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מנגנו ספיקת מי ומלח מ המעיינות המלוחי במערב הכינרת
אלו רימר ,חקר ימי ואגמי לישראל בע"מ ,המעבדה לחקר הכנרת
הקדמה
למליחות מי הכינרת השלכות ישירות על מערכת אספקת המי הארצית ,שכ הכינרת מספקת כ 
 30%מתצרוכת המי של ישראל דר שאיבה למוביל הארצי ובשאיבות מקומיות .מדיניות שאיבה טובה,
שלפיה תסופק כמות המי המרבית מ הכינרת ומ האקוויפרי בגליל המזרחי תו שמירה על איכות,
מהווה אינטרס חיוני של מערכת אספקת המי הארצית .בעיית המליחות מחריפה בעיקר בשני שחונות
שבה כמות הגשמי קטנה ,מפלס האג נמו ,ומיהול המלח באג ע"י מי נגר עילי מתוקי מוגבל .כיו,
לנוכח שינויי אפשריי במדיניות תפעול הכינרת והסכמי המי ע ממלכת ירד ,יש לבחו כל מדיניות
שאיבה ג לגבי מידת השפעתה על מליחות האג.
במהל  30השני האחרונות נערכו מחקרי רבי שמטרת להבי את תהליכי ההמלחה ולהערי
כמותית את חלק של המקורות השוני בהמלחת הכינרת .מדידות הוכיחו כי קיימי הבדלי ניכרי
במשטר שפיעת המי והמלח ממעיינות החו" המערבי ,ולכ ניתנו בעבר מספר הסברי למנגנו ההמלחה.
ע"פ הממצאי הגיאוכימיי ההנחה המקובלת היא שמקור המעיינות המלוחי הוא בערבוב מי
מטאוריי מתוקי שמקור באקוויפרי שבהרי הגליל המזרחי ,ע מי תמלחת מאקוויפר עמוק יותר .ג
לאחר קבלת הנחה זו לא נמצא הסבר שיניח את הדעת ה מבחינה הידרולוגית וה מבחינה גיאולוגית
למשטר השפיעה והמליחות המגוו של מעיינות אלה .מודלי של מנגנוני המלחה שהוצעו בעבר ,ייחסו
את ההבדלי במשטר המליחות של המעיינות למנגנוני המלחה שוני בתכלית )מודל הפוטנציאל העצמי
לעומת מודל השטיפה( ,או להבדלי באזורי ההעשרה של האקוויפר המתוק והמלוח.
מטרת העבודה היא להסביר את מנגנו שפיעת המעיינות המלוחי לכינרת בשני שלבי עיקריי:
בשלב ראשו נוסח מודל המלחה קונספטואלי ,המבוסס על מידע קוד וממצאי חדשי על
ההידרוגיאולוגיה של אג הכינרת בכלל ,והאזור הקרוב )כמה מאות מטרי( לחו" האג בפרט .בשלב שני
נבחנה התכנות המודל באמצעות משוואות ערבוב ומשוואות זרימה ,וכ נתוני ספיקה ,מפלסי וגיאוכימיה
שנאספו ע"י יחידת אג ההיקוות של מקורות והשרות ההידרולוגי במהל עשרי השני האחרונות
בתדירות שבועית .בכוונתנו להשיב לשאלות הבאות:
 .1הא נית להסביר את כל משטרי ההמלחה באמצעות מודל אחיד?
 .2מדוע קיימי הבדלי קיצוניי בי משטרי ההמלחה של מעיינות החו" המערבי?
 .3כיצד מושפעת ספיקת המעיינות מהגשמי באג ההיקוות של הכינרת ,והיכ נוכל להבחי בהשפעה זו?
 .4כיצד משפיע רו מפלס הכינרת על ספיקת מעיי חו" ,וכיצד ישפיע על ספיקת מעיי תתימי?
המבנה הגיאולוגי של אזור המעיינות
הכינרת ממוקמת באג ) (Pull Up Basinשמכוסה ע"י יותר מ   4000מ' של יחידות מילוי מתקופת
מיוק עד רביעו ,המכיל משקעי נחלי ומשקע ימי ,סלעי מגמתיי ואוופוריטי .יחידות המילוי אטימות
בעיקר ותכונה זו גורמת לשינוי בכיוו זרימת מיתהו מהאקוויפרי האזוריי :באזור השבר נתקלי מי
האקוויפרי ביחידות המילוי האטימות ועולי לפני השטח לאור סדקי שנוצרו בשברי גיאולוגיי
מקומיי.
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שלוש קבוצות מעיינות החו" העיקריות )טבחה ,פוליה וחמיטבריה( ממוקמות בנקודות מפגש של
שתי מערכות שברי גיאולוגיי שגרמו לבלוקי מורמי של אקוויפר חבורת יהודה )קנומטורו(
להיחש" בפני השטח .מחשופי אלה ה היחידי שאותרו לאור החו" המערבי של הכינרת ,וייתכ
שעובדה זו מצביעה על קשר אפשרי בי מיקו המעיינות והבלוקי המורמי.
אזור ההעשרה של האקוויפרי האזוריי שמתנקזי לכיוו הכינרת מצוי באזור הגליל המזרחי
ושטחו כ   660קמ"ר .האזור מתנשא עד גובה  1200מ' מעל פני הי )הר מירו( ,והרו המקסימלי של מי
תהו שנמדד בו הוא כ  400מ' מעל פני הי .אזור ההעשרה מחולק למספר אגני ,המופרדי ביניה ע"י
שברי עיקריי שמגבילי מעבר מי מאג אחד לאחר .כל אג כזה מתנקז למעשה ע"י קבוצת מעיינות
אחרת לחו" האג או בקרקעיתו .שני אקוויפרי עיקריי מתנקזי למעיינות הכינרת:
 .1אקוויפר חבורת יהודה )קנומ טורו ,קרטיקו עליו( שמכיל בעיקר דולומיט ואב גיר מהווה את
עיקר אזור ההעשרה של מעיינות החו" המערבי .האג המתנקז במעיינות חמי טבריה מורכב רובו
ככולו מסלעי חבורת יהודה ,ובפוליה חלקו היחסי פוחת א הוא נשאר המרכיב העיקרי .בשטח
המתנקז ע"י מעיינות טבחה חלקה של חבורת יהודה באזור ההעשרה קט יחסית לזה של פוליה.
במספר מקומות בגליל אקוויפר חבורת יהודה נית לחלוקה אופקית לשני תתאקוויפרי )עליו
ותחתו( ע"י אקוויטרד של תצורת דירחנה .במקומות אחרי האקוויפר שומר על רציפות.
 .2אקוויפר חבורת עבדת )איאוק( מורכב בעיקרו מאב גיר קרסטית .שטחו באזור ההעשרה של
טבחה  60קמ"ר ,לעומת  10קמ"ר בקירוב באזור ההעשרה של פוליה וללא מחשופי באזור
ההעשרה של חמיטבריה.
פירוס המליחות לעומק בקידוחי תצפית עמוקי כינרת 10ב' )פוליה( וכינרת ) 8טבחה( מגלה פביני
שבו חל שינוי מליחות חד בעומק של כ   200300מ' בי מליחות של כ  3500מגכ"ל בעומק של כ   200מ',
ל –  15,000ו –  18,000מגכ"ל החל מעומק  300מ' ומטה .הפ הביני המוגדר ע"י שינויי מליחות אינו
מלווה בממצאי ליתולוגיי המאפשרי אבחנה מדויקת של שכבה שונה בתכונותיה ההידראוליות בעומק
 200מ' ואיל .למרות זאת אנו מעריכי כי האנ שלאורכו משתרע גרדיאנט המליחות )ובקידוח כינרת 8
ג גרדיאנט העומד הסטטי( מגדיר שכבת הפרדה בי אקוויפר עמוק מלוח ,לאקוויפר מהול בחלק העליו.
ככל הנראה ,הפ הביני מהווה את חלקו התחתו של אזור הערבוב בי התמלחת בעומק לבי אקוויפר
המי המתוקי שמעליה .המשמעות של קביעה זו היא שערבוב מי תמלחת ומי מתוקי שנצפה בהרכב
הכימי של מעיינות טבחה ופוליה חל בעומק קט מ –  300מ' .בחמי טבריה הערבוב זניח או שאינו
מתרחש כלל ,ופרופיל המליחות כולו מצוי בתחו  18,000  15,000מגכ"ל.
לאור ממצאי אלה ואחרי הנחנו כי אזור התמלחת שתור למעיינות הכינרת מצוי בד"כ ברצועה
בעומק קט מ   300מ' מתחת לפני האג ,לאור קטעי מוגדרי ,שגבול המערבי מגיע עד טווח מאות
מטרי ספורי בלבד מהחו" המערבי של הכינרת.
מודל קונספטואלי
על סמ המידע הגיאולוגי וההידרולוגי המוצג לעיל ,וההסכמה הכללית בדבר מנגנו ערבוב של מי
תמלחת מרוכזי ע מי מטאוריי מתוקי ,מוצע בזאת המודל הקונספטואלי הבא )תרשי  (1לתיאור
רכיבי המערכת של מעיי מלוח .המודל הוא הפשטה הכרחית של המערכת הפיזיקלית האמיתית ,ומטרתו
לספק הסבר פיזיקלי מתקבל על הדעת לתצפיות שנאספו ונמדדו בשטח .המודל כולל אקוויפר כלוא מתוק
עליו ) ,FRESHככל הנראה אקוויפר האיאוק וחלקו העליו של אקוויפר הקנומטורו( ,ותחתיו אקוויפר
כלוא ,מלוח בחלקו המזרחי הקרוב לאג ) ,BRINEככל הנראה חלקו התחתו של אקוויפר הקנומטורו(.

21/09/2009

מנגנו ספיקת מי ומלח מ המעיינות המלוחי במערב הכנרת

העומד באקוויפר התחתו במרחק גדול מ האג ) (Hssנקבע ע"י מחזור המי המטאוריי בדומה לעומד
) (Hffבאקוויפר המתוק .האקוויפרי מופרדי ע"י חציצה אקוויקלודית )תצורת דיר חנה?( ומתערבבי
ביניה דר מערכת סדקי ליצירת קטע אקוויפר מהול ) (MIXEDבסמיכות לחו" הצפו מערבי של הכינרת
וא" מתחת לתשתית האג .אנכית לאזור הערבוב העומד ההידראולי של האקוויפר המלוח ) (Hsתמיד גבוה
מזה של האקוויפר המתוק ) (Hfוכתוצאה מכ מי בספיקה  Qs2זורמי מהאקוויפר המלוח למתוק.
כהנחת יסוד ,לשני האקוויפרי אפשריי מוצאי ניקוז לאג ) Qf1ו Qs1בשפיעה מרוכזת דר מעיינות תת
ימיי ,ושפיעה איטית מפוזרת ע"פ שטח גדול( ולריכוזי של מעיינות חו") Qf0ו .( Qs0המי המהולי
מתנקזי דר סדרת מוצאי ברו  ,zf0המייצגי את מעיינות החו" המלוחי ,ודר סדרת מוצאי תת
ימיי בעומד השווה למפלס האג  .Hlהאקוויפר המלוח מתנקז דר האקוויפר המתוק שמעליו , Qs2 ,אל
סדרת מעיינות חו" ברו  , zs0ואל מוצאי תתימיי בעומד .Hl
על פי המודל הקונספטואלי המוצע מחזור המי המטאוריי הוא הקובע את תהליכי הערבוב )מודל
השטיפה( .מנגנוני ההמלחה ב   3אתרי השפיעה העיקריי נבדלי ביניה במידת הביטוי שיש לכל רכיב
במערכת ההידרולוגית )אקוויפר מתוק ,אקוויפר מלוח ,ואג( ,ובמוליכות ההידראולית של הנתיבי
המקשרי בי רכיבי המערכת .שני גורמי אלה קובעי למעשה את הריכוזי ,הספיקה ,והמפלסי
הנמדדי בסביבת המעיינות.
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תרשי  :1מבנה המערכת ההידרולוגית של מעיינות החו" המערבי מודל קונספטואלי
יחסי ערבוב בי רכיב המי המתוקי ורכיב התמלחת
מציאת יחסי תרומת התמלחת ותרומת המי המתוקי למעיינות ,היא דרישה יסודית באימות
המודל הפיזיקלי .יו הכלור ,שריכוזו בתמלחת גדול בשני סדרי גודל בקירוב מריכוזו באקוויפרי
המתוקי ,מהווה סמ מובהק לנוכחות התמלחת .בנוס" ,על סמ בדיקה נרחבת של ההרכב הכימי של כל
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מעיינות החו" המערבי ,ולמרות העובדה שיוני ) NO3ניטרט( אינ קונסרבטיביי בתנאי מסוימי ,קבענו
שיו זה יהווה סמ לנוכחות מי מ האקוויפר המתוק במעיי.
ע"פ המודל הקונספטואלי ההרכב הכימי של של המי )כלור וניטרט( באקוויפר המתוק הוא אחיד
עבור כל המעיינות באותה קבוצה ,ואילו ריכוז הכלוריד באקוויפר המלוח ,נקבע עבור כל מעיי בנפרד,
מאחר והוא תלוי בעומק אזור הערבוב ובתנאי מליחות מקומיי .הצבת משוואות ערבוב ופתרונ
מאפשרי הערכה סבירה של  :א .ההרכב הכימי של האקוויפר המתוק והמלוח; ב .יחסי תרומת תמלחת
ומי מתוקי למעיי; וג .הערכת עומק משוער של אזור הערבוב.
מודל שפיעת מי ומלח
לצור הצגה מתמטית של המודל ,הספיקה ליחידת עובי זרימה של  1מטר) Q ,מטר\2יו( ,מנקודה
אחת במערכת ההידרולוגית ) (1לנקודה אחרת )(2
KA
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]

;

[

) Q( t ) = α H 1 ( t ) − H 2 ( t

היא מכפלה של מקד ) αמטר\יו( ,בהפרש העומד הכולל) H1-H2 ,מטר( בי שתי הנקודות .המקד
 αמייצג את המוליכות ההידראולית של התוו) K ,מטר\יו( ,את רוחב הזרימה המשוקלל ) Aמטר( ,ואת
מרחק הזרימה ) Lמטר( ביניה .לפי תאור מתמטי זה ספיקת מעיינות חו" ,למשל ,מוגדרת ע"י

]

[

Q f 0 ( t) = α f 0 H f ( t) − z f 0

בנוס" להגדרות אלה מציבי משוואה דיפרנציאלית המתארת את שימור המסה )מי( לכל אקוויפר.
על פי המשוואה שינוי העומד ליחידת נפח באקוויפר ליחידת זמ פרופורציונלי להפרש )ספיקות נכנסות
ליחידת נפחספיקות יוצאות מיחידת נפח( .בכ מסתכ למעשה החלק הפיזיקלי של הצבת הבעיה ,ויש
לפתור אותה כמערכת של שתי משוואות דיפרנציאליות צמודות .למעשה נית לפשט את הפתרו המתמטי
במידה רבה ע"י התייחסות רק לפרק הזמ שבו חל תהלי ההתנקזות של האקוויפר ,שבמהלכו כניסת מי
לאקוויפר דר אזורי ההעשרה מתאפסת בקירוב )בקי 1אי גש( .ההתנקזות בפרק זמ זה ,שבי האביב
לתחילת החור" של השנה הבאה ,היא תהלי נוח לניתוח אנליטי מאחר ואיננה כוללת השפעה של רכיב
אקראי )גשמי( שמסב את המודל .הפשטה נוספת אפשרית א מניחי כי בטבחה ובפוליה לא ייתכנו
מעברי ישירי מאקוויפר התמלחת העמוק לפני השטח ולאג ,מאחר ו א .לא נמצאו באזורי אלה
מעיינות שריכוז גדול מ   4000מגכ"ל ,וב .מעבר מי מלוחי דר האקוויפר המתוק ללא ערבוב איננו
סביר .הפתרו המתמטי של המודל ,והשוואתו לנתוני המדודי ,מספק את ההתנהגות הצפויה של תנודת
מפלסי בזמ ,כתלות בתנודת מפלס האג ,ובקשרי ההידרולוגיי שבי האקוויפר לאג ,ולמעיינות
החו".
מסקנות יישו המודל למעיינות החו" המערבי
טבחה :בעזרת המודל נית להוכיח כי הקשר ההידרולוגי שבי האקוויפר המהול בטבחה לאג הוא
זניח ,ושהשפעת מפלס הכינרת על המערכת ההידרולוגית של המעיינות מוגבלת .לפיכ ,שינויי עומד
שנכפי על המערכת ההידרולוגית בשל עליית מפלסי בהרי הגליל המזרחי ה הדומיננטיי במערכת
ההידרולוגית של טבחה .בהתייחס לשפיעת המי בלבד ,מערכת המעיינות בטבחה דומה בהתנהגותה
לעמודת קרקע רוויה ,המתנקזת דר קבע באיטיות יחסית דר מוצא הפתוח לאטמוספירה )תרשי( כאשר
בחלק מהזמ )עונת הגשמי( נוספות מנות מי לחלקה העליו כמתואר בתרשי .2
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תהלי שינויי המליחות במעיינות טבחה הוא כדלקמ :ע תחילת עונת הגשמי עולי מפלסי
האקוויפרי האזוריי וכתוצאה מכ מתרוממי ג המפלסי הנצפי בקידוחי ליד חו" האג .עליית
מפלס האקוויפר התחתו המלוח כתוצאה מהגשמי היא בד"כ מתונה יותר מעליית מפלס האקוויפר
העליו המתוק ,ולכ בעקבות הגשמי קט הפרש העומד לדליפת תמלחת מ האקוויפר המלוח למתוק,
שפיעת המלח לאג פוחתת ,היחס הכמותי של מי תמלחת למי מתוקי קט וחלה המתקה של המעיינות
המלוחי .המתקת המעיינות חלה במש כל החור" בצמידות לאירועי גש ,כאשר רצ" של ימי גש גור
לעליית מפלסי שמלווה בהמתקת המעיינות בקפיצות חדות .בסו" החור" מתחיל תהלי רצי" של
המלחה ,כאשר מפלס האקוויפר המתוק יורד מהר יותר ממפלס האקוויפר המלוח ,וכתוצאה מכ הפרש
העומדי )וספיקת ההתנקזות ממלוח למתוק( הול וגדל במש הקי.1
פוליה :המודל מוכיח כי )בניגוד לטבחה( נית להראות תלות מובהקת בי המפלסי שנמדדו בקידוחי
התצפית לבי מפלס הכינרת .שאיבות ניסיו בפוליה מעידות על מוליכות הידראולית גבוהה ,ותגובה
הידראולית קצרה ביותר )מספר שעות( ,שנמדדו בקידוחי תצפית ליד חו" האג עד מספר מאות מטרי
ממנו .ע"פ ממצאי אלה מפלסי האקוויפרי בקרבת הכינרת מושפעי ה ע"י מפלס האג עצמו וה ע"י
רו הנביעה של מעיינות החו" .בפוליה ,קשרי הידראוליי טובי בי האקוויפר המהול לכינרת גורמי
לכ שתנודת מפלס הכינרת במהל השנה )שנקבעת ע"י גורמי חיצוניי למערכת המעיינות ,כגו שפיעת
ירד ,שאיבה ,התאדות וכו'( גורמת לתנודה מקבילה ,א קטנה יותר ,במפלס האקוויפר המהול המחובר
לכנרת .משרעת התנודה הולכת וקטנה ככל שקידוח התצפית רחוק יותר מ האג .במערכת ההידרולוגית
של פוליה התנודה האנכית המושרית ע"י מפלס האג היא דומיננטית בהשפעתה על המפלסי הנמדדי
קרוב אליו ,ולכ שינויי עומד שנכפי על המערכת ההידרולוגית בשל עליית מפלסי בהרי הגליל המזרחי,
כמעט ואינ מורגשי בסמו לאג .זו הסיבה שבנתוני רו המפלסי בפוליה לא נית להבחי בהשפעה
ישירה של הגשמי בגליל המזרחי ובקרבת הכינרת .המערכת ההידרולוגית בפוליה דומה א כ לעמודת
קרקע ,המתנקזת במהירות דר מוצא פתוח לאטמוספירה ,א ג דר מוצא אחר הפתוח למיכל ענק
שכמות המי בו משתנה בזמ )תרשי  .(2במערכת מסוג זה יעמדו המי בעמודה בגובה שתלוי תמידית
במפלס המי במיכל ,ויפסיקו לזרו דר המוצא הפתוח לאטמוספירה כאשר מפלס המי במיכל יהיה
נמו מער ס" נתו .המודל א" מצביע על כ שבמערכת ע קשרי הידראוליי כמו אלה של פוליה ,שינוי
ספיקת מעיינות החו" בזמ תלוי באופ ישיר בשינוי רו מפלס האג )מפלס עולה ספיקה עולה ,מפלס
יורד ספיקה יורדת( .לעומת זאת במעיינות התתימיי שינוי ספיקת המעיינות בזמ תלוי באופ הפו
בשינוי רו מפלס האג )מפלס עולה ספיקה יורדת ,מפלס יורד ספיקה עולה(.
חמיטבריה :המודל המסתמ עבור חמיטבריה כולל אקוויפר כלוא עמוק שבו מצויה תמלחת מרוכזת
) 18000  15000מגכ"ל( .האקוויפר המתוק האופייני לפוליה וטבחה וגור למיהול מיהתמלחת ,אינו קיי
או זניח בחמי טבריה .סידוק אינטנסיבי ליד חו" הכינרת מאפשר מעבר מי תמלחת מ האקוויפר הכלוא
המצוי בעומד כולל גבוה ,לפני הקרקע ולאג המצויי בעומד נמו יותר .חלק מ הסדקי מנקזי את מי
התמלחת לחו" חמיטבריה )מעיינות החו"( וחלק אחר מסתיי בקרקעית האג )מעיינות תתימיי(.
התהלי המתאר את משטר שפיעת המי בחמי טבריה דומה א כ לזה של פוליה ,א משטר המליחות
שונה בשל היעדר מרכיב האקוויפר המתוק.
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 מסקנות המודלפוליה לעומת טבחה:2 תרשי
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