
 

 

 אשלים  נחל במחקרי עיון יום של  תקצירים ואסופת זמנים לוח

 2020 בדצמבר 24 ,חמישי יום

 https://us02web.zoom.us/j/87824220449  בקישור  ובאינטרנט 
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 העיון  ליום זמנים לוח

 דוברים תוכן 

  ,שטיינהרדט ש" ע הטבע מוזיאון ,המארג |  רנן איתי פתיחה  דברי 09:00

 אביב  תל   אוניברסיטת

 והגנים  הטבע  רשות |  שקדי יהושע ר"ד

  הניטור  תכנית סטטוס 09:15

 שנים  שלוש לאחר

  ש" ע  הטבע מוזיאון ,המארג |  הורביץ  רייל ר"ד

 אביב  תל   אוניברסיטת ,שטיינהרדט

  נהלימ 1 |  2גבריאלי איתי ר "ד ,1נחשון אורי ר"ד הידרוגיאוכימיה  09:30

 לישראל   הגיאולוגי המכון2 ,החקלאי המחקר

  משרד ,הסחף  לחקר  התחנה |  אגוזי  רועי ר"ד גיאומורפולוגיה 

 הכפר   ופיתוח החקלאות 

  מחקר  מרכז ,החקלאי  המחקר נהלימ |  צעדי אלי ר"ד ביולוגיים  קרומים 

 גילת 

  קפה  הפסקת 10:15

  ,המדבר לחקר מכונים  |  ידאת'נוג עלי 'פרופ קרקע  חיידקי 10:30

 בנגב  גוריון-בן אוניברסיטת

  נהלימ  ,הישראלי הגנים בנק |  גתי-מייזליש  עינב ר"ד זרעים  בנק

 החקלאי  המחקר

 המלח   וים  מדבר פ"מו |  כץ אופיר  ר"ד צומח

  ,שטיינהרדט ש" ע הטבע מוזיאון  ,המארג |  ליבנה עידו מרחוק  בחישה טורני

 אביב  תל   אוניברסיטת

  קפה  הפסקת 11:30

  לאקולוגיה  האנטומולוגית המעבדה |  צבי בן גלעד רגליים  פרוקי 11:45

  אוניברסיטת ,שטיינהרדט ש" ע  הטבע מוזיאון ,יישומית

 אביב  תל

 עכבישנים 

 

  ,הלאומי העכבישנים  אוסף |  רגב- גביש אפרת ר"ד

 בירושלים  העברית האוניברסיטה



 

 

  לאקולוגיה  הלאומי המרכז |  הרשקוביץ ירון ר"ד אקווטיים  חוליות חסרי

  אוניברסיטת ,שטיינהרדט ש" ע  הטבע מוזיאון   ,אקווטית

 אביב  תל

  צהריים  ארוחת  12:30

  ברקמות ביואקומולציה  13:30

   צומח

  ,המדבר לחקר מכונים |  'רחמילביץ שמעון 'פרופ

 בנגב  גוריון-בן אוניברסיטת

  במארג  ביואקומולציה 

 המזון 

  ,לזואולוגיה  הספר  בית  |  שור-קרונפלד נגה 'פרופ

   אביב  תל   אוניברסיטת

  ש" ע  הטבע מוזיאון ,המארג |  הורביץ  רייל ר"ד ודיון  סיכום ,סינתיזה 14:00

 אביב  תל   אוניברסיטת ,שטיינהרדט

 סיום  15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 קצירים ת אסופת

 אשלים  נחל  של החוליות  בקרקעות מומסים ותנועת המסה קצבי

 2גבריאלי ואיתי 1קציר רועי ,1נחשון אורי

 לציון  ראשון   ,וולקני  מכון –  והסביבה המים  , הקרקע למדעי  המכון 1

 ירושלים   ,לישראל הגיאולוגי המכון 2

 

  חלקו   . הקרקע  בפרופיל  שונים  מזהמים  להצטברות  גרם  אשלים  בנחל  הזיהום  .רקע

  בעת   .ורדוד  רחב  ,חולי  בערוץ  מאופיין  ,הזיהום  למוקד  הקרוב  ,הנחל  של  העליון

 הזרימה  ממפלס  בהרבה  גבוה  היה  בנחל  שזרמה  החומצה  מפלס  הזיהום  אירוע

 שמעבר  והטרסות  הנחל  גדות  מכך  כתוצאה  .טבעיים  שיטפון  לאירועי  האופייני

 המרכזית  הזרימה  שתעלת  בעוד   . לזיהום  נחשפו  המרכזית  הזרימה  לתעלת

  ,המזהמים  מן   להישטף  ויהצפ  ,מכך  וכתוצאה  טבעיים  שיטפון   לאירועי  נחשפת

  שטיפה   לתהליכי  נחשף  שאיננו  כמעט  המרכזי  לערוץ  מחוץ  המזוהם  השטח

  , החולית  הקרקע  מן  המזהמים  של   ההמסה  קצבי  את  ,בחנה  זו  עבודה  .טבעיים

 . שונים גשם משטרי תחת ,הקרקע פרופיל לאורך תנועתם ואת

  , הנחל  של  העליון  מחלקו  נאספו  המזוהם  אשלים  מנחל  חוליות  קרקעות  .שיטות

 ,במעבדה  .מצפון  אשלים  לנחל  הצמוד  ,גמלים  מנחל  קרקעות  נאספו  –  וכביקורת

 פוטנציאל  בחינת  תוך  ,הקרקע  מן  המזהמים  לשחרור  במים  המסה  ניסויי   בוצעו

 זהמיםהמ שחרור קצב נבדק ,גשם מדמה במכשיר בניסויים .המסה וקצבי המסה

  .עוקבים  גשם  אירועי  שני  לאורך  ,הביקורת  קרקע  לעומת   ,מזוהמת  מקרקע

  הכימי   ההרכב  .שהתקבלו  והסחף   הנגר  וכמות  החלחול  קצבי   נמדדו   אלו  בניסויים

  לאפיון   בוצעו  עמודות  ניסויי  .כן  גם  נבדק  מטה  שחלחלו  ובמים  הנגר  במי  הזיהום  של

 –  בשדה  .מ" מ  60-ו  20  של  גשם  אירועי  לאחר  הקרקע  בפרופיל  המזהמים  תנועת

 של   לעומק  עד  קרקע  דוגמאות  ונלקחו  גשם  אירועי  בעת  נגר  לאיסוף  תחנות  הוקמו

  21  נאספו  , בנוסף  .גשם  אירועי  ואחרי   לפני  המזהמים  תנועת  לאפיון  ,מ" ס  70

  בין   הצימוד  ובחינת  המזוהמות  הקרקעות  של  כימי   לאפיון   שטח  פני   דוגמאות

 . יקריים הע למזהמים כבדות מתכות שחרור



 

 

 למי   הקרקע  חשיפת  בעת  מהר  נשטפים  המזהמים  מן  חלק  כי  נמצא  .תוצאות

 אירוע  לאחר  בנחל  שהצטבר  העיקרי  המינרל  שהינו  ,הגבס  ,זאת  עם   יחד  .הגשם

  איננה   הקרקע  מן  והרחקתו  איטי  בקצב  מומס  ,אליו  הספוחים  והמזהמים  ,הזיהום

 מ" מ  20  של  גשם  שאירועי  הראו  השדה  ומדידות  העמודות  ניסויי   .משמעותית

 מעבר  .המזהמים  של  משמעותית  לשטיפה  גורמים  אינם  ,לאזור  שאופייניים   ,לערך

 של  להצטברות  גורמים  הגשם  אירועי  בין  שמתרחשים  האידוי  תהליכי  ,לכך

 הנקבובים  מי  של  קפילרית  זרימה  בעקבות  ,העליונות  הקרקע   בשכבות  המזהמים

 .הקרקע שבפני האידוי חזית אל

 משלוש   יותר  , היום  שגם  הראו  הקרקעות  ודיגום   השדה  מדידות  .ומסקנות  דיון

  של   החולי  באזור  נמצאים  גבוהים  בריכוזים  מזהמים  ,הזיהום  אירוע  מאז  שנים

  אירועי  מיעוט  של  השילוב  .המרכזית  הזרימה  לתעלת  שמעבר  בטרסות  כולל  ,הנחל

 רוב   במשך  משמעותיים  אידוי  וקצבי   נמוכה   יםמשקע  כמות   ,החורף   בעונת  גשם

 לתעלת   מעבר  ,הקרקע  מפני  המזהמים  שהרחקת  לכך  גורמים  ,השנה  ימות

 .ומוגבלת איטית הינה ,העיקרית הזרימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אשלים  נחל  של הידרומורפולוגי ניטור

 1יונה בן ומתן 1הרמן אוהד ,1רונן אלון ,1נחליאלי אריאל , 1אגוזי רועי

 הכפר   תוחי ופ החקלאות משרד  , וניקוז קרקע לשימור  אגף ,הסחף  לחקר  התחנה1

 

 אירוע  חוותה אשר מדברית בסביבה פיסיקלית-ביו מערכת הוא אשלים נחל .רקע

  . רותם-כיל  מפעל  בריכת  של  סוללה  מפריצת  כתוצאה  שפכים   של  גאות  של  חריג

  והן   ,באפיק  קצר  זמן  בפרק  שזרמו  שפכים  של  גדול  בנפח  מקורה  האירוע  חריגות

  נחל   של  הראשי  באפיק   האירוע  של  הגאות   הילוך  . באירוע  שזרמו  השפכים  באיכות

 בתעלת  ההידרומטרית  המדידה  בתחנת  רישום  היה  שלא  כיוון  ,ברור  אינו  אשלים

  התהליכים  קצב  ברור  לא  ,כן  כמו  .אשלים  מעוק  של  המווסת  האפקט  ובגלל  אשלים

  לסייע   עשויים   אשר  (גרופת)  סדימנטים   של  השקעה  /  הסעה  של  םהגיאומורפולוגי

 המקטע )  הנחל  מעלה  על  בדגש   הנחלית  המערכת  של  הטבעי  השיקום  בתהליך

 אלה  מידע  פערי  בברור  לסייע  מורפולוגי-ההידרו  הניטור  צוות  מטרת  (.החולי

 ספיקת   אומדן   . 1  :משימות  משלוש  המורכבת  עבודה  תכולת  נקבעה  כך   ולצורך

 המשך  . 2  (;D1)  ממדי   חד  הידרולי   מודל  באמצעות  הגאות  הילוך  שחזורו  השיא

 מקטעים  בשני  הגרופת  הסעת  קצבי  לימוד  על  בדגש  גיאומורפולוגית  ניטור  פעילות

 ההיקוות   אגן  של  גיאמורפומטרית  חקירה  .3  ;גס  –  תחתון  ,חולי   –  עליון  :בנחל

  חשיבותם   .ההיקוות  אגן  חלקי  בין  הגיאומורפולוגית  הקישוריות  את  להבין  במטרה

 משיקום   כחלק  הראשי  לאפיק  וסדימנטים  עילי  נגר  של  התרומה   בהערכת  אלה  של

 . הנחלית המערכת

  שיטפון  אירוע  חקירת  של  ובמתכונת  שיא  סמני  בסיס  על  בשטח  מדידות  .1  .שיטות

  הללו   מהמאמצים  כחלק  .המעוק  במעלה  בעיקר  ,בנחל  מקטעים  במספר  חריג

  RAS-HEC   התכנה  באמצעות  האירוע  של  ממדי  חד  הידרולי   מודל  להריץ  נשאף

 ,וחובריה  שלום-איש  י" ע  בוצעו  שכבר  הניטור  פעולות  רצף  המשך  .2    .לה  דומה  או

 (ומילוי  חתירה)  האפיק  בתשתית  השינויים  אחר  מעקב  כוללות  אלה  פעולות  .2020

 בסיס  על  מבוצע  המעקב  .שיטפון  באירועי  הסדימנטים  של   גרופת  מתנועת  כתוצאה

 . אחד כל מטרים 100-כ של  באורך  נחל קטעי בשני רחפן צילומי של תמונה עיבוד

 מנת  על  השנימ  האחד  המודלים  של  והפחתה  דיגיטאלי  גבהים  מודל  של  יצירה



 

 

  והתחתרות   (השקעה)  מילוי  אתרי  לזיהוי  (DOD)  השינויים  מפת  את   לקבל

  סחף   בשרשראות  חוליות  של  כיסוי   או   חשיפה  לפי   סחף  קצבי   כימות  (.סחיפה)

 תשתית של הגרגר גודל פילוג של אפיון נבצע ,בנוסף .האפיק בתשתית שהוטמנו

 השטח  פני של  יסדימנטולוג  דיגום  באמצעות  המצולמים  במקטעים  האפיק

  וחישוב   DOD-ב  הדיוק  לאמידת  נדרש  הדיגום   .מטרים  1*1  בשטח  בריבועים

 האגן   לכלל  מתייחס  הגיאומורפומטרי   הניתוח   .3  .האפיק  בתשתית  הגרופת  תנועת

 השטחים  את  DTM))  דיגיטאלי  גבהים   שריג  של  ניתוח  בסיס  על   לאפיין  ומבקש

 היובלים   אל  (מדרון  אורך  , פנות  ,שיפוע  ,שטח)  וסדימנטים  עילי  נגר  התורמים

 (. הסעה  יכולת  ,תורם  שטח ,הידרולוגית  קישוריות  ,אורכי  שיפוע  ,אורך)  הראשיים

 מ" ס 25 ,גבוהה ברזולוציה רסטריות  שכבות  - DTMs הם הנדרשים הגלם חומרי

 .לדווח תוצאות אין זה בשלב .שונים זמן בפרקי ,מ" ס 100 עד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  רוויה מדברית בקרקע הביולוגיים הקרומים חברת מבנה של  הדינמיקה

 הקרקע  של הפנים שטח תכונות על והשפעתה בחומצה

 1כרם וטל 1צעדי אלי

   גילת מחקר מרכז ,החקלאי המחקר  נהלימ  ,טבע  למשאבי  המחלקה1

 

 ברחבי  צחיחים באזורים הקרקע פני את מכסה (ב" קק)  ביולוגי קרקע קרום .רקע

  , הקרקע חיידקי הכוללת זעירים אורגניזמים מחברת מורכב ב" הקק .העולם

  קרקע אצות (,ציאנובקטריות) כחוליות אצות ,אוטוטרופיים-פוטו אורגניזמים

  במים  דלים באזורים לגדול אלה אורגניזמים של יכולתם .וטחבים חזזיות , ירוקיות

 כתוצאה נוצר ב" הקק .צחיחים באזורים הקרקע פני  את לאכלס להם מאפשרת

 משמשים הם .הקרקע  גרגרי  לבין פוטוסינטיים אורגניזמים בין גומלין מיחסי

- דלות במערכות סביבה  מהנדסי ומהווים האקולוגית המערכת לבריאות כמדד

  אורגני בחומר הקרקע את מעשירים  ,והרוח המים ידי על סחף מונעיםꟷגשמים

  איאולי אבק קליטת עם ויחד ,יים אריד באזורים ראשוני  יצרן  ומהווים קשור ובחנקן

  השפעות את לבחון הן המחקר מטרות .בנוטריינטים הקרקע להעשרת תורמים

 השונים המחקר אתרי בשני , הביולוגיים הקרקע קרומי על אשלים בנחל הזיהום

 . השיקום טיפולי ואת הנחל לאורך

  ובחלק העליון החולי בחלק באירוע שנפגעו אתרים שני נבחרו .שיטות

 המקטע מול גמלים בנחל ביקורת אתרי שני נבחרו מולם .הנחל של האלוביאלי

 אתרי בשני .שנפגע לאתר בסמוך מהזיהום נפגע שלא אלוביאלי ובמדף החולי

  מקרים המהווים  מפותחים טבעיים ביולוגיים קרקע קרומי קיימים  הביקורת

  טיפולים חמישה המבוצעים אתר בכל .מקומיים  הקרקע קרומי של צגים מיי

  בשני גם בוצעו והשיקום הניטור  פעולות כל .ב" הקק את ולשקם לנטר המיועדים

  לגבי והן הטבעי המצב לגבי להשוואה מקור לבנות מנת על ביקורת אתרי

 בדיקות של שורה בוצעה אתרים ארבעת בכל . השונים הטיפולים השפעת

 .וביולוגיות כימיות ,קליותפיזי

  הביולוגי  הקרקע בקרום הפגיעה את ניטרנו שבהם האספקטים בכל .תוצאות

  .משמעותית פגיעה חווה ב" הקק כי מובהקת בצורה לנו התחוור ,אשלים בנחל



 

 

  בקרום הציאנובקטריות  באוכלוסיית פגיעה קיימת  כי נמצא הריצוף בתוצאות

 .אופורטוניסטיות  אוכלוסיות ידי  על השינוי ניצול גם  כמו הביולוגי הקרקע

  ביותר המשמעותי הוא הביולוגי הקרקע  קרום כיסוי בו המרחב .ומסקנות דיון

  הנחל של המרכזי הניקוז  אגן את מהווה שגם החולי  המרחב הוא אשלים בנחל

 לא סדורה השקיה בו  שולבה לא אשר קרקע באילוח .ביותר שנפגע זה והוא

  אורגני חומר של התוספת .הקרקע קרום של הכוללת בביומסה צמיחה הייתה

  אוכלוסיות עודד ל" הנ הטיפול .החולית בקרקע תלכידים ליצירת הובילה מועשר

  .שיקום  תהליך עודד ובכך חשובים הזנה בחומרי תוספת ידי על מיקרוביאליות

  ם הגורמי את טוב יותר  להבין מנת על אלה כיוונים  ולבדוק להמשיך צורך ישנו

 . הביולוגי הקרקע קרום  שיקום על המשפיעים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אשלים  נחל  בקרקעות מיקרואורגניזמים אוכלוסיות מבנה ניטור

 1ידאת'נג עלי

 בוקר   שדה קמפוס ,בנגב   גוריון-בן אוניברסיטת , המדבר לחקר  מכונים1

  נוטריינטים   במחזור  חשוב  תפקיד  בקרקע  המיקרואורגניזמים  לאוכלוסיית .רקע

 השונות  .אקולוגיות  במערכות  הראשוניים  היצרנים  -לצמחים  זמינותם  ומידת

 מכך   וכתוצאה  התהליכים  ועוצמת  אופי  את  תקבע  בקרקע  החיידקים   של  הביולוגית

 מדברית   אקולוגיות  במערכות  ביותר  חשוב  הדבר   .האקולוגית  המערכת  תפקוד  את

 אירוע  אחרי  וחצי  כשנה)  2018  בנובמבר  .הנוטריינטים  של  המוגבלת  כמותם  בגלל

 .אשלים  נחל  של  (אתרים  משני)  החולי  מהאזור  קרקע  דוגמאות  נלקחו   (הזיהום

 מנחל   קרקע   דוגמאות  נלקחו  , בנוסף  .מעל  קרקע  שכבות  ארבע  ועוד  הערוץ  נדגמו

 בהרכב  משמעותי  הבדל  הראתה   החיידקים  אוכלוסיית  הרכב  ניתוח   .גמלים

  העליונות   מהשכבות  הדוגמאות  לעומת   מעל  ובשכבה  הערוץ  בקרקעות  תהאוכלוסיו

 מחמצני  חיידקים של מוחלטת כמעט העלמות הייתה ,בנוסף   .הביקורת וקרקעות

 השני  הדיגום   מטרת  ,לכן   .החנקן  מעגל  להפרת  כסימן  ,הערוץ  בקרקעות  אמוניה

 אותה לע לחזור הייתה (הזיהום אחרי שנים שלוש) 2.7.2020 בתאריך שהתבצע

   (.Recovery) התאוששות של תהליך ישנו אם לבדוק כדי אנליזה

 מ " ס  1-5  של  מעומק  קרקע  דוגמאות   64  נאספו  2.7.2020  בתאריכים  .שיטות

  :אתרים מארבעה

 נדגמו   חתך  בכל  (;חולי  אזור)  אשלים  בנחל  חתכים  משני  קרקע  דוגמאות  20  (1

  12  (3   .גמלים  מנחל  דוגמאות  12   (2  (.שכבה   מכל  דוגמאות  4)  שכבות  חמש

   .ימין  מנחל קרקע דוגמאות

16S   הפילוגנטי  לגן  השייכים  מקטעים  והוגברו  DNA הופק  הקרקע  מדוגמאות

rRNA  י" ע  לרצוף  ונשלחו  לבקטריות  ספציפיים  תחלים  בעזרת    Research

Illinois of University The - (RRC) Center Resources. 

 צמצום   נצפה  ,הראשון  הדיגום  לעומת   (1  :ההרא  DNA   ה  רצפי  ניתוח  .תוצאות

 שאר  לעומת  הערוץ  קרקעות  בין   הבקטריות  אוכלוסיית  בהרכב  השוני  במידת

 אמוניה   מחמצני   ,הערוץ  בשכבת  ; אמוניה  מחמצני   החיידקים  תפוצת   ( 2  .הקרקעות



 

 

 וארכאיים   בקטריאליים  אמוניה  מחמצני  שמעל  בשכבה  .התאוששו  לא  ארכאיים

     .הראשון הדיגום לעומת וששוהתא

 התאוששות   תהליכי  להתחלת  סימנים  ישנם  כי  מראות  התוצאות  .ומסקנות  דיון

 בערוץ  ובמיוחד  מלאה  מהתאוששות  רחוק  המצב  אך  החיידקים  של  לשונות  בנוגע

 ניתן  .בערוץ  התאוששה  לא  יןיעד  אמוניה  ינמחמצ  מקבוצות  אחת  .אשלים  -הנחל

  נצפו   ולא  מאחר  נתמכת  לא  זו  טענה  ,אבל  ,ייםעונת  בתהליכים   מדובר  כי  לטעון

    .גמלים בנחל התאריכים  שני בין בתוצאות הבדלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אשלים מנחל מזוהמות בקרקעות ולהתפתח לגדול זרעים יכולת בחינת

 דקלה  ,1כהן  עופר  ,1גולן  סיון  ,1לזר  יהודית  ,1וייץ  יוני  ,1ברזני  עוז  ,1גתי  מייזליש  עינב

 1'פארג ותומר  1זינגר אלון ,1ליפשיץ

 וולקני  מרכז , החקלאי המחקר  נהלימ  ,הישראלי הגנים בנק1

 

 על נצפתה ,רותם מפעלי של  האיגום בריכת במי אשלים נחל זיהום לאחר .רקע

  הטבעי הזרעים בנק מתוך  הנובטים הזרעים בכמות הן  המשמעותית ירידה ידינו

 לקרקעות בהשוואה אשלים נחל בקרקעות שבנמצא  הביולוגי במגוון והן בקרקע

  באם ,משמעיות חד היו לא  הצבענו עליהן שהמסקנות  כיוון .באזור ביקורת מנחלי

  או ,הטבעי הזרעים בנק הרס) עצמו הזרעים בבנק מקורה שנצפתה התופעה

  במצב או (הסוללה בבקיעת  החזקה מהשטיפה כתוצאה הזרעים בסחיפת

 ובנחלי אשלים בנחל שנאספו מזוהמות בקרקעות יטהנב ניסוי תוכנן ,הקרקעות

 בקרקע ולהתפתח לנבוט זרעים  של יכולתם את לבחון בכדי הסמוכים הביקורת

 . שזוהמה

  ואזור  סלעי החולי ,החולי באזור  2018 שנת בסוף שנאספו קרקעות .שיטות

  לביצוע נבחרו הביקורת בנחלי המקבילות וביחידות אשלים בנחל האלוביום

  . המדבר ויפרוק השיח זוגן -שונים צומח מיני שני הונבטו ניסוי מערך בכל .הניסוי

  בנק להנבטת זריעה לפני הורטבו והקרקעות השתילה לבארות חולקה הקרקע

  ,הנביטה שתצפיות להבטיח בכדי וזאת הללו הנבטים ועקירת הטבעי הזרעים

  בשבוע פעמיים נבחנה הזריעה מיום החל .המבחן צמחי של בזרעים מקורן

  ,שבוע במשך הצצה עוד הייתה לא כאשר , לניסוי האחרון ביום .בבארות הנביטה

 .נבט כל של הסופי האורך וכן חזרה בכל הנבטים נספרו

 אשלים נחל בקרקעות המדבר  ויפרוק השיח זוגן של הנביטה שיעור .תוצאות

  יותר םגבוהי היו ואף הביקורת נחלי בקרקעות שנצפה לזה דומה בשיעור היה

  של אורכם גם .הביקורת לנחלי יחסית אשלים נחל של סלעי החולי באזור

  תקינות ועל זמן לארוך לשרוד הנבטים יכולת על להעיד שעשוי דבר ,הנבטים

 לנחלי יחסית אשלים  נחל בקרקעות שגדלו בנבטים דומה היה , פיסיולוגית



 

 

  בעיתיות לע להצביע שעשוי היחיד הפרמטר .שנבדקו המינים בשני הביקורת

 רבה תמותה יחסית נצפתה שם ,החולי באזור נבטים  של התמותה הוא מסוימת

 להתייחס היה ניתן לא אולם ,הביקורת לאזורי יחסית אשלים נחל באזורי יותר

 ,שונה הייתה האלוביאלי באזור שהתקבלה המגמה ,בנוסף .זה לנתון סטטיסטית

  .הביקורת לנחלי יחסית אשלים נחל באזור דומה או פחותה תמותה עם

 שטיפה לאחר אשלים בנחל הקרקעות כי עולה שערכנו מהניסוי .ומסקנות דיון

 התפתחות את או נביטה מעכבות אינן (לניסוי שנעשה המקדים הטיפול)

  ואחרי לפני בקרקעות הזיהום הרכב האם השאלה אלו בימים נבחנת .הנבטים

 בבנק פגיעה נראתה םבה בעבר ממצאנו לאור ,זאת  עם .מהותית שונה שטיפה

 .זה זרעים בנק של ההתחדשות יכולת אחר ולעקוב להמשיך יש ,הטבעי הזרעים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אשלים נחל של הצומח חברות ניטור

 1,2כץ אופיר

   מצדה הר ,מצדה לאומי   גן ,המלח-וים  מדבר פ"מו1

   אילת , בנגב גוריון-בן אוניברסיטת ,אילת קמפוס2

 

  בין   ,המקומי  בצומח  טווח  ארוכת  לפגיעה  חששות  עורר  אשלים  נחל  אסון  .רקע

  . האסון  לאחר  מיד   בשטח  שזוהו   שנתיים-רב  לצמחים   הרבים   הנזקים  עקב  השאר

  התומכים   ,ורתמים  שיטים  כגון   מפתח  מיני  לפגיעה  הוא  העיקריות  החששות  אחד

 עליהם   שענותנ  האקולוגיות  המערכות   ולכן  זו  בסביבה  רבים   חיים-ובבעלי  בצמחים

 כיצד   ,לאסון  הגיבו  עצמן  הצומח  חברות  כיצד  לבחון  צורך  יש  ,בנוסף  .רבה  במידה

 .האסון  עקב נמצאות הן סיכונים ובאילו ,ממנו מתאוששות הן

 בנחל  'מ  50  ובאורך  'מ  2  ברוחב  חתכים  לאורך  נעשה  הצומח  חברות  ניטור  .שיטות

  חתך   בכל  שזוהו   הצמחים  לכל  (. יחידה  בכל  חתכים  שישה)  הביקורת  ובנחלי  אשלים

  1  ×  'מ  1  שגודלם  ריבועים  בתשעה  המינים  כיסוי  של  מפורט   סקר  ונעשה  ,נרשמו

  בין  למחצה-איכותנית השוואה ידי -על נעשה (אינדיקטורים) סמנים מינים זיהוי '.מ

  תוך   , הנחקרות  היחידות  משתי  אחת  כל  עבור   השכיחות  ונתוני   התפוצה  נתוני

 . הביקורת לנחלי אשלים נחל בין השוואה

  זו  מגמה . הביקורת בנחלי מאשר ככלל נמוך אשלים בנחל המינים  עושר .תוצאות

- אי  ישנה  .מכן  שלאחר  בשנים  גם  נשמרה  אך  ,2018  בשנת  רק  מובהקת  הייתה

 דרדר  ,זאת  עם  .שנים  בין  גם  אלא  ,יחידות  בין  רק  לא  ,הסמנים  במינים  רבה  ציבותי

  נמוכה   אשלים  בנחל  ושכיחותם  שתפוצתם  סמנים  מינים  היו  בואסיה  רכפתו  מצרי

-ב  רק  גלונית  פרעושיתו  רכה  פגוניה  ואילו  ,השנים  בכל  הביקורת  בנחלי  מאשר

 בין ההבדלים הפחתת על להצביע  שעשוי מה ,2020-ב  לא אבל ,2019-וב 2018

  יותר   ושכיח  נפוץ   שהיה  מין  הוא  פרחים -קטנת  מוצנית  .הביקורת  לנחלי  אשלים  נחל

 , החולית  ביחידה  .הראשונות  בשנתיים  הביקורת  לנחלי  בהשוואה  אשלים  בנחל

 מאוד   נמוכים  פריחה  שיעורי  הפגינו  אשלים  שבנחל  (מפתח  מין)  המדבר  רותם  שיחי

 (.הביקורת בנחלי לשיח פרחים למאות בהשוואה ,לשיח פרחים 5 עד)



 

 

  שליליות   השפעות  מספר  לזהות  ניתן  שנים  שלוש  של  בסיכומן  .ומסקנות  דיון

- קצרת  ירידה  ,שנתיים-רב  של  גדולה  תמותה  :בנחל  הצומח  על  האסון  של  חמורות

 מין   של  בפנולוגיה  ופגיעה   , הצומח  חברות  בהרכב  שינויים  ,המינים   בעושר  טווח

 של   הפריחה  היעדר  את  רבה   בחומרה  לראות  יש  . החולית  ביחידה  המפתח

 על   מכך  חשוב  פחות  ולא  השיחים  של  חמורה  קהע  על   מעידה  אשר  ,הרתמים

 לשנים  זה  מפתח  מין  אוכלוסיית  על  להשפיע  שעשוי  חדשים  פרטים  של  גיוס  היעדר

 .בעתיד רבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מרחוק  חישה  באמצעות הברבורים ואגם אשלים נחל ערוץ ניטור

 1ליבנה עידו

 אביב  תל  אוניברסיטת ,שטיינהרדט ש" ע  הטבע מוזיאון  ,המארג1

 

 אירוע  בעקבות  משמעותיים  שינויים  חוו  הברבורים  ואגם  אשלים  נחל  ערוץ  .רקע

  חישה   באמצעות  לנטר  ניתן  אלה  משינויים  חלק  .2017  ביוני  30  מיום  הזיהום

 דיגום   בחזרתיות  האפשרות  הוא  מרחוק  חישה  באמצעי  בשימוש  היתרון  .מרחוק

 נעשה   עוד  כל  ,הדיגום   בהדירות  גם  כמו   ,האחרות  השיטות  מרוב  בהרבה  גבוהה

 השינויים   אחר   רציף  כמעט  באופן  לעקוב  מאפשר  זה  דבר  .זהה  בחיישן  שימוש

  ברזולוציה   הוא  השיטה  חיסרון  . הברבורים  ובאגם  הנחל  בערוץ   חלים  ועדיין  שחלו

 ושינויים  הפרט  ברמת  צמחייה  זיהוי  מאפשרת  לא  אשר  ,שלה  הגסה  המרחבית

   .מטרים עשרות מכמה הקטן  מקומי בהיקף

  כל   חולף  אשר  ,2-סנטינל  ערוצי-הרב  בלוויין  שימוש  נעשה  הניטור  לצורך  .שיטות

  הקרקע   מפני  אות  לייצג  כדי  מכוילים  הלוויין  נתוני   .הדיגום  אזור  מעל   ימים  5-10

  אחר   מעקב   (1)  : היבטים  בשלושה  נעשה  הנתונים  ניתוח  .האטמוספירה  ללא  בלבד

  מעקב   (3)  ,הנחל  בערוץ  כלליים  שינויים  אחר  מעקב  (2)   ,הנחל  בערוץ  הצומח  מצב

 נעשה  הללו  מההיבטים  אחד  בכל  .הברבורים  באגם  האצות  בצפיפות  שינויים  אחר

 התקופה   כל  במשך  מכן  ולאחר  האירוע  טרם  קצרה  תקופה  הנתונים  של  מיפוי

  באמצעות   מופתה  הנחל  ערוץב  הצמחייה   (. 2020)  הנוכחית  לשנה  עד  שלאחריו

  בין  השוואה  ידי   על  מופו   הנחל  בערוץ   שינויים   (,NDVI)   צמחייה   בריאות  אינדקס

  , Mapper Angle Spectral  אלגוריתם  באמצעות  שונות  מתקופות  לוויין  הדמאות

 המקרים  בכל  (.NDCI)  כלורופיל  לזיהוי  אינדקס  באמצעות  בוצע  האצות  מיפוי

  עד   יולי  –  שנה  כל  של  הקיץ  מתקופת  לוויין   תהדמאו  ממוצע  על  נערך   המיפוי

 לוויין   הדמאות  ממצוע  היא  האירוע  טרום  של  הייחוס  תקופת  כאשר  ,ספטמבר

 . 2017  יוני בחודש

 הפגיעה   לאחר  :הנחל  בערוץ  צמחייה  (1  :על  מעיד  הנתונים  ניתוח  .תוצאות

  של   התאוששות  מובהק  באופן  לראות  ניתן  ,הזיהום  אירוע  לאחר  קצר  זמן  שנצפתה

  ניתן  בהם  משמעותיים   ההבדלים  אף   על  ,אשלים  נחל  של  השונים  באזורים   הצומח



 

 

 מצב   בין  בהשוואה  :הנחל  בערוץ  כלליים  שינויים  (2  .השנה  ועונות  שנים  בין  להבחין

 בהם  אשר גיאוגרפיים  אזורים מספר  לזהות ניתן  לאחריו ומיד  האירוע  לפני  הערוץ

 חוזר   הנחל  ערוץ   , האירוע  מיום   שמתרחקים  כלכ  .ביותר  הגדולים  השינויים   חלו

 , בלבד  ספקטראליים  בנתונים  שמדובר  בסייג)  האירוע  טרום  למצבו  דומה  להיות

 (. מזוהמת  אינה  במקום  שהקרקע  מכך  להסיק  אין  .למדי  גסה  מרחבית  ברזולוציה

 ,האירוע לאחר מיד הכללית האצות בכמות ירידה לראות ניתן :הברבורים אגם (3

 עלייה   חלה  2019  ו  2018  בשנים  , מכן  לאחר  .האגם  בשולי   במיוחד   בולט  הדבר

 . האצות  בכמות  ירידה  חלה  2020  בשנת  (.הקיץ  במהלך)  האצות  בכמות  הדרגתית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 החרקים  גרסת –  אשלים בנחל והשיקום הזיהום מגמות

 1פישמן ואלה 1נמיר איתי ,1הרולד כרמל ,1גרא אחיקם ,1צבי בן גלעד

 א " ת  אוניברסיטת ,שטיינהרדט  ש" ע  הטבע  מוזיאון ,יישומית  לאקולוגיה האנטומולוגית  המעבדה1

 

  מינים מגוון , פרטים שפע  מבחינת ביותר עשירה קבוצה הם רגליים פרוקי .רקע

  חזקות ותוצאות רב מידע מספק  ניטורם .האקולוגית במערכת ותפקודים 

   .שיקום ויעילות זיהום  השפעות לניטור יעילה שיטה נחשב ולכן ,סטטיסטית

 אשלים בנחל החולי הגידול בבית רגליים פרוקי  דגמנו הנוכחי במחקר .שיטות

 תחתון אשלים בנחל האלוביאלי הגידול ובבית ,גמלים  בנחל ביקורת מול אל עליון

  4 ניטרנו " טיפולים" ה מארבעת אחד בכל .מקבילים נחלים בשלושה ביקורת מול

  ומיינו ובסתיו באביב דגמנו ,נפילה מלכודות 25 הוצבו מהן אחת שבכל ,חלקות

  התוצאות שפע בתוך . morphospecies-ה לרמת במעבדה הדגימות את

  בקבוצות ובנוסף ,הרגליים פרוקי חברת כלל של ובהרכב מגוון  במדדי התמקדנו

 שנמצאו או מזיהום שמושפעים שידוע  ומינים תזונתיות  גילדות - ביואינדיקטוריות

 .לביקורת או המזוהמות לחלקות ברורה העדפה בעלי

 מאשר במובהק נמוך המזוהם החולי הגידול בבית הפרטים שפע .תוצאות

  2018-ב שונה היה המזוהמת החברה הרכב .משתנה לא והמגמה ,בביקורת

  נעלמה 2019-מ החל אבל ,מובהק באופן מהביקורת הגידול בתי בשני

  הזרעים אוכלי גילדת . בחולי רק ונותרה האלוביאלי הגידול בבית המובהקות

  .הזרעים בבנק פגיעה  על שמעיד מה ,המזוהם מהחולי לגמרי כמעט נעלמה

  לזיהום עדות ,2018- ב המזוהם באלוביאלי התרבתה המוהל מוצצי גילדת

  המינים .לביקורת דומה לשפע בהמשך וירדה חזרה  אך ,בינונית ברמה פלואור

  2018-ב באלוביאלי למזוהם או לביקורת העדפה  שהראו טורייםהביואינדיק

 עוצמת את שימרו  בחולי ואילו ,העדפתם את מכן שלאחר בשנים מיתנו

 .העדפתם

  על מצביע הרגליים  פרוקי חברת דיגום  תוצאות ניתוחי ,לסיכום .ומסקנות דיון

 להגידו בבית במיוחד קשה פגיעה ועל ,אשלים נחל חלקי בכל הזיהום פגיעת



 

 

  ניכרת באלוביאלי בעוד :הגידול  בתי שני בין בקצבו מאוד  שונה השיקום .החולי

  ,בהרבה איטי השיקום קצב  החולי הגידול בבית ,לשנה משנה השיפור מגמת

 . אקטיביות פעולות ידי על להאצתו מקום שיש בהחלט ויתכן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 העכבישנים מאספי על אשלים בנחל הזיהום  השפעת

  ויורם 1גאנם זינא ,1שטיינפרס-'ארמיאץ איגור ,1אהרן שלמי ,1רגב-גביש אפרת

 1,2צביק

   בירושלים העברית   האוניברסיטה  ,הלאומי העכבישנים אוסף 1

 ישראל   עקרבי לחקר  והמעבדה ואקולוגיה  לצפרות  דוכיפת  מרכז 2

 

  הרמות מכל רגליים-מפרוקי הניזונים טורפים  הינם ועכבישים עקרבים .רקע

  עדויות ישנן ,בנוסף .מצטבר מזיהום מושפעים להיות עשויים  ולכן  הטרופיות

  מטרת .מינים להיעלמות ואף העכבישים מאספי הרכב  על השפעה שלזיהום

 עכבישנים מיני על השפעה לזיהום אופן  ובאיזה האם לבחון הניטור

  ציידים) עקרבאים : סדרות משתי ביואינדיקטורים בחרנו .נדיקטוריםביואי

  פעילים ציידים עכבישים :פונקציונליות קבוצות משתי ועכבישאים (,פעילים

  רשתות בונים :הגלגלניים משפחת) רשתות בוני ועכבישים (,הזאבניים משפחת)

 על ההולך טרף ללכידת רשתות בונים :הרעדניים ומשפחת ,מעופף  טרף ללכידת

 (.הקרקע

 ביקורת אתרי מהם שישה , ואלוביאלי חולי  גידול מבית  ,אתרים 12 נוטרו .שיטות

  ובשלהי באמצע) בשנה  פעמיים  נוטר אתר כל .המזוהם אשלים בנחל ושישה

  ועכבישים  עקרבים (ירח מולד) ובלילה ,רשתות בוני עכבישים  נוטרו  ביום (.הקיץ

  תועדו הטקסונומית וזהותם הפרטים כל מיקום .הזאבניים ממשפחת

   .פולקרום באפליקציית

  סך נמצאו השלישית הניטור בשנת ,הקודמות הניטור לשנות בדומה .תוצאות

  נמצאו :כמפורט המזוהמות בחלקות מאשר הביקורת  בחלקות פרטים יותר הכל

 שבעים .המזוהמות בחלקות 166 לעומת הביקורת בחלקות 190  ,עקרבים 356

  עקצן  למין השתייכו המזוהמות בחלקות שנמצאו מהעקרבים אחוזים חמישהו

  שניים רק , צהוב יד-עב מהמין עקרבים 69 נמצאו החוליות בחלקות בעוד .צהוב

  רק  נמצאו מגוון צרבן מהמין ועקרבים  ,החוליות הזיהום בחלקות נמצאו מהם

 צלע-חדו עקרבון מהסוגים עקרבים זאת לעומת .החוליות  הביקורת בחלקות

  614 הכל סך .החלקות בשאר מאשר המזוהמות האלוביום בחלקות יותר נמצאו



 

 

  כדורניים ,גלגלניים) משפחות משלוש רשתות בוני עכבישים של פרטים

  שבעים בעוד .פס-חום  מרעידן למין משתייכים מהם 556  ,נמצאו (ורעדניים

  ,ורתהביק בחלקות נמצאו פס-חום מרעידן  מהמין מהעכבישים אחוז ושבעה

  בחלקות רק נמצאו מתגודד הדר-בר מהמין הגלגלניים ממשפחת עכבישים

 הזאבניים ממשפחת עכבישים  2800 מעל (.פרטים 37) החוליות הביקורת

 פרטים   854 עם האלוביאלי  גדול בבית ,רצחול מהסוג  מהם 50% מ יותר ,נמצאו

  נמצאו החולי הגידול בבית  .המזוהמות בחלקות פרטים 700-ו הביקורת בחלקות

  פרטים   1227 עם ,וזאבונית זאבן : סוגים משני הזאבניים ממשפחת עכבישים

  .המזוהמות בחלקות פרטים 102 ורק הביקורת בחלקות

  של המזוהמות בחלקות מאשר פרטים   יותר הביקורת בחלקות .ומסקנות דיון

  , עקרבים עבור .אשלים בנחל באוכלוסיות לפגיעה המרמז דבר .אשלים נחל

  הפגיעה אם ברור לא  ,הרעדניים וממשפחת  ,הזאבניים ממשפחת עכבישים

  שעכבישים מכיוון .אשלים נחל של השטפוני  מאופיו  או מהזיהום נובעת

  הביקורת בחלקות שיחים  על רק נמצאים הדר-בר מהסוג הגלגלניים ממשפחת

 המוחלטת תםלהיעדרו הסיבה וזו יתכן , מהזיהום נפגעו ששיחים ומכיוון  ,החוליות

 .המזוהמות החוליות מחלקות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 בגבים המימיים החוליות חסרי חברת על הזיהום השפעת ניטור

 1גורדון ונעמי 1וייס עדי  ,1לוז דפי  ,1הרשקוביץ ירון

 אביב  תל 'אוני ,שטיינהרדט ש" ע הטבע  מוזיאון , אקווטית לאקולוגיה  הלאומי המרכז1

 

- רב  ניטור  תוכנית  החלה  2017  בקיץ  אשלים  בנחל  הזיהום  אירוע  בעקבות  .רקע

 הנחל  של  האקולוגית  המערכת  על  הזיהום  השפעות  את  לבחון  שמטרתה  חומיתת

 הניטור   מטרת  .הגבים  את  המאכלסים  החיים   בעלי  התאוששות  תהליך  ואת

  לים הגדו  החוליות  חסרי  חברת  שיקום  תהליך  אחר  מעקב  ביצוע  היא  ההידרוביולוגי

 דפניתאים  (,Ostracoda)  צדפוניות  ירודים   וסרטנים   מים  חרקי  בעיקר  המורכבת

(Daphniidae)  וזימרגלאים  (Chirocephalidae .)  מאכלסים   המים  חרקי   בעוד 

 מקומי   במאגר  תלויים  הסרטנים  ,המכונפים  הבוגרים  השלבים   ידי  על  הגבים  את

 .היבשים בגבים הקיץ תקופת את השורדים קיימא גופי של

 לאור   אשלים  נחל  של  בגבים  חלקי   דיגום  בוצע   2018-19  לדיגומי  בהמשך  .שיטות

  במתכונת  2020  באפריל בוצע הנוכחי  הסקר .הקורונה  מגפת של החירום  נסיבות

 סלעית   בתשתית  המאופיין  הרדוד  במעוק  ארבעה  :ביםג  בחמישה  מצומצמת

-בוצית  בתשתית  המאופיין  העמוק  מהמעוק  אחת  ודגימה  הנחל   במעלה  ונמצאים

  גודל )  יד  רשת  באמצעות  המים  מגוף  נאספו  החוליות  חסרי  .התחתון  בחלקו  טינית

 %,96  באתנול  בשטח  שומרו  החוליות  וחסרי  סונן  החומר  (.מיקרון  400  נקבים

 לאקולוגיה   הלאומי  במרכז  טקסונומית  והגדרה   ספירה  ,מיון  להמשך  והועברו

 .נהרדטשטיי ש" ע  הטבע במוזיאון  ,אקווטית

 להתאוששות   עדות  הציגו   2018-2019  במהלך  שנאספו  הממצאים  .תוצאות

  כמו   מים  חרקי  ידי  על  נשלטה  אשר  ,החוליות  חסרי  חברת  של   חלקית  אך  מהירה

  אשלים   בנחל  החרקים  שחברת  בעוד   . וזבובאים  שפיראים  , פשפשאים  , חיפושיות

 פרס   בנחל  תהביקור  מגבי  שלה  העונתית  בדינמיקה  או  בהרכבה  שונה  הייתה  לא

 . שנדגמו  מהגבים  בחלק  ורק  מועטים  במספרים  נמצאו  הסרטנים  ,זוהר  ובנחל

 , דפניות   :ירודים  סרטנים  של  ההדרגתית  חזרתם  על  מעידים  הנוכחי  הסקר  ממצאי

   . וזימרגלאים צידפוניות



 

 

  אפשרי  סימן  מהווה  ,הנדירים  זימרגלאים  סרטני  של  השנה  הופעתם  .ומסקנות  דיון

 הנראה   ככל  .אשלים  נחל  של  ההיקוות  באגן  מתפקדת  אוכלוסייה  של  לקיומה

 .הזיהום  לאירוע  נחשפה  ולא  הנחל  מיובלי  באחד  שהתקיימה  באוכלוסייה  מדובר

 מהם  שהגיחו והפרטים  ,החורף שיטפונות  עם  נפוצו זו  אוכלוסייה  של הקיימא גופי 

 יטורבנ  שמדובר  העובדה  בשל  זאת  עם  .אשלים  בנחל  הגבים  את  לאיטם  מאכלסים

 האם   לבחון   מנת   על  בעתיד  גם  הגבים  את   לבדוק  לחזור  יש  , וממוקד  פעמי  חד

 בסחיפה שמדובר או אשלים  בגבי אוכלוסיות לבסס הצליחה אכן הסרטנים חברת

  .מהמעלה בוגרים  פרטים של אקראית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  שליטים שיח ובני שיחים על אשלים נחל זיהום השפעת

   1רחמילביץ שמעון ' ופרופ  1פלקו דה נטלי 'דר 

-בן אוניברסיטת , צחיחים אזורים של וביוטכנולוגיה   לחקלאות  המכון ,המדבר  לחקר  המכונים1

 בנגב  וריוןג

 

  ובני שיחים על אשלים בנחל הזיהום השפעת את לבחון היא הניטור מטרת .רקע

  ובדצמבר 2019 באוקטובר נתונים אספנו לעכשיו נכון .זמן לאורך שליטים שיח

 אשלים בנחל שנתיים  רב  שיחים על הזיהום השפעת  את לבחון מנת על .2020

 בין (כבדות מתכות) שונים אלמנטים ובריכוז הפיזיולוגי במצב הבדלים בדקנו

  מזוהמים לא ערוצים לעומת מזוהמים בערוצים הממוקמים צמחים של מינים

 חולי ) גידול בתי שני הכוללים אתרים ארבעה אחר עוקבים אנו (.ביקורת) סמוכים

 .מ" ס 10 של בעומק והקרקע השורשים ,הנוף כולל ,מינים שלושה של (ואלוביאלי

  יפרוק (,halimus Atriplex) פחקי מלוח :צמחים מיני שלושה נדגמו .שיטות

  מדדנו  (.raetam Retama) המדבר ורותם  (articulata Anabasis) המדבר

  כדי השורשים ליד וקרקע שורשים  ,עלווה ממקטעי דגימות ואספנו צמיחה

 אלה צמחים לבין הפגוע באזור ומלוח יפרוק ,רותם צמחי בין להשוות

  השורשים ,הצמחים .כביקורת משמשים אשר נפגעו שלא בשוליים/בקטעים

   במיקרוגל העיכול מערכת  באמצעות רטובה חומצה עיכול עברו הקרקע ודגימות

Up Ethos Milestone. בעזרת הדגימות נבדקו מכן לאחר Inductively

(ICP) Plasma Coupled .  

  מזוהמים אתרים  ובין מינים בין מתכות בריכוז הבדלים נמצאו .תוצאות

  ביתר תוצאות .בצימוח  מובהקים הבדלים נמצאו לא ,זאת עם יחד  .לביקורות

 . העיון ביום  יוצגו  פירוט

 

 

 

 

 



 

 

 אשלים בנחל חולייתנים ניטור

 1שור-קרונפלד  ונגה 3היפל וון פרנק ,2יידוב שמוליק ,2,1טרנקספ אלה

 אביב  תל  אוניברסיטת , החיים למדעי הפקולטה , לזואולוגיה הספר בית 1

 הטבע להגנת  החברה ,יונקים  מרכז2

 ב " ארה  ,אריזונה צפון אוניברסיטת3

 

 מבריכות  אחת  של הסוללה פריצת  השפעת  את  מדדה שלנו  המחקר  קבוצת  .רקע

 של  גבוהות  כמויות  זרמו  בעקבותיה  , 2017  בשנת  אמפרט  רותם  מפעל  של  הגבס

  נחל   לאורך  חזקה  בחומצה  ופלואור   גופרית  , חנקן  ,כבדות  מתכות  המכילים  גבס  מי

  הדיגום   ושיטת  ,ומכרסמים  שיר   בציפורי  התמקדנו  .בנחל  חולייתנים  על  ,אשלים

 נוספת   פגיעה  למנוע  מנת  על  (ונוצות  פרווה  איסוף)  הרסנית  ולא  פולשנית   לא  הייתה

 היפל  וון   פרנק  פרופסור  של  במעבדתו  נעשו  המזהמים  אנליזות  . החיים  בבעלי

  .אריזונה באוניברסיטת

 אשלים  בנחל  אתרים  בשני  בשנה  פעמיים  נדגמו  המכרסמים  :מכרסמים  .שיטות

 גם   נרשמו  הפרווה  לאיסוף  פרט  .חולי  ואזור  אלוביאלי  באזור  ,השוואה  ובאתרי

 מינים  מארבעה  מכרסמים  33  נלכדו  היום   עד   .הרבייתי  והמצב  הגיל  ,המשקל

  שגודל   למרות  .אחד  ועכבר  זנב  יפי  שני  ,גרבילים  10  ,מצויים  קוצנים   20  :שונים

  באתרי   רק   קוצנים  לרביית  עדויות  היו   (כולל)  2020  אביב  עד   , קטן  מדגםה

 העופות   :עופות  (.באשלים  צעירים  פרטים  או  בהריון  נקבות  נלכדו  לא)  ההשוואה

 גיל  קבוצות  לשתי  חולקו  שנלכדו  העופות  .בשנתיים  פעם  " הברבורים  אגם" ב  נדגמו

 של  שנוצותיהם   היא  דהיסו  הנחת  . ופרחונים  בוגרות  ציפורים   (:פנימית  ביקורת)

  גבוהות  להיות  צפויות  בהן  המזהמים  רמות  ולכן  הזיהום  בנוכחות  גדלו  פרחונים

 קטנה  קנית  (,יציב)  בולבול  (,יציב)  פשוש  :מינים  מארבעה  נוצות  נאספו  .יותר

 (.יציבה) אפריקנית וקנית (נודדת)

 באופן  נמוכה  הייתה  באשלים  הקוצנים  של   הגוף  מסת  , המכרסמים  עבור  .תוצאות

  . בטבע  למין   יחסית  ונמוכה  ,ההשוואה  באתר  הקוצנים  של  הגוף  ממסת  מובהק

 אבץ   של  במובהק  גבוהות  רמות  נמצאו  אשלים  בנחל  מכרסמים  של  בפרווה

 המנגן   רמות  כי  נמצא  הדיגום  אתרי  בכל  ונקבות  זכרים  ומהשוואת  , וקדמיום



 

 

  כפי   ההשוואה  אתרי  גם  כי  לציין  בחשו  .בזכרים  במובהק  גבוהות  והסטרונציום

 של  הזואולוגי  מהגן  מקוצנים  נוספת  השוואה  דגימת  וכי  ,מזוהמים  הנראה

 שנמדדו  מאילו  גודל  בסדר  נמוכות  מזהמים  רמות  הראתה  אביב  תל  אוניברסיטת

  מאתרים   נוספות   השוואה  דגימות   לאנליזה  נשלחו  כך  בעקבות  .השוואה  באתרי

 נחל  דגימות  בין  מובהק  הבדל  נמצא  שעדין  העובדה  ,זאת  עם  .יותר  מרוחקים

 ,הנראה  כפי  מזוהמים  הם  שגם  למרות  ,לו  הסמוכים  ההשוואה  אתרי  לבין  אשלים

  נמצא  .המכרסמים  על  הסכר  לפריצת  שיש  הגדולה  ההשפעה  על  מצביעה

 בעופות  שנמדדו מאלו במובהק גבוהות והנחושת האבץ רמות הצעירים  שבעופות

 , ונדיום   ,הטיטניום  רמות  לבין  הגוף   גודל  בין  מובהק  קשר  נמצא  ,כן  כמו   .בוגרים

  . במובהק יותר גבוהות רמות יותר קטנים  ממינים כשלעופות ,וסטרונציום ארסניק

 המזהמים  כי  ספק  אין  ובעופות  במכרסמים  שהתקבלו  התוצאות  מן  .ומסקנות  דיון

 הנראה  וכפי  החולייתנים  של  בגופם  מצטברים  הגבס  מי  בזרימת  שמקורם

 של  בזכרים  במובהק  גבוהות  מזהמים  רמות   .פוריותם   ועל  בריאותם  על  םמשפיעי

 מפריקת   כנראה  ונובעת  מהספרות   הידועה  תופעה  על  מצביעה  מכרסמים

  רמות   יותר  קטנים  ממינים  שלעופות  שהעובדה  יתכן  . לצאצאים  בחלב  המזהמים

 שיכולה  המין  של  המטאבולית  מהרמה  נובעת  מזהמים  של  במובהק  יותר  גבוהות

 . בגוף המזהמים הצטברות קצב על להשפיע

 


