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 בתגובה לפינוי כלובי הדגים במפרץ אילת השינוי במאספי פורמיניפרים בנתוניםמעקב אחר 

 שי אורון

 מגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית 4 למדעי החיים מחלקהה4 בנגב אוניברסיטת בן גוריון

 משה כפלוי ' דר', סיגל אברמוביץ' דר3 מנחים

 דרור אנגל' דר, בברלי גודמן' דר          

 רקע

באזורים הסמוכים  לרובהממוקמים  ,חלק ניכר מתעשיית הדגים בעולם מבוססת כיום על גידול דגים בכלובים

בעיקר בשל השחרור המוגבר של תרכובות , סביבתם המיידיתלמתקנים אלה ישנה השפעה ניכרת על . לחוף

ם יף המים וליצירת תנאים אנוקסיבגו( eutrophoication)העלול לגרום לאאוטריפיקציה  ,אורגניות ונוטריינטים

חוות הדגים מוקמו . שנים 11במפרץ אילת התקיימה חקלאות ימית של גידול דגים בכלובים במשך כ. בסדימנט

החשש לפגיעה הפוטנציאלית של . ירדן-בסמוך לגבול ישראל, מטרים מהחוף 300באזור החוף הצפוני במרחק של כ

משפטי וציבורי , ץ ובסביבה החופית היה במרכזו של ויכוח מדעיכלובי הדגים במערכת האקולוגית של המפר

הפסקת . 2001שהושלם בחודש יוני , על פינוי הכלובים שבעקבותיו הורתה המועצה הארצית לתכנון ובנייה

 . הקשורות לסדימנטאוכלוסיות   לחקור את תהליך השיקום שלפעילותם של כלובי הדגים יצרה הזדמנות ייחודית 

לפורמניפרים קיים יתרון משמעותי כסמנים ביולוגים , גניזמים המרכיבים את האקוסיסטמה הבנתוניתמכלל האור

(bioindicators )יצורים אלה  .לתנאי סביבה ולאומדן מידת ההשפעה של זיהומים אנתרופוגנים על האקוסיסטמה

מראים תגובה מהירה לשינויים בתנאי הסביבה בשל היותם יצורים חד תאיים המאופיינים על ידי מחזורי רבייה 

המגוון הטקסונומי העצום של מינים בנתונים הינו המקור לטווח הנרחב של . יחסית קצרים וקצב גדילה מהיר

שפורמיניפרים בנתונים העובדה .  זיהום שונים ההתאמות הביולוגיות ולתגובות השונות שהם מראים למקורות

היותם , בנוסף .ביולוגית ואנליטית בעלי משמעותקטנים יחסית מדגמים  איסוף תנפוצים בכמויות גדולות מאפשר

מהווה לעיתים קרובות סמן יחיד לתנאי הסביבה ששררו , אורגניזמים משקיעי שלד אשר נשמר היטב לאחר מותם

 .רופוגניתהום האנבזמן ואחרי הזי, לפני

 שיטות

מחקר זה מתמקד במעקב כמותי אחר השינויים החלים על  

מגוון ונפיצות המינים בסנטימטר העליון של הסדימנט על 

ידי איפיון מאסף תמותה ומאסף חי המזוהה על ידי צביעה 

המעקב נעשה על ידי דיגום חודשי  .Rose Bengalב 

עד  ברצף ונמשך, 2001 יוליב, הפינוי מיד לאחרשהחל 

של גלעיני סדימנט קצרים מתחנות קבועות , 2002דצמבר 

, המייצגות מרחקים שונים מאזור הפעילות של חוות הדגים

 2002בחודש אוגוסט  (1איור ) מטרים 22בעומק של 

 stipulacea Halophilaנצפתה הופעה של עשב ים מסוג 

ולכן נדגמו החל מחודש זה עלים ושורשים , באזור המחקר

בחודש יולי .  ים אפיפיטייםשל עשב הים עבור איסוף מינ

מכל אחת  ודגימות עשב ים גלעיני סדימנט נלקחושבמסגרתו  חודשים 2קה של סלאחר הפ דיגום אחרון נערך 2010

השוואה של מצב  מאפשרדיגום זה  .מתחנות המחקר באותו האופן בו נלקחו במהלך תקופת הדיגום הקודמת

בשונה . ושנתיים לאחר פינוי הכלובים, ר תחילת השיקוםאוכלוסיית הפורמיניפרים באזור המחקר כשנה לאח

ותצלום אויר  סכמה המתארת את טרנסקט הדיגום3 1 איור

המתעד את כלובי הדגים לפני שפונו עליו מסומנות תחנות 
  .הדיגום ביחס למיקום הכלובים
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מיד לאחר הדיגום או לאחר הקפאה באמצעות  זוהו הפרטים החיים בסדימנט ועל עשב הים , מהדיגומים הקודמים

לבחינה נוספת של  Rose Bengalמאוחר ב  ונצבעוטיות שלהם נהפיגמנטציה של הפרוטופלסמה והאצות הסימביו

        .פרטים חיים בצביעהמינות זיהוי א

 עיקריות תוצאות

מ "ס)של פני שטח הסדימנט  נבדקו דוגמאות

מכל דגימה . מכל אחד מחודשי הדיגום (ןעליו

נאסף מדגם מייצג של מאספי הפורמינירפים 

פרטים צבועים ולא )של מאסף התמותה 

 µו  >µ150, קציות גודלאמשתי פר( צבועים

זוהו טקסונומית  הפרטים שנאספו. >500

כל מ םייצוגייפרטים ו ,נספרו, למינים או סוגים

 מספקים תמותה מאספי. קבוצה תועדו בצילום

את   המאפייניםהמינים ונפיצות מידע על מגוון 

, החוף הצפוניבאזור סביבת הסדימנט החולי 

והיו צפויים לתעד את השינויים שחלו לאורך 

תוצאות המחקר הנוכחי , אולם. תקופת הדיגום

באופן מראות שמאסף התמותה אינו מתעד את 

, פורמיניפרההבמאספי השינויים ברור את 

מאחר וכמות הפרטים המתים עולה בסדרי 

המאסף המת  .גודל על מספר הפרטים החיים

הצטברות מאסיבית של  ככל הנראה מראה

שלדים השייכים לעשרות מינים שונים אשר 

בעקבות  (.2איור ) את האזור בעבר אכלסו

תהליך ההתאוששות של , ממצאים אלה

אוכלוסיות הפורמינירפים אופיין על ידי איסוף 

( מאסף חי)מדגם סטטיסטי של פרטים חיים 

תוצאות שהתקבלו ה .מהסדימנט ומעשבי הים

מראות כי ההעשרה מניתוח המאספים החיים 

 ככל הנראה האורגנית מכלובי הדגים גרמה

בסביבתם ( חסר חיים)ליצירת איזור אזואי 

לתקופה של כשנה מפינוי עד , המיידית

החלו להופיע  2002בחודש מאי . הכלובים

ת יטים חיים של פורמיניפרים בפראקציפר

 משפחתהשייכים בעיקר ל> µ150הגודל 

והחלה , בחודשים יולי אוגוסט ( פרטים לגרם סדימנט 20כ )נפיצותם הגיעה לשיא (. Nummulitids)הנומוליטים 

היה מטרים ממיקום הכלובים  40ו  10ת והמרוחק ותבתחנשנמצאו מספר הפרטים החיים . 2002לרדת עד דצמבר 

בחודש יולי  ,ום האחרוןבדיג. 2002עד סוף  מטרים ממיקום הכלובים 20באופן מובהק מאלה בתחנה הנמצאת  גדול

 0בתחנות  Nummulitidsמספרי פרטים חיים לגרם סדימנט של 3 3איור 
 µ150 הגדולים מ ,W80 ו W20, W40 ,(מתחת למיקום כלובי הדגים)

סיום לועד ( חודשיים לאחר הוצאת הכלובים) 2008החל מחודש אוגוסט 
הבדל  ישנו( 2002דצמבר  –יוני )בזמן תקופת השיקום  .תקופת הדיגום

למרות האופי הכתמי של תפוצת , W80ו  W20התחנות מובהק בין 
 (t(2) =4.0813, df =10, P =0.0022) 3 הפורמיניפרים החיים

מספרים גדולים ביותר של פרטים  W20נמצאו בתחנה  2010בדיגום יולי 
אשר בהן חלה רבייה  W80ו W40ואילו בתחנות , בעיקר צעירים, חיים

אולם רוב הפרטים , נמצאו מספרים נמוכים יותר, מסיבית שנה קודם לכן
 .היו בוגרים

 

, מאספים אלה. µ500 מינים נפוצים ממאספי התמותה הגדולים מ3 2איור 

 האחרונים אינם מתעדים את השינויים, µ150 כמו גם מאספי התמותה של
באזור לפני  קיים היהאשר  מאסףים גיצהם ככל הנראה מי .באוכלוסיות

 .ההעשרה האורגנית על ידי כלובי הדגים
A. Assilina ammonoides (Gronovius); B. Amphistegina lobifera, Larsson; C. 

Amphistegina lessonii, d’Ordigny; D. Ammonia beccarii (Linné); E. 

Amphisorus hermprichii Ehrenberg; F. Sorites orbiculus (Forsskal); G. 

Textularia spp.; H. Spiroloculina sp.; I. Borelis schlumbergeri (Reichel); J. 

Hauerina sp.; K. Peneroplis planatus (Fichtel and Moll); L. Triloculina 

trigulata (Lamarck).; M. Epistomaroides punctatus (Said)  
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אולם מספר הפרטים , הראתה תהליך התאוששות דומה לזה שהראו התחנות המרוחקות שנה לפני 20תחנה  ,2010

יחסי הגדלים באוכלוסית הנומוליטים החיים (. 3 איור)  מכל תחנה שנדגמה עד כה החיים בה היה גבוהה בהרבה

אותם החליפו , כאשר בחודשים הראשונים ניתן היה למצוא בעיקר פרטים צעירים, השתנו במהלך תקופת השיקום

דינאמיקה זו מתאימה לאוכלוסייה אשר אינה נמצאת עדיין בשיווי משקל ומראה . בהדרגה פרטים בוגרים יותר

 (.4איור )זור חדש או לאחר הפרעה או קטסטרופה שלבים ראשונים של התבססות בא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המתבטא אשר מראה דימורפיזם משמעותי ,  Assilina ammonoidesהנומוליטים אשר זוהו כחיים שייכים למין 

או  שלד מדוקק)הפחיסות שלו ובמידת , (לא חובקאו  חלקי ,פיתול חובק מלא)פיתול של השלד הבהבדלים בצורת 

ונמצא כקורלטיבי לשינויים בעומק המים וככל הנראה  תועד במחקרים קודמיםדימורפיזם זה . (5איור ) (נפוח

הנחשב לגבול , מטרים 22במחקר שלנו כל התחנות נמצאות בעומק של ) אקולוגיות שונות/מייצג אסטרטגיות רביה

מופע , חלקי מלא אומרבית הפרטים במאספים החיים הינם בעלי מופע נפוח עם פיתול חובק  .(הרדוד עבור מין זה

 . קשר בין מורפולוגיה זו לאואוטריפיקציה ישנוממצא זה מעיד שיתכן ו .מאספים המתיםבנדיר ביותר  זה

הו בעיקר וזו, נעשה אפיון ראשוני של מאספי הפורמיניפרה שהתפתחו בעקבות ההתבססות של עשב הים באזור

כל המינים אשר נמצאו על עשב הים מאפיינים גם  .ם באסוציאציה עם עשבי ים ואבניםמינים הידועים ככאלה החיי

  .ולכן יתכן כי מקורם במאסף המת הוא עשבי ים אשר כיסו את האזור בעבר, את המאסף המת

 

 

דינאמיקה של התבססות אוכלוסיה לפי יחסי 3 4איור 
חיים בדגימות מתחנה   Nummulitidsגדלים  של 

10W 2010ויולי  2002של  בזמן תקופת השיקום ,
יחס הגדלים באוכלוסיה . 2010ביולי  20Wותחנה 
 W 10דומה ליחס בתחנה  2010ביולי  W 20בתחנה 

  . שנה לפני

אופייני  Aטיפוס . A. ammonoides דימורפיזם ב3 5איור 
 ,דומיננטיים במאספים החיים Dו  Cטיפוסים , למאספים המתים

הופיע  Bואילי טיפוס  ,והתחילו להופיע כשנה לאחר פינוי הכלובים
מדגים את דפוס  D. 2010ביולי  W20במספרים קטנים בתחנה 

בנוסף לצבע הטבעי של הסימביונטים  Rose Bengal ב הצביעה
 .פרוטופלסמהב


