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 התיישבות דגי שונית 

 בשוניות אילת
 

 עמית: ד"ר עפר בן צבי, -מנחה

 אוניברסיטאי במדעי הים, אילת-המכון הבין

 חניכה: אור נחמני, אילת
 

 

 

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

 

 
מכון הנרייטה סאלד 

 המכון הארצי למח ר במדעי ההתנהגות

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Coat_of_arms_of_Israel.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Coat_of_arms_of_Israel.svg


 2 

 שאלת המח ר
מטרת עבודתי היא למצוא ולהבין את הקשר בין משטר זרמי הים 

 להתיישבות הדגים בשוניות אילת.

 

 הר ע למח ר
השונית מחזור חיים המחולק לשניים: הוא מתחיל בשלב  למרבית דגי

שבו הדג נמצא בים הפתוח, ובשלב השני )והעיקרי בחיי הדג( הוא נמצא 

בשונית וקשור לשטח מסוים. המעבר לשלב השני הוא שינוי דרסטי 

ומחייב בין השאר למצוא את השונית ולהגיע אליה )לצורך ההתיישבות(, 

יעים על הישרדותם ויכולתם של הדגים כאשר גורמים סביבתיים משפ

 להשלים בהצלחה את השלב הראשון. 

 

ההתיישבות היא השלב שבו הדג מגיע לשונית ובוחר לעצמו בית גידול 

)שבמקרים רבים הוא זמני(. הדג ישב במקום זה עד שיגיע לגודל 

המאפשר לו קיום בטוח יחסית במקום בו ישהה כבוגר. המעבר למקום 

 בצורה המורפולוגית הסופית נקרא גיוס. החיים הסופי ו

 

השינויים בעיתוי ובעצמת ההתיישבות של הדגים בשונית נפוצים, אך 

מעבודות שונות ברחבי העולם נמצא שהם אינם צפויים. יחד עם זאת 

במקומות רבים נמצא קשר בין הכרית )היוצרת את הגאות והשפל 

כה של הירח ומביאה ליצירת זרמים מועדיים בהשפעת שדות המשי

והשמש( ומצב הירח לעוצמת התיישבות הדגים בשוניות שונות ברחבי 

העולם. כושר השחייה של הדגים בשלב שלפני ההתיישבות אינו אמור 

להוות מגבלה שתמנע מהם לשחות מול הזרם ולהגיע לשונית גם מול 

זרמי הכרית המקסימליים המוכרים באילת. לפיכך ההערכה היא שיש 

ר בין זרמי הכרית הנמדדים לאורך החוף לבין מרכיבי לחפש את הקש

זרם אחרים הנמדדים באזור הים העמוק על מנת להבין את הקשר בין 

 הזרמים להתיישבות.



 3 

 

הזרמים בכל ים מורכבים מכמה רכיבי זרם היוצרים יחד את הזרם 

הכללי, ביניהם גם זרמי הכרית, זרמי עומק וזרמים הנוצרים מרוחות. 

ם בים סוף שונים מזרמים באוקיינוס: אין זרמי עומק אולם, הזרמי

אמתיים, תופעת הכרית אינה ישירה )נוצרת ישירות על ידי מיקום הירח 

והשמש( אלא נוצרת על ידי גל כרית שמקורו באוקיינוס ההודי )ים סוף 

צר מידי בכדי שיהיה הבדל בכוח המשיכה של הירח בין צידו המערבי 

רמים בים סוף תלוי גם במצב הטרמוקלינה לצידו המזרחי(. משטר הז

)מפל הטמפרטורות לעומק הים, בעצם מפריד בין השכבות הרדודות 

 לעמוקות יותר( המשתנה עונתית ובחורף כמעט אינה קיימת. 

 

הנחה היא שעיתוי ההתיישבות אינו תלוי בעוצמת זרמי הכרית אלא ה

בתופעה אחרת המתרחשת רחוק יותר מהחוף וקובעת את עוצמת 

הזרמים הנמדדים לאורך החוף ומשפיעה גם על ההתיישבות. את הקשר 

 הזה בין הזרמים אני מחפשת בעבודתי.

 

 

 שיטת המח ר

 ADCP יקבלו ממכשירבעזרת ניתוח נתוני הזרם שהת מתבצעתהעבודה 

(Acoustic Doppler Current Profiler מכשיר שבעזרת שידור גלי קול ,

המוצבים  וקליטת ההד שלהם מודד את הזרמים לעמוק עמודת המים(

הנתונים מנותחים בעזרת שיטות טריגונומטריות ואנליזת פורייה  במפרץ.

במרכיבי  )אנליזה לפירוק גל מורכב למרכיביו( כדי לאתר את השינויים

הזרם השונים לאורך הזמן, בכיוונים השונים )ניצב ומקביל לחוף( ולאתר 

את הרכיבים המחזוריים )בעיקר זרמי הכרית(. הדבר נעשה עבור נתוני 

 הזרם בעומקים שונים.
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אני משתמשת בנתונים שהתקבלו ממכשירים המוצבים בקרבת החוף 

אתרים אלו.  ובמרכז המפרץ ומשווה את הממצאים שהתקבלו בשני

השוואה זו אמורה לאפשר לקשר בין תופעות הנמדדות לאורך החוף 

לאילו הנמדדות בים, השוואה שבעזרתה אקווה להבין ולהסביר את 

הגורמים לעוצמת זרמי הכרית הנצפית לאורך החוף ואשר אין קשר 

מוסבר בינה לבין משרעת הכרית.  בסופו של דבר התוצאות מושוות 

ת של הדגים אשר נאספו בתצפיות. המטרה היא לנסות לנתוני ההתיישבו

ולאתר מאפיינים שונים של הזרם המשתנים בין תקופות עם התיישבות 

של דגים לבין תקופות ללא התיישבות. איתור מאפיינים אלה עשוי 

להוביל למציאת הסבר לקשר שבין זרמי הכרית לאורך החוף לבין 

 התיישבותם של הדגים בשוניות אילת.

 

 

 עיונות לעתידר

העבודה מהווה חלק מעבודה מדעית בסיסית שתוצאותיה אמורות 

להתפרסם בסופו של דבר בספרות המדעית ואשר עשויה להסביר חלק 

מהתופעות הביולוגיות שעדיין אינן מובנות במפרץ אילת. בנוסף אשתמש 

 בתוצאות העבודה לעבודת גמר שאני מתכוונת להגיש. 

  שרת מאגר הידע האנושי.תוצאות המחקר יתרמו להע

 

העבודה בנויה מתהליך ארוך של הכנת הנתונים ורק בשלב הסופי הקצר 

 מתחילים לראות את התוצאות. 
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