
: ארץ תעלות המים
ניתוח אקולוגי ונופי של

תעלות הניקוז בעמק החולה הצפוני

דידי קפלן: צילום

,1דידי קפלן
,  2אביטל גזית, 2ירון הרשקוביץ 

3פורת-אבישי בן

רשות הטבע והגנים. 1
אביב-אוניברסיטת תל. 2

ל"מיג. 3



דידי קפלן: צילום

:המחקר בוצע בשיתוף פעולה עם שלש קבוצות מחקר נוספות
.ט"מרכז הצפרות של החלה, דן אלון, זאב לבינגר. 1
.ט"מידע יונקים של החלה-מרכז, יוסי יובל , עמית דולב. 2
,  המסלול להנדסה חקלאית, יוחאי כרמל, אורי להב, אורי שביט. 3

הטכניון  , הפקולטה להנדסה אזרחית   וסביבתית
.רשות ניקוז כינרת, ואלעזר במברגר

דידי קפלן: צילום



:מטרות

  :מטרת על 

,  לימוד מערכת תעלות הניקוז כחייצים אקולוגים יעילים
.בעלי איכויות נוף ונופש באיזור חקלאי

  :מטרות משנה 
:  יצירת מסד נתונים של מערכת תעלות הניקוז הקיימת  •
.איכות מים, כמות מים בספיקות שיא ובקייץ ממוצע, רוחב, שיפועים: פיסי •
.חיים-סקר צומח ובעלי: ביולוגי •
,  השפעת אופן תחזוקת התעלות על מצב המערכת האקולוגית של התעלות  •

.על המגוון הביולוגי–ובפרט       
י ערכיותן האקולוגית והנופית"פיתוח כלי לסיווג התעלות עפ •



, בעמק החולה 700מתוך , קטעי תעלה 135אופיינו 
.בגדות ובשדות הסמוכים, בתעלה עצמה, בתכונותיהם הפיסיות והביולוגיות



:שיטות כלליות
. GISיצירת מסד נתונים של התעלות בעמק החולה נתמך 1.
.איפיון התעלות מהבחינות הפיסית והביולוגית וסיווגן2.
. ניטור פלורה ופאונה. 3

. קטעים מייצגים שמהווים יחידות ניטור עצמאיות 8נבחרו 
:בוצע ניטור פעמים בשנה שכלל

.מדדים פיסיים וכימיים–מים 
. דיגום הידרוביולוגי–חסרי חוליות 

.כיסוי ומגוון, חיגור–( גדות ושולי שדות ומטעים, טבול)צומח 
.חיגור ומגוון אורכי -עופות ויונקים 



.מפת אתרי הדיגום בתעלות הניקוז בעמק החולה

;  צפון -תעלה מערבית  - 1תחנה 
;  דרום -תעלה מערבית  - 2תחנה 
;  תעלה מרכזית - 3תחנה 
';דרום א -ירדן ישן  - 4תחנה 
';  דרום ב -ירדן ישן  - 5תחנה 
;  תעלת נאות - 6תחנה 
;  צפון -ירדן ישן  - 7תחנה 

  
.דרומית ואיננה מצוינת במפה - 8תחנה 



תיאורשםמספר  

1

תעלה מערבית  
צומח עשבוני, אקליפטוסים, תעלה רחבהצפון

2

תעלה מערבית  
צומח עשבוני, אקליפטוסים, תעלה רחבהדרום

'מ 1.5-קנים צפופים בגובה כ, תעלה צרהתעלה מרכזית3

עצי ערבה, עשבוני, קנים, תעלה רחבהירדן ישן דרום א4

עשבוני, קנים, תעלה רחבהירדן ישן דרום ב5

'מ 3-קנים צפופים בגובה כ, תעלה צרהתעלת נאות6

ירדן ישן צפון7
,  מטפסים, מגוון  עצים', קלימקס'תעלת ה

עשבוני

גומא נמוך, צומח עשבוני, תעלה צרהתעלת נוטרה8



אבגדה
טיפוס  

התעלה

בעיקר עצים
כולל  , מגוון

את כל  
התצורות

קנה
,  עשבוני

תעלה  
רחבה

,  עשבוני
תעלה  

צרה
צומח

רוחבצרהרחבהצרהרחבהרחבה

רבהרבהבינוניתרבהללא טיפול
תכיפות  

הטיפול

איכות מיםגבוההגבוההנמוכהגבוההגבוהה

75463218
מספרי  

התעלות



אביטל גזית: צילום

(8'  תחנה מס)תעלת נוטרה 

א
טיפוס  
התעלה

,  עשבוני
תעלה צרה

צומח

רוחבצרה

רבה
תכיפות  
הטיפול

איכות מיםגבוהה

8
מספרי  

התעלות



אביטל גזית: צילום

טיפוס התעלהב

תעלה  , עשבוני
רחבה

צומח

רוחברחבה

תכיפות הטיפולרבה

איכות מיםגבוהה

מספרי התעלות21

(. 2' תחנה מס)דרום  -תעלה מערבית 

 (.1' תחנה מס)צפון  -תעלה מערבית 



אביטל גזית: צילום

(. 3' תחנה מס)תעלה מרכזית 

ג
טיפוס  
התעלה

צומחקנה

רוחבצרה

בינונית
תכיפות  
הטיפול

נמוכה
איכות  

מים

63
מספרי  

התעלות



 (.4. תחנה מס)' דרום א–ירדן ישן 

ד
טיפוס  
התעלה

כולל  , מגוון
את כל  

התצורות
צומח

רוחברחבה

רבה
תכיפות  
הטיפול

איכות מיםגבוהה

54
מספרי  

אביטל גזית: צילוםהתעלות



אביטל גזית: צילום

 )7'  תחנה מס)ירדן ישן צפון 

ה
טיפוס  
התעלה

בעיקר  
עצים

צומח

רוחברחבה

ללא  
טיפול

תכיפות  
הטיפול

גבוהה
איכות  

מים

7
מספרי  

התעלות



:נדגמו חמש תעלות
(  שתי תחנות)התעלה המערבית  

התעלה המרכזית  •

תעלת נאות   •

תעלת נוטרה •

(שלוש תחנות)אפיק הירדן הישן  •

לימנולוגי -סקר אקולוגי 

(15.5.03)בתעלות ניקוז בעמק החולה 
אביטל גזית וירון הרשקוביץ' פרופ

אוניברסיטת תל אביב  , הפקולטה למדעי החיים



פיזיקלי-בכל תחנה ביצענו אפיון פיזי וכימי

(גדות ושיפוע רוחב) התעלה מידות •

  

הזרימה והערכת התשתית אפיון •

  

הרטוב באפיק הצומח כיסוי מידת •

(ריכוז ואחוז רוויה)חמצן מומס  •

טמפרטורת מים •

(ריכוז יונים)מוליכות חשמלית  •

(pH)ערך ההגבה  •

(ב"צח)ריכוז חומר אורגאני זמין  •



חברת חסרי החוליות: אפיון ביולוגי
ממצעים ( מיקרון 400<)בכל תחנה דגמנו חסרי חוליות גדולים 

(אבנים וקרקעית, צמחיית מים וגדות)טבולים במים 

חסרי החוליות הוגדרו הגדרה ראשונית בשטח ושומרו  

ספירה והגדרה במעבדה, באלכוהול להמשך מיון



ממצאי הסקר האקולוגי

:ניתן לחלק התעלות לשני טיפוסים 

"צרות"תעלות "רחבות"תעלות 

(1,2תחנות )התעלה המערבית 

(4,5,7תחנות )הירדן הישן 

(3תחנה )התעלה המרכזית 

(6תחנה )תעלת נאות 



(1תחנה )התעלה המערבית 

"רחבות"תעלות 

- 5(מטר)רוחב אפיק  12

- 50(מ"ס)עומק המים  150

בינונית -קלה (הערכה)זרימה 

כיסוי צומח  

(הערכה)
בינוני -דליל 

- 80)%(חמצן מומס  110

מוליכות חשמלית 

(s@ 25oC)
362 - 514

7.8(pH)ערך הגבה  - 8.1

ריכוז חומר אורגאני  

BOD5,20))
< 1.5

(5תחנה )דרום -הירדן הישן



"צרות"תעלות 

- 2(מטר)רוחב אפיק  3

- 50(מ"ס)עומק המים  60 

לא מורגשת(הערכה)זרימה 

כיסוי צומח  

(הערכה)
צפוף

15)%(חמצן מומס  -54

מוליכות חשמלית 

(s@ 25oC)
1000 - 2500

- 7(pH)ערך הגבה  7.6

ריכוז חומר אורגאני  

BOD5,20))
1.4 - 3.6

(3תחנה )התעלה המרכזית 

(6תחנה )תעלת נאות 



3(מטר)רוחב אפיק 

30(מ"ס)עומק המים 

קלה(הערכה)זרימה 

צפוף(הערכה)כיסוי צומח 

91)%(חמצן מומס 

 @s)מוליכות חשמלית 

25oC)
375

7.84(pH)ערך הגבה 

ריכוז חומר אורגאני  

BOD5,20))
3

"נוטרה"תעלת 

משתנים , "צרה"מאפיינים פיזיים של תעלה 

"!רחבה"לימנולוגיים כשל תעלה 



ממצאי הסקר הביולוגי

:טקסונים של חסרי חוליות 53בסקר נמצאו בסך הכול 

,  סרטנים, והשאר חלזונות, (70% -כ)מרביתם חרקים 

עלוקות ואקרית מים

שפרירית זוהרתשחריר הנחליםסרטן הנחלים



(  Sphaerodema urinator)פשפש מים זכר מהסוג ספרודמה 

(5–ו  4תחנות )נמצא בחלקו הדרומי של הירדן הישן 



אשר נמצאה בסמוך  , Gomphusשפירית בוגרת מהסוג 

  (4תחנה )לאפיק הירדן הישן 



MDS Macroinvertebrate proportion

HaHula Channals 15.5.03

Stress Value = 0.005
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מבחן דמיון אסופות בתחנות הדיגום  

תעלות צרות

תעלות רחבות

תעלה רחבה עם  

הרכב ביולוגי שונה



חלוקה על פי משתני חברה

טיפוס  / משתנה חברה 

תעלה

תעלות  

"רחבות"

תעלות  

"צרות"

תעלת 

"נוטרה"

- 12עושר טקסונים 2610 - 1318

- 4)%(זחלי בריומאים  470 - 437

- 0.2)%(חלזונות ריאה  47017

- 0.69('H)ציין מגוון המינים  1.250.94 - 1.722.1

- 3.7(TSI)ציין רגישות הטקסונים  6.83.3 - 3.54

- 65ציין הייחודיות 16749 - 6694

2-81-26טקסונים בלעדיים



(1)סיכום 
ממצאי הסקר מצביעים על אפשרות של חלוקת התעלות  

:בעמק החולה לשני טיפוסים 

בהם , (1m<)ועמוקות יחסית ( 5m ≤) "תעלות רחבות"•
צמחיית גדות עשירה  , זרימת מים קלה עד בינונית
עד " )דלילה עד בינונית" -ורמת כיסוי הצומח המזדקר

(כיסוי 50%

בהם , (1m>)ורדודות יחסית ( 2m ≥) "תעלות צרות"•
ורמת כיסוי  ( מים מתחלפים)זרימת המים איטית ביותר 

(. 75%<)צפוף ביותר  -של צומח מזדקר 



הממצאים הביולוגים תומכים בחלוקת התעלות לשני •
:הטיפוסים

חברת חסרי החוליות עשירה יחסית  ":תעלות רחבות"•
וכן במינים הרגישים לתנאי  ( חלקם ייחודיים)במינים 
הסביבה

חברת חסרי החוליות ענייה יחסית  ":צרות"תעלות •
במינים ומאופיינת במינים עמידים יחסית לתנאי סביבה 

קיצוניים

(2)סיכום 



עשר החתכים שנערכו בתחנות השונות  -בחמשה
נמצאו בסך הכל

,  מיני צמחים 77  
,  טקסונים של חסרי חוליות 53
,  (מינים מחוץ לתעלות 4מתוכם )מיני עופות  59
מיני יונקים יבשתיים   9
.  מיני עטלפים 9

איפיון מגוון וייחודיות של צומח ובעלי חיים



טיפוס התעלהאבגדה

בעיקר  
עצים

כולל את כל  , מגוון
התצורות

קנה
,  עשבוני

תעלה  
רחבה

,  עשבוני
תעלה  

צרה
צומח

מספרי התעלות75463218

עושר המינים29261521183127

צמחים ייחודיות בית הגידול146118628162146122

15501097
מינים ייחודיים לבית # 

הגידול

עושר המינים312712131413189

עופות
ייחודיות בית הגידול177151535460589257

88100133
מינים ייחודיים לבית # 

הגידול

עושר המינים141927913121315

חסרי  
חולית

ייחודיות בית הגידול781101664666647294

32812236
מינים ייחודיים לבית # 

הגידול

עושר המינים47466726

יונקים
יבשתיים

ייחודיות בית הגידול14238191726217

10000100
מינים ייחודיים לבית # 

הגידול



:איפיון והערכה אקולוגית של התעלות
.פיתוח המתודולוגיה להערכת התעלות הוא חלק מתוצרי המחקר

:ניתוח מאפייני התעלות מוצג במפות הבאות 
.נוכחות מים בתעלות באוגוסט



. עומק התעלות
, העומק נמדד כמשתנה רציף

יחידות עומק  4 -אך חולק ל
מאפיינות 

(.מטר 5–4.1, 4–3.1, 3–2.1, 2-1)



. שיפוע הדפנות
קטגרויות 5 -השיפוע הוערך ב

1:1 ,1.5 :1 ,1:2  ,1:3  ,1:4



מפת צומח גדות
,  גדה שמאלית, המאפיינים הם המינים השולטים בגדה ימנית

. שטח חקלאי מימין ומשמאל, ערוץ התעלה
קווים מקבילים  5י "ע, אפוא, כל תעלה מיוצגת

שם היחידהבית הגידולמינים אופייניים

שטח גובלשמורת טבע או בריכת דגים

שמורה בריכת דגים

מטעיםשטח גובלשזיף, אפרסמון, זית, משמש

גידולי שדהשטח גובלשלף, בוטנים, תפוח אדמה, תירס, כותנה

סגטלי-רודרלישטח גובל או תעלהצובא-דורת ארם, גדילן מצוי, ארכובית שבטבטית

קנה יבליתשטח גובל או תעלהיבלית מצויה, קנה מצוי

פטל  , שנית גדולה, (מינים אחדים)גומא , סוף מצוי
קדוש

תעלה

גדות לח

פטל  , שנית גדולה, (מינים אחדים)גומא , סוף מצוי
ערבה מחודדת, קדוש

תעלה

גדות לח ערבה

לח טבולתעלהנופר צהוב, עדשת המים הגיבנת, קרנן טבוע







מתודולוגיה להערכת איכות התעלות
, האקוואטיים והצמחיים של התעלות, המרכיבים הפיסיים

. 5עד  1-הוערכו איכותית בדרוג עולה מ

כך העושר הביולוגי הצפוי גבוה יותר , ככל שהשיפוע מתון יותר: שיפוע
.והערך הויזואלי גבוה יותר          

. נוכחות מים בתעלה מעלה את ערכה הנופי והאקולוגי:    מים
. 3ותעלה יבשה קיבלה ערך  5תעלה עם מים קיבלה ערך           
, בכל תעלה יש נוכחות מים בחלק מהשנה והסקר  באוגוסט          
.שיקף את העונה בה המים מצויים בחסר           

תעלה בערכיות גבוהה נחשבה  כזו שבה הזיקה לצומח לח : צומח
, סגטלי יותר-או רודרלי, ככל שהצומח יבשתי. הייתה גבוהה יותר          
.ערך התעלה ירד          
, או עם עצים\ו, הנחות הבסיס היו כי תעלה עם צומח טבול          
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סיכום ומסקנות

,פני שטח בית הגידול גדולים יותר, ככל שהמורכבות המבנית גדולה יותר   
. זמינות המשאבים גדלה והמורכבות האקולוגית עולה  

.טקסטורת המצע מעלה את שונות מקורות המזון ואת שונות הנישות האקולוגיות •
  
. עלולה להוות גורם מגביל בהתפתחות החי בנחל, עלייה בביומסת הצומח  •

, תתבטא בהפחתה משמעותית של מהירות הזרימה, צפיפות גבוהה של צומח מים  •
בבית גידול עשיר בחומר אורגני נרקב ובירידה בעושר ובמגוון המינים  
    



:המלצות
 30% - %20 אחוז הכיסוי של צומח המים והגדות  לא יעלה על 

. משטח פני המים •

המבחין בין, תובנות כלליות אלו תואמות את ממצאי הסקר הנוכחי  •
דלילות צמחייה  -" תעלות רחבות"   
.צפופות צמחייה באפיק התעלה -" תעלות צרות"ו  

הסקר הכולל של התעלות נתן מדדי איכות גבוהים לתעלות   •
,וערכים בינוניים לתעלות המשנה הצרות,   הרחבות והזורמות

.ואלו בעלות צמחיה רודרלית וסגטלית  סמוכה לגדות,   היבשות  

.י ערכיות נופית ואקולוגית"הסקר נותן כלים לסווג תעלות עפ  •

,הסקר נותן כלים לממשק תעלות ברמה של עיצוב מבנה  ואופי •
.המאפשרים קיומם של מגוון ביולוגי ואיכות אקולוגית גבוהים  


