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במיםלטפלישהאםבלבד?השקיהאושתייה

כן,אםחשובוכוי.הבארות?אתלנטושאו

ביותר,טובהתהיההנדגמותהבארותשבחירת
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לדיגוםבארותשלאקראיתבחירהו(

לדיגוםבארותשלסיסטמיתבחירה

עלהמבוססותשיטותכמהשלהיעילותאת

ביצועידיעלבדקנוהאלההמתודולוגיות

הנקראתחוםפניעלניסוייםשלסדרות

בארבעמלבנית.צורהבעלהיפותטי״"אקוויפר

בארותישנןההיפותטיהאקוויפרפינות

בארות63מפורשותהאקוויפרובשטחניטור,

נתוןוריכוזנתונהספיקהבעלותמיםאספקת

אתלשחזרישהדיגוםצעדיידיעלכלוריד.של

ראשוןדיגוםבצעדבאקוויפר.הכלורידפירוס

הניטור,בארותב-המיםאיכותאתרוגמים

בארותאתדוגמיםנוספיםצעדים12ב-ואח״כ

שיטתאיזולמצואהיאהמטרההמים.אספקת

איכותשליותרמהיראיפיוןנותנתדיגום
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התהום.מישל
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בארותבמצרריאקראישדיגוםהראו,הבדיקות

עבורבארות.שלאזוריאקראידיגוםעלעדיף

שהשימושמצאנובארותשלסיסטמידיגום

מצרריעבורהבארשלהתועלתבפונקצית

מצררימספרמיטביות.תוצאותסיפקבארות

הבארותלמספרשווההיההרצויהבארות

זאת,עםיחדדיגום.שלצעדבכלהנדגמות

צריכההבארשלהתועלתלפונקציתההגדרה

לפרמטרשמייחסיםלחשיבותמותאמתלהיות

התהום.מיאיכותשלהייחודי

מבוא

למחצהצחיחיםבאיזורים

עללשמורמאודחשוב

מכיווןהתהום,מישלהזמינות

כללבדרךמהוויםהתהוםשמי

מיםאספקתשלעיקרימקור

המאפייניםהצרכניםסוגילכל

משקישהם:האוכלוסייה,את

והתעשייה.החקלאותהבית,

פיתוחעקברבים,באיזוריםאך,

וטכנולוגיותהעירוניהמגזר

החקלאי,במגזרמתפתחות

נתונההתהוםמיאיכות

שלמתמשכיםלתהליכים

שלבצרכיםעמידההידרדרות.

תקניזאתועםאחדמצדקיימות

ויותריותרשנעשיםמיםאיכות

איכויותעבורבפרטמתמירים,

מחייביםשתייה,למינדרשות

איכותשלובדיקהשמירה

המים.לאספקתבארותמי

יכולותאינןמזוהמותבארות

מים.לאספקתמקורותלשמש

בארותבמישימושייתכןאך,

כמו־במים;טיפולאחריכאלה

כן

$TS1$כמוכן$TS1$

$DN2$כמוכן$DN2$כמזוהמותשזוהובארות

במחסומיםלשמשעשויות

כלומר[;הידרוליים

לשאובאפשרכאלהמבארות

לטפלמזוהמים,תהוםמי

לשימושאותםולהעבירבהם

מחסומיםבהשקיה.לדוגמה

שלהתפשטותלמנועעשוייםכאלההידרוליים

זוהמו.לאשעדייןהאקוויפרלחלקימזהמים

זיהוםשלגבוההלסכנההנתונותבארותשלזיהוי

התפשטותלמניעתאמצעיםלהפעילכדינחוץ

באקוויפר.מזהמים

קריאתמתוךבאההנוכחילמחקרהמוטיבציה

בהקשרשנכתבומחקרדו״חותכמה

)כלורו-נדיפותאורגניותבתרכובותזיהוםעם

באיזורהחוףשפלתבאקוויפרהידרו-קרבוניות(

החוקריםניסוהנ״להדו״חותלפיתל-אביב.

התהוםמישלמזהמיםסוגיעלמידעלקבל

האלההמזהמיםשלהפירוסועלאקוויפרבאותו

דיגומיםסדרתביצועידיעלאקוויפרבאותו

צעדבכלבאיזור.הנמצאותמבארותמיםשל

מתוךבארותשלקטןמספרדגמוהםדיגוםשל

איזור.באותובארות70כ-שלהכוללהמספר

שלצעדבכלשנדגמוהבארותשמספרמאחר

המחקרשתוצאותמסתברמאוד,קטןהיהדיגום

הבארותשלמהבחירהמאודמושפעותהיושלהן

המסל־נהמתורדיגום.שלצעדבכלהנדגמות

בחירתשלהנושאהאםלבחוןהחלטנוהזאת

נבדקדיגוםשלצעדבכלהנדגמותהבארות

התייחסותאליוישוהאםקודמיםבמחקרים

המדעית.בספרות

איכותשלהניטורמטרותאתלבחוןניסיוןמתוך

העוסקתהמדעיתהספרותוקריאתהתהוםמי

שישלמסקנהמגיעיםאנוסביבתי,בניטור

מיאיכותניטורשלמטרותסוגישניביןלהבחין

תהום:

בסדריקצר,לטווחומטרות

מספראושבועותשלגודל

חודשים;

ללאארוך,לטווחמטרות

זמן.הגבלת

בדרכיםעוסקהראשוןהסוג

לזיהויוהמדויקותהמהירות

ביותרהמענייניםהפרמטרים

התהוםמיבאיכותשקשורים

מדוברקצרה.זמןבתקופת

בפרמטריםכגוןמקורותמזהמים,

מזהמים,שטפימזהמים,פירוסי

מיםהמספקותבארותמספר

וכוי.גבוהים,מזהמיםריכוזיעם

ניטורמטרותשלהשניהסוג

שינוייםאחרילעקובכדיבא

השינוייםהתהום.מיבאיכות

כתוצאהאיטייםלהיותעשויים

מקורותשלמתמשכתמפעילות

פעילותכגון,לא-נקודתיים

שימושדישון,שלחקלאית

ייתכנווכוי;הדברהבחומרי

כתוצאהחריפיםשינוייםגם

חזיתהגעתאוכלשהןמתאונות

שהתגלהפעילממקורזיהום

מכאןהניטור.פעולותעקברק

מישלהאיכותניטורשמערכת

הןמשמשתארוךלטווחתהום

לקראתוהכנההתראהלמטרות

והןעתידייםואמצעיםצרכים

עקבפתאומיתמצוקהלצורכי

הכנהללאשהתגלותקלות

הואילפנים,כלעלמראש.

מטעמיםבאההנוכחילמחקרוהמוטיבציה

מתמקדיםאנוהקצר,לטווחניטורמטרותשל

זאת,עםיחדבלבד.הזהמהסוגבניטורבהמשך

הנוכחיהמחקרממסקנותשחלקייתכןמאוד

לטווחניטורלצורכיגםישימותלהיותעשויות

תהום.מיאיכויותשלהארוך
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לטווחניטורשלמאפיינים

הקצר

הקצרלטוותהניטורשלביותרהתשובהמאפיין

הזרימהשלבפרמטריםהקליםהשינוייםהוא

כלומרהאזורי.באקוויפרהמומסיםופירוט

באקוויפרהתהוםמי)מפלסהפיאזומטריהעומד

המומסיםופירוסהבארותספיקותפריאטי(,

הקצרההתקופהבמשךמשתניםואינםכמעט

בתנאיםהניטור.פרויקטומושלםמבוצעשבה

הנדגמותהבארותשלהבחירהביצועאלה

סטטיסטיקהשלענייןמהווהדיגוםצעדבכל

לפיהבארותבחירתשלהיעילות[,סביבתית

עללחישובניתנתכלשהןפשוטותוגישותשגרות

שגרותשני,מצדסטטיסטית.אנליזהשלבסיס

מחייבותסביבתיניטורשלמורכבותגישותו/או

היעילותניתוחלמעןנומריותהדמיותשלביצוע

הכתובלפישלהן.

לנכוןמצאנובהמשך,

שלמעןלהוסיף,

היעילותבדיקת

הדיגוםשיטתשל

גםישהבארותשל

מהםהיטבלבחון

החשוביםהפרמטרים

שמגדירים,ביותר

פרויקטמנהללדעת

מטרותאתהניטור,

מיאיכותשלהניטור

התהום.

ניטורשלהמטרות

התהוםמיאיכות

עללהשגהניתנות

בארותשלדיגוםידי

מים.אספקתבארותשלדיגוםידיועלניטור

שלמהירזיהויהואהמרכזישהענייןמכיווןאך,

להתמקדשרצוינראההציבור,לבריאותסכנות

זאתמים.אספקתבארותשלדיגוםבמאמצי

תל-אביבבאיזורשננקטההגישהגםהייתה

כלורו-בתרכובותהתהוםמיזיהוםעםבהקשר

]כגוןאחדיםחוקרים[.אורגאניות

סביבתילניטורהמומלצותהשיטותאתסקרו

שלהאיכותניטורלמעןבהןהשימושאתומיקדו

מתייחסיםשאליהןהשיטותלמעשהתהום.מי

בניטורוהןהסביבתיבניטורהןכללבדרך

מקורהקצר.לטווחניטורהןתהוםמישל

לבחירתכמומלצותהאלההשגרותאתמציין

נדגמות:בארות

פשוטה,אקראיתבחירה

רבודה,אקראיתבחירה

בגושים,אקראיתבחירה

בסריג,סיסטמיתבחירה

שלבים.בשניבחירה

להתייחסעדיףכילנושנראההעובדהאףעל

בהמשך,שיוסברכפיהנושא,אלשונהבצורה

במקורמהמוצגשמסתברמהאתלהלןנסקור

בכלהפשוטה,האקראיתהבחירהלפיכן,אם[.

מספרמתוךבארותבוחריםדיגוםשלצעד

עלהאזוריבתחוםהנמצאותבארותשלכולל

שלאקראיתשליפהשלבאלגוריתםשימושידי

עוקבים.מספריםשלקבוצהמתוךמספרים

אקראיתבצורההנשלפיםהמספריםכרגיל,

בצעדיכלומר,חזרות.ללאזהאחרבזהבאים

בארותשלנוסףדיגוםיבוצעלאהבאיםהדיגום

זאת,עםיחדקודמים.דיגוםבצעדישנדגמו

באלגוריתםמעשישימושגםכמובןאפשרי

הקצרבטווחשגםמכיווןחזרות,עםדיגוםשל

מובןהנדגמת.הבארמיבאיכותשינוייםייתכנו

שנעשהכפיבלבד,הדמיהבניסויימדוברשאם

עםהדמיהניסויילבצעטעםאיןהנוכחי,במחקר

חזרות.

)האיזור(התחוםהרבודה,האקראיתהבחירהלפי

נבחרותובארותתת-תחומיםלכמהמחולק

המשנהלדוגמה,תחומיתת-תחום.בכלבנפרד

מלבנייםגושיםידיעלמיוצגיםלהיותיכולים

בחירת[.התחוםאתהמכסהסריגשמהווים

אוהחלפה,ללאמבוצעתלהיותיכולההבארות

עבורהזאתהגישהאתלאמץניתןהחלפה.עם

שנמצאכפיבארות,שלClustersמצררים

ניתןאםבפרטהנוכחי,במחקרלעשותכראוי

שלמצרריםבתחוםשקיימיםבבירורלהבחין

בארות.

בארותשלאקראיתבחירהשלהשיטהלפי

סריגידיעלמכוסההתחום)מלבנים(,בגושים

בנפרד.הבארותנבחרותגושובכלגושים,של

בחירתהרבודה,האקראיתלבחירהבדומה

ללאאוחזרותעםלהתבצעיכולההבארות

חזרות.

ידיעללביצועניתנתבסריגסיסטמיתבחירה

בארותשלשוניםחשוביםבפרמטריםשימוש

הנדגמותהבארותבחירתלמעןהמיםלאספקת

נבחרותכשהבארותהדיגום,מצעדיאחדבכל

שלהסריגמתוך

מלבנייםגושים

התחום.אתשמכסה

עדיף10מקורלפי

בפונקציתהשימוש

שלצעדבכלבאר

המחקראך,דיגום.

מספקאיננוהנ״ל

ברוריםמנחיםקווים

וחד-משמעיים

פונקציתלהגדרת

ולאפשרויותהבאר

שימוששלהמיטביות

בחירהלמעןבה

בארותשלמיטבית

שלצעדבכלנדגמות

דיגום.

אחדיםמחקרים

20ה-המאהשלהאחרוניםבעשוריםשפורסמו

שלשונותובמטרותשוניםבהיבטיםעוסקים

האלהמהמחקריםחלקתהום.מיאיכויותניטור

להתייחסהראוישמןונושאיםנקודותמעלים

שאיןלמרותהנוכחיהמאמרבמסגרתאליהם

מכיווןהנוכחי,המחקרבביצועישירשימושלהם

ניטורלניהולביחסבסיסימידעמספקיםשהם

הבאות.בפסקותכךועלהתהום;מישלהאיכות

ובכפילויותהאחידותבחוסרעוסק11מקור

Redundancyניטורמדידותממצאישל

בארמאותההמתקבליםהתהוםמיאיכותשל

הקצר.בטווחאפילוכלומר,קטנים;זמןבמרווחי

עמוד 3



באיזורבעבודותגםהתקבלההזאתהתופעה

,5תל-אביב לגרוםעלולותאחדותסיבות[.,4

בביצועשוניםאי-דיוקיםלרבותהזאת,לתופעה

שהמחקרמכיווןאך,ובמעבדה.בשדהעבודה

שלנומריותהדמיותבביצוערקעוסקהנוכחי

לתופעתנתייחסלאתהום,מיאיכותניטור

איכותבדיקותשלוהכפילויותהאחידותאי

מיםדגימותשלעוקבותבבדיקותהתהוםמי

במחקרבוצעוההדמיותכן,עליתרמבארות.

מעשיתבעבודהזאת,לעומתחזרות.ללאהנוכחי

בחשבון,לקחתוגםלהתייחס,בהחלטישבשדה,

בממצאיוכפילויותאי-אחידותשלתופעות

שלדיגומיםלבצעהראוימןולפיכךהניטור,

חזרות.עםבארות

עוסק12מקור

שלבמתודולוגיה

הדיגוםתדירויות

כדיהתהוםמישל

שינוייםאחרילעקוב

התהום.מיבאיכות

מראה,הנ״להמקור

החלטהתיאוריתכי

עשויהביסיאנית

ביעילותלספק

הדרושהמידעאת

תדירותלקביעת

יישומילהיותעשוי

לטווחדיגוםעבור

זאת,לעומתהארוך.

מטרותהשגתלמען

הנוכחיהמחקר

המחקרבממצאיצורךאיןהקצר(לטווח)דיגום

הנ״ל.

איכותשלהניטורמיטובבענייןעוסק13מקור

העוקבתבארבאמצעותהמבוצעהתהוםמי

מציעהמחקראקוויפר.שלהשיקוםאחרי

ומיקוםהבארלקידוחהמועדלקביעתדרכים

איכותשלהניטורמבוצעשבאמצעותההבאר

עבורחשיבותבעלנושאשובזההתהום.מי

אקוויפרעבורהארוךלטווחמיםאיכותניטור

מיאיכותשניטורומראהשיקום,לתהליכיהנתון

מגווניםשוניםובנושאיםבהיבטיםנוגעהתהום

ממוקדהנוכחיהמחקראך,מים;איכותשל

[.13במקורהמוצגמזהושונהברורבתחום

המידעתיאוריתשלבשימושעוסק14מקור

Information theoryהניטורסריגעבור

מערכתעבורכלומר,תהום;מיאיכותשל

מן14מקורלדעתהארוך,לטווחניטור

שימושיהיהשבוניטורבסריגלהשתמשהראוי

מעניינתגישהבהחלטזוהמידע.לתיאורית

לטווחהתהוםמיאיכותשלהניטורלניהול

מידהבקנהשימושיתלהיותשעשויההארוך

המחקרבמטרותנוגעתאיננההיאאך,אזורי.

הנוכחי.

יכולכמהעדמראותלעילשהובאוהפסקות

התהוםמיאיכותניטורשלהניהולמורכבלהיות

שלהמטרותלהיותיכולותמגוונותכמהועד

רבמקוםישכימסתברכן,עליתרכזה.ניטור

ומהנדסיםחוקריםשלההמצאהולכושרלדימיון

לפתחשניתןלמהביחסביניהםפעולהולשיתוף

מימשאבישלהאיכותשמירתלמעןולהשיג

ישראל,מדינתעבורהדברחשובבפרטהתהום.

עיקרימקורעדייןהםהתהוםמימשאבישבה

עליתרהמים.צרכנימרביתעבורמיםלאספקת

בעלויותמיםלהביאעשויהתפלהשלהפיתוחכן,

ייחודיותולתעשיותהביתלמשקיסבירות

מיםלספקניתןלחקלאותזאת,לעומתבלבד.

ידיעלאוטבעיים,ממקורותרקסבירהבעלות

ובפרטבכלל,והשקיהמושבים;במיםשימוש

איכותשללהידרדרותמביאהמושבים,במים

ההשקיהמיעודפישבומקוםבכלהתהוםמי

לאקוויפר.מגיעים

בסיסיותמתודולוגיות

תהוםסיאיכותניסורשל

מושגיםכמהמאמציםאנוהנוכחיבמחקר

לקבלתמנחיםקוויםלספקשעשוייםבסיסיים,

תהוםמישלאיכותלניטורמיטביותשיטות

המועדפותהשיטותאתלזהותכדיהקצר.לטווח

דיגום,שלצעדבכלהנדגמותהבארותלבחירת

מטרותלהיותעשויותמהבחשבוןלקחתעלינו

הקצר.לטווחהתהוםמיאיכותשלהניטור

התהוםמי"איכותההגדרהשבתוךמסתבר

שונות,מטרותלהיותעשויותהקצר"לטווח

להלן:מוצגותמהןשכמה

באקוויפרהמזהמיםשלהפירוסזיהוי

הזיהומים,מקורותשלהאפשריוהמיקום

קביעת

הסכנההפוטנציאלית

הבארותלזיהום

התפוקהבעלות

באזור,המרבית

קביעת

שלהכוללהשטף

המוזרמיםמזהמים

אספקתמערכתאל

האזוריתהמים

בארותבאמצעות

המים,אספקת

זיהוי

שבהןהבארות

המזהמיםריכוז

סףערךעלעולה

מביןכלשהו.)גבולי(

ייתכןהאלההבארות

מהןחלקוייבחרו

מחסומיםלשמש

הידרוליים.

ובחינתהמקצועיתהספרותקריאתמתוך

השונותההמלצותשלהמעשיותההשלכות

מתודולוגיותשתילהגדירשניתןמצאנו

בארותלבחירתצעדיםסדרתלביצועבסיסיות

בתחוםבארותשלכוללתכמותמתוךנדגמות

)באזור(.

הניטורלביצועהכלליותהמתודולוגיותשתי

הן:הקצרלטווח

עלהמבוססבארותדיגוםשלהמתודולוגיה

נדגמות,בארותשלאקראיתבחירה

בחירהעלהמבוססדיגוםשלהמתודולוגיה

נדגמות.בארותשלסיסטמית

ליישוםניתנתהנ״למהמתודולוגיותאחתכל

התחוםאלהמתייחסתייחודיתשיטהבאמצעות

עמוד 4



42מימוהמשן

להלן.כמתואר)האיזור(,

אלההתייחסותשיטות

)האיזור(התחום

אחתיחידהכאלהתחוםכלאלמתייחסים

וולבחורצריךשמתוכןבארותהכוללת

הדיגוםדיגום.שלצעדבכלהנדגמותבארות

במחקרחזרות;ללאאוחזרות,עםלהיותיכול

חזרות;ללאהםהדיגומיםכלהנוכחי,

קטניםמלבניםשלסריגידיעלמכוסההתחום

סדרנקבעראשוןובשלבגודל,שווי)גושים(

השניובשלבהמלבניםביןלדיגוםמועדף

מתוךכלשהםכלליםלפיהבארות11נבחרות

הסריג;שלהנבחריםהמלבנים

)תת-משנהתחומילכמהמחולקהתחום

בארות,שלמצרריםהכולליםתחומים(

מתוךדיגוםשלצעדבכלנבחרותבארות11ו-

מיוחדים.כלליםלפיהמשנהתחומי

אפשרייםמנחיםהווים

איכותשלהניטורלביצוע

התהוםמי

אולהתייחסותמסוימתשיטהשלהיתרוןאת

לזהותניתןמשנה,לתחומיהתחוםלחלוקת

כמהעדמתבררשבהםניסוייםביצועידיעל

המטרותאתבמהירותלהשיגהשיטהמאפשרת

הושלםבטרםעודהתהום;מיאיכותניטורשל

בתחום.הנמצאותהבארותכלשלדיגוםביצוע

צעדבכלהנדגמותהבארותשלהבחירהאם

דיגוםשלהמתודולוגיהעלמבוססתדיגוםשל

שונותשיטותביןשההבדליםמתקבלאזאקראי,

ורקאךתלוייםהנדגמותהבארותלבחירת

שלהיתרוןואזהתחום;לחלוקתשלנובהחלטה

להיבחןצריךאחרתשיטהפניעלכלשהישיטה

ניסוייםסדרותממצאישלהסטטיסטיקהידיעל

השונות.בשיטות

צעדבכלהנדגמותהבארותשלהבחירהאם

בחירהשלהמתודולוגיהעלמבוססתדיגוםשל

מטרותלהגדרתרבהחשיבותישנהאזסיסטמית,

הבארותשבחירתכדיהקצר,לטווחהניטור

למטרההאפשרככלמהירמענהתספקהנדגמות

בארותשלסיסטמיתלבחירהמשמעותישהזאת.

הבארותלבחירתהקריטריוןאםרקנדגמות

הדיגום.מטרותלהשגתמובילאכןהנדגמות

ביותרהחשובהפרמטרמהושנקבעאחרי

באמצעותבדיקותהתהום,מיאיכותלהגדרת

להחלטהבסיסלשמשיכולותנומריותהדמיות
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בצורהלבחורכדילהשתמשעדיףשיטהבאיזו

שלצעדבכלהנדגמותהבארותאתסיסטמית

משניםשבומצבגםיתכןזאת,עםיחדדיגום.

מיאיכותשלביותרהחשוביםהפרמטריםאת

כךומתוךהדיגום,צעדיביצועבעתהתהום

איכותניטורשלהמטרותלהשתנותגםעשויות

הדיגום.צעדישמתבצעיםבעתהתהוםמי

לבדיקתהבסיסיתהגישה

הניטורשיטותיעילות

המתודולוגיותשתישלהיעילותאתלבדוקכדי

בסעיףשהוזכרוהשונותוהשיטותהבסיסיות

שלצעדבכלהנדגמותהבארותלבחירתהקודם

בצורתהיפותטילאקוויפרמתייחסיםאנודיגום,

63מפורסותושבוקמ״ר5x4הואששטחומלבן

האקוויפרפינותבארבעמים.לאספקתבארות

דגימותלקחתאפשר)שמהןניטורבארותישנן

תיאורמוצגבאיורמים(.מהןשואביםואיןמים

המפורסותהבארותעםההיפותטיהאקוויפרשל

אספקתבארותמספרירשומיםבטבלהבו.

ריכוזשלהן,הקואורדינאטותשבתחום,המים

כלומר,QPהחלקיתהספיקההכלוריד

כלשלהכוללתהספיקהמתוךהבארספיקתחלט

החלקיוהשטףשבתחום,המיםאספקתבארות

הכלורידשטףחלקכלומר,{,QPQכלורידשל

שמסופקכלורידשלהכוללהשטףמתוךבבאר

שבתחום.המיםאספקתבארותכלידיעל

לדוגמההמאפיינותהתופעותאחתכידוע,

היאישראלבמדינתהחוףשפלתאקוויפראת

התהוםבמיהכלורידבריכוזיהמתמדתהעלייה

ההיפותטי,באקוויפרלפיכך,הזה.שבאקוויפר

300כלורידלריכוזהתייחסנוהנחקרת,שבדוגמה

בבארותמיוחדענייןלנוושישסף,כריכוזח"מ

המטרהח״מ.300מ-גבוההכלורידריכוזשבהן

בארותקבוצותשלהדיגוםצעדיסדרתשל

הכלורידריכוזפירוסאתלשחזרהיאמהתחום

במהירותמדויקמידעלקבלוכמו-כןבתחום

חשוביםלהיותשעשוייםפרמטריםעלרבה

הכלוריד.ריכוזיפירוסעםבהקשרבמיוחד

הכלורידבפירוסלדוגמהשקשוריםפרמטרים

הם:באקוויפר

בתחום,הכלורידריכוזשלהממוצעהערך

Cavהסמלידיעלהמוצג

המסופקכלורידשלהממוצעהשטףשלהערך

הבארותידיעלהמיםאספקתלמערכת

QpQavהסמלידיעלהמוצגשבתחום,

עולההכלורידריכוזשבהןבארותשלהמספר

כזהריכוזקייםבארותובאלוח״מ,300על

כלוריד.של

לבחירתהנבדקותמהשיטותאחתכלשלהיעילות

ידיעללהיקבעצריכההנדגמותהבארותקבוצת

הרשומיםהפרמטריםאתלשחזרשלהןהיכולת

בטרםעודמרביתובמהירותמספקבדיוקלעיל

המיםאספקתבארותכלשלהדיגוםהושלם

מצומצםמספראחריכלומר,בתחום;הנמצאות

עשויותשונותששיטותמובןדיגום.צעדישל

כלעליותרמדויקמידעשונהביעילותלספק

חשובלפיכך,לעיל.שצוינומהפרמטריםאחד

פרמטראיזהלקבועיוכלהניטורפרויקטשמנהל

ביותרהרבההחשיבותכבעלנראההנ״למבין

סיסטמיתבחירהלבצעבכוונתואםבעיניו,

תלותישנהזאת,עםיחדנדגמות.בארותשל

ותיתכןלעיל,שהוצגוהפרמטריםשלושתבין

אחריםאונוספיםפרמטריםלהגדרתאפשרות

צעדהתקדמותבעתלכן,התהום.מיאיכותשל

יתכנסוהפרמטריםממצאישכלסבירהדיגום

ההתכנסותקצבאך,האמיתיים;ערכיהםלעבר

בהתאםמהםאחדכלעבורשונהלהיותעשוי

לבחור.עשוייםאנושבוההתכנסותלפרמטר
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מיםאספקתבארות63עםההיפותטיהאקוויפרשלמיפויאיור

האפשרויותבחינת

התחוםאללהתייחסות

השונותהאפשרויותכלנבחנוהמחקרבמסגרת

בסעיפיםשהוצגוהתחוםאללהתייחסות

אפשרותכלשלהבחינההמאמר.שלהקודמים

מסקנותוהסקתנומריותהדמיותביצועכללה

ביחסלהמלצותלהגיעיכולנושמתוכןחלקיות

לדיגוםבארותלבחירתהמועדפותלשיטות

בקיצורמוצגותלהלןעוקבים.דיגוםבצעדי

ידינועלשנבדקוהשונותלשיטותביחסמסקנות

להתמקדותביחסלמסקנותהגענוושמתוכן

שמתוארותיסודיתבצורהשביצענוהבדיקות

המאמר:שלהשניבחלקו

אחת.כיחידההתחוםכלאלהתייחסות

נמצאהאחתכיחידההתחוםאלהתייחסות

במתודולוגיהשימושכשהיהלביצועכראויה

דיגוםשללמתודולוגיהאקראי.דיגוםשל

מאודפשוטהשהיאבכךיתרוןישאקראי

המתודולוגיהלפילביצוע.לחלוטיןוגמישה

ללאלמעשהנעשההדיגוםשלהתכןהזאת,

הבארותמספרמקצועית,ממיומנותשום

שרירותיהואדיגוםשלצעדבכלהנדגמות

ברורהמטרהשוםאיןכןעליתרלחלוטין.

לאהניטורפרויקטממנהלהניטור.של

בחינהאומקצועיים,הבנהאוידע,נדרשים

לנתוניביחסממצאיםשלכלשהימוקדמת

הניטור.פרויקטבביצועמתחיליםבטרםעזר

אתכלשהיבצורהמייצגהניטורזאת,עםיחד

התהום;מיאיכותמבחינתבתחוםהמתרחש

שלבאלגוריתםלשימושעדיפותוישנה

פניעלנדגמותבארותשלאקראיתבחירה

בארות,שלשרירותיתבחירהשלהאפשרות

עקבכגוןשרירותימפרמטרכתוצאהלדוגמה

בשדה.הדיגוםעבודתביצועשלנוחות

באמצעותמשנהלתחומיהתחוםחלוקת

נוחהצורהזוצורה.שווימלבניםעשויסריג

התחום;מפתפניעלהתחוםלחלוקתמאוד

החיסרוןבשדה.הביצועמבחינתתמידלאאך,

כשבארותבולטהזאתהשיטהשלהגדול

אחידהבלתיבצורהמפורסותהמיםאספקת

יהיהמהמלבניםבחלקכזהבמקרהבתחום.

מספריהיהובאחריםבארותשלרבמספר

גישותלפתחאפשראמנםבארות.שלקטן

ממלבניםשוניםבמספריםבארותלבחירת

שהחלוקהנראהכאלהבמקריםאך,שונים;

היושיכוליםיתרונותמאבדתמשנהלתחומי

בכלשווההבארותמספרהיהאלולהלהיות

המלבנים.

קרובות.בארותשללמצרייםהתחוםחלוקת

בארותשללמצרריםבהתייחסותטעםיש

שייבחרוהראוימןשובאך,לזו.זוקרובות

בקירוביהיהמהםאחדשבכלבארותמצררי

מצאנו,כןעליתרבארות.שלזההמספר

אחדכלשלהכוללתהספיקהכישעדיף

זהה.תהיההבארותממצררי

שמהןמקדימותבדיקותשלארוכהסדרהאחרי

המוצגותהכלליותהמסקנותלשלושהגענו

סדרהביצענודלעיל,הפסקותבשלושבקיצור

שלנומריותהדמיותכלומרבדיקות,שלארוכה

מהתחוםמיםאספקתבארותשלדיגוםצעדי

נתארהמאמרשלב׳בחלקבאיורהמתואר

התחוםשבהןהבדיקותסדרותאתבמפורט

כשבשלושהבארותשלמצרריםל-חולקהנ׳׳ל

11ישמצרריםובשלושהבארות,10ישמצררים

באיורכמתוארבארות,

בארותמצרריל-המחולקהנבדקהתחוםאיור
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המפורטותהבדיקותלביצועשנבחרוהבארותמצרריל-ביחספרטיםטבלה

Table Details of the well clusters chosen for carryingout the detailed tests
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הרשומיםהבארותמספרימוצגיםכאיור

רקמוצגתשבאיורלצייןישו.מס׳כטבלה

למצרריםהתחוםלחלוקתמהאפשרויותאחת

אחריכמתאימה,לנושנראתהבארותשל

הראוימןאחרות.אפשרויותכמהשבדקנו

אתלשפראפשרויותעדייןשישנןלהוסיף

חלוקותידיעלאחריםלמצרריםהתחוםחלוקת

במידהשוניםלמצרריםהתחוםשלאחרות

אתמציגיםאנובאיורמהמתוארמסוימת

עדייןבטבלההמוצגשלפיכיווןהזאתהטענה

הכוללתהספיקה)כלומרהכוללותהספיקותאין

בכלזהותבמצרר(הכלולותהבארותכלשל

הדיאגראמהעבורידינועלשנבחרוהמצררים

פרטירשומיםבטבלהבאיורהמתוארת

מהמצרריםאחדבכלהנכללותהבארותכל

המפורטותהסדרותלביצועידינועלשנבחרו

שלב׳בחלקשיתוארוהנומרייםהניסוייםשל

חשוביםפרמטריםערכימוצגיםוגםהמאמר;

המשמשיםתהוםמישלהאיכותמבחינת

הבארות.ממצרריאחדלכלכמאפיינים

מבחינתהכמותייםההבדליםמתואריםבאיור

ביןתהוםמיאיכותשלהאלההפרמטריםערכי

שאליהםהפרמטריםהשונים.הבארותמצררי

חשיבותבעלילהיותשעשוייםאיורמתייחס

הם:התהוםמיאיכותהגדרתלצורכימרבית

הבארותבמצררכלורידשלהממוצעהריכוז

Qfll.;)שלביותרהגבוההממוצעהריכוז

,1מספרהבארותמצררשלהואכלוריד

מספרמצררשלהואביותרהנמוךוהריכוז

מצררשלהממוצעתהכוללתהספיקה

הממוצעתהכוללתהספיקה?((;,״)הבארות

והנמוכהמספרבמצררהיאביותרהגדולה

מספרבמצררביותר

המסופקכלורידשלהממוצעהכוללהשטף

המיםאספקתלמערכתהמצררידיעל

2pOav;)כלורידשלהממוצעהכוללהשטף

מצררידיעלהמיםאספקתלמערכתמסופק

שמספרוהבארות

עלביותרוהנמוך

בארותמצררידי

מספר

ההבדליםלמרות

הבארותמצרריבין

לגודליביחס

השוניםהפרמטרים

החשיבותבעלי

התהוםמילאיכות

כפילעיל,כמתואר

שיתוארבחלקב׳של

ההדמיותהמאמר,

צעדישלהנומריות

ובחירתהדיגום

הנדגמותהבארות

להערכתוחשיבותמשמעותבעלינתוניםסיפקו

האפשריותהשונותהשיטותשלהיעילות

עוקביםצעדיםבסדרתהנדגמותבארותלבחירת

הקצר.לטווחתהוםמיאיכותניטורלצורכי

ספרותמקורות
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