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נחל אשלים

נחל אשלים שבשמורת מדבר יהודה זוהם בסוף יוני  2017במי בריכה תעשייתית שהכילה מזהמים שונים .בעקבות הזיהום הוחלט
לערוך ניסוי שיבחן באיזו מידה יכולה הזרמה של מים שפירים להקטין את ריכוז המזהמים בנחל .לצורך כך נבחרו שישה גבי מים,
שהמרחק המרבי ביניהם היה  150מטרים .בהמלצת הוועדה המלווה הוצאנו עוד טרם הניסוי משקע חרסיתי מקרקעית אחד הגבים,
כדי לבחון אם קצב הניקוי ועוצמתו בגב המטופל יהיו שונים מאשר בגבים האחרים .בכל הגבים נדגמה הקרקע בתוכם ובקרבתם.
לאחר מכן ,בשני אירועים נפרדים ,הוזרמו מים שפירים בספיקה של  15מ"ק/שעה לפרקי זמן של  70ו 73-שעות (1,050
ו 1,090-מ"ק ,בהתאמה) .לאחר כל אירוע הזרמה נדגמה הקרקע בתוך הגבים ובקרבתם ,ונדגמו המים שבתוך הגבים .בגב ,4
שבו הוסרה החרסית מהקרקעית ,לא נצפה הבדל ביחס לגבים האחרים ,לא בכמות המזהמים ולא בערך ההגבה .מתוצאות הבדיקה
עולה שיש מתאם גבוה בין המזהמים ,הם אינדיקטיביים זה לזה ,וכמשוער ,הטיפול הביא לירידה בכמות המזהמים במי הגבים
ובקרקע .רק בקרקע שבסמוך לגבים לא חל שינוי בולט בערכי הכלורידים ,וניתן להסביר זאת בעוצמת השטיפה הנמוכה .לאור
כמות המזהמים הרבה שנבדקה והמתאם הגבוה ביניהם ,מוצגים בדוח זה רק השינויים בערכי ההגבה ,פלואורידים ,כלורידים,
גופרית ,זרחן וארסן .נראה שהזרמת מים שפירים ,גם אם בכמות ספיקה קטנה במידה ניכרת משיטפונות טבעיים ,משפיעה לטובה
ומקטינה את כמות המזהמים בחלק הנחל שנשטף ,אולם ברור שאין די בכך כדי לסלק את המזהמים מהנחל .נראה כי תוצאות
הניסוי הן נתון חשוב ,המצביע על היכולת להטות את הכף לגיבוש תוכנית להזרמת מים שפירים לאורך המעוק של נחל אשלים
כחלק מתוכנית לשיקום הנחל.

מבוא
השימוש בבריכות פוספוגבס נפוץ בעולם ,ובעבר היו בריכות אלה
מעורבות באירועי זיהום סביבתי (לסקירת ספרות בנושא ראו שפירא
וחן .)2018 ,עקב קריסת דופן בריכה  3במישור רותם ב 30-ביוני
 ,2017זוהם נחל אשלים שבשמורת מדבר יהודה לכל אורכו ,ובגבים
שבתוואי נקוו בריכות מים רבות (לריכוזי המזהמים שהיו בבריכה 3
ראו שפירא וחן .)2018 ,עד כה לא ידוע מהי כמות המים המדויקת
שזרמה בנחל ,ועל פי ההערכה היא נעה בין  100,000ל 250,000-מ"ק.
לאחר שאיבה ואידוי טבעי של המים לאורך חודשי הקיץ ,לא נותרו
בנחל מים מזוהמים גלויים על פני השטח ,אלא רק משקע מלחים ,גבס
ומזהמים שונים כמתכות כבדות ,פלואור ,זרחן וגופרית .בניסוי שנערך
בנחל ב 18-ביולי  2017נמצא שמי שתייה שהוספו לגב מזוהם ויבש
הפכו חומציים תוך זמן קצר ,וערך ההגבה ( )pHהיה בין  2ל .3-אגן
הניקוז של הנחל אינו גדול ,שטחו משתרע על פני כ 20-קמ"ר ,לכן
תדירות השיטפונות בו נמוכה ועוצמתם חלשה .זו הסיבה שקטנים

הסיכויים שבשנים הקרובות יהיו שיטפונות חזקים ,שיהיה בכוחם
לסחוף את המזהמים ולנקות את הנחל .יש גם חשש שאירוע גשם חלש
אומנם ימלא את הגבים במים ,אולם לא יגיע לכדי זרימת נגר חזקה ,וכך
יחזור הזיהום לפני השטח ,ומצבו יהיה כבתחילת יולי .2017
לצורך מזעור הזיהום בנחל הוחלט לבחון את השפעת ההזרמה של
מים שפירים בספיקה של כ 400-מ"ק/שעה ,מאמצע הנחל – תחילת אזור
המעוק – שם רצפת הנחל היא בעיקרה סלעית .כמות המים המתוכננת
להזרמה קטנה בהרבה מכמות המים הזורמים בשיטפון רגיל ,ובהתחשב
בכך שבספיקות נמוכות עוצמת הטורבולנציה של המים ויכולת הסעת
הסחף חלשות ,עלתה השאלה באיזו מידה כמות מים קטנה שכזו תשפיע
לטובה על הנחל.
על מנת לבחון את השפעת ההזרמה ולהבין בצורה מבוקרת את
השפעתה של זרימה טבעית חלשה בנחל ,הוחלט על ביצוע ניסוי ראשוני
בספיקת מים נמוכה (כ 15-מ"ק/שעה ,כ 146-שעות בסך הכול) ,לאורך
שישה גבים.
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דוח זה מתאר את ניסוי ההזרמה בספיקה נמוכה.
מטרת הניסוי הייתה אפוא לבחון אם זרימת מים שפירים מקטינה
את המזהמים בגבים ובקרקע בנחל אשלים ,ואם כן ,באיזו מידה היא
עושה זאת .מטרת המשנה הייתה לבחון את קצב ירידת ריכוזי המזהמים
בגבים ובקרקעית הגבים במהלך ההזרמה.

שיטות
בניסוי נעשה שימוש בצינור מים שפירים שהונח מקו צפית .מקור המים
היה במי התפלה ,והם הכילו כ 40-מ"ג/ל מלחים .הצינור הונח באופן
מיוחד להשקיית עצי השיטה הגדלים בחלקו התחתון של נחל אשלים,
מדרך העפר ובמעלה הנחל עד לתחתית המעוק .מהצינור נפרש צינור
נוסף ,והוא הונח במעלה המעוק לאורך כ 150-מטר .ספיקת המים
המוזרמים – מים באיכות מי שתייה – הייתה כ 15-מ"ק/שעה למשך 73
שעות .לצורך זיהוי הגבים במהלך הניסוי ,סומנו כל השישה בדגלונים
ובתגי מתכת עם מספור ייחודי (טבלאות  .)2 ,1בהמלצת הוועדה
המלווה ,לפני תחילת הדיגום נחפרה קרקעית גב  4עד לעומק של כ15-
ס"מ ,והוצאה ממנה ידנית השכבה החרסיתית (איורים .)2 ,1

איור  :3גב  4לאחר הוצאת שכבת החרסית ולאחר התחלת ניסוי ההזרמה

איור  :4גב  3במהלך ניסוי ההזרמה .ברקע תותח גז שהופעל במהלך הניסוי כדי להרחיק
חיות בר

טבלה  :1מיקום הגבים ונפחם

איור  :1גב  4לפני הוצאת שכבת החרסית שבקרקעית הגב

איור  :2גב  ,4תקריב ,תהליך הוצאת שכבת החרסית מקרקעית הגב

ברור היה לחברי הוועדה שלא יהיה בכוח עוצמת ההזרמה לסחוף
את הבוצה המזוהמת של הגב ,לכן הומלץ לעשות זאת באופן ידני באחד
מהגבים ,לפני תחילת הניסוי ,ולבחון אם הפעולה תגרום לשינוי בריכוז
המזהמים ובקצב סילוקם .דיגום זמן  T0בוצע בנחל לפני התחלת
ההזרמה ,והוא נקודת הייחוס למצב הנחל המזוהם לפני הטיפול .לאחר
כל אירוע הזרמה (איורים  )4 ,3בוצע דיגום ( T1ו ,T2-בהתאמה),
ושבוע לאחר הניסוי בוצע דיגום לשלושת הגבים שעל פני השטח שלהם
עדיין נקוו מים (.)T3

שם הגב

מספר תג

נ"צ

נפח גב מוערך ()m3

Gev1

150

552778
231289

110

Gev2

149

552783
231320

30

Gev3

148

552779
231341

42

Gev4

147

552767
231358

6

Gev5

146

552766
231402

5

Gev6

145

552779
231425

2

הערות
מעלה הנחל

צמוד לגב  3ונקי מבוץ

מורד הנחל

פרוטוקול הניסוי
 .1סימון ומדידה של שש חלקות הניסוי ,כל חלקה כללה את הגב ואת
משטח הקרקע שלידו.
 .2הוצאת קרקע חרסיתית מקרקעית גב ( 4חפירה לעומק של כ15-
ס"מ ולכל שטח הגב).
 .3דיגום קרקע בסמוך לגבים ומקרקעית הגבים (לא היו מים בגבים
לפני ההזרמה).
 .4הזרמת מים למשך  73שעות רצופות ( 1,050מ"ק).
 .5דיגום לאחר יממה בששת האתרים .נדגמו המים ,קרקעית הגב
והקרקע הסמוכה להם.
 .6המשך הזרמה למשך  73שעות רצופות ( 1,090מ"ק).

א' צוער ,ה' בן שחר ,ג' נורקין ,ש' ישכרוב ,א' רוזנבר
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 .7דיגום לאחר יממה בששת האתרים .נדגמו המים ,קרקעית הגב
והקרקע הסמוכה להם.
 .8דיגום המים בגבים כשבוע לאחר סיום ההזרמה (בגבים שנותרו
בהם מים).

כשבוחנים את השפעת שלבי הניסוי השונים על ערכי מזהמים כגון
ערך הגבה ,פלואורידים ,כלורידים וארסן (איורים  7עד  10בהתאמה),
ניכרת ירידה ברורה בכמות המזהמים.

טבלה  :2פירוט שלבי הניסוי ,ציר הזמן וכמויות הזרמה
פעולה

שלב

תאריך ביצוע

הערות

1

סימון חלקות ומדידת נפח
הגבים

13.9

כולל הוצאת קרקע מגב 4

2

דיגום זמן T0

1.10

מצב המזהמים בנחל לפני טיפול

3

הזרמת מים

12–15.10

למשך כ 70-שעות ) 1,050מ"ק(

4

דיגום זמן T1

16.10

לא ניתן היה להגיע לגב 1

5

הזרמת מים

19–23.10

למשך כ 73-שעות ) 1,090מ"ק(

6

דיגום זמן T2

24.10

לא ניתן היה להגיע לגב 1

7

דיגום מים נוסף )(T3

1.11

רק בגבים  2 ,1ו 3-נשארו מים

בכל בדיקה נבדקו החומרים הבאים במעבדת "בקטוכם" :ריכוזי
פוספט ,סולפאטים ,כלורידים ,סולפיד ,גופרית חופשית ,כלל מוצקים
מומסים ,פלואוריד ,סריקת ריכוזי מתכות כבדות (במים ובחומצה),
ריכוז חומר אורגני  TOCורמת  .pHכל הנתונים נותחו בתוכנת R
גרסה .3.4.1

תוצאות
בניתוח הממצאים נמצא מתאם גבוה בין רוב המזהמים שנבדקו ,וכן
נמצא מתאם שלילי בין ערך ההגבה לבין שאר המזהמים (איור  .)5עם
זאת המתאם אינו חזק ואינו ליניארי (איור  .)6בשל הפשטות שבמדידת
ערך ההגבה בשדה ,נראה כי זה המדד הנוח ביותר לבדיקת שדה של
רמת הזיהום בנחל .אולם חשוב לתת את הדעת לכך שגובה ערך ההגבה
אינו מעיד באופן ישיר על עוצמת הזיהום ,ויש להתחשב גם בכך
שהמתאם אינו חזק וישיר .רק לאחר בדיקות מעבדה של המזהמים ניתן
יהיה להבין טוב יותר את רמת המזהמים בנחל.

איור  :6מטריצה המתארת את המתאם בין המזהמים העיקריים :ערך הגבה ),(pH
כלורידים ) ,(Chlorideפלואורידים ) ,(Fluorideסולפט ) ,(Sulfate kitזרחן ),(P
וארסן ) .(Asהמספרים וגודל הספרות משקפים את עוצמת המתאם ,והכוכביות
האדומות מציינות את רמת המובהקות .הקו האדום מתאר מגמה כללית בשיטת
ממוצע רץ ) .(running averageשמות המזהמים רשומים באלכסון המטריצה.
באלכסון מתוארת גם היסטוגרמת שכיחות הערכים של כל חומר .לדוגמה,
בפינה השמאלית העליונה מוצג הקשר בין ערך הגבה לכלורידים כגרף )תא
שמאלי ,שני מלמטה( וערך המובהקות ביניהם )תא עליון ,שני מימין(

איור  :7השוואה בין ערכי הגבה בזמני הדיגום השונים בכלל הנתונים )קרקע ומים(.
ניתן לראות שלאחר ההזרמה עלה ערך ה pH-באופן ניכר .הקו הכהה מסמן
חציון ,החלק הצהוב מציין את סטיית התקן ,והנקודות האדומות מייצגות את
נתוני תוצאות הדיגום

איור  :5מטריצת מתאם )קורלציה( בין כלל המזהמים שנבדקו .ניתן לראות מתאם גבוה
בין ריכוזי החומרים ,וכן שערך ההגבה ) (pH_Allקורלטיבי לרוב המזהמים
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כאשר בוחנים את ההבדל בין גב  ,4שהקרקע החרסיתית הוצאה
ממנו טרם הניסוי ,לבין שאר הגבים ,שלא טופלו באותו אופן ,לא נמצא
שהוצאת הקרקע גרמה לשינוי בתוצאות (איור  .)11במבחן א-פרמטרי
לתוצאות המזהמים וערך הגבה בקרקע מתוך הגב ,נמצא שלא היה
הבדל מובהק בין תוצאות ערך ההגבה של גב  4לבין שאר הגבים
) )one-sample Wilcoxon test; V = 3, p = 0.625בשלב ניסוי
 .T2תוצאה דומה התקבלה בשאר שלבי הניסוי ( )T2, T1, T0בבדיקת
ערך הגבה ,פלואוריד וכלוריד.

איור  :8השוואה בריכוזי הכלורידים בזמני הדיגום השונים בכלל הנתונים )קרקע ומים(.
ניתן לראות שלאחר ההזרמה ירד ריכוז הכלורידים באופן ניכר .הקו הכהה מסמן
חציון ,החלק הצהוב מציין את סטיית התקן ,והנקודות האדומות מייצגות את
נתוני תוצאות הדיגום

איור  :11תוצאות כלל דגימות ערך ההגבה בגב  4ובשאר הגבים .לא נמצא ביניהם הבדל
ברור .הבחינה היא לשלב ניסוי T2

איור  :9השוואה בריכוזי הפלואוריד בזמני הדיגום השונים בכלל הנתונים )קרקע ומים(.
ניתן לראות שלאחר ההזרמה ירד ריכוז הכלורידים באופן ניכר .הקו הכהה מסמן
חציון ,החלק הצהוב מציין את סטיית התקן ,והנקודות האדומות מייצגות את
נתוני תוצאות הדיגום

איור  :10השוואה בריכוזי ארסן בזמני הדיגום השונים בכלל הנתונים )קרקע ומים(.
ניתן לראות שלאחר ההזרמה ירד ריכוז הארסן באופן ניכר .הקו הכהה מסמן
חציון ,החלק הצהוב מציין את סטיית התקן ,והנקודות האדומות מייצגות את
נתוני תוצאות הדיגום

בבחינה פרטנית של שינוי במזהמים וערך הגבה בקרקעות שבתוך
כל גב ובסמוך אליו (איורים  11עד  ,16וכן  18עד  )20מסתמנת מגמה
ברורה ,אם כי עם שונות גדולה בין הגבים השונים .כמו כן לא נראה
הבדל בין גב  4לשאר הגבים ,למרות העובדה שמקרקעית גב  4הוצאה
השכבה החרסיתית המזוהמת לפני הזרמת המים .המקרה היחיד שבו לא
נמצאה הקטנת ריכוז מזהמים לאחר השטיפה היה בריכוז הכלורידים
בקרקע שבסמוך לגב (איור .)17

איור  :12השוואה בערך ההגבה בקרקע שבתוך הגבים השונים לאורך זמן הטיפול.
ניתן לראות עלייה ברורה ,אם כי בקצב שונה בין הגבים .לא נראה שגב  4מגיב
באופן שונה בהשוואה לשאר הגבים .הדיגום בזמן  T1או  T2אינו כולל את גב ,6
מפני שלא ניתן היה להגיע אליו במהלך ההזרמה
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א' צוער ,ה' בן שחר ,ג' נורקין ,ש' ישכרוב ,א' רוזנבר

איור  :13השוואה בערך ההגבה בקרקע שבסמוך לגבים השונים לאורך זמן הטיפול.
ניתן לראות עלייה ברורה ,אם כי בקצב שונה בין הגבים .לא נראה שגב  4מגיב
באופן שונה בהשוואה לשאר הגבים .הדיגום בזמן  T1או  T2אינו כולל את גב ,6
מפני שלא ניתן היה להגיע אליו במהלך ההזרמה

איור  :16השוואה בריכוז הכלוריד בקרקע שבתוך הגבים השונים לאורך זמן הטיפול.
ניתן לראות ירידה ברורה בכל הגבים .לא נראה שגב  4מגיב באופן שונה
בהשוואה לשאר הגבים .הדיגום בזמן  T1או  T2אינו כולל את גב  ,6מפני שלא
ניתן היה להגיע אליו במהלך ההזרמה

איור  :14השוואה בריכוז הפלואוריד בקרקע שבתוך הגבים השונים לאורך זמן הטיפול.
ניתן לראות ירידה ברורה ,אם כי בקצב שונה בין הגבים .לא נראה שגב  4מגיב
באופן שונה בהשוואה לשאר הגבים .הדיגום בזמן  T1או  T2אינו כולל את גב
 ,6מפני שלא ניתן היה להגיע אליו במהלך ההזרמה

איור  :17השוואה בריכוז הכלוריד בקרקע שבסמוך לגבים השונים לאורך זמן הטיפול.
לא נראה שינוי מגמה ברור לאחר השטיפות .לא נראה שגב  4מגיב באופן שונה
בהשוואה לשאר הגבים .הדיגום בזמן  T1או  T2אינו כולל את גב  ,6מפני שלא
ניתן היה להגיע אליו במהלך ההזרמה

איור  :15השוואה בריכוז הפלואוריד בקרקע שבסמוך לגבים השונים לאורך זמן הטיפול.
ניתן לראות ירידה ברורה בכל הגבים .לא נראה שגב  4מגיב באופן שונה
בהשוואה לשאר הגבים .הדיגום בזמן  T1או  T2אינו כולל את גב  ,6מפני שלא
ניתן היה להגיע אליו במהלך ההזרמה

איור  :18השוואה בערך ההגבה בגבים השונים לאורך זמן הטיפול .בזמן  T3היו שלושה
גבים בלבד שנותרו בהם מים .נראית עלייה ברורה בערך ההגבה .גב  1נדגם
לראשונה רק ב ,T3-מפני שלא היה נגיש קודם לכן

הזרמת מים שפירים לניקוי מזהמים
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ככלל ניתן לראות שינוי חיובי לאורך זמן ,הן בקרקע והן במים שבגבים,
וגם בבחינה פרטנית של ערכי המזהמים בגבים השונים ניכרת מגמת
שיפור (טבלה  .)3בגב  4לא נמצא שינוי ביחס לשאר הגבים ,אף על פי
שעוד טרם השטיפה הוסר מקרקעיתו הבוץ החשוד כמזוהם .בדיקות זמן
 T0מראות שלמרות הסרת הבוצה ,קרקעית הגב הייתה מזוהמת בדומה
לשאר הגבים שנבדקו.
טבלה  :3חציון מזהמים בזמנים השונים ובאתרי הדיגום השונים

איור  :19השוואה בריכוז הכלוריד בגבים השונים לאורך זמן הטיפול .בזמן  T3היו שלושה
גבים בלבד שנותרו בהם מים .נראית ירידה בריכוז הכלוריד עד לריכוז מסוים.
גב  1נדגם לראשונה רק ב ,T3-מפני שלא היה נגיש קודם לכן

איור  :20השוואה בריכוז הפלואוריד בגבים השונים לאורך זמן הטיפול .בזמן  T3היו
שלושה גבים בלבד שנותרו בהם מים .נראית ירידה בריכוז הפלואוריד .גב 1
נדגם לראשונה רק ב ,T3-מפני שלא היה נגיש קודם לכן

תוצאות דומות התקבלו גם בבדיקת המזהמים במי הגבים .מאחר
שלפני ההזרמה כל הגבים היו ריקים ממים ,אין דיגום זמן  .T0כשבוע
לאחר סיום הניסוי ביצענו דיגום נוסף ,למים בלבד (מוגדר כ.)T3-
באותו זמן היו מים בשלושה גבים בלבד.

דיון
מאיורים  5ו 6-אפשר להסיק שערך ההגבה ( )pHהוא מדד בעל מתאם
טוב לרוב המזהמים ,ומאחר שנוח לבצע בדיקת ערך הגבה בשדה ,נכון
להשתמש במדד זה בשדה כאינדיקטור לעוצמת הזיהום .עם זאת חשוב
לזכור שהמתאם אינו חזק ,ולא תמיד הוא מעיד על מצב המזהמים ,לכן
מעת לעת יש לקבל תוצאות דיגום מלאות ממעבדה .תוצאות ניסוי הזרמת
המים ,למרות הספיקה הנמוכה ,מציגות ירידה בריכוז המזהמים בנחל.

דיגום

מזהם

T0

T2

T1

T3

בתוך גב

כלוריד

1685.5

231

122

בתוך גב

ערך הגבה

2.585

3.98

4

בתוך גב

פלואוריד

3962.5

229.75

109.25

בסמוך לגב

כלוריד

1986

745

2037

בסמוך לגב

ערך הגבה

2.44

6.04

5.95

בסמוך לגב

פלואוריד

5356.25

98.83

173.25

מי גב

כלוריד

57

60

59.5

מי גב

ערך הגבה

3.22

7.03

6.5

מי גב

פלואוריד

93

39.5

18.1

על פי רוב לא נמצא הבדל מהותי בין תוצאות בדיקות הקרקע
שבתוך הגב לבין בדיקות הקרקע שבקרבתו ,למעט בכמות הכלורידים
בקרקע הסמוכה לגב .בכל שלבי הניסוי לא נמצא שינוי בכלורידים.
הסיבה לתוצאה זו אינה ברורה ,וייתכן שהיא קשורה לעוצמת השטיפה
הנמוכה .בשל התייבשות הגבים ,דיגומי המים בגבים היו מועטים ביחס
לדיגומי הקרקע .מאותה סיבה בוצע גם דיגום המים במועד מאוחר
יותר ,שבוע לאחר סיום ההזרמה .בגבי המים נמצאה תוצאה דומה,
המוכיחה שההזרמה שיפרה את איכות המים באופן ניכר.
תוצאות הניסוי הנוכחי מעידות שלהזרמת מים יש יכולת לנקות את
הזיהום בנחל ,אולם באופן מוגבל בלבד .לאור התוצאות האלה אנו
סבורים שנכון לאפשר הזרמה גדולה יותר של מים (כ 400-עד 600
מ"ק שעה) לאזור מעוק הנחל ,כדי לנקות את הנחל מהזיהום ניקוי
חלקי ,זאת בהנחה שבעתיד הקרוב לא יתחולל שיטפון .מסקנה חשובה
נוספת העולה מניסוי זה היא שהזרמת מים שפירים בנחל לא תנקה את
הנחל מזיהומים באופן מלא ,כיוון שכך אין לצפות מההזרמה להביא
לניקוי המוחלט של הנחל ,אלא רק להורדת ריכוז המזהמים בו .אגב זאת
חשוב לזכור שניסוי הזרמה זה מתאר את מצב הנחל בחלקיו הקניוניים,
שמרביתם משטחי סלע וכמות הקרקע בהם קטנה.
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