחי הנתרמי לתערובת שמהווה את מי הברבוטי
ריכוז של כ! 8700מג"ל כלוריד .ושסה"כ תרומת המליחות לכינרת באמצעות צינור הברבוטי היא בסדר
גודל של אחוזי ספורי מכניסות המליחות הכוללות.
בשלב השני של פרויקט זה אנו מאפייני את ההרכבי האיזוטופיי והכימיי של מרכיבי הקצה
המתוקי והמלוחי שתורמי לתערובת הברבוטי וזאת בתקופה שבה מתאפיינת המערכת בירידה
בתרומת המליחות.
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סקר עלוקות ורכיכות בכנרת 2011 – 2010
1

עדינה דולב ,גדעו גל ,תמר זהרי ויוס $הלר
 1האוניברסיטה העברית ירושלי.
מחקר זה החל בעקבות שתי תופעות בולטות:

! הופעת כמויות גדולות של פרטי העלוקה  Helobdella stagnalisבחו $מלו "נו $גינוסר" בשנת
.2005
! היעלמות של החילזו מגדלית !  ,Melanoidesשהיה פע החילזו הנפו* בכנרת.
במקביל להתנהלות המחקר ,כבש את בתי הגידול בכנרת שהתפנו מחלזו המגדלית ,מי חדש –
החילזו הפולש ") Thiara scabraטיארה"(.
בשנתיי האחרונות נערכו  8סקרי 5 :מה ב! 19אתרי ו! 3ב! 5אתרי ,בכלל חופי בעלי
תשתית אבנית ובעלי תשתית טינית ,חופי מוסדרי לקליטת קהל וחופי טבעיי .נדגמה תשתית
מהעומקי  8 ,5 ,1.0!0.8 ,0.2!0ו! 12מ' .סקר חד פעמי נער ברצועה היבשתית בחו $וסקרי נוספי
התמקדו בעלוקות .בי הסקרי נער מעקב אחר יצורי שנאספו בשטח וגודלו במעבדה .כמה ניסויי
ראשוניי בוצעו ,לברור שאלות שונות שהתעוררו במהל התצפיות בשדה.
מסקירת החלק היבשתי בחופי עולה שהחילזו טיארה הגיע אל הכנרת בשני  ,2004!2005כנראה
לאזור האו – מעג .מש התפשט ,ע עליית המפלס ,לכל רחבי הכנרת .היו הוא נמצא בכל החופי
מקו החו $ועד עומק  12מ' ,בצפיפות של מאות עד אלפי פרטי בכל  1000סמ"ק סדימנט.
הטיארה מקדי את שני מיני החלזונות הטבעיי ,השחריר והסהרונית בהתיישבות בחופי מוצפי
ע עליית המפלס .העובדה שצפיפותה נמוכה משלה עשויה לסייע לה בכ .היא מצויה ג בתו
התשתית החולית!טינית וג על גבי אבני .בניסוי ראשוני שנער במעבדה לא נמצאה העדפה של טיארה
לתשתית מסוימת .החשש שהיא עלולה לדחוק לחלוטי את המיני הוותיקי שחריר וסהרונית מחופי
אבניי התבדה :ה ממשיכי להופיע ע"ג אבני ,א בכמויות קטנות יחסית לטיארה ויחסית למספר
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בעבר .היעלמות המגדלית מחופי טיניי ג היא אינה קשורה בדחיקה ע"י הטיארה .על התמעטות
פרטי של מגדלית דווח פרופ' הלר עוד לפני שצצה הטיארה בכינרת .יחד ע זה ,הטיארה מאכלסת היו
אות בתי גידול בה שלטה בעבר המגדלית ,בת משפחתה .מימדיה של הטיארה והתרבותה באמצעות
השרצה ,דומי לאלה של המגדלית.
קצב ההתרבות של הטיארה עצו :בכלי שנשמר בכינרת ,במש  6.5חודשי ,גדל מספר הפרטי פי
 .50הכמות הגדולה של הצעירי שמצטרפי מאפיינת את תמונת התפלגות הגדלי של פרטי האוכלוסייה.
פרט לצעירי ,מכילה האוכלוסייה מעט מאד מתבגרי ובוגרי.
בסקרי נער ג חיפוש אחר עלוקות .החל מאוגוסט  2010יוחדו לכ סקרי נפרדי ,אחת לחודש!
חודשיי.
נמצאו פרטי בודדי עד עשרות בודדות של עלוקות שנמני על  3מיניDina lineate concolor :
– המוכר והשכיח ביותר נמצא בטבחה )חו $חוקוק( ומדרו לטבריה .פרטי של Batrachobdelloides

 tricarinatusנמצאו בחופי כינר ,אמנו ,טבחה וגינוסר .עלוקות מהמי  Helobdella stagnalisנמצאו
בחו $גינוסר בו נצפתה התפרצות בשנת  2005וכ בחופי צינברי ,אמנו וחוקוק .במרס ובמאי  2011לא
נמצאו פרטי המי במי הרדודי ,א כ נראו בדגימות אקראיות של תשתית מעומק  5ו! 8מ' .יתכ שיש
נדידה של הפרטי למי העמוקי בחודשי החור .$במעבדה נערכו תצפיות בעלוקות והוחל בלימוד
הביולוגיה שלה .עדיי לא נמצא הסבר לפיצו* אוכלוסיית ה  Helobdella stagnalisבגינוסר.

איור  :1מי פולש ! Thiara scabra

איור  :2עלוקה מטיפוס (100×) Helobdella stagnalis
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