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  תקציר 
 על קשר אפשרי בין ריכוזים גבוהים של חלקיקים מרחפים ובין עליה יםהמצביעמחקרים רבים   

יש עדויות רבות המצביעות על כך שחלקיקים מרחפים , יתרה מזאת. בשכיחות של מחלות דרכי הנשימה

ליכולת החדירה הם המסוכנים ביותר לבריאות כיון שבנוסף ) PM2.5 –אבק עדין ( מיקרון 2.5קטנים מ 

, קדמיום, עופרת, למשל(הם משחררים ריכוזים גבוהים של מתכות כבדות , שלהם למערכת הנשימה

 המתווספת על התהליכים רהלאטמוספלפעילות האדם השפעה מרובה על פליטה של חלקיקים ).   וונדיום

 שמקורם  עדין אבק ויים ריכוזי רקע גבוהים יחסית שלבישראל צפ. הטבעיים של הובלת חלקיקים

מנתונים של המשרד לאיכות הסביבה עולה שבמרכזי ערים יש .  במדבריות של צפון אפריקה וחצי האי ערב

זמן שהות ארוך יותר  מאחר ולחלקיקים הקטנים.  תוספת משמעותית של חלקיקים מרחפים

לכן יש .  טהרופוגני עלולים להגיע למקומות מרוחקים מאזורי הפליתחלקיקים ממקור אנ, רהבאטמוספ

 בישראל ולאפיון הרכבם לעומת ההרכב של חלקיקים אבק עדיןחשיבות רבה לקביעה של ריכוזי הרקע של 

לי באבק הוגדר כמייצג של ריכוז הרקע המחקר הנוכחי ריכוז המרכיב המינרלצורך .  רופוגניתממקור אנ

    .  של חלקיקי האבק
רוב .  2006 ועד תחילת 2001החל באביב , במהלך חמש שניםאספו נ אבקדוגמאות של חלקיקי   

התחנה ( דוגמאות נאסף בבני ברק  אולם מספר לא מבוטל של, )גבעת רם(הדגימות נעשו בירושלים 

, )נאות סמדר( דוגמאות בנגב  מספר קטן יותר של כמו כן נאסף).  קיסבוטינ'א ברחוב ז"התחבורתית של מנ

 6- 3(כל הדגימות נעשו בפרקי זמן קצרים ).  שורש(הרי יהודה באזור חדרה וב, באזור אשקלון, ברמת השרון

רוב הדגימות נעשו תוך , בנוסף.  דבר שאפשר לקשור את הרכב האבק למצב מטאורולוגי מוגדר) שעות

דבר שאפשר לנו בסופו של דבר להכליל את תוצאות המחקר על פי המצבים , התחשבות במצב הסינופטי

המצבים הסינופטיים שנדגמו .  את מסקנות המחקר מעבר לתקופת הדיגוםהסינופטיים השונים ולהרחיב 

 לעונות המעבר ולחורף םאפיק ים סוף ורמה מזרחית האופייניי, שקע קפריסאי, כוללים שקע שרבי

כמו כן נאספו  .  והקשורים לסופות האבק הנושאות חלקיקים ממדבריות צפון אפריקה וערב הסעודית

  . הקיץ בזמן של מצב סינופטי של אפיק פרסי עמוק ורדודבמשך  חודשי חלקיקי אבק

  :את תוצאות המחקר ניתן לסכם כדלהלן  

 מיקרוגרם 5לי באתרי הדגימה השונים גבוהה על פי רוב מ   מינר)PM2.5(הכמות הממוצעת של אבק עדין ) 1(

    . ואף יותר10ובזמן סופות אבק יכולה להגיע לערכים גבוהים פי , למטר מעוקב אוויר

  PM2.5כאשר בזמן סופות אבק ריכוזי הרקע של , ישנם הבדלים ניכרים בין אזור ירושלים ואזור גוש דן)  2(

  PM2.5 ריכוזי הרקע של – רוב ימות הקיץ –בירושלים גבוהים יותר מאשר בגוש דן ואילו בזמן אפיק פרסי 

  .בירושלים נמוכים יותר מאשר בגוש דן

האבק מהווה מצע עליו שוקעים ואליו נספחים .  ם האטמוספריים מזוהמים סופות אבק החלקיקיברוב) 3(

בנוסף האבק מכיל גם קרקעות מזוהמות שהצטרפו לעננת האבק .   תוך כדי הסעתו באטמוספרהמזהמים

חלק מהמזהמים מגיעים עם האבק מארצות שכנות כגון .  בדרכה ממדבריות סהרה וערב לכיוון ישראל

עיקר הזהום .   לישראל וחלקם מגיעים ממקורות זהום מקומייםןת האבק בדרכופת סוומצרים דרכן עובר

 מיקרוגרם אבק למטר 1000מעל (רק בסופות אבק גדולות במיוחד .  המקומי מורגש לפני הגעת עננת האבק

  .היה הזהום זניח) מעוקב

כנה בריאותית גם  מיקרון ועקב כך האבק מהווה ס2.5מרבית חלקיקי האבק נמצאים במקטע הקטן מ ) 4(

  .ללא קשר לדרגת זיהומו

אולם האבק העדין ,  גבוהה יותר מאשר בזמן סופות אבקהאבק הנשים הזיהום של רמתבזמן אפיק פרסי ) 5(

  .מזוהם בשני המצבים במידה דומה

האבק בזמן אפיק פרסי כמו בזמן סופות האבק מכיל אחוז ניכר של מזהמים שמקורם בארצות אחרות ) 6(

  .מדובר בעיקר בארצות מזרח אירופה כגון אוקראינה, בניגוד לסופות אבק, באפיק פרסי. ראלולא ביש

 בישראל כגון דרום הנגב  מידת הזיהום של האבק במתכות רעילות אינה נופלת מרוחקים במקומותגם )  7(

  .ממידת הזהום במרכז הארץ
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אולם גם בסמוך לתחנות , יזוטופי ייחודיאפר הפחם הנפלט מתחנות כוח פחמיות מכיל עופרת עם הרכב א)  8(

זאת כנראה עקב תחולת עופרת נמוכה יחסית  .  הכוח אין שום עדות למציאות עופרת שמקורה בתחנת הכוח

  .באפר

  . תנאים סינופטיים , PM10 ,PM2.5, איזוטופים, מתכות, יחסי העשרה, אבק אטמוספרי: מלות מפתח
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Abstract 

 Numerous studies suggest a link between high concentrations of atmospheric 

particles and increase in respiratory diseases.   Especially there is a strong indication that 

fine particles (PM2.5) are the most damaging. Human activities strongly affect the emission 

and the concentrations of atmospheric particles.  In Israel high levels of atmospheric particle 

concentrations are expected.  These particles originate from North Africa and Saudi Arabia 

deserts, but in addition in urban centers local emissions of particles contribute significant 

amounts of atmospheric particles.  Since fine particles have longer residence time in the 

atmosphere, these particles can migrate long distances and reach Israel from far away sources.  

Therefore, it is important to define the composition of atmospheric particles and distinguish 

between natural and anthropogenic sources.  In the present study, the concentration of the 

mineral, inorganic fraction was defined as representing background, natural concentrations of 

atmospheric dust.   

 For five years (2001 – 2006) we have been collecting atmospheric particles.  Most of 

the sampling was conducted in Givat Ram, Jerusalem, but significant number of samples were 

collected also in Bnei Brak (the transportation station of the Ministry of the Environmental 

Protection in Jabotinski Rd.), and fewer samples were collected in Naot Smadar (Eastern 

Negev), Ramat HaSharon, Ashkelon, Hadera, and Shoreh (Judea Mountains, west of 

Jerusalem).  All the sampling was done in short intervals (3-6 hours) to allow for temporal 

resolution and for relating the sample composition to well-defined and constant 

meteorological setting.  In addition, sampling took into consideration the synoptic conditions 

which allowed for generalization of the research results.  The sampled synoptic conditions 

include: Sharav cyclone, Cold depression, Red-Sea trough, and Eastern high (all typical of the 

fall, winter and spring and are usually associated with dust storms).  In addition, we sampled 

atmospheric particles during Persian trough conditions which prevail in the summer months.    

 The results of the project can be summarized as follows: 

1.  The average amount of the mineral fraction in PM2.5 in the various sites was usually higher 

than five microgram/m3, and during dust storms it was more than 10 times higher. 

2.  There are significant differences between Jerusalem and Tel Aviv area, where during dust 

storms PM2.5 concentrations in Jerusalem are higher than in the Tel Aviv area, while during 

Persian trough conditions (most of the summer) PM2.5 levels in Jerusalem are lower. 

3.  During most dust storms the atmospheric particles are polluted.  The desert dust provides 

surfaces for adsorption of toxic metals and deposition of fine particles rich in toxic metals.  In 

addition to scavenging of pollutants from the atmosphere, the atmospheric desert dust 

contains polluted soils added to the dust while passing above urban centers on its way from 

the Saharan desert.  Some of the pollutants (both atmospheric and polluted soils) are from 

foreign countries such as Egypt, and some are from local, Israeli sources.  Local pollution is 
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more evident prior to the arrival of the major dust plume.  Only during the largest dust storms 

(dust load larger than 1000 µg/m3) were the pollution levels negligible.   

4.  During dust storms most suspended dust particles are within the PM2.5 range, hence desert 

dust pose health danger regardless of its pollution level. 

5.  During Persian trough conditions, levels of PM10 pollution are higher than during dust 

storms, but the levels of PM2.5 pollution are similar. 

6.  During Persian trough, the particles contain a large fraction of pollution emitted in foreign 

countries, mostly in Eastern Europe. 

7.  Remote places in Israel such as Naot Smadar in the Negev are as polluted as major urban 

centers like Tel Aviv and Jerusalem. 

8.  Coal ash emitted in power plants in Israel contains Pb with unique isotopic composition.  

Nevertheless, this was not detected downwind from the power plants, probably because of the 

low content of Pb in the coal ash. 
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  מבוא.  1

בשנים האחרונות הולך ומתברר כי קיים קשר בין ריכוזים גבוהים של חלקיקים מרחפים קטנים   

רה  לבין עליה בשכיחות של תמותה  ממחלות באטמוספ) PM2.5 –אבק עדין  ( מיקרומטר2.5מקוטר של 

לם ברור או, יחסית יש מעט אינפורמציה על טיבם של חלקיקים אלו).   Homolya, 1999(ריאה וסרטן  

 כלומר באותם מזהמים -חמצנית -שהם מועשרים במתכות כבדות כגון עופרת וקדמיום וגופרית דו

גם  בישראל הולך ומתברר ).  Homolya 1999(העוברים באטמוספירה מהפאזה הגזית למוצקה 

רה  ית).Preuss et al., 2001( מיקרומטר השלכות בריאותיות מרחיקות לכת 2.5 שלחלקיקים הקטנים מ

 בפליטות של חלקיקים מרחפים בין 41% שלנתוני המשרד לאיכות הסביבה מצביעים על עליה , מזאת

 Statistical Abstract of Israel, 1999 (43%(על פי השנתון הסטטיסטי לישראל .  1996 ו 1980השנים 

י עיקר רכבב( מתחבורה 20%ר חשמל ו  מתחנות כוח לייצו36%, מהחלקיקים המרחפים מקורם בתעשייה

  ).  דיזל

 ,Dayan(רה של ישראל  אלו למרות נפיצותו הרבה באטמוספאינו נכנס לחישובים אבק מדברי  

  =TSP(ק של חלקיקים מרחפים "מ/ מיקרוגרם70מחקרים שנעשו בישראל הראו שבממוצע יש ).  1986

 1000 עד 500ו ממקורות מדבריים באוויר של מרכז ישראל בימים בהירים ) כלל החלקיקים המרחפים

 מהאבק המדברי  20% -הם גם הראו שכ).  Ganor and Foner, 1996(ק בזמן סופות אבק "מ/מיקרוגרם

אולם ,  מיקרון2.5בישראל אין כיום תקן לחלקיקים קטנים מ .  מורכב מחלקיקים הקטנים משני מיקרון

  : מדברות על כך שEPAב המלצות ה "בארה

"the three-year average of the annual mean of PM2.5 concentrations is not to exceed 
15µg/m3, and the 3-year average of the annual 98th percentiles of twenty-four-hour PM2.5 

concentrations is not to exceed 65µg/m3 at any population-oriented monitoring site" 
(Homolya 1999). 

  
ונים שלעיל עולה כי אבק מדברי בלבד תורם בישראל בימים בהירים קרוב לתקן המומלץ מהנת, כלומר

לאור הנאמר .  ובזמן סופות הוא עובר את התקן במידה ניכרת,  מיקרון2.5ב לחלקיקים קטנים מ "בארה

 מיקרון של החלקיקים 2.5 לעיל יש חשיבות גדולה לאמוד את ה תרומה של אבק מדברי למקטע הקטן מ

   .   רייםמוספהאט

  :מטרות העבודה.  2

  :למחקר הנוכחי שתי מטרות עיקריות

 שראל המגיעים בעיקר מהמדבריות שלרה של יבאטמוספ) PM2.5( אבק עדין של  רקעריכוזיביעת ק .1

 .צפון אפריקה וערב הסעודית

 מלאכותיים ותלעומת מקור)  בעיקר אבק מדברי (טבעיממקור ) PM2.5( אבק עדיןאפיון חלקיקי .           2

ומיקרוסקופיות ומדידות של  באמצעות אנליזות מינרלוגיות) שיהתחנות כוח ותע, תחבורה(

  .  יסודות קורט ואיזוטופים של עופרת, ריכוזי יסודות עיקריים

מורכב ממינרלים ה (כריכוז המקטע המינרלי של חלקיקים אטמוספריים הוגדרו ריכוזי רקעבעבודה זאת 

ריכוזן של  על ידי מדידת קיבלנואת הרכבו של המקטע הזה .  בלבד) חרסית וכדומה, טבעיים כגון קלציט

 מוערכת אנתרופוגנים ממקורות התרומה.   המרכיבות את המינרלים הטבעייםהמתכות העיקריות

 ,Pb, Cu ( פליטות ממקורות תעשייתיים ותחבורתייםמתכות  קורט המייצגות באמצעות מדידת ריכוזן של 

Zn, Ni .( של עופרתבאיזוטופים על ידי שימוש, בנוסף  )Pb ( תרומתם היחסית של מקורות הפליטה נקבעה

  . )זרים לעומת ישראלים (השונים
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  רקע מדעי.  3
)1986 (Dayan1978 האחראים להסעת אוויר לאזורנו בשנים ם מיין את המצבים הסינופטיי-

מהתקופה הגיע לישראל אוויר מערב הסעודית  23% -הוא מצא כי ב. Back Trajectories באמצעות 1982

, 3הגזרות , בהתאמה,  מצוינות1באיור . חופה הצפוני של אפריקה ופנים היבשת של צפון אפריקה, וירדן

4a ,4b2 - ו1גזרות (ביתר הזמן הגיע האוויר מצפון מערב אירופה וממזרחה .  המסמנות אזורים אלה 

 קשור למצב הסינופטי של אפיק פרסי 1 שבאיור 2גיע מגזרה   בעיקר ראוי לציין שאויר המ).1 באיור

ניתוח ההתפלגות השנתית של מסלולי ההסעה מראה כי .  ומתקיים בישראל במשך מרבית חודשי הקיץ

  בעבודה הנוכחית נתמקד ).2איור (המסלולים שעשויים להסיע אבק מתקיימים בעיקר בעונות המעבר 

ת אבק מדברי לישראל ובמצב של אפיק פרסי המביא לאזורינו במצבים הסינופטיים האחראים להובל

  .חלקיקים שנפלטו במזרח ובדרום אירופה

  

  

     וחלוקת מקורות גושי אוויר באזורנ: 1איור 

  .Back Trajectories לגזרות באמצעות 

   -4aגזרה ,  ירדן וערב הסעודית- 3 גזרה 

   פנים-4bהחוף הצפוני של אפריקה גזרה 

  .  ון אפריקה היבשת של צפ

)Dayan,1986(  

  

  

 
  

  

  

  התפלגות שנתית של זרימת אוויר מחמש הגזרות: 2איור 

  4a, 4b ,3אזורים , כאמור) Dayan,1986. (1יור שבא במפה 

  מקסימום המקרים של הסעה . הם מקורות האבק בישראל

  ומקסימום המקרים של הסעה , הוא בסתיו) 3(ממזרח 

  . ב ובחורף הוא באבי)4a, 4b(מדרום מערב 

  

  

  

  מקורות האבק המדברי ודרכי הובלתו.  3.1

תהליכי בליה של הסלעים : יצירת האבק והסעתו באטמוספרה תלויה בשלושה תהליכים בסיסיים

הרמת החומר דק הגרגר מפני השטח ולבסוף תהליכי ערבוב אטמוספריים , היוצרים גרגרים קטנים

  ).Schutz et al., 1990(למרחקים גדולים האחראים להרמת האבק מעל שכבת הגבול והסעתו 

 20-30N הרוחב   יהמקור העיקרי של האבק המדברי הוא רצועת המדבריות המצויה בין קוו

 הם וערב סהרה יותמדבר). Prospero et al., 2002לדוגמה (שנוצרה בשל השפעת הרמות הסובטרופיות 

 ,.Ganor et al., 1991; Dayan et al., 1991; Prospero et al( המקורות העיקריים של האבק בישראל

 פנים יבשתיים בשולי זהמהווים אגני ניקו, רוב האבק מתרומם מאזורים נמוכים טופוגרפית). 2002

  ). Prospero et al., 2002(הסהרה וערב הסעודית ובהם מתרכזים תוצרי בליה של סלעי הסביבה 
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רכות בכמאה מליון טון בשנה בממוצע כמויות האבק המוסעות ממדבר הסהרה לכוון ישראל מוע

)Ganor and Foner, 1996 .( ר לשנה  כאשר " טון אבק שוקע לקמ30-60כמות האבק השוקע מוערכת ב

). Ganor and Foner, 1996(בדרום ישראל כמות האבק השוקע גדולה באופן משמעותי לעומת צפון ישראל 

 1000 -מיקרוגרם במטר מעוקב אוויר ביום רגיל  ל 50ריכוזי האבק באוויר עשויים לעלות מערך רקע של 

בדרך כלל עומס חלקיקים זה יורד בצורה מעריכית כתלות . מיקרוגרם למטר מעוקב אוויר בימי סופה

 מיקרוגרם למטר 3000 - פרופיל של ירידה מ1972מדדו בסופת אבק באפריל , לדוגמה,  גנור וממן .בגובה

 ,Ganor and Mamane('  מ1500וגרם למטר מעוקב אוויר בגובה  מיקר500-מעוקב קרוב לפני הקרקע ל

1982.(  
  :המצבים הסינופטיים העשויים להסיע אבק ממקורות דרום מערביים

ובמדבריות , מזרחבישראל נמצאים במדבריות ערב האטמוספרי בעיקר מקורות האבק , כאמור  

מנת לקבל אבק -על, וספרה התחתונההיות ומרבית האבק מוסע באטמ. דרום מערבבדרום ובצפון אפריקה 

   .מכוונים אלה נדרש מערך לחצים בקרקע אשר יגרום לרוח בעוצמה ניכרת, באזורנו

 זהו .  שקע תרמליתדרומית להרי האטלס נוצרים תנאים להיווצרו,  באביב-) שקע חם חזיתי (שקע שרבי

 חופי מת בתנועתו מזרחה לאורךהתעמקותו נבנית בשל אי היציבות הנגר, שקע יבשתי שבמרכזו אוויר חם

בין הרמה לשקע נוצרות רוחות דרומיות ). מעל לוב( מזרחית לו קיימת רמה כמעט קבועה .צפון אפריקה

הוא )  ימים2-4(משך סופות אבק המגיעות ממדבר סהרה . חזקות המסיעות את האבק לכוון הים התיכון

בות אטמוספריות עמוקות וגורם למרחק האבק חודר לשכ, בדרך כלל ארוך יותר מהסופות המזרחיות

  ).Dayan, 1991(הראות לרדת משמעותית 

נוצר בדרום הים האגאי כתוצאה מחדירת אוויר יבשתי או , שקע אופייני לחורף –) שקע קר (שקע קפריסין

 Ganor(כאשר הרוחות הן דרומיות חזקות ומתמשכות עשויה להיות הרמה של אבק שיגיע לישראל , קוטבי

and Mamane, 1982 .(  

  :המצבים הסינופטיים העשויים להסיע אבק ממקורות מזרחיים

דרום מצוי מעל -כאשר שקע נמצא מעל הים האדום ואפיקו בציר צפון,  בעונת הסתיו–  סוף- אפיק ים

מזרחיות הנושאות עימן אבק ממערב ערב הסעודית -מגיעות לאזורנו רוחות מזרחיות עד דרום, ישראל

  . סוף-ל יםומעברו המזרחי ש

משך .   רמה הנמצאת מעל טורקיה וסוריה ויורדת דרומה וגורמת לרוח מזרחית מעל אזורנו– רמה מזרחית

הן חודרות לשכבות , )יום עד יומיים(סופות אבק המגיעות ממדבריות ערב הוא בדרך כלל קצר 

  ).Dayan, 1991(אטמוספריות מעטות ועומס החלקיקים בהן קטן יחסית 

  

    עופרתת של האיזוטופיכותמערה.  3.2

בזמן הובלה  או שריפה , בליה  אינם עוברים פרקציונציה בתהליכיהאיזוטופים של עופרת  

לעופרת ארבעה איזוטופים מהם שלושה  . יכולים לשמש לזיהוי מקורות של פליטהלכן הם . באטמוספרה

  .)1טבלה  ( רדיוגניתוצרי התפרקות רדיוגנית ואיזוטופ נוסף ראשוני שאינו

  

  .תוצרי הדעיכה ונפיצותם, זמני מחצית חיים של האיזוטופים העיקריים של אורניום ותוריום : 1טבלה 
  .Faure 1986לפי 

  אםאיזוטופ ה  )שנים(זמן מחצית חיים   איזוטופ בת  (%)נפיצות 

25  Pb206  4.468*109  238U  

21  Pb207  0.7038*109  U235  

52  204Pb  14.010*109  Th232  

2  204Pb  ---  ----  
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או )  וקרקעותאבק שמקורו בבליית סלעים (םיי טבעלאטמוספרה ממקורות להגיעעופרת יכולה 

בות י תרכו" בעיקר ענקבעפוגנית ואנתרההרכב האיזוטופי של עופרת ). יפת דלקיםבעיקר שר (םאנתרופוגני

והוא תלוי , קבועההרכב האיזוטופי של העופרת בתרכובות אלה אינו . המוספות לדלק, עופרת-האלקיל

תרומה לאטמוספרה של עופרת ה .  שבו השתמשו לייצורמחצב העופרתיחסים האיזוטופים של עופרת בב

ניתן  אולם, )Nriagu, 1989(פי רוב חלק קטן  מכלל העופרת האטמוספרית - מהווה עלממקורות טבעיים

  .  שבסריגיהם מצויה עופרת עומס גדול של חלקיקיםיש עולה בזמן סופות אבק בהן  היחסילצפות שחלקה

 002.± 1.115 המאפיין את העופרת הנפלטת ממכוניות בישראל הוא 206Pb/207Pb כו של היחסער  

)Erel et al., 2002 .( יש על פי רוב מגיעה לישראל מאזורים שונים באירופה ובאגן הים התיכוןהעופרת  ל 

ת המגיעה מאזור קהיר מראה יחס איזוטופי של  עופרת אנתרופוגני,למשל . הרכב איזוטופי שונה מהישראלי

206Pb/207Pb=1.15) Bollhofer and Rosman, 2001( .של עופרת ממקורות נתונים על ההרכב האיזוטופי 

 .Maring et al. (1987) ,Hopper et at בספרות המקצועית מופיעים באזור הים התיכוןאנתרופוגנים אחרים 

(1990); Bollhofer and Rosman (2001; 2002), Erel et al (1997).  

    אפיון מידת הזיהום של חלקיקי אבק3.3

  :כדלקמן העשרה המוגדר ניתן לקבוע את מידת הזיהום של אבק אטמוספרי באמצעות מקדם

 EF = [element/Al]dust/[ element/Al]continental crust  .Ganor et al.) 1991 (העשרה   מדדו ערכי

 ם הם אותCa, P, Cl, S, Br, Pb -של ערכים גבוהיםומצאו בק אטמוספרי בישראל באיסודות שונים של 

 מרסס Cl, נגבמרבצי הפוספט ב מP,  מסלעי הסביבהCa, כגוןתרומה ממקורות שונים הסבירו באמצעות 

 מצאו העשרה  .Herut et al)2001). (דלקים( ממקורות אנתרופוגנים Br ו Pb מגבס שמקורו במדבר ו S, ימי

ההשפעה  של השעוצמת,  ממקור אירופאי ומכאןאבק ממקור מדברי לעומת אבק Cd ו Pb שלנה יותר קט

מתבסס על היחס העשרה ה ערכו של מקדם. ת קטנה כאשר ישנה תוספת של  אבק מדבריהאנתרופוגני

 Taylor and ספר שלקרום היבשתי העליון כפי שמופיע בב בין היסוד הנמדד לאלומיניוםהממוצע 

McLennan (1985) במקרה של .אזור המחקרל המתאים יותר קרום אחר בהרכב גם להשתמש אך ניתן  

עקב השונות הרבה במסלע  ( מצביעים על זיהום ודאי5ערכי העשרה גבוהים מ רק המחקר הנוכחי נקבע כי 

  .)באזורינו

  תיאור העבודה .  4

 קטן -ואבק נשים , )PM2.5 (קרון מי2.5 קטן מ -אבק עדין (במחקר הנוכחי נאסף אבק מרחף בלבד   

שינויים ב המאפשרים התחשבותפרקי זמן קצרים משך דגימה ב באמצעות ) )PM10( מיקרון 10מ 

ואירועים רבים סופות אבק מספר דוגמאות במהלך  400קרוב ל  נאספו 2001החל מאביב   .מטאורולוגיים

 ןרמת ניקיוטופיות נעשו תוך הקפדה על ליזות כימיות ואיזוהכנתו לאנואיסוף האבק .   של אפיק פרסי

   .עלולות להזדהםשהיו  איסוף של כמויות אבק קטנות ך הדגימה הקצר יחסית אפשרכיוון שמש גבוהה

     שיטות הדגימה4.1

  :האבק נדגם על ידי חמישה סוגי דוגמים

  . דוגם זה היה בשימוש בירושלים ובשורש.   שנבנה באוניברסיטה העבריתPM10דוגם  . 1

דוגם זה היה בשימוש .   דיכוטומי שנבנה באוניברסיטה העברית עבור המחקר הנוכחי 2.5PMדוגם . 2

  .בירושלים

) PM2.5) Thermo ESM Andersen Sequential Particulate Sampler (FH 95 SEQדוגם  .  3

  .ונאות סמדר, שורש, שהיה בשימוש בירושלים

שהיה בשימוש ) PM2.5) Verewa F-701-20 Ambient Beta Gauge Particulate monitorדוגם  .  4

  .בבני ברק
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שהיה בשימוש ) PM10) Verewa F-701-20 Ambient Beta Gauge Particulate monitorדוגם  .  5

    .וחדרה, אשקלון, ברמת השרון

גוד ערים איגוד ערים אשקלון ואי, א" הופעלו על ידי מנ5 ו 4 הופעלו על ידינו ואילו דוגמים 1-3דוגמים 

בתחילת העבודה ובמהלכה נעשו מספר בדיקות שהראו כי הדוגמים השונים דמו .  חדרה לאיכות הסביבה

  .את האבק בצורה דומה

  הכנת הפילטרים ואנליזה . 4.2

במחקר השתמשנו בשני   .לאחר האיסוף נעשה מיצוי האבק מן הפילטרים באמצעות חומצה  

  :שלבים של המסה

תחמוצות ברזל , מהולה המתאימה להמסת מינרלים קרבונטים) HNO3(קתית המסה עם חומצה חנ.  1

  .ואלומיניום  וזיהום הספוח על פני השטח של כל סוגי החלקיקים

  .  על מנת להמיס את המינרלים הסיליקטים שבאבק) HF + HNO3(המסה עם חומצות מרוכזות .  2

אחת הבעיות .  ח"צורך ההצגה בדובכל המקרים בהם לא מצוין אחרת אוחדו שני שלבי ההמסה ל  

 כמות קטנה יחסית של אוספיםאירוסולים הנדגמים בפרקי זמן קצרים  היא שהקשות ביותר באנליזה

זהום הרקע .  עלולה להיות קרובה לריכוזים בדוגמאות עצמןרמת הרקע של היסודות הנבדקיםולכן ,חומר

, לכן.  למיצוי הפילטרים לצורך אנליזהמהפילטרים ומהכימיקלים המשמשים , מגיע ממכשירי הדגימה

.  במחקר הנוכחי נעשה  מאמץ מיוחד לצמצם עד כמה שאפשר את זהום הרקע ולעקוב אחריו בקפידה

במהלך .  נעשה שימוש במסנני טפלון המתאימים יותר לעבודה עם מתכות ומתכות קורט1-3בדוגמים 

 אחוזים בודדיםבכל המקרים לא עלו על חים והעבודה נבדקו ריכוזי הרקע בדוגמים הללו והם נמצאו זני

כיון שסיבי .   נעשה שימוש בסרט דגימה העשוי מסיבי זכוכית5, 4ב דוגמים .  עצמןמהריכוזים בדוגמאות 

) זהום רקע(הזכוכית פחות מתאימים לעבודה עם מתכות ומתכות קורט נערכו מדידות רבות של בלנק 

ילות ריכוזי רקע נמוכים באופן משמעותי מהריכוזים שנמדדו כל התוצאות המדווחות מכ. במהלך העבודה

  .    ריכוזי המתכות בבלנק הוחסרו מריכוזיהן בדוגמאותבכל סוגי הדוגמים. בדוגמאות

  . ICP-MS (Perkin Elmer-Elan SCIEX, DRC II)ריכוזי היסודות השונים נמדדו באמצעות   

  Major Elements- Na, K, Ca, Mg, Al :              היסודות וחלוקתם לקבוצות

Trace Metals- Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Ba, Pb, Th, U  

       REE- La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Yb, Lu                                              

 התהעופרת משאר המומסים בתמיסה נעשהפרדת .  יחסים איזוטופים של עופרת בנוסף נמדדו

 נעשוהמדידות .  בלבד תמיסות ובהן עופרתהתקבלובסוף התהליך .  של מחליף יוניםבאמצעות קולונות

עבור עופרת השתמשנו בקולונות המכילות מחליף יונים ). MC-ICP-MS ) Nu Instrumentsבמכשיר 

   Anion exchange resin BioRed 50W-x8 100-200 mesh .:מסוג
ין את התפלגות גודל חלקיק האבק וזיהוי בנוסף נערכו בדיקות מקרוסקופיות על מנת לאפי  

 - ESEM(הבדיקה נעשתה באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני סביבתי .  חלקיקים בעלי הרכב מיוחד

Quanta 200 FEI environmental scanning electron microscope equipped with an 

EDAX energy dispersive X-ray spectrometry system  .(וע האנליזות הכימיות במקביל לביצ

הניתוח נעשה באמצעות מפות . והאיזוטופיות נעשה ניתוח סינופטי של אותם תאריכים בהם נערכה הדגימה

, ערכתקצב התקדמות המ, לחות יחסית, כיוון ועוצמת רוח: ונתונים שונים כגון, סינופטיות קרקע ורום

 Back חישובי נעשוומסלול פלומת האבק לגבי מקור על מנת לקבל מידע , לבסוף. וטמפרטורת פני השטח

Trajectories )Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory model – 

HISPLIT4.( הניתוח הסינופטי וחישובי  BTהאוניברסיטה ,  נעשו עם אורי דיין מהמחלקה לגיאוגרפיה

  .העברית
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  תוצאות ודיון.  5

על  PM2.5)(  בנוסף ל אבק עדין PM10) ( אבק נשים נבדקו ריכוזי) שורש(בירושלים ובהרי יהודה   

בלבד  של אבק עדין  בבני ברק נעשה דיגום.  מנת להדגים את השפעת גודל החלקיקים על מידת הזיהום

 על הרכב הריחוק הגיאוגרפיבאותם תאריכים שבהם נעשה דיגום בירושלים על מנת לבדוק את השפעת 

 את העריךמדר נעשו גם הן במקביל לדיגום בירושלים ובבני ברק על מנת להמדידות בנאות ס.  האבק

ברמת השרון נבדקה השפעת .   על מידת הזהוםהשפעת המרחק של התחנה ממקורות זהום עיקריים

בשבעת ימי )  בבוקר7-10( שעות בזמן שיא התנועה 3התחבורה המקומית על הזיהום על ידי דיגום במשך 

לון ובחדרה נעשו על מנת לבדוק את השפעת תחנות הכוח הפחמיות על הרכב הדגימות באשק.  השבוע

  .בעיקר על ההרכב האיזוטופי של עופרת, האבק

   סופות אבק.  5.1

, כל הסופות שנדגמו במהלך המחקר הנוכחי הגיעו עם המערכות הסינופטיות של אפיק ים סוף  

המקטע המינרלי באבק המגיע לישראל בזמן סופות אבק ).  3איור (שקע שרבי ושקע קר , רמה מזרחית

כמויות האבק העדין בסופות שנדגמו בירושלים גבוה ).  2טבלה (מכיל כמויות לא מבוטלות של זיהום 

ניתן לראות שריכוז , בנוסף.  באופן משמעותי לעומת בני ברק אולם מידת הזיהום בשני האתרים דומה

,  עבור עופרת100 – 30עומת האבק העדין ומידת הזיהום שלו נמוכה פי  ל4האבק הנשים בירושלים גבוה פי 

האבק העדין שנדגם בהרי יהודה נדגם בזמן של שקע קר לאחר מעבר עננת .   עבור ניקל4נחושת ואבץ ופי 

דגימות של גם כלל האבק הנשים שנדגם בהרי יהודה , םאול.  האבק ולכן מכיל כמויות אבק קטנות במיוחד

 נמצא כי בזמן הגעת רוב סופות האבקבמהלך .  הכיל כמויות אבק דומות לירושליםולכן  עננת האבק

 כמות האבק יורדת במידה ניכרת ודרגת ,אך עם הגעת החזית הקרה, מרבית האבק מידת הזיהום קטנה

, נחושת ואבץ, באבק עדין יש מתאם לא רע בין מקדמי ההעשרה של עופרת).   4 איור (הזיהום עולה מאד 

באבק נשים המתאם בין מקדמי העשרה נמוך למעט , לעומת זאת.  כלומר סביר שהם מגיעים ממקור דומה

  ).2טבלה (אבץ ונחושת בירושלים ואבץ ועופרת בהרי יהודה 

בעיקר (הערכים של איזוטופי העופרת אפשרו לנו להראות כי האבק המדברי מכיל  זהום מקומי   

ומקרקעות מזוהמות ) 6איור (וכן זיהום שנפלט בקהיר ) 5 איור – 1 שלב(בשלבים שלפני הגעת סופת האבק 

חיזוק לעדות האיזוטופית ניתן לקבל מתמונות ). 7איור (שהצטרפו לאבק תוך כדי הסעתו באטמוספרה 

בחלק , למרות שרוב האבק מורכב כצפוי ממינרלים קרבונטים וסיליקטים.  המיקרוסקופ האלקטרוני

אבץ ונחושת מתכתיים שמקורם בפליטות תעשייתיות , לקיקים של עופרתמהדוגמאות נמצאו מספר ח

ומקורם , במחקר שנערך לאחרונה בקהיר נמצא כי ריכוזי המתכות באוויר גבוהים מאד, אכן).  8איור (

במספר רב של מפעלים קטנים הפועלים ללא פיקוח   ) smelting(בעיקר מפעילות של צריפת מתכות 

)Abu-Allaban et al, 2002.(  
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אבץ , )Cu EF(נחושת , )Pb EF(יחסי העשרה של עופרת , )load = µg/m3(ריכוז המקטע המינרלי :  2טבלה 

)Zn EF ( וניקל)Ni EF ( ומקדמי קורלציה)R ( באבק נשים)PM10 ( ואבק עדין)PM2.5(בזמן סופות אבק  .  
PM2.5 in  Jerusalem, dust storms (n=17) PM2.5  in Shoresh, cold depression (n=13) PM2.5  in Bnei Brak, dust storms (n=57)

load PB EF Cu EF Zn EF Ni EF load Pb EF Cu EF Zn EF Ni EF load Pb EF Cu EF Zn EF Ni EF
average 32 886 572 361 81 average 1.5 1279 334 512 254 average 12 604 164 488 80
stdev 68 1074 518 450 62 stdev 2.8 1827 307 395 367 stdev 9 903 222 642 104
min 0.7 16.9 15.5 7.8 26.2 min 0.0 0.0 20 53 5.4 min 0.8 3.7 3.3 54 1.4
max 280 3526 1795 1443 202 max 8 5882 1056 1366 1200 max 56 3802 916 2911 517

R load PB EF Cu EF Zn EF Ni EF R load PB EF Cu EF Zn EF Ni EF R load PB EF Cu EF Zn EF Ni EF
load 1.000 load 1.000 load 1.000

PB EF -0.327 1.000 PB EF -0.323 1.000 PB EF -0.124 1.000
Cu EF -0.426 0.784 1.000 Cu EF -0.473 0.584 1.000 Cu EF 0.322 0.433 1.000
Zn EF -0.331 0.981 0.810 1.000 Zn EF -0.507 0.931 0.693 1.000 Zn EF -0.343 0.787 0.088 1.000
Ni EF -0.348 0.381 0.446 0.458 1.000 Ni EF -0.341 0.270 0.331 0.313 1.000 Ni EF 0.097 0.615 0.565 0.439 1.000

PM10  in Jerusalem, dust storms (n=56) PM10  in Shoresh, cold depression (n=18)
load Pb EF Cu EF Zn EF Ni EF load Pb EF Cu EF Zn EF Ni EF

average 143 27 16 2 23 average 460 10 4.4 0.7 22
stdev 197 25 20 2 9 stdev 544 13 3.9 0.4 3.7
min 25.4 2.6 3.2 0.3 14.0 min 16 2.1 1.0 0.2 16
max 1189 148 137 17 53 max 1691 45 19 2 31

R load Pb EF Cu EF Zn EF Ni EF R load Pb EF Cu EF Zn EF Ni EF
load 1.000 load 1.000

Pb EF -0.222 1.000 Pb EF -0.482 1.000
Cu EF 0.046 0.378 1.000 Cu EF -0.195 -0.005 1.000
Zn EF 0.088 0.352 0.915 1.000 Zn EF -0.407 0.696 -0.310 1.000
Ni EF -0.041 0.297 0.301 0.458 1.000 Ni EF 0.609 -0.165 -0.209 0.165 1.000  
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 (a). בזמן סופות אבק במצבים סינופטיים שונים) hour BT-24(מפת מסלולי חבילות אוויר :  3איור 
 שקע - אדום(d),  שקע שרבי- צהוב(c),  רמה ממזרח מלווה בשקע ממערב- ירוק(b),  אפיק ים סוף-בכחול
  .קר
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) רששו(בזמן שקע קר שנדגם בהרי יהודה ) Pb EF(ריכוז אבק ומקדמי העשרה של עופרת :  4איור 
.  א בכיכר ספרא"ריכוז אבק נשים כולל כפי שנמדד בתחנה של מנ: בוורוד.  22-26.1.2004בתאריכים   

החיצים השחורים מציינים את .   מכלל האבק הנשים85%ריכוז המקטע המינרלי בזמן שיא הסופה היה כ 
ס ההעשרה של המספרים מעל החץ מייצגים את יח.  משך הדגימה והם מחולק לפי הפילטרים השונים

המספרים מתחת ).  הכולל גם זיהום שנספח על פני השטח של האבק(עופרת במרכיב הקרבונטי של האבק 
תופעה דומה של ירידה בערכי .  לחץ מייצגים את יחס ההעשרה של עופרת במקטע הסיליקטי של האבק

י העשרה גבוהים מ חשוב לזכור שרק ערכ.  העשרה עם העלייה בכמות האבק קרתה במרבית סופות האבק
  . מצביעים על זיהום ודאי5

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

הגעת  = 2שלב , לפני ההגעה של עננת האבק = 1שלב .  התפתחות סופת אבק טיפוסית) stages(שלבי :  5איור 
חזרה  = 5שלב  , שקיעת האבק או מעבר העננה מאזור הדגימה = 4שלב , שיא הסופה = 3שלב , עננת האבק
  . של טרום הסופהלערכי אבק
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ניתן לראות כי . יחסים איזוטופיים של עופרת במינרלים קרבונטים ובזיהום שנספח על האבק:  6איור 
לפני הגעת עננת האבק הכי דומה בהרכבה לעופרת הנפלטת , 1ההרכב האיזוטופי של העופרת שנדגמה בשלב 

ד בשלבים הבאים של הסופה יש תרומה משמעותית מקרקעות מזוהמות אם כי גם בשלב זה ובמיוח.  בישראל
  .ומעופרת הנפלטת בקהיר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ניתן לראות כי ההרכב האיזוטופי של .    יחסים איזוטופיים של עופרת במינרלים סיליקטים באבק:7איור 
אם כי גם .  ופרת הנפלטת בישראללפני הגעת עננת האבק הכי דומה בהרכבה לע, 1העופרת שנדגמה בשלב 

.  בשלב זה ובמיוחד בשלבים הבאים יש תרומה משמעותית מקרקעות מזוהמות ומעופרת הנפלטת בקהיר
  ).הקו האנכי(ראוי לציין את ההתאמה בין ערכי ההעשרה ובין היחסים האיזוטופים 
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חלקיק המורכב מעופרת מתכתית שנדגם ) ב).  (ESEM(תמונה אופיינית של דוגמת אבק מדברי ) א:  (8איור 
  .2004בזמן סופת חול של שקע קר באפריל 

  

מהווה האבק , ראוי לציין שלמרות שבזמן הגעת עיקר עננת האבק דרגת הזיהום פוחתת באופן משמעותי

תו וכמו)  9איור (עצמו מטרד בריאותית בעיקר בגלל התפלגות גודל החלקיקים שלו שעיקרו במקטע העדין 

 28.2(באירוע של אפיק ים סוף , לדוגמא.  .PM2)5 (לאבק עדין עולה במידה ניכרת מעל התקנים המוצעים 

 מהחלקיקים היו במקטע של 70%אשר כ כ, 3 מיקרוגרם למ900 ל 250היה ריכוז האבק בין ) 1.3.2002 –

רק דוגמאות , כמו כן).  3 מיקרוגרם למ65 (ב" בארה מעל התקן המוצע9.7 - 2.5כלומר בין פי , אבק עדין

, כלומר.  לא היו מזוהמות כלל) 3למ מיקרוגרם אבק 1000על פי רוב מעל (האבק של הסופות הכבדות ביותר 

רופוגני בנוסף לבעיות הבריאותיות הנובעות מהתפלגות גודל חלקיקי האבק הוא עלול להכיל מרכיב אנת

  .  הכולל גם מתכות רעילות, לא מבוטל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 דוגמאות המייצגות את כלל המצבים 11 חלקיקים שנבחרו באפן אקראי מ 3176התפלגות גודל  של  :  9איור 
  .הסינופטיים הקשורים לסופות האבק בישראל

  
   אפיק פרסי5.2

כל אירועי האפיק הפרסי שנדגמו במהלך המחקר הנוכחי סווגו לשלשה מצבים שונים על פי   

באפיק ).  10איור (הדגימה בזמן ) BT(מפת מסלולי חבילות אוויר  חישובי שיקולים מטאורולוגים ועל סמך

אפיק פרסי ( שעות מאזור הים השחור ואילו במצבים האחרים 72פרסי עמוק מסות האוויר מגיעות תוך 

מהירות הרוח נמוכה באופן , כלומר במצבים אלה.  מסות האוויר מגיעות מחופי תורכיה ויוון) רדוד ורגיל
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 מטר ואילו בזמן אפיק פרסי רדוד 1200עובי שכבת הגבול בזמן אפיק פרסי עמוק הוא כ , בנוסף.  משמעותי

  .   מטר600ורגיל עובי שכבת הגבול כ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לשלושת סוגי אפיק פרסי שנדגמו במהלך המחקר )  hour BT 72(מסלולי אוויר אופייניים :  10איור 
  ). PT-s(אפיק פרסי רדוד ) ג(, )PT-r(אפיק פרסי רגיל ) ב(, )PT-d(וק אפיק פרסי עמ) א(הנוכחי 

  

בזמן ).  3טבלה  ()PM2.5(  בני ברק וב)PM2.5 PM10 (בזמן אפיק פרסי נאספו דוגמאות בירושלים   

בעוד .  אפיק פרסי ישנם הבדלים ניכרים במאפייני הזיהום של אבק עדין בין ירושלים ובני ברק

קיימת בבני ברק רמות זהום גבוהות יותר של , שלים מזוהמים יותר בעופרת ובנחושתשהאירוסולים בירו

אין מתאם בין מקדמי )  נחושת באבק עדין בבני ברק–עופרת (למעט מקרה אחד ).  3טבלה (אבץ וניקל 

רמות הזהום של  אבק נשים .  כלומר הן מגיעות ממקורות זהום שונים, ההעשרה של המתכות השונות

אבץ ונחושת נמצאים בעיקר , בעוד שעופרת, כלומר).  למעט ניקל(יותר מאשר אבק עדין נמוכות 

באבק הנשים יש מתאם טוב למדי בין .  יש זהום ניכר של ניקל בחלקיקים הגדולים, בחלקיקים הקטנים

באופו כללי מידת הזהום של אבק עדין .  יחסי ההעשרה של כל המתכות המצביע על מקור זהום משותף

ואילו מידת הזהום של אבק נשים בזמן אפיק פרסי גבוהה , ה מאד בזמן סופות אבק ובזמן אפיק פרסידומ

  ).3, 2טבלאות (באפן ניכר לעומת סופות אבק 

, היחסים האיזוטופים של עופרת בדוגמאות אפיק פרסי מעידים על תרומה ניכרת ממקורות זרים  

ניתן לראות שבזמן אפיק עמוק התרומה , כמו כן).  11איור (בעיקר ארצות מזרח אירופה כגון אוקראינה 

ניתן לחשב ) 1(בעזרת משוואה ).  11איור (מארצות מזרח אירופה גבוהה יותר מאשר בזמן אפיק פרסי רדוד 

  .את החלק היחסי של הזהום ממזרח אירופה

(1)    % PbUk = 100 * {(206Pb/207Pb)smp – (206Pb/207Pb)IL}/{(206Pb/207Pb)Uk – (206Pb/207Pb)IL}  

  

 )א(

 )ב(
)ג(
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 11כאשר משתמשים בנתונים המופיעים באיור .  (IL = Israel, Uk = Ukraine, smp = sample): כאשר

 בזמן 18±45%מהווה ) מאוקראינה(הזהום המזרח אירופאי : מתקבלות התוצאות הבאות) 1(במשוואה 

גם בזמן אפיק פרסי יש  , ופות האבקכמו בזמן ס, כלומר.   בזמן אפיק פרסי עמוק13±74 -אפיק פרסי רדוד ו

בזמן אפיק פרסי , בניגוד לסופות אבק, לעומת זאת.   בישראל תרומה משמעותית של זהום ממקורות זרים

, ומספרם של החלקיקים המתכתיים היה גבוה הרבה יותר, לא היו מרבית החלקיקים מינרלים טבעיים

חלקיקים הללו היוו חלק ניכר מהזהום של המתכות ה, כלומר).  12איור (בעיקר בזמן אפיק פרסי עמוק 

עובדה זאת תואמת את הדיווחים בספרות .  בעיקר כאשר התרומה ממזרח אירופה היתה ניכרת, הכבדות

  .שמקור הפליטות העיקרי במזרח אירופה הוא ממקורות תעשייתיים

  

אבץ , )Cu EF(נחושת , )Pb EF(יחסי העשרה של עופרת , )load = µg/m3(ריכוז המקטע המינרלי : 3טבלה 

)Zn EF ( וניקל)Ni EF ( ומקדמי קורלציה)R ( באבק נשים)PM10 ( ואבק עדין)PM2.5(בזמן אפיק פרסי  .  
  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PM2.5  in Jerusalme during PT (n=34) PM2.5  in Bnei Brak during PT (n=80)
load (ug/m Pb EF Cu EF Zn EF Ni EF load (ug/m Pb EF Cu EF Zn EF Ni EF

average 4.2 953 632 239 36 average 20 196 124 740 125
stdev 4.1 1036 696 228 54 stdev 13 277 179 953 764
min 0.3 31.9 51.8 2.7 2.9 min 2.6 12.3 8.5 1.7 1.4
max 21 5359 3695 762 160 max 64 1917 1217 5783 6233

load (ug/m PB EF Cu EF Zn EF Ni EF load (ug/m PB EF Cu EF Zn EF Ni EF
load (ug/ 1.000 load (ug/ 1.000
PB EF -0.246 1.000 PB EF -0.252 1.000
Cu EF -0.061 0.069 1.000 Cu EF -0.100 0.834 1.000
Zn EF -0.353 0.456 0.177 1.000 Zn EF -0.089 -0.385 -0.361 1.000
Ni EF -0.165 0.463 0.471 0.316 1.000 Ni EF -0.089 -0.044 0.026 0.073 1.000

PM10  in Jerusalem during PT (n=52)
load (ug/m Pb EF Cu EF Zn EF Ni EF

average 5.7 567 165 21 117
stdev 2.9 681 150 32 146
min 0.9 64 44 0.9 1.8
max 14 945 555 66 275

load (ug/m Pb EF Cu EF Zn EF Ni EF
load (ug/ 1.000
Pb EF -0.381 1.000
Cu EF -0.221 0.730 1.000
Zn EF -0.253 0.709 0.569 1.000
Ni EF -0.428 0.839 0.600 0.836 1.000
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  .יחסים איזוטופיים של עופרת באבק נשים שנדגם בזמן אירועים של אפיק פרסי:  11איור 

    

  

  

  תמונת מיקרוסקופ אלקטרוני : 12איור 

)ESEM (אבק בזמן אפיק ישל חלקיק   

  החלקיקים הזוהרים בולטים .  פרסי

  חלקיקים אלה מכילים . במספרם הרב

  אבץ וברזל , נחושת, בעיקר עופרת

  .מתכתיים

  

  

  

  

  

  

  

  

   הרכב אבק באזור מרוחק מיישוב–  נאות סמדר 5.3

במקום הנחשב למרוחק מכל מקור זיהום , נאות סמדר נאספו מספר דוגמאות באזור 2005באביב   

אולם למרות זאת ניתן להסיק , בזמן הדגימה שררו תנאים סינופטיים של אפיק ים סוף חלש.  ישראלי

למרות ריחוקה ממוקדי תעשייה וישוב בישראל נמדדו , בנאות סמדר.  מספר מסקנות מתוצאות הדגימה

טבלה (דומים בערכם לערכים שנמדדו בירושלים ובבני ברק מקדמי העשרה של כל המתכות באבק עדין ה

דבר המצביע על , )למעט אבץ ונחושת(יש מתאם לא רע בין מקדמי ההעשרה של כל המתכות , בנוסף).  4

כמו בכל הדוגמאות עד כה יש חוסר מתאם או מתאם שלילי בין ריכוז , כמו כן.  מקור אפשרי משותף

אבק עדין הנדגם במקומות נידחים בישראל מכיל , כלומר.  השוניםהאבק העדין לבין מקדמי ההעשרה 

עובדה העולה בקנה אחד עם העדויות האיזוטופיות על כך שחלק ניכר מהזיהום , כמויות נכרות של זיהום

ממצא זה כמובן תקף למזהמים שאינם עוברים .  מגיע מארצות זרות ולא ממקורות פליטה מקומיים
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אך ייתכן והוא תקף גם , וך כדי הסעתם באטמוספרה כגון מתכות או חלקיקיםשינויים כימיים גדולים ת

  .עבור מזהמים שניוניים

אבץ , )Cu EF(נחושת , )Pb EF(יחסי העשרה של עופרת , )load = µg/m3(ריכוז המקטע המינרלי  :4טבלה 

)Zn EF ( וניקל)Ni EF ( ומקדמי קורלציה)R (אבק עדין ב)PM2.5(שנדגם בנאות סמדר .  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   השפעת ימי השבוע על הרכב האבק–  רמת השרון 5.4 

 10 – 7( נבדק הרכב האבק העדין בתחנה תחבורתית בשעת השיא של התנועה ברמת השרון 

ריכוזן של מספר מתכות יורד באופן משמעותי ביום שבת כאשר נפח .  במשך שבעת ימי השבוע) בבוקר

, בריום, )המשמשים בתהליכי זקוק דלק( כוללות צריום ולנתנום מתכות אלה).  5טבלה (התנועה יורד 

ועופרת ומנגן , )Schauer et al., 2006(ניקל וברזל המשתחררים ממעצורים , קובלט, נחושת, אבץ, זירקון

ישנן גם מתכות כגון מגנזיום ואלומיניום שאינן מגיעות מתחבורה וערכן אינו מושפע .  המוספים לדלק

בשלב זה לא ברור לנו מדוע סידן ואשלגן מושפעים כל כך מפליטות ).  ינן מופיעות בטבלהא(מהיום בשבוע 

). Schauer et al., 2006(אם כי יתכן שהם נתרמים על ידי אבק בצידי הכביש העובר הרחפה , תחבורתיות

ר מקומ כלומר הם כנראה מגיעים, יש מתאם טוב מאד בין מקדמי ההעשרה של המתכות השונות, בנוסף

  ).6טבלה (משותף 

ריכוזי מתכות שונות הנפלטות מפעילות תחבורתית כפי שנמדדו באבק עדין במשך ימות השבוע :  5טבלה 
  .בתחנה התחבורתית ברמת השרון

K Ca Mn Fe Ni Co Cu Zn Zr Ba La Ce Pb
745 5893 15.64 655.0 10.68 0.395 34.5 10.7 7.46 118 0.41 0.73 23.7 שלישי

515 2372 9.24 541.4 10.26 0.355 28.7 8.5 6.60 73.6 0.24 0.37 8.6 רביעי

420 2522 10.01 462.8 10.64 0.380 23.4 7.77 7.28 70.9 0.29 0.37 12.5 חמישי

525 3481 10.61 459.7 6.81 0.215 18.5 9.73 5.62 0.25 0.48 14.9 שישי

385 2708 8.72 238.2 3.39 0.115 7.7 6.75 4.88 51.9 0.2 0.32 9.67 שבת

770 3583 13.07 502.3 10.67 0.465 29.4 13.9 5.84 174 0.32 0.5 20.3 ראשון

421 3034 12.10 568.4 13.03 0.400 30.6 13.4 5.99 72.6 0.28 0.48 30.3   שני

PM2.5  in Naot Smadar unclear synoptic (n=17)
load (ug/m PB EF Cu EF Zn EF Ni EF

average 16 582 112 362 87
stdev 20 659 160 503 68
min 2.0 24.5 9.5 3.3 1.2
max 72 2046 548 1395 191

load (ug/m PB EF Cu EF Zn EF Ni EF
load (ug/ 1.000
PB EF -0.608 1.000
Cu EF -0.328 0.794 1.000
Zn EF -0.506 0.851 -0.363 1.000
Ni EF -0.566 0.749 0.637 0.715 1.000
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אבץ , )Cu EF(נחושת , )Pb EF(יחסי העשרה של עופרת , )load = µg/m3(ריכוז המקטע המינרלי : 6טבלה 
)Zn EF ( וניקל)Ni EF (דמי קורלציה ומק)R (נשים אבק ב) PM10( רמת השרוןב שנדגם.  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   הרכב איזוטופי של פחם– אשקלון וחדרה 5.5

בשיתוף עם אגוד ערים אשקלון .  בחדרה ובאשקלון נמצאות תחנות הכוח הפחמיות הגדולות בארץ  

ברו אנליזה איזוטופית  מספר דוגמאות סביבתיות ודוגמאות של אפר פחם וענלקחווחדרה לאיכות הסביבה 

נמצא כי למרות שלאפר פחם הרכב איזוטופי מאד שונה מכל מקורות הפליטה האחרים בישראל .  של עופרת

ובמזרח התיכון לא נמצאו ערכים אלה בדוגמאות הסביבתיות שנדגמו בקרבתן של תחנות הכוח ובמורד הרוח 

הדומה לתכולתו ) ג"ק/ג" מ91 – 11( יחסית באפר   יתכן והסיבה לכך היא תכולת עופרת נמוכה).13איור (מהן 

  .בקרקעות טבעיות או מעט מזוהמות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ובאזור חדרה ) אזור אשקלון(כרמיה ב,   יחסים איזוטופיים של עופרת בדוגמאות אבק עדין בניצנים:13איור 
  .ובדוגמאות אפר פחם מרחף

  
  מסקנות.  6

 בראש ובראשונה  .  מצביעים על מספר עובדות חשובותהנתונים שנאספו במהלך המחקר הנוכחי  

דגימה השונים גבוהה על פי רוב מינראלי באתרי ה) PM2.5 (מתברר שהכמות הממוצעת של אבק עדין

 ואף יותר 10ובזמן סופות אבק היא יכולה להגיע לערכים גבוהים פי , מיקרוגרם למטר מעוקב אווירמחמישה 

כאשר בזמן סופות אבק ריכוזי , ם ניכרים בין אזור ירושלים ואזור גוש דןכמו כן ישנם הבדלי).  7טבלה (

 ריכוזי – רוב ימות הקיץ – בירושלים גבוהים יותר מאשר בגוש דן ואילו בזמן אפיק פרסי  PM2.5הרקע של 

ניתן להציע בוודאות על כך , בנוסף).  7טבלה ( בירושלים נמוכים יותר מאשר בגוש דן  PM2.5הרקע של 

 תוך כדי הסעתו האבק נספחים מזהמיםעל .   סופות אבק החלקיקים האטמוספריים מזוהמיםרובשב

2.00

2.02

2.04
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2.10
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2.16

1.10 1.15 1.20 1.25
206Pb/207Pb

20
8 Pb

/20
6 Pb

כרמיה
ניצנים
חפציבה
מרכיבי קצה
אפר פחם
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emitted in Israel 

Pb emitted 
in Israel 
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1992 – 
now in

Natural Pb 
in soils 

PM10  in R. Hasharon unclear synoptic  (n=7)
load (ug/m3) PB EF Cu EF Zn EF Ni EF

average 20 139 236 26 67
stdev 5 91 102 11 33
min 16 68 72 17 23
max 31 338 414 49 130

load (ug/m3) PB EF Cu EF Zn EF Ni EF
load (ug/ 1.000
PB EF -0.185 1.000
Cu EF -0.150 0.781 1.000
Zn EF -0.345 0.948 0.809 1.000
Ni EF -0.363 0.818 0.961 0.850 1.000
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.  בנוסף האבק מכיל גם קרקעות מזוהמות שהצטרפו לעננת האבק בדרכה מהמדבר לישראל.  באטמוספרה

 לישראל ןת האבק בדרכות סופוחלק מהמזהמים מגיעים עם האבק מארצות שכנות כגון מצרים דרכן עובר

רק בסופות .  עיקר הזהום המקומי מורגש לפני הגעת עננת האבק.  וחלקם מגיעים ממקורות זהום מקומיים

מרבית חלקיקי , בנוסף. היה הזהום זניח)  מיקרוגרם אבק למטר מעוקב1000מעל (אבק גדולות במיוחד 

 קשר לדרגת  מיקרון ועקב כך האבק מהווה סכנה בריאותית גם ללא2.5האבק נמצאים במקטע הקטן מ 

  .זיהומו

אולם האבק ,  גבוהה יותר מאשר בזמן סופות אבקהאבק הנשים הזיהום של רמתבזמן אפיק פרסי   

  האבק בזמן אפיק פרסי מכיל אחוז ניכר של מזהמים שמקורם .העדין מזוהם בשני המצבים במידה דומה

מידת הזיהום של דרום הנגב ם נידחים בישראל כגון גם באזורי.  בארצות מזרח אירופה כגון אוקראינה

דבר המצביע על חשיבותם של המזהמים , האבק במתכות רעילות אינה נופלת ממידת הזהום במרכז הארץ

, אפר הפחם הנפלט מתחנות כוח פחמיות מכיל עופרת עם הרכב איזוטופי ייחודי.  המגיעים מארצות אחרות

זאת כנראה עקב .   שמקורה בתחנת הכוחאולם גם בסמוך לתחנות הכוח אין שום עדות למציאות עופרת

  .תחולת עופרת נמוכה באפר

.  למחקר הנוכחי מסקנה עיקרית אחת הנוגעת לתקינה לגבי אבק נשים ואבק עדין בישראל  

הן ממקורות טבעיים והן , זהום הספוח לאבקהושל שני סוגי האבק המשקל הגבוה של מקורות זרים של 

מחייב בחינה מחודשת של יעדי התקינה ושל שונים ינופטיים ממקורות תעשייתיים במספר מצבים ס

  .יעילותה

באתרי הדגימה העיקריים בזמן ) PM2.5(אבק עדין ) מיקרוגרם למטר מעוקב (סיכום של ריכוזי : 7טבלה 
   . מצבים סינופטיים שונים

  נאות סמדר  *שורש  ירושלים  בני ברק    

  16  1.5  32  12  ממוצע

  20  2.8  68  9  סטיית תקן

  2  >1  0.7  0.8  מינימום

  72  8  280  56  מאקסימום

  סופות אבק

  17  13  17  57  מספר דגימות

      4.2  20  ממוצע

      4.1  13  סטיית תקן

      0.3  2.6  מינימום

      21  64  מאקסימום

  אפיק פרסי

      34  80  מספר דגימות

זמן שהאוויר היה צלול ונקי ב, תוך כדי הגשם, לאחר מעבר האבק, הדגימה בשורש נעשתה בזמן שקע קר* 
  .מחלקיקים

  
  
 בישראל   תוצאות העבודה אפשרויות יישום.  7

בראש ובראשונה בקביעה של תקני .  לעבודה מספר השלכות מעשיות לגבי איכות האוויר בישראל  

איכות אוויר יש להתחשב בריכוזי הרקע ולהבין שאין טעם באימוץ תקני איכות אוויר מארצות בהן יש 

ברוב סופות האבק ולעיתים אף בזמן , לדוגמא.  זי רקע של חלקיקים נמוכים יותר מאשר בישראלריכו

 מיקרוגרם 15מהתקן המוצע של אפיק פרסי היו ריכוזי הרקע של חלקיקים גבוהים באופן משמעותי  

כפי שיפורט בסעיף הבא נושא זה מחייב בדיקה ).  Homolya 1999(למטר מעוקב כממוצע תלת שנתי 

עניין נוסף הראוי לתשומת לב הוא התרומה המשמעותית של אירוסולים ושל זהום .  וספת ומקיפה יותרנ

בזמן סופות אבק רוב החלקיקים מגיעים ממדבריות צפון אפריקה וערב .  אטמוספרי מארצות שונות

יע לארץ בזמן אפיק פרסי רוב החלקיקים והזהום המג.  הסעודית ואליהם נוסף זהום הנפלט באזור קהיר
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אולם כבר עכשיו ברור שהתקינה , גם כאן ראוי להרחיב את המחקר.  נתרם על ידי ארצות מזרח אירופה

     . בישראל חייבת להתחשב בעובדה זאת

   
  המלצות להמשך המחקר.  8

אולם חלק , של אבק עדין בישראללמחקר הנוכחי מספר השלכות מרחיקות לכת לגבי התקינה   

יה לקבל הערכות כמותיות ולחקור על מנת שניתן יהך יהמש בלבד וחלק צריך למהמסקנות הן ראשוניות

 מאגר נתונים לצורך חיזוי זהום אוויר   המטרה העיקרית של המשך המחקר היא לבנות.יותרמדויקות 

דרגת , מה הקשר בין המצב הסינופטי לכמות והרכב האבק: כאשר שאלת המחקר העיקרית היא.  חלקיקי

  ?ת הזהום והפזור המרחבי בישראלמקורו, זיהומו

במחקר ישתתפו מספר תחנות בפריסה .  א"הדגימה צריכה להתבסס על תחנות הדגימה של מנ  

 ובגוש דן יש לאסוף נתונים ממספר תחנות חיפהובנוסף באזור ) דרום, ירושלים, גוש דן, צפון(ארצית 

בסך הכל מספר התחנות לא ).  תיותשכונתיות ותחבור, תחנות סביבתיות(בעלות פוטנציאל זהום שונה 

סרטים באיכות לבכל התחנות המשתתפות במחקר יש להחליף את סרטי המדידה .  10  צריך לעלות על

המאפשרת ביצוע אנליזות כימיות וכן יש לנהל רישום מדויק של מועדי החלפת הסרטים או של תקלות 

בשלב .  הדרושות בצורה נכונה ומדויקתעל מנת לאפשר את ביצוע האנליזות זאת כל .  בתפקוד הדוגם

הצוות ידאג לאיסוף סרטי .  תחנות המשתתפות במחקרה שיקבע את צוות מוביל הראשון יש למנות

מעניינים בזמן התאריכים את ה עקביוהצוות יתכנס חודשים שלושה להדגימה מהתחנות השונות ואחת 

ועל ) על מנת לדגום את כל מגוון התנאים(יים תאריכים מעניינים ייקבעו על סמך שיקולים סינופט.  שחלף

הדוגמאות שנאספו .  סמך אירועים חריגים של זהום או כל קריטריון אחר שייקבע על ידי הצוות

ריכוז , מתכות עיקריות ומתכות קורטריכוז , עומס חלקיקים:  הכוללמגוון אנליזות בתאריכים אלה יעברו 

וכן , אמוניום, חנקות, סולפאטיםריכוז  , )הפילטרים יאפשר זאתאם סוג (פחמן אלמנטארי ופחמן אורגאני 

כוון (מטאורולוגי ניתוח כל תאריכי הדגימה יערך ב, בנוסף.  איזוטופים של עופרתבמידת הצורך יחסים 

וניתוח ) Back trajectory analysis(י הסעה לאחור חישוב מסלול, עובי שכבת הערבוב, רוחומהירות 

המחקר ייערך בשני .  מודל זהום אווירכן ייערך ניתוח של כלל התוצאות על מנת לבנות לאחר מ).  סינופטי

  . שניםאחת לחמש מחקר שנתי –טווח ארוך ו)  רצופותים שנ3-5 (טווח קצר: טווחי זמן

את  דבר שיאפשר   של זמן גבוההברזולוציהדגימה הוא מתבסס על , רביםיתרונות למחקר המוצע   

א בהתאם לצרכים "ה על ידי שתוף תחנות מנרצויהמרחבית הצפיפות הבחירת .  זהוםהמציאת מקורות 

.   משמעותית בעלויותהוזלה א תגרום ל"הסתמכות על תחנות מנ והגמישות בהפעלההמשתנים תיצור 

  של זמן גבוההרזולוציהודיגום בסביבתיים בבחירת המדגם  ושילוב שיקולים מטאורולוגיים, לבסוף

  .זהום אוויר חלקיקי ולהשתמש בו לחיזוי ה של תוצאות המחקר לעשות הכללתאפשר

 

  סיכום.  9
בנושא אפיון הזהום החלקיקי  עלית מדרגה יםמהוושהסתיים והמחקר המוצע המחקר   

תוצאות המחקר יאפשרו למשרד לאיכות הסביבה לקבוע בצורה מושכלת תקנים .  באטמוספרה של ישראל

.ת האוויר בישראל ולשיפור איכולזיהום אוויר חלקיקי
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