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בסוללת לאורך עשור בממצאי מחקרים שנערכו ) מזהמים(מדעי - בעקבות דיון בצוות המקצועי
 חידשנו חלקית, זרקא ולבקשת המדען הראשי של המשרד להגנת הסביבה-סר א'האפר בכביש ג

חלקת אפר וחלקת קרקע (את חלקות הנגר  ,מכון וולקניבאמצעות , 2008בחורף והפעלנו 
  .שנים מהקמתה 10להערכת ריכוזי מזהמים הנשטפים במי גשמים מהסוללה  )לביקורת

רק , סופות בעוצמות חלשות 3נוטרו (ומיעוט הגשמים ) 2008פברואר ( בשל מועד החייאת החלקות
נאספו נתונים ) וסוללת האפר באחת מהן התקבל נגר בפן הביניים שבין שכבת קרקע הכיסוי

אם כי נמוך במונחים (נמצא ריכוז בורון גבוה יחסית  אולם באנליזות, מעטים מדי להסיק מסקנות
השערה  .על פני קרקע הכיסוי בהשוואה לנגר העילי בחלקת האפרבנגר פן הביניים ) מוחלטים

אולם , צאות הניטורשמקור הבורון בקרקע הכיסוי אומתה בבדיקות הקרקע שנערכו לבחינת תו
בין השאר נטען כי . בדיון הצוות הועלו השערות אחדות .נותרה שאלת מקור הבורון בקרקע עצמה

 .יתכן שהבורון עבר משכבת האפר לקרקע באמצעות רקב צמחים ששורשיהם חדרו לשכבת האפר
האפר צפוף בהרבה (ם מעבר ישיר מהאפר לקרקע סביר פחות הן בגלל יחסי הצפיפות בין החומרי

מסיסות היסודות באפר החשוף (ות של האפר והן בגלל מהירות תהליכי ההזדקנ) מהקרקע
  ).פוחתת משמעותית בתוך תקופה קצרהלאטמוספירה 

בעלת משמעות מדעית להבנת תהליכי מעבר מזהמים בין הקרקע הינה יש להדגיש כי השאלה 
הבורון הינו היסוד בעל המסיסות הגבוהה . שיוהאפר בסוללת הכביש ואין לה היבט סביבתי מע

אולם . ביותר באפר בתנאי סביבה נורמליים ולכן הוא משמש אינדיקטור לתהליכים אלה
הריכוזים שהתקבלו בבדיקות השונות נמוכים מאד גם בהקשר לרגישות צמחים בגידולים 

  ).כידוע אין תקן לבורון במי שתייה(בודאי בהקשר למי שתייה , חקלאיים

וכן לדגום את  להשלמת המידע מבקש הצוות לחזור ולהפעיל את חלקות הניטור גם בחורף השנה
הצוות גם הציע לערוך . קרקע הכיסוי בעומקים שונים לקבלת פרופיל ריכוזי הבורון בתלות בעומק

 - דגימות קרקע דומות בסוללת האפר של תחנת הכח אורות רבין בנקודה בה נערכו לפני למעלה מ
  .י המכון הגיאולוגי"ם קידוחי מחקר עשני 10

  

  

  


