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כדי לאפשר התערבות יעילה במקרה של זיהום ולהגביל את היקף 
השפעת הזיהום בזמן אמת - הכרחי לנטר את אופן פיזור החומרים 
ולחזות  הימית  בסביבה  האקולוגיות  המערכות  על  המשפיעים 
אותו. הדבר נכון במיוחד באגן המזרחי של הים התיכון, שמאופיין 
במערכת רגישה ודלה בחומרי הזנה )oligotrophic(, ונתון ללחצים 
כבדים כתוצאה מפעילות אנושית ענפה מאחר שחופיו מאוכלסים 

בצפיפות.
חומרים  של  פיזור  דפוסי  באפיון  העיקריות  המגבלות  אחת 
מרחפים בפני הים, ובעיקר באיזור טורבולנטי כמו מזרח הים התיכון 
]3[, נובעת מהקושי לכמת את תכונות ההסעה של שדה הזרימה 

ממיזם  חלק  הוא  זה  מחקר  בזמן.  ומשתנה  כאוטי  מטבעו  שהוא 
 CoSEM - Contaminant Spread in the Eastern Mediterranean

שמממן משרד המדע והטכנולוגיה )MOST 3-6490(, ומטרתו בניית 
כלי מבצעי לניטור ולחיזוי של פיזור חומרים מרחפים באגן הלבנט. 
המחקר נועד להתמודד עם אתגר חשוב זה, ולשמש בסיס מדעי 
האגן  במימי  מרחף  חומר  הסעת  של  וחיזוי  ניטור  למערך  תומך 

המזרחי של הים התיכון.
הדבר נעשה תוך שימוש בשני מקורות להערכת שדה הזרימה:
 )satellite altimetry( הים  פני  גובה  של  לוויין  א.  מדידות 
שמתורגמים לווקטורים )קרי כיוון ומהירות( של זרמי השטח 
שנובעים  זרמים   -  geostrophic currents( הגאוסטרופיים 
הלוויין  נתוני  קוריוליס(.  כוח  לבין  הלחץ  מפל  בין  מאיזון 
מתקבלים ממיזם AVISO ]2[ שמספק מדידות של גובה פני הים 

ברזולוציה של 1/80 בים התיכון; 

לחקר  במכון  קבוע  באופן  שמורץ  אזורי,  הידרודינמי  ב.  מודל 
ימים ואגמים לישראל. המודל מספק תחזית יומית לארבעה 
ימים קדימה בדרום מזרח הים התיכון ברזולוציה של כ–1 ק"מ 

למדדים הבאים: טמפרטורה, מליחות וזרם ]5[.
הסעת  של  נומריות  הדמיות  לבצע  מאפשרים  אלה  נתונים 
כך,  על  נוסף  במרחב.  פיזורו  אופי  את  ולבחון  מרחף  חומר 
מבנים  מאופיינים  הזרימה,  שדה  של  מתמטי  ניתוח  באמצעות 
 Lagrangian Coherent Structures -( עקביים  לגרנג'יאניים 
בין  המפרידים  הסעה  מחסומי  למעשה,  הלכה  המשמשים,   )LCS

על–ידי  מוערכות  הניטור  ויכולת  הניתוח  איכות  שונים.  מים  גופי 
כלורופיל,  של  המרחבי  הפיזור  לדפוסי  המחסומים  השוואת 
שנגזרים ממדידות לוויין של צבע פני הים. אופן המדידה של ריכוז 
הכלורופיל אינו תלוי בנתוני הזרימה. כפי שהראו במקומות שונים 
יעיל לאפיון דפוסי  בעולם, שימוש בכלים מתמטיים מהסוג הזה 

הסעה של חומר מרחף ]6[.
התיכון,  הים  של  המזרחי  לאגן  השיטה  התאמת  של  בדיקה 

בוצעה במספר שלבים:
הלוויין  מנתוני  המתקבל  הזרימה  שדה  של  הדיוק  א.  בדיקת 
למסלולי הסעה של מצופים )drifters( שנשלחו אל הים בסוף 
שחושבו  הזרימה  ומחסומי  ההסעה  הדמיות   .2009 נובמבר 
מיקום  המצופים.  שעברו  למסלולים  התאימו  מתמטית, 
המצופים נקבע על–ידי שידור נ"צ באופן רציף. סדרת בדיקות 
שנערכה במסגרת זו הראתה שנתוני הלוויין מאפשרים חיזוי 
של דפוסי הסעה לפרק זמן של עד שלושה ימים בקירוב טוב.

חיזוי תנועת חומר מרחף במימי מזרח 
 הים התיכון ככלי לשיפור יכולת 
התגובה במקרה של זיהום ימי

יואב להן ]1, 2[*, שי אפרתי ]3[, נעה חזון ]2[, 
רון גולדמן ]4[, אייל רהב ]4[, טל עוזר ]4[, 
 יעל אמיתי ]5[, איה לזר ]2[, נורית קרס ]4[, 
איזק גרטמן ]4[, מייקל לזר ]3[, ברק חרות ]4[ 
ואייל חפץ ]2[
]1[ המחלקה למדעי כדור הארץ, מכון וייצמן

]2[ החוג לגאופיזיקה ומדעים פלנטריים, אוניברסיטת תל–אביב

 ]3[ המחלקה למדעים גאו–ימיים ע"ש משה שטראוס, 

אוניברסיטת חיפה
]4[ חקר ימים ואגמים לישראל, המכון הלאומי לאוקיינוגרפיה, חיפה

]5[ המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים
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נתניה  חופי  אל  לבנון  מחופי  זבל  הסעת  אירוע  של  ב.  מידול 
בשדה  שנערכה  הסעה  הדמיית   .]1[  2010 בשנת  שהתרחש 
הראתה  תקופה,  לאותה  ההידרודינמי  המודל  של  הזרימה 
את  להסביר  שעשויה  דרומה  זרימה  לחזות  מצליח  שהמודל 
מקור הזבל. השכיחות של זרימה דרומית באזור אינה גבוהה, 

ולכן חיזויה מעיד כי למודל יכולת ביצוע גבוהה.
ההסעה  מחסום  ִצֵדי  משני  ים  מי  של   )in-situ( ג.  דגימה 
הפיזיקליות  התכונות  והשוואת  הלוויין,  מנתוני  שחושב 
אוגוסט  ]4[. במהלך חודש   )1 )איור  והביוגאוכימיות של המים 
2011 זוהתה התפשטות של מים )patch( עם ריכוז כלורופיל 
של  התיכון  הים  של  המזרחי  מחופו  לסביבה,  יחסית  גבוה 
ישראל אל הים הפתוח. בהפלגת מחקר ייעודית באזור נדגמו 
ִצֵדי מחסום ההסעה בנקודות שנקבעו מראש על  מים משני 
סמך שדה הזרימה הלווייני. התכונות שנבדקו היו טמפרטורת 
כלורופיל,  של   )fluorescence( פלואורנות  מליחות,  המים, 
 )]silicic[ צֹורנית  וחומצה  חנקן  )זרחן,  הזנה  חומרי  ריכוז 
 Synechococcus,( שונים  מיקרופלנקטון  סוגי  של  ושכיחות 
Pycoeukaryotes(. התוצאות הראו שינוי משמעותי בערכים 

היא  זו  הזרימה. הפלגת מחקר  ברגע מעבר מחסום  שנמדדו 
בסיס טוב להבנת יעילותם של מחסומים אלה למערכת חיזוי 

וניטור.

התוצאות החיוביות של סדרת הבדיקות הללו אפשרו הקמת כלי 
לניטור ולחיזוי בזמן אמת של פיזור חומרים מרחפים באגן הלבנט. 
שדה  ושל  הדינמיים  המחסומים  של  יומית  תמונה  מספק  הכלי 
הזרימה ביחס לתמונת כלורופיל יומית, והוא נגיש לציבור באתר 
 .www.isramar.ocean.org.il/isramar2009/cosem האינטרנט 
של  במקרה  ומדויקת  יעילה  תגובה  מאפשר  זו  במערכת  שימוש 

זיהום ימי.

 איור 1. מפות מבוססות נתוני לוויין נכון ליום 22.8.2011 

)המלבן הוא תחום הפלגת המחקר(

 א.   ריכוזי כלורופיל a מנתוני MODIS-Aqua: באזור הָתחום 

במלבן ניתן להבחין בכתם בעל ריכוז גבוה יותר של 

כלורופיל - זוהי התפשטות הכלורופיל שנבדקה במחקר;

 ב.   שדה הזרימה הגאוסטרופי המתקבל מחישוב נתוני גובה 

 פני הים מנתוני מיזם AVISO ]2[: ניתן לראות שכיוון 

הזרימה הוא מערבה - מחופי ישראל לים הפתוח;

 ג.   מבנים לגרנג'יאניים עקביים )LCS( שחושבו מתוך שדה 

 הזרימה: קווים כהים מתארים אזורים עם כושר הפרדה 

 גבוה והקווים האדומים מתארים את מחסומי הזרימה 

שתחמו את התפשטות הכלורופיל.

a א. ריכוזי כלורופיל

ג. מבנים לגרנג'יאניים עקביים

ב. שדה הזרימה הגאוסטרופי
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הימי,  המזון  מארג  בראש  הממוקמים  טורפי–על  הם  דולפינים 
או  טבעי  )ממקור  כבדות  ומתכות  אורגניים  מזהמים  וקולטים 
אנושי( בעיקר דרך מזונם. לדולפינים יכולת מוגבלת בלבד לפרק 
החומרים  מכך,  כתוצאה  אותם.  ולהפריש  הללו  החומרים  את 
מצטברים ברקמות הדולפינים ברמות גבוהות במהלך חייהם, וכך 
ריכוזי  הפתולוגיות.  להשפעותיהם  להיחשף  עלולים  הדולפינים 
פיזיולוגי,  מצב  גיל,  של  פונקציה  הם  החיה  ברקמות  המתכות 
ועוד.  המתכת  של  הטוקסיקולוגית  הדינמיקה  המזון,  מקורות 
השפעות  של  רחב  מגוון  יש  מוגברים  בריכוזים  שונות  למתכות 
)כספית(, דרך עיכוב אנזימים  נוירולוגיות  רעילות, החל בפגיעות 
החל  )קדמיום(.  כלל–מערכתית  פגיעה  ועד  )עופרת(,  ואנמיה 
ב–1994 מתעדת עמותת מחמל"י )מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים 
הכוללת  משפחה   ,Cetacea( לוויתנאים  של  שונים  מינים  ימיים( 
מתאונות  כתוצאה  שנלכדים  או  שמוחפים  ולווייתנים(,  דולפינים 
גם שיתוף  ומטפלת בהם. באותה שנה החל  ישראל,  חופי  לאורך 
בדיקת  בנושא  לישראל(  ואגמים  ימים  )חקר  חיא"ל  עם  פעולה 

מזהמים ברקמות הלוויתנאים ]4[.

 Tursiops truncatus; common bottlenose( הדולפינן המצוי
dolphin( הוא המין הנפוץ בחופי הים התיכון של ישראל. מתכות 

ושומן( שנלקחו  כליה, שריר  )כבד,  נבדקו ברקמות שונות  כבדות 
 )n=17( 2001-1994 :מפרטים שונים ממין זה בשתי תקופות זמן
ו–n=6( 2006-2004(. לא נמצאו הבדלים בריכוזי המתכות כספית, 
קדמיום, נחושת, אבץ, ברזל, מנגן וניקל ברקמות השונות בין שתי 
 - החיוניות  המתכות  ריכוזי  היו  הזמן  תקופות  בשתי  הקבוצות. 
אבץ, נחושת, ברזל ומנגן - בתחום הריכוזים הטבעיים האופייניים 
המצטברות  וקדמיום,  כספית  הרעילות  המתכות   .]2[ לדולפינים 
סף  מריכוזי  המקרים  ברוב  חרגו  לא  בהתאמה,  ובכליות,  בכבד 
ו–20  לכספית,  בכבד  לק"ג  מ"ג   400-100( המקובלים,  הרעילות 

מ"ג לק"ג בכליה לקדמיום(.
אצל פרטים של המין דולפינן מצוי מהשנים 2006-2004 נבדקו 
חומר   ,DDT( די–די–טי  אורגנו–כלוריים:  מזהמים  גם  בראשונה 
 ,PCB( ופי–סי–בי )הדברה נגד מזיקים המייצג זיהום ממקור חקלאי
בשימושים  הנמצאים  ביפנילים,   - להלן  כלור,  עתירי  ביפנילים 
תעשייתיים רבים, כמו תעשיות הפלסטיק ונוזלי קירור, ומייצגים 
זיהום ממקור תעשייתי(. חומרים אלה הם סינתטיים הידרופוביים, 
ואינם  השומן,  ברקמות  מצטברים  בסביבה,  יחסית  "חדשים" 
בסדר  נמוכים  היו   )1 )טבלה  הביפנילים  ריכוזי  ביולוגית.  פריקים 
שנמצאו  הריכוזים  לעומת  התיכון  הים  ממזרח  פרטים  אצל  גודל 
פחותה  חשיפה  עקב  כנראה  התיכון,  הים  ממערב  פרטים  אצל 
המקור  שהם  הימית,  לסביבה  המגיעים  תעשייתיים  לשפכים 
העיקרי למזהמים אלה. בניגוד למדינות כמו צרפת ואיטליה, שם 
דולפינים  ברקמות  הדי–די–טי  מריכוזי  גבוהים  הביפנילים  ריכוזי 
בהרבה  גבוהים  הכללי  הדי–די–טי  ריכוזי  היו  הנוכחי  במקרה   ,]1[

מריכוזי הביפנילים )טבלה 1(. למרות האיסור על השימוש בדי–די–
טי שהחל ב–1972 בארה"ב, ומשם התרחב לשאר מדינות המערב, 
מתגלים  עדיין   )DDE  - )די–די–ִאי  פירוקו  ותוצרי  ההדברה  חומר 
זמן  מפאת  גם  אחרים,  ימיים  חיים  ובעלי  דולפינים  של  ברקמות 

רמות מזהמים ברקמות דולפינים 
בישראל - תמונת מצב של כמעט 20 שנה

 אפרת שהם–פרידר ]1[*, אולגה יופה ]2[, 
דן כרם ]3[, מיה רודיטי–אלסר ]3[, עוז גופמן 
]3[ ונורית קרס ]1[

]1[ חקר ימים ואגמים לישראל

]2[ המכון הגיאולוגי

]3[ אוניברסיטת חיפה
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