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  דיגום ובדיקת איכות משקעי קרקעית בנחל לכיש

  2013ריל אפ

  

גד עופר, רכז סביבה חקלאית, פסולת מוצקה ולחימה במזיקים באיגוד ערים בעקבות פניה של 

דגמנו ובדקנו משקעי קרקעית בנחל לכיש בין  2012לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה מאוגוסט 

. דו"ח זה מסכם את התוצאות , כשלושה קילומטר משפך הנחלהים לבין גשר הכניסה לאשדוד

ברזל ניקל, מנגן, לו עבור מתכות כבדות (כספית, קדמיום, כרום, עופרת, נחושת, אבץ, שהתקב

קוליפורמים קוליפורמים, (חיידקי ני כללי, מספרי אני, חומר אורגאפחמן אורגואלומיניום), 

 Total Recoverable( TRPH - ו  נים חצי נדיפיםא, ריכוז חומרים אורג)צואתי, אשריכיה קולי

Petroleum Hydrocarbons(   לקריטריונים בין  ,לריכוזים הטבעיים באזור מושוות . התוצאות

 2003שנים, באפריל  10לממצאי הדיגום שנערך לפני  ,לאומיים מקובלים לאיכות משקעי קרקעית

(חרות הלאומית לניטור מימי החופין של ישראל בים התיכון תכנית ה) ולממצאי 2003(קרס, 

   )2012וחובריו, 

  

  גום. די1

נקודות,  שבע. משקעי קרקעית נדגמו ב2013באפריל  10-הדיגום נערך באמצעות סירת גומי, ב

-LAC1Aמאמצע האפיק, באמצעות מחפרון ובאמצעות גלעין פרספקס חלול ושקוף (תחנות 

LAC7 חבל יבנה-מאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדודעופר  גד). התחנות נקבעו בתיאום עם 

אמצעות מתארים את התחנות אשר מיקומן נקבע ב 1ואיור  1טבלה  יגום.אשר גם ליווה את הד

GPS .  

  

  .2013אפריל  10נקודות דיגום משקעי קרקעית בנחל לכיש,  רתיאו: 1טבלה 

עומק  )Eקו אורך ( )Nקו רוחב (מיקום רתיאו תחנה
מים 
(ס"מ)

מרחק *
מתחנה 
LAC1A 
 (מטרים)

LAC1A 180 0 340157 48.92631038.526מ' משפך הנחל 

LAC2 100 550 340262 49.02431038.856מ' מערבית לגשר אורט 

LAC3 60 690 340156 49.04531039.943מ' מערבית לגשר אורט 

LAC4 1390 340182 49.21431039.331מול נקז בזק ופארק אתגרים 

LAC5 5 1850 340216 49.35331039.580מ' מזרחית לגשר הרצל 

LAC6 2270  340214 49.47531039.795  מול חוות לכיש  

LAC7 2770  340150 49.46831040.106  מול אתר חב' חשמל  

  הערכה *
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   .2013אפריל  10מפת נקודות הדיגום של משקעי קרקעית בנחל לכיש,  :1איור 

  

  

פלסטיק, הובאו ני כללי נדגמו לתוך מיכלי אני וחומר אורגאלבדיקות מתכות, פחמן אורג הדגימות

עד להמשך הטיפול בהן. הדגימות  )- C20למעבדה בקירור והוקפאו. הדגימות נשמרו בהקפאה (

 PAH – Polycyclic aromatic ים גםכוללהם חצי נדיפים (יניאלבדיקות חומרים אורג

hydrocarbons ( ו- TRPH )Total Recoverable Petroleum Hydrocarbons  (נדגמו אל תוך 

ונשמרו בקירור עד למשלוח למעבדה הבודקת (בקטוכם בע"מ) למחרת הדיגום.  זכוכיתצנצנות 

נדגמו אל תוך צנצנת סטרילית ונשמרו בקירור עד למשלוח למעבדה  חיידקיםדגימות לבדיקת 

  הבודקת (בקטוכם בע"מ) יום לאחר הדיגום.

  

  

  . בדיקות מעבדתיות2

יובשו בשיטת הליאופיליזציה והועברו י נאופחמן אורג משקעי קרקעית לבדיקת מתכות כבדות

 חנקתית העיכול בחומצנבדקו לאחר אבץ נחושת ו ניקל כספית,  מיקרון. 1000דרך נפה של 

לעומת השיטה הקודמת   1בתאי טפלון בתנור מיקרוגל,  שיטה אשר עברה ולידציהת זוכמר

, מנגן, עופרת, כרוםקדמיום,  .et al., 1989) (Hornungשהייתה נהוגה במחלקה לכימיה ימית 

מלך בתאי טפלון פלואורית ומי  הצמוחל ש בתרותעברזל ואלומיניום נבדקו לאחר עיכול עם 

לעומת השיטה הקודמת שהייתה נהוגה במחלקה  1בתנור מיקרוגל, שיטה אשר עברה ולידציה

                                                 
מסמכי הוולידציה נשלחו לרשות הלאומית להסמכת מעבדות, נבדקו ואושרו. אין הבדל משמעותי בתוצאות   1

  שהתקבלו בשתי שיטות העיכול של משקעי הקרקעית.
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של  עם גלאי Cold Vapourכספית נבדקה בשיטה של  .))ASTM )1983 (לכימיה ימית 

יתר המתכות נבדקו .  Millennium System PS Analyticalציה אטומית במכשיר פלואורסנ

, מכשיר חדש  Varian SpectrAA 280במכשיר (בלהבה  בספקטרוסקופיה של בליעה אטומית

 ,Varian SpectrAA 200במכשיר  Cd, Cr, Pb) או בתנור גרפיט (2012שהוכנס לשימוש בנובמבר 

GTA 120(אמצעות סטנדרטים בינלאומיים אשר עברו תהליך כימי זהה נבדק ב . דיוק השיטות

מהערך המאושר  קבלת התוצאהבכל המקרים התקבל אחוז השבה בתחום ות. גימלזה שעברו הד

(certified) נקבעה לאחר עיכול עם  יאורגאנ. תכולת פחמן כמפורט בנהלי המחלקה לכימיה ימית

ני כללי אחומר אורג עברה שינויים קלים. שרא )Gaudette et al., 1974( בשיטה של  דיכרומאט

(LOI- Loss on Ignition)  מעלות צלזיוס. 500נבדק על פי איבוד משקל בשריפה בטמפרטורה של  

 MNP ,SM-9221, ואשריכיה קולי נקבעו בשיטה מספרי חיידקי קוליפורמים, קוליפורמים צואתי

E, B, F פחמימנים ארומטיים נדיפים הכוללים ם חצי יניאחומרים אורג. בע"מ במעבדת בקטוכם

עם  EPA 8270שיטה המבוססת על   ) נבדקו במעבדת בקטוכם בע"מ לפי PAH'sטבעתיים (-רב

החומרים שנבדקו מופיעים רשימת . EPA 3550Bת הכנה של הדוגמאות המבוססת על טשי

טוכם נבדקו במעבדת בק )TRPH )Total Recoverable Petroleum Hydrocarbons. 1בנספח 

תעודות הבדיקה המקוריות שמורות בתיק המחקר . EPA 418.1בע"מ לפי שיטה המבוססת על 

 במחלקה.

  

  . בדיקה ויזואלית3

נדגמו בתחילת הדיגום ובסופו  , הקרובה ביותר לשפך הנחל, 1LACבתחנה  יםהסדימנט

)LAC1A סדימנט  נייגלע . נדגמו מספר, עם חול, אדמה ובוצהתמאוד הטרוגני היתהי ). הקרקעית

של חרסית בוצתית שחורה (להלן ס"מ  9-מתחתיו כחול והיה עליונים הס"מ  15 -כאשר בממוצע ב

דגימת חול ודגימת בוצה נלקחו לבדיקת מתכות ודגימה מעורבבת לבדיקת חומרים  בוצה).

ס"מ של בוצה  7ס"מ עליונים חול ומתחתיו  10-נמצאו כ 2LACבתחנה   .ם וחיידקיםיניאאורג

לבדיקת חומרים  יםנלקחו לבדיקה חול ובוצה למתכות כבדות, בוצה וחול מעורבב ה.שחור

ס"מ  18היה ברובו חולי (  4LAC- היה חולי וב  3LACהסדימנט בתחנות  .נים וחיידקיםאאורג

מתכות בדיקת נלקחה דגימת בוצה ודגימת חול ל 4LAC-מ ס"מ בוצה שחורה). 6-עליונים חול ו

 - (כהשכבה העליונה של הסדימנט .  נים וחיידקיםאבדיקות חומרים אורגצה לוחול מעורבב עם בו

 10של בוצה שחורה של  ומתחת לשכבה זאת, שכבההייתה של זיפזיף  5LACבתחנה ס"מ)   5

 .שתי השכבות נלקחו לבדיקת מתכות והבוצה נשלחה לבדיקת חומרים אורגאניים וחיידקים ס"מ.

הסדימנטים ולכן  וליים. לא ניתן היה להוציא גלעיןיו חה  6LAC – 7LACסדימנטים מתחנות 

  .גימותמוצגות תמונות של הד 2בנספח  .עם המחפרון נדגמו

  

הקרקעית הייתה חולית ברב , שנים לפני הדיגום הנוכחי  10,  2003באפריל בדיגום שבוצע 

לית של היה שיכוב ברור: שכבה עליונה חוהנחל  הקרובה לשפךתחנה רק ב ).2003התחנות (קרס, 

  בתחנה זו. 2013-, בדומה לממצא בס"מ  15 -שחורה של כ בוצה ומתחתיה ס"מ 7 -כ
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  ודיון . תוצאות4

ריכוז החומרים האורגאניים ומספרי ואת  3ריכוזי המתכות וטבלה מסכמת את  2טבלה 

הקרקעית, בתחנות בגלל הטרוגניות כאמור . 3 -2מסוכמים בטבלאות  החיידקים בדגימות

LAC1A, LAC2, LAC4, LAC5  מתכות ופחמן אורגאני בדקו נ(Corg) שתי שכבות של ב

כללית ניתן לראות כי ריכוזי המתכות והפחמן האורגאני בדגימות החול נמוכים מאלו  .הקרקעית

ידוע שהריכוזים הטבעיים של מתכות עולים ככל שגודל הגרגר  שבדגימות הבוצה, כצפוי.

  .  (Salomons and Forstener, 1984; Turekian and Wedepohl, 1961 )בקרקעית קטן יותר

   

  .2013אפריל  10מתכות כבדות במשקעי קרקעית בנחל לכיש,  ריכוזי: 2טבלה 

  

Station Hg Cd Pb Cu Zn Ni Mn Cr Fe Al 

 ng g-1 g g-1 dry wt wt % 

LAC1A 1.6 22.6 4.1 חול 1.7 4.0 2.1 43.2 19.6 0.14 0.23 

LAC1A 39.4 258 23.8 בוצה 26.2 126 35.5 594 128 3.61 5.07 

LAC2 6.5 82.6 4.2 חול 3.9 12.1 4.1 114 11.4 0.33 0.50 

LAC2 13.1 242 29.7 בוצה 38.9 105 47.1 533 90.6 4.43 6.66 

LAC3 4.9 56.1 2.7 2.9 10.5 3.1 90 6.9 0.19 0.26 

LAC4 6.7 117 4.0 חול 3.8 8.9 6.8 174 10.1 0.24 0.34 

LAC4 בוצה    192 583 52.8 37.1 172 33.3 502 74.1 3.05 4.38 

LAC5 16.1 224 7.9 עליון 13.1 46.2 18.8 401 55.0 2.00 2.65 

LAC5 29.0 275 31.5 בוצה 27.6 109 40.0 806 123 3.77 5.41 

LAC6 3.8 171 4.9 4.2 12.5 4.2 161 9.2 0.34 0.40 

LAC7 5.6 107 11.4 7.8 34.5 11.5 224 24.5 0.88 1.17 

ERL* 150 1200 47 34 150 21  81   

ERM* 710 9600 220 270 410 52  370   

תקנות הטלת 
ישראל -פסולת  750 600         

–רקע טבעי באזור 
         400 50 ריכוזים מרביים

 *Long et al., 1995-  בין המודגש, ריכוזים-ERL ל- ERM .(ראה טקסט) למעט ניקל   

  

נמוכים מהריכוזים  היוריכוזי הכספית והקדמיום  בוצה,  – 4LACלמעט דגימה בכל הדגימות, 

מניעת זהום הים (הטלת פסולת), לנמוכים מהריכוזים המופיעים בתקנות ו הטבעיים באזור 

   ).2(טבלה   1984 –התשמ"ד 
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  המקובל בארה"ב לאיכות קרקעיתקריטריון ריכוזי הכספית והקדמיום הם גם נמוכים בהרבה מ

ריכוז הכספית  4LACבדגימת הבוצה של תחנה . ) 2טבלה (  ERL – ERM 2 -הוא קריטריון ה

ואילו ריכוזו של הקדמיום   ERM - ל  ERL - בין הבתחום שגבוה מהריכוז הטבעי באזור ונמצא 

  גבוה מהטבעי לאזור.

 

כים יותר בדגימות החול , עם ריכוזים נמומתקבלת עבור המתכות האחרות שנבדקודומה תמונה 

, אבץוריכוזי העופרת, נחושת,  4LACבדגימת הבוצה של תחנה וגבוהים יותר בדגימות הבוצה. 

גם ריכוז הפחמן האורגאני היה גבוה יחסית לדגימות .  ERM -ל  ERL -נמצאו בתחום בין ה

בעיקר ,  יםפכים גולמישזרמו שדרכו מוקמה בכוונה מול מוצא נקז בזק    LAC 4תחנת האחרות. 

 2010ובשנת  2007שהתרחשו בשנת  בעת התקלות הגדולות במערכת הביוב העירונית  ,ביתיים

הממצאים בשטח תואמים למידע זה. ביוב גולמי הוא מקור לכספית ומתכות  (מידע מגד עופר).

  וגם לחומר אורגני. 

  

 ERM -ל  ERL -בין הבוצה וכרום היה בתחום  - 2LACנחושת הייתה בתחום זה גם בדגימת 

 ,LAC1Aדגימות בוצה  4-גם ניקל ב  .LAC1A, LAC2, LAC5דגימות הבוצה של ב

LAC2,LAC4, LAC5 היה בתחום בין ה- ERL  ל- ERMטריון זה , אולם כפי שיוסבר להלן, קרי

  ). 2013ככל הנראה לא רלוונטי לגבי ניקל באזור (קרס וחובריה, 

  

החלק האנתרופוגני של מתכת  יךלהערתקנות ניתן בנוסף להשוואת ריכוזים לאמות מידה או 

הפחתת (ביטול) החלק הטבעי מהריכוז הכולל בסדימנט. מקובל להשוות את  על ידיבסדימנט 

טבעי כגון אלומיניום או ברזל, כפי שבוצע  יריכוז המתכת (לנרמל) לריכוז מרכיב שמקורו העיקר

 )Herut et al., 1993(של ישראל  עבור סדימנטים של מים רדודים לאורך חוף הים התיכון

מראה את  2איור  .) Deskalakis and O’Connor, 1995(לדוגמה  ובמקומות אחרים בעולם

קיים קשר לינארי ישר (קו  . לריכוז האלומיניום ואבץ , נחושתכרוםניקל, ברזל, הקשר בין ריכוזי 

ובין ריכוז האלומיניום לניקל, מה  הברזל, ) בין ריכוז האלומיניום לריכוזי 2איור הרגרסיה ב

קיים קשר לאלומיניום, ולמעט והאבץ  , נחושתהכרוםשמראה על ריכוזים טבעיים לאזור. גם לגבי 

לדוגמה, ריכוז הנחושת מספר דגימות המסומנות בגרף, רוב הריכוזים בבוצה טבעיים לאזור. 

יכוז אינו חריג. כמו כן אולם, בהשוואה לאלומיניום הר ERL-בוצה גבוה מה - 2LACבדגימת 

   ריכוז הכרום באותה דגימה.  

  

  

                                                 
ומי מגדיר תח )(ERL-ERM Biotic Effect Range Median - Biotic Effect Range Low -ה קריטריון 2

הוגדר כריכוז הנמוך ביותר של  ERL -הריכוזים בהם צפויות השפעות על הביוטה השוכנת בקרקעית.
מייצג את הריכוז שבו במחצית מהמקרים  ERMמהמקרים.  10% -המתכת הגורם להשפעות ביולוגיות ב
בי מזהם מפרידים בין שלושה תחומים של ריכוזים לג ERL-ERM -נמצאו השפעות מזיקות.  לכן, ערכי ה

 ) השפעה ביוטית צפויה רק לעיתים נדירותERLאם הריכוז בסדימנט הוא מתחת לערך הנמוך (ספציפי: 
, צפויה השפעה ביוטית לעיתים ERM -ו ERL. אם הריכוז בסדימנט הוא בין שני הערכים,  (מצב טוב)

 .(מצב רע) רובותצפויות השפעות ביוטיות לעיתים ק ERM -ם הריכוז גבוה מהאאילו (מצב בינוני) ו
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. 2013 ואבץ בקרקעית נחל לכיש,נחושת כרום ניקל, . הקשר בין ריכוז אלומיניום לברזל, 2איור 
דגימות עם ערכים חריגים מסומנות בריבוע אדום. בנוסף, מופיעים באיור נתונים מהסקר של 

 .ERL -וערכי ה 2004-) החל מR12Cבגשר אורט ( הניטור הלאומית בתחנה תוכנתושל  2003
ורווח הסמך של   (Conf 1) , רווח הסמך של הדגימה(Regr) הקווים מסמנים את קו הרגרסיה

  ).Pred 1האוכלוסייה (
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בדגימת הבוצה של  ). 3(טבלה  PAHנמצאו חומרים אורגאניים חצי נדיפים בדגימות ולא  לא 

5LAC  התגלה חומר אחד- bis(2ethylhexyl)phthalate –  .בגבול הקביעה של השיטהTRPH  ,

או  מ"ג/ק"ג ללא קשר לריכוז הפחמן האורגאני 62-ל 19היה בתחום שבין מדד לשמן מינרלי, 

"ערכי סף ראשוניים  2004-מסמך של המשרד להגנת הסביבה מב. לטיב הקרקעית (חול או בוצה)

באזורי יישוב ולהגנת   TPH3 - ל מ"ג/ק"ג 100 של למזהמים בקרקעית" מוצע ריכוז סף מרבי 

 500האקוויפר, כאשר באזורים פחות רגישים (תעשיה, מסחר, חקלאות) הריכוז המרבי יהיה 

מ"ג/ק"ג ריכוז הנמוך מערך  62מ"ג/ק"ג. בדיגום הנוכחי של נחל לכיש, הריכוז המרבי שנמדד היה 

בתחום   TRPHנמדדו ריכוזי  2012י ביול שבוצע בים עמוקקרקעית הסף המוצע. בנוסף, בניטור 

  .(נתונים שלא פורסמו) מ"ג/ק"ג 30- ל 9שבין 

  

רשימת  .2013אפריל  10וחיידקים במשקעי קרקעית בנחל לכיש,  יםיחומרים אורגאנ :3טבלה 

  .1שנבדקו, עם גבולות הקביעה של השיטה מופיעה בנספח  SVOC-ה

  

Station LOI Corg TRPH SVOC’s Fecal Coliform Coliform E. Coli 

 wt % mg/kg dry wt MPN*/10 gr 

LAC1A 0.05  חול   

LAC1A 0.41 בוצה 0.92 19 #nd 5.1 6.9 3.6 

LAC2 0.15  חול   

LAC2 7.61 בוצה 1.00 62 nd <1.1 <1.1 <1.1 

LAC3 0.31 0.11 16 nd <1.1 <1.1 <1.1 

LAC4 0.15  חול   

LAC4 בוצה    0.33 1.97 21 nd 2.2 2.2 2.2 

LAC5 0.48  עליון   

LAC5 1.68 בוצה 0.97 19 & 9.2 9.2 9.2 

LAC6 1.39 0.10 34 nd 5.1 5.1 2.1 

LAC7 0.55 0.32 56 nd <1.1 <1.1 <1.1 

  
*most probable number, #not detected, &bis(2ethylhexyl)phthalate, concentration at 
the detection limit of 0.5 mg/kg dry wt 

  

  

ריכוז העופרת בקרקעית לא היה קשור לריכוז האלומיניום, אלה לריכוז הפחמן האורגני בדגימה 
). 3(איור 

                                                 
3  TPH – total petroleum hydrocarbon (נפט) הגדרת המדד תלויה בשיטת היה המדד הקודם לשמן מינרלי .

  הבדיקה.שיטת המיצוי מהקרקעית ו
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בנוסף,  .2013, : הקשר בין ריכוז העופרת לריכוז פחמן אורגאני בקרקעית נחל לכיש3איור 
), בתחנה R12C( מופיעים באיור נתונים מתוכנת הניטור הלאומית בתחנה בגשר אורט

הקווים מסמנים את קו . ERM-ERL -וערכי ה (R12B)מ' משפך הנחל  50הממוקמת 
  ).Pred 1ורווח הסמך של האוכלוסייה (  (Conf 1) , רווח הסמך של הדגימה(Regr) הרגרסיה

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בקרקעית,  ). אין תקנות לחיידקים3הדגימות (טבלה  7מתוך  4- נמוכים נמצאו ב מספרי חיידקים

לתקן הישראלי לאיכות מי ים המתאימים לרחצה   אולם השוואת הערכים שהתקבלו בדיגום זה

נמוכים  המספרים) מראה כי מ"ל מים 100 - ל Fecal Coliחיידקי  400 - (ערך מרבי  לבדיקה בודדת

  יחסית.

   

 השוואה לנתונים קיימים . 5

) ולממצאי 2003(קרס,  2003- בנחל ב ממצאי דיגום זה הושוו לממצאי הניטור הקודם שבוצע

מ'  50 מתחנה הממוקמתודוחות קודמים)  2012, 2011תכנית הניטור הלאומית (חרות וחובריו, 

(מתכות אחרות,  (R12C)ומתחת לגשר אורט  ) 2003(עופרת בלבד, החל משנת  (R12B)מהשפך 

הקרובה תחנה ת ורק בהקרקעית הייתה חולית ברב התחנו  2003כאמור, בניטור . )2004- החל מ

. בניטור הנוכחי, בכל  ס"מ 7 - שכבה עליונה חולית של כלשפך הנחל הייתה שכבת בוצה מתחת ל

 נמצאה בוצה מתחת לשכבה חולית. 7LAC - ו 6LACהתחנות, למעט שתי התחנות במעלה הנחל 

  תבטא גם בריכוזי המתכות שנמדדו.הסוג הקרקע 

  

דגימות של בוהניקל  ריכוז הברזל. 3-ו 2השוואה גרפית של ריכוזי המתכות מוצגת באיורים 

גשר הניטורים השונים  נופלים בתחום הטבעי של האזור למעט ברזל בשתי דגימות וניקל בדגימת 

  ERL - היה בגבול הנמוך של ה 1בדגימת הבוצה של תחנה  2003בדיגום . כרום 2010אורט בשנת 
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גבי דגימה אולם  הריכוז ככל הנראה טבעי, בהשוואה לריכוז האלומיניום. הדבר נכון גם ל

, 2013- ריכוז האבץ בדגימות היה טבעי ברוב הדגימות ב. 2013מהניטור הלאומי ודגימה מניטור 

- בוצה ב 4LACבתחנה  ונמדד ERL-. ריכוזים גבוהים מהטבעי וגבוהים וה2003-בכל הדגימות ב

. המצב לגבי נחושת דומה, כאשר 2011- 2009, 2004וגם בדגימות מגשר אורט בשנים  2013

אך עדיין גבוהות מהטבעי. ניתן לראות כי  ERL-הן מתחת לריכוז ה 2011-ו 2009-מות מהדגי

. באותו דיגום נמדד היה גבוה במיוחד וחריגגשר אורט  תנתחב 2010ריכוז המתכות שנמדדו בשנת 

כי  ). סביר2011ננוגרם לגרם) (חרות וחובריו,   5058בתחנה זאת (גם ריכוז מאוד גבוה של קדמיום 

שהתרחשו בתחילת חודש  קשורים להזרמת הביוב הגולמי לנחל 2010הריכוזים החריגים בשנת 

תמונה דומה .  2010במרץ  3-הדיגום במסגרת הניטור הלאומי בוצע ב .(מידע מגד עופר) 2010מרץ 

.  ERM -הריכוז שנמדד היה גבוה מריכוז ה 2010), כאשר בשנת 3מתקבלת גם עבור העופרת (איור 

  .2013-ועוד יותר ב 2011-לם, ניתן לראות כי הריכוזים הגבוהים ירדו באו

  
  

  . סיכום6

  ס"מ) של הקרקעית ברב תחנות הדיגום הייתה חולית. רק  10השכבה העליונה (לפחות

 השכבה העליונה הייתה זיפזיף. 5LACבתחנה 

 תחנות,  3-שכבת בוצה התגלתה מתחת לשכבה החול בLAC1A, LAC2, LAC4,   וגם

 ., מתחת לשכבת הזיפזיף5LACבתחנה 

  בסדימנט החולי טבעיים לאזורוהפחמן האורגאני ריכוזי המתכות. 

  בשכבת הבוצה גבוהים יותר מהריכוזים בסדימנט והפחמן האורגאני ריכוזי המתכות

, מה שמעיד על מצב ERM - ל ERL - בין ההיו  החולי, כצפוי. בחלק מהמקרים, הריכוזים 

 .ס"מ מפני הקרקעית 5לציין  כי שכבה זאת נמצאת בעומק שמעל  אולם, יש בינוני. 

 ) השוואה לאלומיניום, כמנרמל גיאוכימי, מראה כי רק בשתי דגימות לגבי כרוםLAC1A 

בוצה), הריכוזים שנמדדו  - 4LACודגימה אחת לגבי אבץ ונחושת (בוצה) -LAC5 - בוצה ו

 גבוהים מהטבעי לאזור.

  חצי נדיפים ולא לא נמצאו חומרים אורגאנייםPAH  5בכל הדגימות למעט דגימהLAC 

 בגבול הקביעה של השיטה בוצה, בה התגלה חומר אחד –

 TRPH ריכוז ה התגלה בכל הדגימות. לא נמצא קשר בין- TRPH  לבין ריכוז הפחמן

 האורגאני.

 דגימות אולם המספרים נמוכים. 7מתוך  4- חיידקים נספרו ב 

 2003-שונה מזה שהיה ב 2013-ר מראה כי המצב בהשוואה לממצאים קודמים מהאזו ,

בעיקר בגלל נוכחות בוצה מתחת לשכבה חולית. במספר מקרים נמדדו ריכוזים גבוהים 

, שנה בה התרחשו תקלות 2010של מתכות בקרקעית מתחת לגשר אורט, במיוחד בשנת 

 2013-ו ובריכוזי המתכות בתחנה זאת ירד 2010הגדולות במערכת הביוב העירונית. מאז 

  ברוב המקרים ריכוזי המתכות שנמדדו היו טבעיים לאזור.
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, ב' באב 4676. קובץ התקנות 1984 –תקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ד 
31.7.1984התשמ"ד,   

  
. 2004מרץ  –כול תעשיות, אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות להגנת הסביבה, אש המשרד

  ערכי סף ראשוניים למזהמים בקרקעות.
  

). איכות 2011רילוב, ג., וסילברמן, ג. (  חרות, ב., שפר, ע. , גורדון, נ., גליל, ב., טיבור, ג. תום, מ.
  H68/2011. דו"ח חיא"ל  2010מימי החופין של ישראל בים התיכון בשנת 

  
התוכנית ). 2012רילוב, ג., וסילברמן, ג. (  רות, ב., שפר, ע. , גורדון, נ., גליל, ב., טיבור, ג. תום, מ.ח

. דו"ח חיא"ל  2011דו"ח מדעי לשנת  –מימי החופין של ישראל בים התיכון  הלאומית לניטור
H78/2012  

  
. דו"ח חיא"ל 2003ל אפרי –). דיגום ובדיקת איכות משקעי קרקעית בנחל לכיש 2003קרס, נ. (

H23/2003 .  
  

השפעת בוצה משופעלת על הסביבה ). 2013קרס, נ. , שהם פרידר, א., לובינבסקי, ה. וגליל, ב. (
. דו"ח חיא"ל המוצא הימי של השפד"ן באזור 2012בשנת  כושנער םהדיגומיתוצאות   .הימית

H20/2013 .  
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  ורשימת חומרים אורגאניים חצי נדיפים שנבדק -1 נספח
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  תמונות מהדיגום – 2נספח 
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