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 משמשת לניטור זיהומי דלק הערכת יעילות השיטה ה
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 המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר אילן (1)
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הנחשבים כבעלי השפעה טוקסית גבוה לאדם כך שדליפות  Hydrocarbon'sדלקים מורכבים ממאות 

תחנות דלק בהם התרחשו  400 -מתחנות דלק עלולות לזהם נפחי מים גדולים. במישור החוף ישנן כ

נמצאה בריכוז הגבוה מהתקן. בארות מנוטרת באמצעות מדידת ריכוזם  40% -אירועי דליפה שבכ

 -ו MTBEינדיקטורים ובמידה שריכוזם אינם חורג מהתקן המים נחשבים כבטוחים לשתייה. א 27של 

BTEX  כלולים ברשימה זו ומשמשים לניטור התווך הרווי באתרים בהם התרחשה דליפה.  שיטה זו

.  השיטה נכתבה על ידי קבוצת WHO -וה EPA -מקובלת ברוב העולם המערבי ומומלצת על ידי  ה

 ,British Petroleum  ,Chevron, Exxonשמומנה ממספר ארגונים שהעיקריים שבהם: מחקר עצמאית 

Shell    .וחיל האוויר האמריקאי 

מחקר זה בדק את האפקטיביות של שיטה כללי לאיתור ולניטור זיהומי דלק באקוויפר ובמי ההפקה 

 .BTEX -ובייחוד את השימוש ב
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Grain detachment during shale-water interaction causes water contamination 

Kreisserman, Y., Emmanuel, S. 

Institute of Earth Sciences, Hebrew University of Jerusalem, Israel 

yevgeny.kreisserman@mail.huji.ac.il 

The exploitation of shale gas and oil has revolutionized the global energy sector. As well as 

having widespread financial implications, shale oil and gas have raised much environmental 

concern. The hydraulic fracturing technique that is central to these plays leads to water-rock 

interaction in the subsurface that can cause contamination in groundwater aquifers. It is 

often assumed that the main mechanism by which shales contaminate water is via the 

dissolution of mineral phases in the rock. However, the physical detachment of mineral 

grains from the rocks could also be a significant source of contamination. In this study, we 

found that the dissolution of carbonate minerals in shales leads to the detachment of 

embedded pyrite grains. To quantify the total contaminating particles removal from the rock 

surface we carried out a series of experiments. Two separate systems were built to measure 

the changes of the rock surface due to water interaction. Atomic force microscope was used 

to measure in-situ detachments in the micro scale during the water-rock contact. For a 

bigger scale imaging each rock sample was placed in a flow-through chamber and was 

imaged before and after interaction with water using environmental scanning electron 

microscope. Both of the measured scales showed pyrite grains detachment coupled with 

carbonate minerals dissolution. These measurements demonstrate new mechanism which 

delivers contaminating particles into formation water. 
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 מדידות גיאופיזיות של זיהום מתכות כבדות בקרקע

 שלם, ת., דגן, ח., פורמן, א.

 וסביבתית, הטכניון הפקולטה להנדסה אזרחית

tshalem@campus.technion.ac.il 

זיהום של קרקע ושל מי תהום באופן כללי, ועל ידי מתכות כבדות בפרט, הוא איום חמור על 

מהקרקעות החקלאיות בדלתא של  40%בריאות האדם, במיוחד במדינות מתפתחות כמו סין בה 

של המדינה, מזוהמות במתכות  נהר הפנינים, אזור המספק חלק גדול מהתוצרת החקלאית

כבדות. כחלק מתהליך הטיפול, יש צורך בניטור מדויק, מהיר וזול שיספק מידע על ריכוזי 

עשוי להיות אלטרנטיבה לטכניקות  (SIP) המזהמים ופריסתם בזמן ובמרחב. קיטוב מושרה

ב של תדרים זרם חילופין בטווח רח ,SIP הדגימה המייגעות בהן נעשה שימוש בדרך כלל. בשיטת

היא שיטה  SIP .מוזרק לתוך הקרקע והפוטנציאל שנוצר כתוצאה מכך נמדד לאורך נתיב הזרם

בעלת פוטנציאל רב לניטור מתכות כבדות, משום שהיא רגישה גם לשינויים בהרכב הכימי, הן 

של היונים הספוחים אל חלקיקי הקרקע והן של תמיסת הקרקע, וגם לממשק בין שתי הפאזות. 

ניות הגבוהה של מתכות כבדות לספיחה מצביעה על כך שהחתימה החשמלית שלהן עשויה האפי

 .להיות משמעותית, גם בריכוזים נמוכים יחסית

מטרת המחקר היא לבדוק את החתימה החשמלית של קרקע מזוהמת במתכות כבדות, באופן 

כות כבדות שונות שאינו טומוגרפי. באופן ספציפי, אנחנו חוקרים את החתימה החשמלית של מת

במצב שיווי משקל באמצעות ניסויי אצווה ואת השינויים בזמן לאורך עמודת קרקע באמצעות 

ניסויי זרימה. בכל אחד מהניסויים המעבדתיים נחקרות ההשפעה הייחודית של המתכות 

הבודדות, ההשפעה של האינטרקציה ביניהן ותהליך השיקום של הקרקע. מתוך התוצאות 

יבי במטרה להפריד את רכ Cole-Cole סויי המעבדה אנו מפתחים ומכיילים מודלשיתקבלו בני

הפולריזציה. נשתמש בפרמטרים של מודל זה כדי להתאים מודל מונחה נתונים. לסיום, נאמת 

 .את המודל תוך שימוש בדוגמאות קרקע מזוהמות מדרום סין

ניסויי הזרימה ניתן לראות ירידה בתוצאות ראשוניות של מתכת בודדת, הן מניסויי האצווה והן מ

בפאזה שמתקבלת בקרקע ככל שריכוז המתכת גדל, דבר המצביע על ספיחה חזקה של 

המתכות בשכבת סטרן. כמו כן נצפה שינוי בזמן הרלקסציה. אנו נציג נתונים גולמיים מניסויי 

כדי המעבדה וממדידות של דוגמאות קרקע מזוהמות מסין והתאמה של התוצאות למודלים 

 .להסביר את ההתנהגות של המערכת שלנו
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 שיקום אקוויפרים מזוהמים: התמודדות עם הטרוגניות האקוויפר

 מורנו, ז., פסטר, א. 

הפקולטה להנדסה,  ביבתית, בית הספר להנדסה מכאנית,המעבדה להידרולוגיה ס

 אוניברסיטת תל אביב

moreno_ziv@yahoo.com 

השונות המרחבית של הפרמטרים ההידראולים של האקוויפר )ובעיקר המוליכות ההידראולית( 

משפיעה על זמני השהייה ותבניות ההסעה של מזהמים באקוויפר. מכאן, שמידע על הטרוגניות 

האקוויפר חיוני על מנת לתכנן אסטרטגיית שיקום מיטבית. עקב חוסר האינפורמציה המרחבי, 

אשר ליעילות שיקום האקוויפר. בנוסף, אחד הקשיים העיקריים באיפיון בודאות גדולה -יימת איק

תנועת המזהם נובע מקביעת הריכוזיים ההתחלתיים במרחב שקדמו לתהליך השיקום. הנחה 

מקובלת לתמודדות עם קושי זה היא ביצוע אינטרפולציה מרחבית של הריכוזים המדודים בין 

הנחה זו מתעלמת מהטרוגניות האקוויפר ועלולה לגרום לפירוס זיהום לא הגיוני קידוחים סמוכים. 

בו קיים ריכוז מזהם גבוה באזורים בעלי מוליכות הידראולית נמוכה ולהפך ולתחזיות שיקום 

 מוטות.  

-ת כימותה של אותה איקרלו מאפשר א-שילוב של כלים גאוסטטיסטים עם סימולציות מונטה

המזהם תחת משטר שיקום. בגישה זו מניחים כי האיפיון הסטטיסטי של  ודאות בנוגע לגורל

תכונות האקוויפר )ממוצע ושונות( אינן משתנות במרחב ושקיים מתאם )קורולציה( מרחבי בין 

נקודות סמוכות. ריאליזציות שונות של מבנה האקוויפר ניתנות לבנייה על ידי שימוש בנתונים 

יה למדידות מקידוחים. האקוויפר הממשי מהווה ריאליזציה הסטטיסטיים של האקוויפר והתני

הודאות -בודדת, וכל ריאליזציה מהווה מקרה אפשרי )לאו דווקא ממשי( של מבנה האקוויפר. אי

 נקבעת על ידי הרצה של מספר רב של ריאליזציות שונות וכימות התוצאות באופן סטטיסטי. 

מזוהם לתהליך שיקום המתבצע בשיטת שאיבה  במחקר זה, אנו בוחנים את תגובתו של אקוויפר

(. כמקרה בוחן, אנו מתייחסים לאזור באקוויפר החוף המזוהם במומס pump and treatוטיפול )

אינרטי. האקוויפר, שרובו חולי, מורכב מארבע תצורות שונות, כאשר למוליכות ההידראולית של 

בנו על ידי גישת המשתנה הקטגורי כל אחת מהן ערך שונה. ריאליזציות של מבנה האקוויפר נ

)סוג התצורה הגאולוגית( בו אנו מתייחסים לקורולציה המרחבית של כל תצורה עם עצמה 

ולתצורות השונות. עבור תחזיות השיקום, אנו מניחים כי באר ההפקה שואבת מים בספיקה 

ז המזהם קבועה בחלקו העליון של האקוויפר. על מנת להתמודד עם תנאיי ההתחלה של ריכו

במרחב, לכל ריאליזציה הורץ מודל הסעה קדימה מהזמן המוערך לתחילת הזיהום, כך שלכל 

ריאליזציה תנאי התחלה שונים. בחינת מספר רב של ריאליזציות איפשרה את כימות יעילות 

 השיקום ושקלול אי הודאות.
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The influence of electric potentials on the adsorption dynamics of alginate at 

solid-liquid interfaces 

Kalson, N.H., Herzberg, M., Oren, Y. 

Ben-Gurion University of the Negev 

kalson@post.bgu.ac.il 

 

The range of environments in which microorganisms thrive is wide and in most cases, the 

presence of biofilms formed by them is regarded as undesirable. In processes that involve 

membranes, electrodes and other surfaces, the formation of a biofilm on surfaces hampers 

their proper functioning mainly due to changes in mass and heat transfer properties.  

Alginate, a known component of importance in P. aeruginosa biofilms, was chosen as a 

model to be studied using a Quartz Crystal Microbalance with Dissipation (QCMD) with an 

electrochemical flow cell. It is adsorbed on a resonating gold plated electrode/sensor before 

an external voltage is applied on the sensor.  

The adsorbed high viscosity alginate (HVA) exhibits small responses to the applied voltage, in 

contrast to the very low viscosity alginate (VLVA) that shows interesting behavior at the 

same conditions. Both solutions (10mM & 100mM) of VLVA show an increased adsorption 

when a positive voltage is applied, which is expected due to the negative charge of alginate. 

A result of important consequence is the reaction of the 10mM VLVA to a negative voltage. 

Under these conditions there is an almost-immediate desorption of alginate. This is due to 

the decreased electrostatic shielding occurring in the weaker ionic atmosphere. 

A follow up experiment in which alginate is adsorbed onto a positively charged surface 

revealed different adsorption behaviors. VLVA exhibits continuous linear adsorption on the 

time scale of hours, with a layer on the order of 10nm, whereas HVA only showed an 

increased initial adsorption, reaching adsorption plateau rapidly. 

Our results show clear dependence of the behavior of adsorbed alginate on both the ionic 

atmosphere and molecular weight. Of major implications is our ability to cause desorption of 

adsorbed alginate. Furthermore, we show the possibility of thickness-controlled adsorption. 
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Spatial and temporal variations in runoff and sediment in semiarid gullied 

catchment 

Chocron, M. (1), Laronne, J.B. (2), Alexandrov, Y. (2) 

(1) The Martin (Szusz) Department of Land of Israel Studies and Archaeology 

(2) Department of Geography and Environmental Development, Ben Gurion University of 

the Negev 

chocronm@gmail.com  

Gully erosion is a very important process in supplying sediment to the drainage system and 

affecting agricultural areas. The Bikhra research catchment is located between the southern 

Hevron Mountains and the Beer-Sheva valleys. The climate is semi-arid with average annual 

precipitation of about 230 mm. The area is intensively grazed with sparse dwarf shrubs in 

winter and also perennial vegetation in spring. The vegetation in spring in ungullied zero and 

first order channels is thick. Gullies are common geomorphic feature in this area. Part of the 

Bikra had undergone extensive engineering work to prevent the soil erosion. In this context, 

our research aim was to compare runoff-sediment relationship in 1st order gullied and 

ungllied catchments.   

 Research on water erosion usually concentrates on runoff and sediment from plots or large 

catchments. In contrast, our research concentrated on very small catchments (0.1 to 66 

hectare) catchments. In two consecutive years (2005-2006 and 2006-2007) we measured 

rainfall, runoff and suspended sediment and bedload from four 1st order tributaries and the 

4st order trunk channel. Two of the 1st order valleys are gullied. Rainfall at this scale is 

considered to be uniform. In these two hydrologic seasons 11 runoff events were 

monitored. Although, these 1st order catchments are nearby and similar in size, uneven 

runoff responses was observed, especially in small events. 

 In 2006-2007 hydrological season two quite similar rainfall events occurred at winter (mid-

January) and spring (mid-March). Rainfall depths were 25 mm and 27 mm respectively and 

maximum 5-min rain intensities were 13 and 16 mm. Substantial differences in sediment 

yield between these winter and spring events were recorded, especially on the small scale of 

1st order and moreover with regard to bedload yield there. Average Sediment yield in winter 

and spring event events were 7.5 and 1.2 ton/km2 respectively. Average bedload yield  in 

winter and spring event events were 1.7 and 0.01 ton/km2 These results emphasized the 

role of the dense vegetation cover in these small channels in protecting the soil from water 

erosion. 
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Probable maximal flood estimation at the Dead-Sea watersheds 

Avni, B., Morin, A. 

The Hebrew University of Jerusalem, Israel 

baravnv@gmail.com 

 

Probable Maximum Flood (PMF) is defined as the largest flood that may occur in a specific 

basin from the most severe combined effects of meteorological and hydrological conditions. 

Estimation of PMF can help to understand the watershed potential of flooding. Application 

of this knowledge in water management field may help to save human life.    

An initial and basic PMF assessment can be done by flood envelope curve, a delimited line of 

the highest observed peak discharge as a function of watershed size. Although the method is 

in wide use, it has a number of intrinsic weaknesses: the maximal peak discharges are 

strongly dependent on the length of hydrological records; high magnitude events are usually 

scarce thus, the watershed’s full flow potential is uncertain. Except of area, there is no 

representation of other watershed characteristics.   

A better estimation of the PMF can be done with the use of hydrological model. In this 

research we suggest the “integrative approach” which evaluates the combined interaction of 

rain storm and watershed characteristics. Observed and “synthetic” rain storm data are 

derived from corrected and gauge adjusted, high resolution Shacham-Mekorot 

meteorological radar (23-year record, 5-min, 1 km2). Based on statistical analysis, different 

storms from the climate regime representing the Dead Sea are transformed (including 

alternation of storm location, direction and speed). This procedure increases the available 

hydro-meteorological record especially in terms of extreme events. GIS application such as 

Digital Elevation Model and land cover map are applied to represent the physical properties 

of several watersheds in the western tributaries of the Dead. The meteorological and 

watershed data are used as an input to a robust hydrological model developed for the 

region. This method is used to evaluate factors that control the watershed flooding 

potential. 

Preliminary results from a case study analysis of the 2.5.2001 rainfall event for the Rahaf 

watershed show that while the observed peak discharge for this event was 67 m3/sec, 

changes in storm location, direction and speed lead to substantially higher simulated peak 

discharge, that is close to the regional envelope curve. 

  

baravnv@gmail.com
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  שפעת יחסי גשם, נגר וחידור על העשרת מי התהום בדרום הרי יהודהה

 (1(, דהן, ע. )3(, אשל, ג. )3(, אגוזי, ר. )2(, אברהמוב, נ. )1לץ, א. )

 מכון צוקרברג לחקר מים, אוניברסיטת בן גוריון( 1)

 מו"פ אזורי יהודה( 2)

 תחנה לחקר הסחף משרד החקלאות( ה3)

or.letz@gmail.com 

 

מרכיב חשוב באפיון המשטר ההידרולוגי באגני ניקוז. יחסים אלו  דור מהוויםחי-נגר-גשם יחסי

מורכבת בשל קובעים את מידת וקצב העשרת מי התהום. אפיון יחסים אלו מהווה משימה 

הקושי במדידת כלל הנתונים הקובעים את יחס ההעשרה של מי תהום, בייחוד באקלים 

הצחיח כדוגמת זה השורר בדרום הרי יהודה. לאקוויפר ירקון תנינים חשיבות רבה למשק 

המים בשל האגירה ואיכות המים הגבוהה שבו. אזורי ההעשרה של אקויפר זה משתרעים 

יהודה. על אף ההכרה בחשיבות אזור זה, חסרים נתונים רבים  לאורך שדרת ההר של הרי

-אודות המילוי החוזר השנתי ומנגנוני החידור. במחקר זה נאפיין את השתנות יחסי הגשם

( אזור טרשי המשלב מחשופי סלע וכיסי קרקע, 1ם מסדר ראשון הכוללים )חידור בערוצי-נגר

 ( טרסות חקלאיות מסורתיות.2)

דונם( בדרום הרי יהודה.  90גשם נגר חלחול נבחר אגן היקוות מצומצם )לשם אפיון יחסי 

( מד 2( תחנת מטאורולוגית לניטור אופי הגשם, )1באתר הותקנה תחנת ניטור הכוללת: )

( מערכת לניטור התווך הלא רווי למדידה 3ספיקה ומצלמת תנועה לאפיון הנגר העילי, )

יטור לתווך הלא רווי כוללת חיישנים מסוג  ישירה של חלחול מים לתת הקרקע. מערכת הנ

(FTDT- flexible time domain reflectometryהמספקים מידע רציף או ,) דות השינויים

(, VMS- vadose monitoring systemבתכולת הרטיבות בתת הקרקע, תאי דיגום )

 מטרים.  10המאפשרים דיגום עיתי של מי נקבובים עד לעומק של 

ימות שתי תחנות ניטור. האחת ממוקמת באזור טרשי מתחת לכיסי קרקע באתר המחקר קי

והשנייה בטראסה מעובדת. מי הגשם, הנגר ומי הנקבובים בתווך הלא רווי נאספים באופן 

 .H2ODδ, H2OO18δ  ,DICC13 δ, DIC alkalinityסדיר לאנליזה של יונים ראשיים, איזוטופים יציבים 

שילוב תצפיות שדה, מדידות רציפות, אנליזות כימיות ואיזוטופיות מאפשר הבנת מנגנונים  

  הקובעים את אופי יחסי גשם נגר חידור והעשרת מי התהום באזור הרי יהודה

or.letz@gmail.com
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-400ית שדה בתחום הנראה והאינפרא אדום הקרוב והקצר )ישימוש בספקטרוסקפ

 של קרקע בלתי מופרת בשדה ננומטר( לצורך חיזוי רמת הידרופוביות 2450

 (1דור, א. )-(, בן2(, וולך, ר. )1גרנות, ע. )

 תל אביב , החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, המעבדה לחישה מרחוק יברסיטתאונ( 1)

 ( הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית2)

amihai.granot@gmail.com 

 

בתת  ות של קרקעות הינה תכונה חשובה הן עבור תהליכים המתרחשים על פניהידרופובי

הקרקע. באופן מסורתי הערכת הידרופוביות הקרקע מתבצעת בשימוש במספר טכניקות 

כגון: מדידת זמן חידור טיפה, מדידת זווית מגע ואחרות, אשר חלקן יכולת להתבצע 

להתבצע הן במעבדה והן בשדה. המשותף לכל ובמעבדה בשימוש בציוד מיוחד וחלקן יכולות 

אותן שיטות הוא היותן כרוכות בהשקעת משאב זמן יקר וכוח אדם מנוסה. מחקר זה בוחן 

את הפוטנציאל הגלום בספקטרוסקופיה בתחום הנראה והאינפרא אדום הקרוב והקצר 

 ,ופרתקרקע בלתי מוזאת על בסיס  ננומטר( כחלופה לאותן שיטות מסורתיות 400-2450)

 .וכפי שהיא מצויה בשדה

בלתי מופרות נדגמו ונמדדו (  Rehodoxeralf USDAאלוביות, -דוגמאות קרקע )חול חום אדום

במעבדה על מנת לבחון מאפיינים ספקטראליים המתקשרים לרמת ההידרופוביות בקרקע. 

ׂ  PLSRמודלים ספקטראליים  )  ׂ ידור טיפה אשר יוצרו הניבו יכולת חיזוי בינונית של זמן ח )ׂ 

ולימדו על הקושי במידול קרקעות עם חומר אורגני ממקורות שונים יחדיו. בחינות נוספות 

הצביעו גם על ההבדלים המשמעותיים שבמאפייני ההידרופוביות בין פני הקרקע, תת פני 

 הקרקע ועבור דוגמאות מופרות.

ת וערכי בשלב שני בוצע קמפיין שדה שאר נועד לרכוש את התכונות הספקטראליו

לצורך כך, פיתחנו מכשיר עזר למדידה הידרופוביות תואמים של פני הקרקע במצבה בשדה. 

( יכול SoilPRO Soil field PRObe)ספקטראלית של פני הקרקע בשדה. משכשיר זה המכונה 

להתחבר לספקטרומטר שדה מכל סוג ומאפשר את רכישת התכונות הספקטראליות של פני 

מבלי להפר את המבנה הפיסיקלי שלה ותוך שמירה על תנאי מדידה הקרקע באופן מייצג, 

. המכשיר עבר סדרת מבחני ביצועים לראשונה גם לבצע זאת מתחת לעלוות עצים קבועים

בתנאי מעבדה ובשדה. תוצאות מבחנים אלו הביאונו להגיש יחד עם חברת רמות בקשת 

  U.S. Patent Office)אי פטנט עבורו וכעת הוא מצוי בהליך במשרד הפטנטים האמריק

January17, Serial No. 15407295). 

מדידות השדה הניבו תוצאות חיזוי עדיפות  ( אשר יוצרו על בסיסPLSRמודלים ספקטראליים )

 )RPIQ=3.6=67-=0.712r ,0.87(עבור קבוצת המבחן 

ים מחקר זה הניב הבנה טובה יותר של מנגנון התכונות הספקטראליות והמרכיבים הגורמ

להידרופוביות בקרקע, וכן של פוטנציאל חיזוי רמת ההידרופוביות באמצעים ספקטראליים. 

בהמשך המחקר יבחן הפוטנציאל של ניטור קרקעות הידרופוביות באמצעות חיישנים 

 ברזולוציה ספקטראלית נמוכה ועבור קרקעות מסוגים שונים.

  

amihai.granot@gmail.com
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Analysis of Numerical Weather Predictions of Reference Evapotranspiration 

and Precipitation 

Bughici, T. (1), Lazarovitch, N. (1), Fredj, E. (2), Tas, E. (3) 

(1) Ben-Gurion University of the Negev, French Associates Institute for Agriculture and 

Biotechnology of Drylands, Jacob Blaustein Institutes for Desert Research, Sede Boqer 

Campus, 84990, Israel 

(2) Lev Academic Center, School of Engineering and Computer Science, Jerusalem, 91160, 

Israel 

(3) The Hebrew University of Jerusalem, The R.H. Smith Faculty of Agriculture, Food and 

Environment, Rehovot, 76100 Israel 

theodorb@post.bgu.ac.il 

 

This study attempts to improve the forecast skill of the evapotranspiration (ET0) and 

Precipitation for the purpose of crop irrigation management over Israel using the Weather 

Research and Forecasting (WRF) Model. Optimized crop irrigation, in term of timing and 

quantities, decreases water and  agrochemicals demand. Crop water demands depend on 

evapotranspiration and precipitation. The common method for computing reference 

evapotranspiration,  for agricultural needs, ET0 , is according to the FAO Penman-Monteith 

equation. The weather variables required for ET0 calculation (air temperature, relative 

humidity, wind speed and solar irradiance) are estimated by the WRF model. The WRF 

Model with two-way interacting domains at horizontal resolutions of 27, 9 and 3 km is used 

in the study. The model prediction was performed in an hourly time resolution and a 3 km 

spatial resolution,  with forecast lead-time of up to four days. The WRF prediction of these 

variables have been compared against  measurements from 29 meteorological stations 

across Israel for the year 2013. The studied area is small but with strong climatic gradient, 

diverse topography and variety of synoptic conditions. The forecast skill that was used for 

forecast validation takes into account the prediction bias, mean absolute error and root 

mean squared error. The forecast skill of the variables was almost robust to lead time, 

except for precipitation. The forecast skill was tested across stations with respect to 

topography and geographic location and for all stations with respect to seasonality and 

synoptic weather system determined by employing a semi-objective synoptic systems 

classification to the forecasted days. It was noticeable that forecast skill of some of the 

variables was deteriorated by seasonality and topography. However, larger impacts in the 

ET0 skill scores on the forecasted day are achieved by a synoptic based forecast. These 

results set the basis for increasing the robustness of ET0 to synoptic effects and for more 

precise crop irrigation over Israel. 

  

theodorb@post.bgu.ac.il
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 תהליכים גיאוכימים במהלך החדרה של מים מותפלים לאקוויפר החוף

(, 3(, זיבנר, ה. )4(, כץ, י. )3(, רוסק, ע. )3(, ויסברוד, נ. )2(, הולצמן, ר. )1,2גנות, י. )

 (1(, קורצמן, ד. )3ע. )ברנשטין, 

 המכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, בית דגן( 1)

חוג להידרולוגיה ומשאבי מים, המחלקה למדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות ( ה2)

 מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים, רחובות

המכונים לחקר המדבר ע"ש י.בלאושטיין, אוניברסיטת בן מכון צוקרברג לחקר המים, ( 3)

 גוריון בנגב, מדרשת בן גוריון

 מקורות, חברת המים הלאומית( 4)

yonatan.ganot@mail.huji.ac.il 

 

מנוטרת במהלך ם מותפלים לאקוויפר החוף דרך בריכת חלחול, י-החדרה מבוקרת של עודפי מי

שלוש השנים האחרונות במפעל נחלי מנשה הממוקם סמוך למתקן ההתפלה בחדרה. המים 

פי שמסופקים לרשת הארצית, כלומר לאחר טיפול משלים הכולל ים מותפלים כ-המוחדרים הם מי

יטפונות ש-העשרה בקלציום  ובביקרבונט. מכאן שהרכבם הכימי והאיזוטופי שונה מהותית ממי

   .ום באקוויפרהתה-עונתית במפעל נחלי מנשה וממי שמוחדרים

רווי -חקרו בעזרת אנליזות מים מהתווך הלאים מותפלים נ-התהליכים הגיאוכימים במהלך החדרת מי

)כוסות יניקה(, מגג האקוויפר אשר מתחת לברכת ההחדרה )קידוחי תצפית רדודים( ומהאקוויפר 

 (.)קידוחי ההפקה של מפעל נחלי מנשה

-רווי ומקידוחי התצפית הרדודים מלמדות על העשרה של יונים ראשיים )רי-ת מהתווך הלאהתוצאו

מינרליזציה( ובייחוד בולטת ההעשרה במגנזיום על רקע ריכוזו הזניח במים המותפלים. ההעשרה 

במגנזיום היא כתוצאה משחלוף יונים עם קלציום, שמתרחש במהלך חלחול המים המותפלים 

 3-27כורכרי אשר מכיל כמויות משתנות של מגנזיום ספוח )-( דרך סדימנט חולי)המועשרים בקלציום

meq/kg.) 

י התצפית הרדודים שימשו לכיול מודל זרימה והסעה רווי ומקידוח-נתוני הדיגום מהתווך הלא

ריאקטיבית הכולל שחלוף יונים והמסה/השקעה של גיר. נערכו סימולציות כדי לחזות את הרכב המים 

( 1באזור ההחדרה לאחר עשרות אירועי החדרה. נבדקו שני סוגי מים כמקור להחדרה: ) והסדימנט

ים מותפלים -( מי2)-אחר טיפול משלים )המים שבפועל מוחדרים בבריכת החלחול( וים מותפלים ל-מי

 (.ללא טיפול משלים )מקרה היפותטי לבחינת ההחדרה כטיפול משלים

פקה שימשה להערכת זמן השהייה והערבוב של המים אנליזה איזוטופית של מים מקידוחי הה

נמצא שפרקציית המים המותפלים בקידוחים סמוכים במורד  2016התהום. בסוף -המותפלים ומי

הגרדיאנט היא אחוזים בודדים, בעוד שבקידוחים רחוקים או בקידוחים במעלה הגרדיאנט לא נמצאו 

 הים המותפלים-הייחודי של מיעדויות לערבוב עם מים מותפלים. ההרכב האיזוטופי 

(δ2H=+11.2±0.2‰)  התהום-ביחס למי (δ2H=-19.6±1.7‰)  מהווים כלי יעיל להערכה עתידית של

הים המותפלים המסופקים -תהליכי ערבוב במפעל נחלי מנשה. בתקופה בה חל גידול משמעותי במי

   .יםלמערכת הארצית, כלי זה יכול לשמש להערכת ערבוב גם באתרי מחקר נוספ

yonatan.ganot@mail.huji.ac.il
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Characterization of leachates percolation dynamic in a municipal landfill and 

the underlying vadose zone 

 אהרוני, א., זיבנר, ה., דהן, ע.

 מכון צוקרברג לחקר המים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

imri.aharoni@gmail.com 

Leachates from municipal waste landfills pose a severe threat to groundwater quality, even 

decades after the landfill is closed and covered. Understanding the natural degradation 

processes and the flow of pollutants in the waste and the underlying vadose zone are crucial 

for evaluating the environmental risks and for selecting a restoration strategy.  

In this study, a vadose zone monitoring system (VMS) installed in a closed municipal landfill, 

enabled, for the first time, continuous tracking of the leachates flow dynamics, and direct 

evaluation of their chemical composition. The system involves FTDR probes to track water 

content variations as well as leachates sampling ports at specific depths across the entire 

thickness of the waste body (15 m) and underlying vadose zone (16 m) to the water table at 

31 m depth. 

The results show that winter rains create quick infiltration waves that run through the entire 

waste and underlying sand layer despite a clay cover that was implemented as part of a 

restoration strategy. Within the waste body, the flow is channeled to preferential flow 

paths. In time, flow channels are diverted, most likely due to ongoing decomposition process 

that creates dynamic variations in the waste’s physical structure. Water samples collected 

from within the waste layer indicated the production of highly polluted leachates, over 13 

years after the burial has stopped. The chemical composition within the waste body showed 

extreme variability between sampling points with respect to DOC (407-31,464 mg/L), 

BOD/COD ratios (0.07-0.55), Fe2+ (6.8-1154 mg/L), NH4+ (68-2924 mg/L) and heavy metal 

concentrations. Concentrated and aggressive “acid phase” leachates are created in local hot-

spots’ within a mature methanogenic waste body. However, continuous changes in the flow 

pattern and moisture distribution affect the creation and decay of such environments.  

In the underlying sandy vadose zone, some sections repeatedly exhibited stronger and faster 

flow characteristics than others. Such local fluxes are the results of the channeled flow 

taking place in the waste above. The chemical results show fluxes of concentrated 

contaminated leachates rapidly percolating in the deep unsaturated zone in response to the 

winter rains.  

In other sections of the deep vadose zone, results show evidence for continual attenuation 

processes, mainly anaerobic digestion of dissolved organic matter, as well as the significant 

retention of heavy metals. Never the less the leachates reaching groundwater level show 

high contaminants concentration, posing risk to groundwater quality.  

imri.aharoni@gmail.com
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 תנועת ננו חלקיקי כסף בעמודות חול וקרקע רוויות חלקית

 יחזקאל, י., דרור, י., ברקוביץ', ב.

 רץ וכוכבי הלכת, מכון ויצמן למדעהמחלקה למדעי כדור הא

yinon.yecheskel@weizmann.ac.il 

 

The growing applications of engineered nanoparticles (ENPs), included in numerous 

products and industrial processes, are expected to spread in the near future on a global 

level. Along with the properties that make ENPs so appealing, the concern that they may act 

as a new class of persistent and toxic contaminants also arises. The post-use release of ENPs 

to the environment is inevitable and soil appears to be one of the largest sinks of these 

potential contaminants. To date, despite the significant attention that ENP behavior in the 

environment has received, few studies have considered the fate and transport of ENPs in 

partially saturated systems. In this study, we focus on the transport and fate of silver NPs 

(Ag-NPs) in partially saturated sand and soil columns. Experimental results reveal significant 

differences between sand and soil with respect to ENP transport, and emphasize the 

importance of employing natural porous media in experiments. Breakthrough curves (BTCs), 

retention profiles, ENP mass balance and modeling were applied to characterize Ag-NP 

transport and gain insights into the mechanisms of retardation. The effect of initial Ag-NP 

concentration, saturation level, and solution chemistry were found to affect Ag-NP transport 

behavior. Unlike transport of Ag-NP in sand columns, where the BTC pattern resembles that 

of a conservative tracer, Ag-NP transport in soil columns shows moderate mobility and 

complex BTC patterns. In general, the BTC shape consists of two steps, which imply two 

retention mechanisms. The influence of each mechanism is affected by the physicochemical 

conditions. In all cases, a two kinetic site model was shown to fit the experimental BTC 

results, with time-dependent attachment-detachment mechanisms. Overall, Ag-NP mobility 

decreases with the presence of Ca2+ ions, and increases with the presence of humic acid, 

increased saturation levels, and higher input concentrations of Ag-NPs. 

 

  

yinon.yecheskel@weizmann.ac.il


 חוברת תקצירים  חידושים במחקר בתחום ההידרולוגיה ומשאבי המים

16 
 

 אפיון שטפי חנקה בתווך הלא רווי מתחת לשדה חקלאי

  (1) , דהן, ע.(3) , קורצמן, ד.(2) , בן גל, א.(2) , ירמיהו, א.(1) וייסמן, ג.

מכון צוקרברג לחקר המים, המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין, אוניברסיטת בן  (1)

 גוריון בנגב.

 מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף מדבר, מנהל המחקר החקלאי מרכז וולקני. (2)

 לקני.המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מנהל המחקר החקלאי מרכז וו (3)
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שימוש בעודף של דשנים חנקתיים מוביל להצטברות חנקה בקרקעות חקלאיות בארץ ובעולם 

ולזיהום נרחב של מי התהום. הפער הגדול בין כמות החנקן המיושם בדשן לבין כמות החנקן 

גבי השונות המרחבית ביעילות הדשן. במחקר הנצרכת על ידי הצמח הוא תוצאה של אי ודאות ל

זה אנו בוחנים את הגורמים המשפיעים על שטפי החנקה מתחת לבית השורשים בשדות 

חקלאיים. במסגרת המחקר נבחנת השונות בשטפי חנקה בזמן ובמרחב בתוך גבולות השדה 

כז המחקר החקלאי בממשקי דישון ומליחות שונים. אנו עורכים ניסוי שדה על קרקע לס במר

החקלאי בגילת עם גידולים מתחלפים כגון תפוח אדמה, תירס וכותנה. השדה מושקה בארבעה 

טיפולי דישון ומליחות שונים של כמות חנקן מקובלת או מוגברת, ומליחות מים רגילה או מוגברת. 

חלקות  8-חזרות, סה"כ ב 2-חזרות לכל טיפול, שמתוכן ב 5חלקות,  20-השדה מחולק ל

ם ריכוזי המומסים ותכולת הרטיבות מתחת לבית השורשים על ידי מערכת לניטור תווך מנוטרי

(. בכל חלקה מנוטרת מוטמנים שלושה חיישני רטיבות וארבע נקודות לדיגום מי VMSלא רווי )

נקודות  32-חיישני רטיבות ו 24כ מ', סה" 4.5 -מ' ו 1התווך הלא רווי בתחום עומקים שבין 

וי מאפשר בחינה של השונות המרחבית בזרימה והסעה של מים ומומסים. דיגום. מערך הניס

לצורך אפיון תנועת המומסים אנו נעזרים במעקב אחר ריכוזי ברומיד שהושם בשדה כסמן 

אנו  Hydrus 1Dבתחילת הניסוי. בעזרת עקומי הרטיבות והריכוז המתקבלים מהניסוי ובאמצעות 

ים אנכיים לצורך ניתוח סטטיסטי של השונות המרחבית. מכיילים מודל זרימה בעל מספר פרופיל

מתוצאות ראשוניות עולה כי הצטברות החנקה בקרקע והתקדמותו כלפי מטה משתנה מאוד 

במרחב ובזמן, ועיקר התנועה בעומק מתקיימת כתגובה לאירועי גשם או השקיה גדולים במיוחד 

רבה מעבר לעומק בית השורשים. בעוד שהשקיה סדירה וגשמי חורף מתונים אינם משפיעים ה

אפיון השונות המרחבית של שטפי החנקה יכול לאפשר שימוש יעיל יותר בדשן החנקתי, צמצום 

 עודפי החנקה בקרקע והפחתת הזיהום במי התהום.
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Temporal variations in the subsurface velocity field are often, if not always, present in the 

real world to at least some degree. However, an accounting of their effects on chemical 

transport has been largely neglected. Here, we demonstrate experimentally effects of a 

time-varying velocity field on conservative chemical tracer transport in porous media, as 

compared to constant velocity conditions. We find that velocity-field fluctuations increase 

chemical tracer spreading and residence time, which intensify the anomalous nature of the 

transport. This behavior is modeled by a continuous time random walk particle tracking 

method formulated to account for time-dependent velocity 

fields. The model matches the experimental results with a parsimonious and consistent set 

of parameters. The model is then applied to study the effects of different magnitudes in 

velocity-field fluctuations, as well as different degrees of porous media heterogeneity, on 1-

D and 2-D spatiotemporal propagation of an injected, point source, chemical plume. 

Increased intensity of velocity-field fluctuations, and increased porous medium 

heterogeneity, each serve to increase the extent of chemical spreading and anomalous 

behavior. 
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