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 ניטור לווייני של הים התיכון6

תקציר
למחקר  שימושי  כלי  מספקות  המים  בפני  וביולוגיים  פיזיקליים  משתנים  של  מלוויין  תצפיות 
משימוש  כתוצאה  שנצבר  מהידע  מקצת  נסקור  הזה  בפרק  הימית.  הסביבה  של  ולניטור  מדעי 
בתצפיות מלוויין על מאפיינים ותהליכים בים התיכון בכלל, ובאגנו המזרחי בפרט. דבר זה נעשה 
תוך בחינה של תצפיות לוויין משלושת הענפים העיקריים של חישה מרחוק של הסביבה הימית: 

צבע, טמפרטורה וגובה פני הים.
את  המאפיינות  מהתופעות  כמה  מודגמות  ובמרחב  בזמן  שונויות  של  השוואתי  ניתוח  בעזרת 
הים התיכון, תוך שימת דגש על הקשר הנסיבתי בין השדות השונים וכיסוי מגוון של סקאלות 
זמן-מרחב. בנוסף מתוארים כמה מהיישומים של נתוני לוויין אשר מתקבלים בזמן אמת לניטור 

ולשימור הסביבה הימית באגן הלבנטיני של הים התיכון.

הקדמה

מרכיבים שונים של הסביבה הימית מאופיינים בשונות גבוהה בזמן ובמרחב, שונות אשר נובעת 
ממגוון רחב של תהליכים פיזיקליים-כימיים-ביולוגיים. ִאפיונה של השונות בזמן ובמרחב פותח 
הפרעות  של  במקרים  התרעה  ומאפשר  הימית,  הסביבה  את  שמניעים  התהליכים  להבנת  צוהר 
ממקורות חיצוניים. זה כשלושה עשורים, מקור חשוב לאפיון שינויים בסביבה הימית מתקבל 
כמעט  לניטור  משמשות  האלו  התצפיות  וביולוגיים.  פיזיקליים  משתנים  של  לוויין  מתצפיות 
רציף של שינויים על פני טווח רחב מאוד של סקאלות זמן ומרחב: מימים בודדים ועד לעשורים, 

ומקילומטרים בודדים ועד אלפי קילומטרים.
הידע שנצבר במהלך השנים על המתרחש בימים ובאוקיינוסים בזכות השימוש בתצפיות לוויין 
הוא עצום. ניתוח מדוקדק של תצפיות לוויין שנעשה בידי Field וחובריו )1( הראה שכמחצית 
הזה,  הנתון  ובימים.  פיטופלנקטון באוקיינסים  בידי  הגלובלית מתבצעת  מהיצרנות הראשונית 
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מהביומסה  אחוז  כ-0.2  רק  מהווה  הימיים  הראשוניים  היצרנים  של  שהביומסה  העובדה  בתוספת 
הגלובלית, מלמד שבממוצע, אורך החיים של תאי הפיטופלנקטון בכלל האוקיינסים הוא בסדר גודל 
של כשבוע )2(. מעקב מתצפיות לוויין אחרי קצבי יצרנות ראשונית גלובלית של פיטופלנקטון לאורך 
עמודת  של  השיכוב  ובחוזק  בטמפרטורה  משינויים  כתוצאה  משמעותיים  שינויים  מראה  כעשור, 
המים, אשר משפיעים על זמינות הנוטריינטים )3(. התצפיות האלה מאפשרות להעריך את השפעתם 
של שינויי אקלים על מארג המזון הימי. בקנה מידה קטן יותר, תצפיות לוויין מלמדות על התלות 
הגבוהה של האקוסיסטמה הימית בדינמיקת הזרימה. תלות זאת באה לידי ביטוי, למשל, ביצירת 
לפני  בנוטריינטים  ועשירים  עמוקים  מים  של  מעלייתם  כתוצאה  מקומיות  פיטופלנקטון  פריחות 
השטח )4(. השפעה נוספת של דינמיקת הזרימה על האקוסיסטמה הימית באה לידי ביטוי ביצירת 

נישות אקולוגיות שמופרדות זו מזו במחסומי הסעה אשר מונעים ערבוב בין גופי מים שונים )5(.
ותופעות  תהליכים  על  לוויין  נתוני  באמצעות  שנצברו  וההבנה  מהידע  חלק  לסקור  נועד  זה  פרק 
שמאפיינים את הים התיכון, תוך שימת דגש על אגנו המזרחי. השיטות השונות לחישה מרחוק של משתנים 
בפני הים, הידע שנצבר באמצעות תצפיות מלוויין על שונות במרחב ובזמן של משתנים וחלק מהלוויינים 
שמשמשים לכך נסקרים בקצרה בתת-הפרק הבא. תת-הסעיף האחרון דן באפשרויות לניצול תצפיות 

מלוויינים לניטור ולשימור הסביבה הימית במזרח הים התיכון. 

חישה מרחוק של פני הים

ניטור לווייני של תהליכים בסביבה הימית מהווה חלק מתחום מדעי רחב של חישה מרחוק, שכולל 
מגוון שיטות לאיסוף מידע מאזור נתון על פני כדור הארץ ללא מגע ישיר עמו. היתרון הגלום באפשרות 
הכרוכים  הגבוהות  והעלויות  הקשיים  לנוכח  מתחדד  מקומיות  מדידות  ביצוע  ללא  מידע  לאיסוף 
המתוארים  אלה  )ובתוכם  לוויין  נתוני  של  רבים  מקורות  כן,  על  יתר  הפתוח.  בים  מדידות  בביצוע 

להלן( זמינים לשימוש ללא כל עלות, לעתים קרובות בזמן אמת או בעיכוב של יום אחד.
כפי שאפשר ללמוד אפילו מהתבוננות פשוטה, מידע רב על אודות מצב הסביבה הימית משתקף בצבע 
הים או, במילים אחרות, בקרינת השמש המוחזרת לעיני הצופה מפני המים. חיישנים שמודדים את 
עוצמת האור המוחזר מפני הים באורכי גל שונים, מהווים כלי חשוב לכימותם ולאפיונם של משתנים 
שונים בפני הים )7,6(. בים הפתוח צבע הים תלוי ישירות בריכוז הכלורופיל – פיגמנט ירוק שמצוי 
בפיטופלנקטון )כמו גם בצמחים יבשתיים(, ומשמש מרכיב חיוני בתהליך הפוטוסינתזה. הכלורופיל 
בולע אור באזור האדום והכחול של ספקטרום האור הנראה של הקרינה האלקטרומגנטית, ולעומת 
זאת מחזיר אור באזור הירוק. אלגוריתמים שלוקחים בחשבון את עוצמת האור המגיע ללוויין באורכי 
גל שונים, מאפשרים הערכה מדויקת ביותר של ריכוז הכלורופיל בפני הים, ובכך מספקים קירוב טוב 
לביומסה של פיטופלנקטון בחלק העליון של עמודת המים. בשל היות הפיטופלנקטון המרכיב הראשוני 
במארג המזון הימי, ובשל היותו אחראי לכמחצית מהיצרנות הראשונית העולמית, האפשרות לעקוב 
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הים  פני  טמפרטורת  של  עונתיים  ממוצעים   .1 איור 
התיכון בין החודשים דצמבר 2006 לנובמבר 2007 מנתוני 

 .NOAA-AVHRR
א( חודשי החורף )דצמבר-ינואר-פבואר(; 

ב(חודשי האביב )מרס-אפריל-מאי(; 
הסתיו  חודשי  ו-ד(  )יוני-יולי-אוגוסט(;  הקיץ  חודשי  ג( 

)ספטמבר-אוקטובר-נובמבר(. 
שימו לב לשינוי בסקאלת הצבעים. 

הימית  האקולוגית  המערכת  להבנת  חשובה  תרומה  מהווה  כלורופיל  בריכוזי  שינויים  אחר  מלוויין 
צבע  של  לוויין  באמצעות  מרחוק  חישה  כלורופיל,  לריכוזי  בנוסף  הגלובלית.  האקלימית  והמערכת 
הים )ocean color satellite remote sensing( מאפשרת הערכה של משתנים ביוגיאוכימיים 
כי  לציין  חשוב   .)10  ,9  ,8( ואי-אורגני  אורגני  פחמן  וריכוזי  ראשונית  יצרנות  פלואורסנציה,  כגון 
בעוד שבים הפתוח צבע הים מושפע כמעט באופן בלעדי מתאי פיטופלנקטון, בסביבה החופית יש 
השפעות משמעותיות של גורמים נוספים, כגון סדימנטים מרחפים והחזר קרינה מהקרקעית. לפיכך 
המרת הסיגנל האלקטרומגנטי לכימות של משתנה ביולוגי )כגון ריכוזי כלורופיל( בסביבה החופית 
מסובכת יותר משמעותית, ודורשת ידע מקדים על משתנים שונים, כגון תכולת החומרים המרחפים 

בגוף המים ועומק קרקעית הים. 

  Coastal Zone Color Scanner-השימוש בלוויינים לחישה מרחוק של צבע פני הים החל עם ה
התחלת  עם  שנים,  כ-12  של  הפוגה  לאחר   .1986-1978 השנים  בין  תצפיות  שסיפק   ,
ובעקבותיו  ב-1998   )SeaWiFS( Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor של  פעולתו 
  MODIS The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer חיישנים נוספים כגון
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ו-Medium Resolution Imaging Spectrometer ,MERIS, לווייני צבע ים מספקים תצפיות 
בתדירות דגימה יומית על הסביבה הביולוגית הימית באופן רצוף במשך יותר מעשור )לתיאור מקיף 

ראו ציטוט 11(.
משתנה חשוב נוסף שמנוטר בקביעות על ידי שימוש בחיישנים שנישאים על גבי לוויינים הוא גובה פני 
הים. המדידות האלה משמשות בין השאר לאפיון הסירקולציה הגלובלית, וכן לזיהוי ערבלים בודדים 
)12(. בשונה מחיישני צבע ים, אשר המידע שהם אוספים מבוסס על מדידת קרינה שנפלטת ממקור 
טבעי )אור השמש(, מדידת גובה פני הים מתבצעת באמצעות חיישנים אקטיביים אשר מסתמכים 
זמן  מדידת  ידי  על  מתבצעת  הים  פני  גובה  הערכת  יזום.  באופן  שמשודרת  קרינה  של  החזרה  על 
החזרה של גלים אלקטרומגנטיים בתדירות גבוהה שמשודרים באמצעות מכ”ם שנמצא על הלוויין, 
האלקטרומגנטי  האות  שידור  בין  הזמן  פרק  ההכרחיים,  התיקונים  ביצוע  לאחר  הארץ.  כדור  מפני 
לקליטתו מהווה מדד מדויק של המרחק בין הלוויין לכדור הארץ. אחד הגורמים המרכזיים הנלקחים 
בחשבון בתהליך חישוב גובה פני הים ממדידות לוויין הוא צורתו של כדור הארץ, הגיאואיד, שאינה 
הומוגנית במהותה. הגיאואיד הוא תוצאה של הבדלי הצפיפות של קרום כדור הארץ בהתאם לזמן 
יצירתו. קרום חדש וצפוף פחות יתבטא בהרמה של הקרקע מעל האליפסואיד, בעוד קרום ישן וצפוף 
יותר יתבטא באזורים נחותים מהאליפסואיד. פני הים מפצים על אי הומוגניות זו, ויש להתחשב בה 
בתיקון המדידה. ניטור לווייני רציף של גובה פני הים התיכון מתאפשר ברמת כיסוי מרחבי טובה 
 ,)http://www.aviso.oceanobs.com/ )ראו   AVISO פרויקט  המוקדמות.  התשעים  משנות 
אשר ממזג נתונים של לוויין אחד עד ארבעה לוויינים )תלוי בתקופה(, מאפשר גישה לנתונים הללו 

לפי קטלוג מפורט בעבור אזורים ימיים מגוונים ברחבי העולם.

בנוסף למידע על מפלס המים כשלעצמו, מדידות של גובה פני הים מלוויין מאפשרות גם חישוב של 
שדה הזרימה הגיאוסטרופי )geostrophic velocity field(, שהוא תוצאה של מאזן הכוחות בין 
גראדינט  של  לזה  בניצב  הוא  הגיאוסטרופי  הזרם  של  כיוונו  קוריוליס.  כוח  ובין  הלחצים  גראדינט 
הלחץ. הלחץ הגבוה נמצא מימין לזרם בחצי הכדור הצפוני ומשמאלו בחצי הכדור הדרומי. בהתאם, 
סביב אזורים שבהם גובה פני הים נמוך, הזרימה תהיה ציקלונית )נגד כיוון השעון( ואילו סביב אזורים 
גבוהים, הזרימה תהיה אנטיציקלונית )עם כיוון השעון(. אנלוגיה טובה לזרימה הגיאוסטרופית הימית 
ולתלותה בגראדינט הלחץ, היא זאת של רוחות שסובבות רמות ושקעים אטמוספריים, אשר מוכרת 

ממפות מטאורולוגיות. 
לוויינים הוא טמפרטורת פני הים  גבי  עוד משתנה חשוב שנמדד באמצעות חיישנים שנישאים על 
  AVHRR  13(. המקור המרכזי למדידות מבוססות לוויין של טמפרטורת פני הים הוא סדרת חיישני(
משנת  גלובליות  תצפיות  שמספקת   ,)Advanced Very High Resolution Radiometer(
   .AMSR-E-ו MODIS 1978. מדידות של טמפרטורת פני הים מתקבלות גם מחיישנים נוספים,כגון
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שונות במרחב

ניתוח תצפיות לוויין של משתנים פיזיקליים וביולוגיים בפני הים, תוך השוואת דפוסי הפיזור במרחב 
ובזמן, מאפשר הבנה, ולעתים אף כימות, של התהליכים אשר מניעים את המערכת הימית )ראו למשל 
ציטוטים 14 ו-15(. יתר על כן, אף על פי שתצפיות הלוויין הן במהותן דו-ממדיות, ומספקות מידע 
ישיר רק על המתרחש בפני המים, לעתים קרובות הן מאפשרות הערכה לגבי תהליכים שמתרחשים 
העמוקים  במים  שמתרחשים  רבים  שתהליכים  בעובדה  טמון  לכך  ההסבר  המים.  עמודת  בעומק 

יוצרים חתימה שאפשר לזהותה מתצפיות לוויין בפני המים.
דוגמה לשיקוף של תהליכים ימיים בתמונות לוויין אפשר למצוא בממוצעים עונתיים של טמפרטורת 
פני הים וריכוזי כלורופיל בים התיכון )איורים 1 ו-2, בהתאמה(. אחד המאפיינים הבולטים המשתקפים 
בתמונות הלוויין הוא השונות בין האגן המזרחי לאגן המערבי. באופן כללי, ככל שמתקדמים מזרחה, 
טמפרטורת פני הים עולה, בעוד ריכוז הכלורופיל בפני הים יורד )16, 17(. נתונים אלה קשורים, בין 
ועניים  קרים  מים  של  גיברלטר(  מצרי  )דרך  כניסה  כולל  אשר  באגן,  המים  זרימת  למסלול  השאר, 
והתאדות.  התחממות  תוך  הלבנט  אגן  לעבר  מזרחה  וזרימה  האטלנטי,  מהאוקיינוס  בנוטריינטים 
האטלנטי.  האוקיינוס  אל  בחזרה  וזורמים  שוקעים  מההתאדות  כתוצאה  הנוצרים  הכבדים  המים 
זרימת המים מערבה מרוקנת את האגן המזרחי מנוטריינטים שמגיעים מהאטמוספרה או מהיבשה 

)18(, והופכת אותו ל”מדבר ימי” )19(, שבו היצרנות הביולוגית נמוכה באופן קיצוני.
עוד מאפיין שמתגלה מהתמונות העונתיות )הן של כלורופיל, הן של טמפרטורת פני השטח( הוא שונות 
ניתוח של דפוסי השונות האלה  מרחבית בקנה מידה של עשרות עד מאות בודדות של קילומטרים. 
ושל התהליכים המביאים ליצירתם מתאפשר באמצעות בחינה מדוקדקת של תמונות לוויין של שני 
יותר,  קטן  מידה  בקנה  בהתאמה(  ו-3ב,  3א  איורים  כלורופיל,  וריכוזי  הים  פני  )טמפרטורת  השדות 
בשני  הים.  פני  גובה  של  לוויין  ממדידות  המחושבים  הגיאוסטרופיים  השטח  זרמי  מוטלים  שעליהן 
האירה-פטרה  ערבל  התיכון:  הים  במזרח  המוכרות  הסירקולציה  מתצורות  שתיים  בולטות  האיורים 
וערבל רודוס, שנמצאות בהתאמה מדרום לכרתים וממזרחה. שתי התצורות, אשר משויכות לקטגוריית 
הסירקולציה בסקאלת הביניים )mesoscale circulation(, מאופיינות בחתימה מובהקת הן במפת 
טמפרטורת פני הים )איור 3א(, הן במפת ריכוזי הכלורופיל )איור 3ב(. כפי שמצוין לעיל, מקורה של 
החתימה בפני השטח הוא בסדרת תהליכים שמתרחשים לעומקו ולרוחבו של גוף המים. האירה-פטרה 
בניגוד  היא  בו  ושהזרימה  )עד עשרות סנטימטרים( מסביבתו  גבוה  אנטיציקלוני שמרכזו  ערבל  הוא 
קווים  של  ובהערמות   )downwelling( מים  בירידת  מאופיין  האירה-פטרה  ככזה,  השעון.  לכיוון 
הערבוליות  שבו  באזור  הים,  פני  טמפרטורת  של  גבוהים  בערכים  ביטוי  לידי  בא  הדבר  צפיפות.  שווי 
3א(. לעומת החתימה המובהקת בטמפרטורת  )vorticity( היא יחסית גבוהה במרכז הערבל )איור 
אופקיים.  הסעה  לתהליכי  בעיקר  וקשורה  יחסית,  חלשה  היא  הכלורופיל  בשדה  החתימה  הים,  פני 
ערבלים בעלי ליבה חמה )warm core eddies(, כגון האירה-פטרה נפוצים באזורים שונים בעולם, 
כגון זרם הגולף )21, 20( וזרם האגוליאש )22 ו-23( בצפון האוקיינוס האטלנטי ובדרומו, בהתאמה. 
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 .SeaWiFS איור 2. ממוצעים עונתיים של ריכוזי כלורופיל בפני הים התיכון בין דצמבר 2006 לנובמבר 2007 מנתוני
לפירוט החלוקה לעונות ראו איור 1.

תמונה שונה מאפיינת את ערבל רודוס, שהוא ערבל ציקלוני שבו מי השטח מאבדים חום ומתאדים 
מים  מסות  לכדי  ושוקעים  יותר,  צפופים  ולכן  ומלוחים,  קרים  נעשים  חורף,  בסופות  לאטמוספרה 
עמוקים ובינוניים )24(. לעומת טמפרטורות פני הים הגבוהות יחסית המקושרות עם ערבל האירה-
פטרה, ערבל רודוס מאופיין בטמפרטורות נמוכות ביחס לסביבה. בנוסף, החתימה המרחבית של מי 
השטח הקרים המשויכת לערבל גם חופפת חתימה מובהקת של אנומליה חיובית )קרי ערכים גבוהים 
ביחס לסביבה( בשדה הכלורופיל )איור 3ב(. ההתאמה המרחבית בין השדות מעידה על כך שעושרו 
הביולוגי של ערבל רודוס )כפי שבא לידי ביטוי, בין השאר, בריכוזים הגבוהים של כלורופיל( קשור 

באספקה של מי עומק קרים ועשירים בנוטריינטים לפני השטח.
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MODIS-Aqua. החצים  ו-ב( ריכוזי כלורופיל במזרח הים התיכון ב-6 במרס 2007 מנתוני  3. א( טמפטורה  איור 
מתארים את כיוונם ועוצמתם של הזרמים הגיאוסטרופיים המחושבים ממדידות לוויין של גובה פני הים )פרויקט 

.)AVISO

מאזור  שנמתחות  תצורות  של  זו  היא  הכלורופיל  בשדה  חיובית  אנומליה  של  לדפוסים  דוגמה  עוד 
4(, אשר נצפות בתדירות של פעמים מספר  החוף המזרחי של הים התיכון לעבר מרכז האגן )איור 
בתהליכי  הנראה  ככל  קשורה  אינה  האלה  התצורות  של  היווצרותן  רודוס,  מערבל  להבדיל  בשנה. 
ערבוב והסעה אנכיים, אלא דווקא בהסעה אופקית של מים עשירים בנוטריינטים מהסביבה החופית 
)25(. פרשנות זאת נתמכת בעובדה שבמרבית המקרים האנומליה החיובית בשדה הכלורופיל קשורה 
דווקא  כרוכה  המים  עמודת  מעומק  שהעשרה  בעוד  הים,  פני  בטמפרטורת  חיובית  באנומליה  גם 
בהעלאה לפני השטח של מים קרים. אכן, העשרה ממקורות יבשתיים נחשבת מקור מרכזי לאספקת 

נוטריינטים לאגן הלבנטיני של הים התיכון )26(.

כלורופילטמפרטורה )ב()א(
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ריכוז כלורופיל בפני השטח )מ”ג/מ”ק(

5.6.2005

5.9.2006



85

בסקלת  כלורופיל  תצורות  נראות  בתמונות   .MODIS Aqua מנתוני  התיכון  הים  במזרח  כלורופיל  ריכוזי   .4 איור 
הביניים, תצורות שנמתחות מאזור החוף לעבר מרכז האגן המזרחי של הים התיכון. 

איור 5. ממוצעים עונתיים של גובה מפלס המים במזרח הים התיכון )צבעים, בסנטימטרים(, והמהירויות הגיאוסטרופיות 
 .AVISO נלקחו מפרויקט  הנתונים   .2006 לנובמבר  דצמבר 2005  בין  )חצים(,  הים  פני  בגובה  הנגזרות מההבדלים 
נובעים בעיקר מהתרחבות  בו  והשינויים  פני הים מצוין בסנטימטרים,  גובה   .1 לעונות ראו איור  לפירוט החלוקה 
והתכווצות של עמודת המים בגלל השינויים העונתיים בשטף החום בין הים לאטמוספרה. עקב קיבול החום הגדול 
של מי ים, עמודת המים נמצאת בשיא גובהה בסתיו, לאחר שכל הקיץ צברה חום משכבת האוויר שמעליה, והשיכוב 
החזק מנע ערבוב עם מים קרים יותר בתחתית עמודת המים. באביב, לאחר איבוד חום לאטמוספרה וסערות שערבבו 

את השכבה העליונה עם מים קרים מהעומק, עמודת המים מכווצת ומציגה ערכי גובה פני ים מינימליים.

כאמור לעיל, מידע משמעותי על דפוסי הסירקולציה אפשר לקבל ממדידות לוויין של שינויים בגובה 
דפוסי   ,5 באיור  לראות  שאפשר  כמו  מהם.  הנגזר  הגיאוסטרופי  הזרימה  שדה  של  וחישוב  הים  פני 
הסירקולציה בסקאלת הביניים באגן המזרחי של הים התיכון משתנים מעונה לעונה, וכוללים תצורות 
התצורות  מבין  הים.  פני  בגובה  בהתאמה,  ולרמות,  לשקעים  מסביב  ואנטיציקלוניות  ציקלוניות 
השונות, החתימה החזקה והעקבית ביותר היא זאת של ערבל האירה-פטרה, שמגיע לשיאו בחודשי 
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הסתיו, ונחלש )תוך כדי הדרמה( בחודשי האביב )27(. תצורות נוספות שחתימתן בולטת בממוצעים 
עונתיים של גובה פני הים הן ערבל רודוס בצפון האגן, אשר מאופיין בפני ים נמוכים מסביבתם )ולכן 
קמונה שהוא אנטיציקלון אשר שומר  ׁשִ בתנועה ציקלונית(, ואשר ידוע כאזור יצירת מי עומק; ערבל 
על מיקום קבוע יחסית מול חופה הצפוני של ישראל לאורך השנה; ואזור מרסא מטרוח בדרום האגן, 
לתצורות  החוקרים  התייחסות  קטנים.  אנטיציקלוניים  ערבלים  של  תכופה  בהופעה  מאופיין  אשר 
סקלת הביניים במזרח הים התיכון מאופיינת, באופן כללי, בשתי גישות מנוגדות. בעוד שיש מחקרים 
שטוענים שהערבלים האלה הם אבני הבניין של סירקולציית הים התיכון )28(, מחקרים אחרים מראים 
כי המבנים האלה הם אמנם בעלי אנרגיה קינטית גבוהה, אך הם אינם סדורים בזמן ובמרחב )29, 30(.

שונות בזמן

מרכיבים רבים של המערכת הימית במזרח הים התיכון, כמו גם באזורים אחרים על פני כדור הארץ, 
השינוי  עומד  המחזוריות  בבסיס  מהמקרים,  גדול  בחלק   .)6 )איור  עונתית  במחזוריות  מאופיינים 
העונתי בשטף החום בין פני הים לאטמוספרה, שינוי אשר מניע סדרה של תגובות שמשפיעות על 
והשפל(  השיא  זמני  )למשל  השינוי  מחזור  של  תזמונו  המערכת.  את  המרכיבים  השונים  הגורמים 

משתנה בין מרכיב מערכת אחד למשנהו, ותלוי בשרשרת התגובות המשפיעה על אותו המרכיב.
של  זמן  בסדרת  למצוא  אפשר  הימית  הסביבה  על  החום  בשטף  העונתי  השינוי  להשפעת  דוגמה 
טמפרטורת פני הים באגן המזרחי של הים התיכון )איור 6א(. מדי שנה הטמפרטורה הממוצעת של 
פני האגן מגיעה לשיא של כ-28° צלזיוס בתקופת הקיץ, ולשפל של כ-16° צלזיוס בתקופת החורף. 
מחזוריות זאת בטמפרטורת פני הים נובעת ישירות מהשינוי העונתי בשטף החום בין האטמוספרה 
לפני הים. בתקופת האביב והקיץ שטף החום הוא חיובי )במערכת צירים שכיוונה החיובי הוא כלפי 
מטה( ומביא להתחממות ולשיכוב של עמודת המים, ואילו בחודשי הסתיו והחורף שטף החום הוא 

שלילי ועמודת המים מתקררת.
ובין פני הים הוא שינוי בנפח מי הים.  עוד תוצאה של השינוי העונתי בשטף החום בין האטמוספרה 
שלילי(  הוא  החום  שטף  )כאשר  והתקררותו  חיובי(  הוא  החום  שטף  )כאשר  המים  גוף  התחממות 
מביאות בהתאמה להתרחבותה ולהתכווצותה של עמודת המים )31, 32(. השינויים האלה בנפח עמודת 
המים באים לידי ביטוי במפלס פני הים, שמגיע לשיא בחודשי הסתיו, ולשפל בחודשי האביב )איור 6ב(.
השינוי העונתי בשטף החום בין האטמוספרה ובין פני הים משפיע גם על המערכת הביולוגית. השפעה 
זאת באה לידי ביטוי, בין השאר, בעונתיות המובהקת של פריחת הפיטופלנקטון, כפי שהיא מיוצגת 
בסדרת זמן של ריכוזי כלורופיל ממוצעים על פני מזרח הים התיכון )איור 6ג(. השינוי בזמן בריכוזי 
הכלורופיל )ובקירוב ראשון, בביומסה של פיטופלנקטון( במימי מזרח הים התיכון, כמו גם באזורים 
ימיים אחרים, מהווה כעין תמונת ראי לשינוי בטמפרטורת פני הים. באופן עקבי, ריכוזי הכלורופיל 

גבוהים  יחסית בפני המים בחודשי החורף ונמוכים בחודשי הקיץ.

ב(  הים;  פני  מפלס  א(  של   בזמן  התפתחות   .6 איור 
טמפרטורת פני הים; ו-ג( ריכוזי כלורופיל באגן המזרחי 

של הים התיכון בין השנים 2007-1998.
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ההסבר לעונתיות פריחת הפיטופלנקטון הוא שהפריחה תלויה, בסדר ראשון, בזמינותם של שני גורמים 
והמואר של עמודת  זמין רק בחלקה העליון  ונוטריינטים. מכיוון שאור השמש  עיקריים: אור השמש 
הפיטופלנקטון  פריחת  יורד,  המים  שעומק  ככל  כללי  באופן  יורד  הנוטריינטים  שריכוז  בעוד  המים, 
מתאפשרת כאשר יש עלייה בכמות הנוטריינטים הזמינים בשכבת המים העליונה. במזרח הים התיכון, 
שבו ריכוז הנוטריינטים נמוך במיוחד, עלייה עונתית בכמות הנוטריינטים בפני השטח מתרחשת בחודשי 
הסתיו והחורף, כאשר השינוי בשטף החום מקטין את עוצמת השיכוב של עמודת המים ומגדיל את 
עומק הערבוב האנכי בשכבת המים העליונה. עלייה זאת בזמינות הנוטריינטים בשכבת המים העליונה 
מביאה לפריחת פיטופלנקטון שמתחילה או בחודשי הסתיו ומגיעה לשיאה בשלהי החורף, או בתחילת 
האביב. תופעה זאת של פריחה עונתית כתוצאה מהגדלת עוצמת הערבוב האנכי בחלקה העליון של 
 .)33( הסובטרופיים  הערבלים  כגון  אחרים  אוליגוטרופיים  לאזורים  גם  אופיינית  המים  עמודת 

שימוש בנתוני לוויין לצורכי ניטור ושימור

חלק גדול מהמידע הנאסף מתצפיות לוויין מעובד ומסופק לקהילה המדעית בתוך פרק זמן קצר של 
עד יום מרגע המדידה. זמינות זו של נתונים, כמעט בזמן אמת, פותחת צוהר לניצול תצפיות הלוויין 
ויעילה  מדויקת  תגובה  מאפשר  בנתונים  מושכל  שימוש  בנוסף,  הימית.  הסביבה  של  רצוף  לניטור 
או  יבשתיים  ממקורות  זיהום  כגון  חיצוניות  מהפרעות  כתוצאה  משקל  משיווי  יציאה  של  במקרים 
 SISCAL ימיים. דוגמה לשימוש בנתוני לוויין לצורכי ניטור של הסביבה הימית אפשר למצוא בפרויקט
 ,)http://isramar.ocean.org.il/isramar2009/siscal/default.aspx?id=MedSea ראו(
בעיקר  וטמפרטורה,  ים  צבע  מחיישני  שמתקבלים  משתנים  על  אמת  בזמן  מידע  לספק  נועד  אשר 
של  החמישית  התוכנית  במסגרת  רב-קבוצתי  כמחקר  החל   SISCAL פרויקט .MERIS-ו  MODIS
האיחוד האירופי. החל בשנת 2005 הפרויקט משולב בתוכנית הניטור של מזרח הים התיכון, והחל 

בשנת 2010 גם בתוכנית הניטור של הכנרת.  
היא  התיכון  הים  במזרח  הימית  הסביבה  של  רציף  לניטור  שמשמשת  לוויין  מבוססת  מערכת  עוד 
זאת שמופעלת כחלק מפרויקט CoSEM, ואשר נועדה לאפיונם, לניטורם ולחיזוים דפוסי הסעה על 
דפוסי  אפיון   .)http://isramar.ocean.org.il/isramar2009/cosem ראו( השטח  זרמי  ידי 
ההסעה מתבצע באמצעות יישום של שיטות לגראנג’יאניות לניתוח שדה הזרימה המתקבל ממדידות 
לוויין של גובה פני הים. השיטות האלה מבוססות, באופן כללי, על זיהוי של אזורים בשדה הזרימה 
שלאורכם יתפזרו עוקבים שמוסעים על ידי שדה הזרימה באופן פסיבי. אזורי מתיחה אלה גם מהווים 
הפיזיקליות,  בתכונותיהם  שנבדלים  מים  גופי  בין  מפרידים  מסוימים  שבמקרים  הסעה  מחסומי 
הביולוגיות והכימיות )34(. היכולת לזהות בזמן אמת )מנתוני לוויין( מחסומי הסעה שמעצבים את 
פיזורם במרחב של עוקבים פסיביים, נבחנה )ונמצאה משביעת רצון( למול דפוסי פיזור של כלורופיל, 
ייעודית )35(. המידע  מחקר  הפלגת  במסגרת  שהתקיימו  מצופים, ומדידות  של  התקדמות  מסלולי 
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המעובד והמנותח משתי מערכות הניטור הללו מוטמע במרכז הישראלי למידע ימי המופעל בידי חקר 
ימים ואגמים לישראל )/http://isramar.ocean.org.il(, שם הוא נגיש לקהל הרחב.

סיכום

בפרק הזה נסקרו מקצת מהתופעות והתהליכים המתרחשים בים התיכון, ובפרט באגנו המזרחי, כפי 
שהם משתקפים בתצפיות לוויין של משתנים פיזיקליים וביולוגיים. מאחר שרוב המידע המתקבל 
הוא  הים,  מפני  הנפלטת  או  המוחזרת  האלקטרומגנטית  הקרינה  מדידת  על  מבוסס  לוויין  מנתוני 
למעשה משקף את תכונות השכבה העליונה של גוף המים. עם זאת, ניתוח דפוסי שונות בזמן ובמרחב, 
תוך שימוש במידע משלים ממדידות שדה )שהן הכרחיות גם לכיולם ולאימותם של נתוני הלוויין(, 
בין מרכיביה השונים של הסביבה הימית.  מאפשר הסקה על מגוון רחב של מנגנוני סיבה-תוצאה 

שימוש בנתוני לוויין מהווה כלי חשוב וזמין לחקר הסביבה הימית והחופית בים התיכון ולניטורה.
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