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  העבודה בעבריתתקציר 

הינם חלק ממשפחה של חומרים רפואיים בעלי שם הכולל  טריקלוזן וגלקסוליד
.(PPCPs=Pharmaceuticals and Personal Care Products)   לאור ההידרופוביות הגדולה 

. קיים צפי להמצאותם בריכוזים גבוהים בבוצות שמקרון במפעלי טיהור שפכים, שלהם
י "מים עיליים ומי תהום ע, עשוי לגרור זיהום קרקע, צות וקולחיםשימוש חקלאי בבו, לפיכך

המטרה הכללית של מחקר זה היא לאפיין את אינטראקציות הספיחה . טריקלוזן וגלקסוליד
בוצות שפכים וקרקעות , לקרקעות, טריקלוזן וגלקסוליד, PPCPs -של שני נציגים ממשפחת ה

 . המעושרות בבוצה
קרקע חרסיתית מרבדים וחול , קרקע לס מנחל עוז: גמו ונבחנושלוש קרקעות נד, לשם כך

ממפעל ', בוצה משופעלת בתהליך אנאירובי סוג ב) 1: תחת שלושה טיפולים אורגניים, דיונה
) 3 ,ן"מהשפד', סוג א -בוצה אשר עברה טיפול שניוני אירובי) 2  ,טיהור השפכים בהרצליה

ע הודגרה לששה חודשים בטמפרטורה של כל קרק. קומפוסט בוצת שפכים מקיבוץ נחשון
קיבול שדה עם כל אחד מהטיפולים האורגנים מ 80%דרגת לחות של , מעלות צלסיוס 30

: ספיחת טריקלוזן וגלקסליד נחקרו על. הקטאר/חנקן Mg 1.5בשיעור של , המוזכרים
להלן , הקרקעות המקוריות אשר עברו הדגרה, )אשר קדמו להדגרה(הקרקעות המקוריות 

ועל הקרקעות אשר עברו הדגרה עם כל אחד  תוספות אורגניות,"קרקעות הביקורת"
ספיחת טריקלוזן נמדדה על סופח חולי בתנאי חומציות , בנוסף. מהטיפולים האורגנים

של  ולאחר בחינת קינטיקה, ניסוי הספיחה בוצע בנוכחות סודיום אזיד כביוציד. משתנים
איזותרמות  25 -יותר מ, בסך הכל. ל בתהליךלקביעת זמן ההגעה לשיווי המשק ספיחה

לאיזותרמות אלה הותאם מודל  -עבור גלוקסליד נמדדו 15-ו, ספיחה עבור טריקלוזן
  .פרוינדליך

עליה בתכולת הפחמן ) א: הדגרת הקרקעות עם הטיפולים האורגניים השונים הסתיימו ב
. והגלוקסליד עם הקרקע אשר קיימו הטריקלוזן באינטראקציותעליה ) ב. האורגני בקרקעות

האינטרקציות בין הנספח והחומר האורגני בקרקע הן האחראיות לעלייה בספיחת 
מובחנת נצפתה עבור  ליניאריתמגמה . הכימיקלים על ידי קרקעות המטופלות בבוצת שפכים

למול הפחמן האורגני בקרקע עבור טריקלוזן וגלוקסליד בקרקעות  KFבחינת קבוע פרוינדליך 
קרי קרקע , עות המטופלות בעלות תכולת מקטע חרסיתי משמעותיקות והקרהמקורי

 קובעתניכר כי תכולת הפחמן האורגני בקרקע היא ה, בהנתן זאת. חרסיתית וקרקע לס
משוער . של חומר אורגאני הרכבדווקא כ-ולאו, עם קרקע של כימיקלים אלה אינטראקציות

של פחמן אורגני אשר חיוני לקיומן של  כי בקרקעות החרסיתיות והלס ישנה כמות קריטית
בעת היותה של תכולת הפחמן האורגני . אינטרקציות ספיחה לגבי הכימיקלים הנזכרים

  .ספיחת הטריקלוזן והגלוקסליד נמוכה, מתחת לערך קריטי זה
קרקע המורכבת מחול דיונה מציגה ספיחה גבוהה יותר של טריקלוזן וגלקסליד בהשוואה 

הסבר אפשרי לכך טמון . זאת באותה תכולה של פחמן אורגני -ת והלסלקרקעות החרסיתיו
בנוכחות של  וצמצום נגישותם של אתרי הספיחה, גנירבירידה בגמישותו של החומר האו

ופובי יותר רהחומר האורגני בקרקע החולית נדמה כהיד, יתר על כן. פראקציה החרסיתיות
מות מוחלטת של החנקן בקרקעות זאת בהתבסס על העל - בהשוואה לקרקעות המקבילות

חומר אורגני , בשל כך. החוליות במהלכה של תקופת ההדגרה עם הטיפולים האורגניים
הידרופובי בקרקעות חוליות מצטייר כיעיל יותר בספיחת טריקלוזן וגלוקסליד מתוך תמיסה 

  .מימית
מקור ניתן להסיק כי חרף היותה של בוצת השפכים , בהתבסס על הממצאים המוזכרים
ריכוזים של מזהמים אורגנים , )ובפרט טריקלוזן וגלוקסליד(אפשרי למזהמים אורגניים בשדה 

 האינטראקציותזאת בעקבות עליה בחוזק  -בתמיסות הקרקע  יםקטנהיו יחסית דווקא י אלה
נובע מעליה בתכולת הפחמן  האינטראקציותשיפור זה בעוצמת . ביניהם לבין הקרקע

שיעור הגידול בספיחת הכימיקלים תלוי בתכולת . ישומה של הבוצההאורגני בקרקע בעת י
  .וכן בסוג הקרקע, )ובשיעורו של הטיפול המיושם(הפחמן האורגני 

יה יהעל. יה בספיחה תהיה פחות יחסית לקרקעות החוליותיהעל, בקרקעות עשירות בחרסית
והירידה המתונה ביותר בריכוז הכימיקל (קרקע -ת כימיקליוקצאהמתונה ביותר באינטר

. מצופה להופיע בקרקע חרסיתית אשר חוותה היקף נמוך של טיפול אורגני) בתמיסה
שחרור הטריקלוזן והגלוקסליד לסביבה יהיה משמעותי יותר מאשר , במערכות קרקע כאלה

  .של טיפולים אורגניים גדול יותראשר חוו היקף שונות ו בקרקעות
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  תקציר העבודה באנגלית

Triclosan and galaxolide are the representatives of a family of pharmaceuticals and 
personal care products (PPCPs). Both compounds are relatively hydrophobic and are 
expected to be found at high concentrations in sewage sludge. Therefore, agricultural use 
of sewage sludge and treated wastewater effluents from wastewater treatment facilities 
may result in pollution of soil, surface water and groundwater by these substances. The 
general objective of this project was to characterize the sorption interactions of triclosan 
and galaxolid with soils, sewage sludge and sludge-enriched soils. Therefore, three soils 
were used: loess from Nahal Oz, clay from Revadim and dune sand. Three organic 
amendments included anaerobically digested sludge - Class B - from Herzliya, secondary 
aerated sludge - Class A - from Shafdan, and the compost of sewage sludge from kibbuts 
Nahshon. Each soil was incubated for 6 months at 30 0C, at humidity corresponding to 
80% of the water field capacity with each of three organic amendments, at the rate 
corresponding to the application of 1.5 Mg nitrogen per ha. Then, sorption of triclosan and 
galaxolide was studied on all the original soils (prior incubation and after incubation), the 
(non-incubated) organic amendments and the soils incubated together with organic 
amendments. In addition, sorption of triclosan was examined on sand-containing sorbents 
at variable pHs. Sorption was determined at the presence of biocide, sodium azide, and 
both the sorption kinetics and equilibrium sorption isotherms were established. All 
together, more than 25 sorption isotherms for triclosan and 15 sorption isotherms for 
galaxolide were measured. The sorption isotherms were fitted by means of the Freundlich 
model. Incubation of soils with organic amendments resulted in (a) the rise in the soil 
organic carbon (SOC) content and (b) the enhancement of interactions of galaxolide and 
triclosan with soils. Sorbate- soil organic matter (SOM) interactions are responsible for 
enhanced sorption of organic compounds by sewage-sludge-amended soils. There is a 
distinct linear trend for the Freundlich constant KF (representing the distribution coefficient 
at a unit solution concentration) against SOC for triclosan and galaxolide in the original and 
amended soils with significant clay content, i.e., clay- and loess based sorbents. Within a 
given trend, the SOC content but not its composition controls the soil-sorbate interactions. 
It may be estimated that in the clay and loess soils, there is a critical SOC content needed 
to promote the sorbate-sorbent interactions. If the SOC content is below this “critical” 
value, then, sorption of galaxolide and triclosan is low. Sorbents based on duna sand 
demonstrate a much greater ability to sorb galaxolide and triclosan from water as 
compared with the clay- and loess –soils, at the same SOC content. The possible 
explanation for the difference between sandy sorbents and the soils with larger clay 
fraction is that the presence of clay reduces the flexibility of SOM and decreases the 
accessibility of sorption sites. In addition, SOM in sandy sorbents seems to be more 
hydrophobic, as compared with loess- and clay soils, based on the full disappearance of 
nitrogen in sand during its incubation with the organic amendments. Therefore, more 
hydrophobic sandy SOM seems to be more effective in sorbing triclosan and galaxolide 
from water. Therefore, based on the obtained data, it may be concluded that despite the 
sewage sludge-based organic amendments may become a source of organic 
contaminants (and, specifically, of triclosan and galaxolide) in the field, the concentrations 
of the contaminants in sludge-amended soil solutions will be relatively small due to the 
strong and enhanced interactions of organic compounds with soils. The enhancement of 
interactions results from the sewage sludge application and the rise in the SOC content. 
The extent of the sorption enhancement depends on the SOC content (and the amount of 
the amendment added) and the soil type. In the clay-rich soils, the extent of the sorption 
enhancement will be less as compared with the sand-rich sorbents. The smallest 
enhancement of sorbate-soil interactions (and smallest reduction of solution 
concentrations) is expected in clay-containing soils with a low load of organic 
amendments. In such soil systems, the release of triclosan and galaxolide to the 
environment will be more significant than in other soils with a different (greater) application 
rate of the organic amendments.  
Keywords: triclosan, galaxolide, PPCP, sorption, sewage sludge 
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  מבוא מדעי   .1
  

  Pharmaceuticals and Personal Care Productsחומרים רפואיים הידועים בשם 

(PPCPs) שונות והינם פעילים ביולוגית  כימיות כוללים כימיקלים השייכים לקבוצות

 )Kümmerer ;2004 ,על יצורים חיים ובני אדם עקיפהויכולים להשפיע בצורה ישרה או 

Ternes and Joss, 2006) . ההינם ממשפחת  )1טבלה ( טריקלוזן וגלקסוליד - 

PPCPs . הורמתקני ט 12-במים ה דגימותטריקלוזן וגלקסוליד התגלו כמעט בכל 

, ערד ואשדוד, עד לירושלים, מחיפה וכרמיאל -לאורכה של הארץ) יםש"מט(שפכים 

 (Ministry of Environmental .2009אשר נערכו בשנת  דיגומים 34-זאת כחלק מ

Protection, 2009( . טריקלוזן הינו חומר המדכא פעילות בקטריאלית ופטרייתית

 יםאחוז 93עד  34בין  ההסרתו נע(שפכים מי הבמהלך טיפול ב יציב יחסיתל ונחשב

, בישראל). (Lindstrom et al., 2002; Kosma et al., 2010) טיפול השוניםהבמתקני 

שפכים הממתקני טיפול  ןבקולחישהושקו ת וענבים ובטטבגידולים כ אותרטריקלוזן 

 ,Ministry of Environmental Protection)(הוד השרון ושל ערד בהתאמה -של כפר סבא

הינו , עיקרייםהסינטטיים ה) musk(ריח ה מפיצי םחומריהאחד מ, גלקסוליד .)2009

תכונות המאפשרות ו ,(Herren and Berset, 2000) קצב פירוק ביולוגי איטימזהם בעל 

   תפוצה מרחבית משמעותיתבלהימצא לו 

  

  .וטריקלוזןתכונות נבחרות עבור גלקסוליד . 1טבלה 

 
Triclosan טריקלוזן      Galaxolide        גלקסוליד  *תכונות 

חומר המדכא פעילות בקטריאלית 
 תופטרייתי

 PPCPסוג  סינטטיים) Musk(חומר ריח 

5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol 

 

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-
hexamethylcyclopenta [g]-2-benzopyran 

 

  סיווג כימי ומבנה

7.9 - pKa
  

4.76 5.9 log Kow 
9200 38600  **Koc )L/kg( 
 )mg/L(מסיסות מימית  - 10

* http://toxnet.nlm.nih.gov/)Toxnet ( .**מנורמל, מקדם חלוקה בין קרקע ומים 

  .לתכולת פחמן אורגני בקרקע

 

תרכובות המאופיינות  ןהינ טריקלוזן וגלקסוליד ,הידרופוביות שלהםדרגת הבשל 

ריכוזם של . בוצות שפכיםשמקורו בוחומר אורגני  בזיקה גדולה לחומר אורגני טבעי
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- ו µg/kg  400,000-ליכול להגיע  של בוצות שפכיםבחומר אורגני  גלקסוליד וטריקלוזן

60,000 µg/kg, ריכוזים של מזהמים במי  על כמחושב על סמך נתוני( בהתאמה

. )ובעזרת נתונים לגבי דרגת ההידרופוביות שלהם] לישראם בולחיסקר ק[קולחים 

  PPCPsלהגדיל את הריכוזים שלאמור חקלאיות למטרות שימוש בבוצות שפכים , לכן

 להיות רעיל עשויטריקלוזן . גלקסולידהטריקלוזן והשל ובפרט ריכוזיהם , בשדה

י אור יכולים לכלול "ותוצרי פירוקו ע, גנטית יל להפרעהלהוב -ח"לצמחים ולבע

 ).Latch et al., 2009; Binelli et al. 2009; Liu, 2009(דיאוקסינים ודיכלורופנולים 

 ,.Schweizer, 2001; Aiello et alטריקלוזן יכול לגרום לפיתוח עמידות לאנטיביוטיקה 

ים ויכולים להשפיע נטוקס-הינם אקו, גלקסוליד וטריקלוזן ,שני הכימיקלים ).(2007

  .An et al. 2009)(חיטה ה נבטעל נביטת זרעים והתפתחות 

ידועים  בקרקע עם קרקע וחומר אורגניתרכובות אורגניות תהליכי אינטראקציה של 

יש , לכן. ובסביבה בקרקע מזהמים אורגים גורלם שלכגורם החשוב המשפיע על 

בקרקעות  טריקלוזן וגלקסולידספיחה של ה אטראקציותלבחינת חשיבות רבה 

ופוטנציאל השחרור האפשרי ם תכדי לאפיין את התנהגו ,מטופלות בבוצות שפכים

   .בקרקעשלהם 

  

של שני אינטראקציות ספיחה  ןלאפיי אשל המחקר הנוכחי היכללית ה תומטר

, ותקרקעעל  ,טריקלוזן וגלקסוליד, PPCPs -ה משפחת )חומרים מייצגים(חומרים 

  .ת בבוצהומעושר ותוקרקע יםכות שפבוצ

  

   וניסויים  חומרים ,שיטות .2
  
  

  ליםכימיק

  99.6% וגלקסוליד BioChemica (Sigma, Germany; >97%) טריקלוזן נרכש מחברת

  ). אשדוד(לים התקבל מאגן כימיק

  

  קרקעות

קרקע  :)יפיזור עתיד מתוכנןאו (בוצות  פוזרו הםבאשר  יםדגימות קרקע נלקחו מאזור

. ונהיחול ד גם נלקח, בנוסף. לס מנחל עוזוקרקע  חרסיתית מאזור קיבוץ רבדים

. מ"מ 2 של נקביםגודל  בעלתפה נחדר וסוננו דרך הקרקע יובשו בתנאי הדגימות 

 .2טבלה ב תכונות נבחרות של הקרקעות מוצגות
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  .הקרקעות עבור תנבחרו תכונות. 2טבלה 

 
 התכונ  אזור הדיגום/סוג הקרקע

  חול דיונה נחל עוז רבדים

שכבה 

 עליונה
 )מ"ס( עומק הדיגום -  מעורבב

42 29 5 
 %  ,תתכולת חרסי*

w/w  

21 20 1 
 %  ,תכולת סילט*

w/w  

 w/w %  ,תכולת חול* 94 51 37

 חרסית
 סיין חרסיתי חולי

 )לס(
 מרקם חול

0.60±0.01 0.39±0.02 0.03±0.01 

, תכולת פחמן אורגני

(Organic Carbon; OC), 

% 

  w/w % רטיבות  1.2±0.4 3.4±0.1 5.0±0.1

36.3±0.7 16.1±0.4 NA*** **ח"קק  (meq 100g-1)   

1.25±0.04 4.3±0.3 NA ESP** 

4.66±0.10 7.8±0.0 NA EPP** 

CaCO3 תכולת** 0.27±0.02 12.9±0.3 13.40±0.10
  %  

 

  ). מרכז וולקני(קורצמן  דניאל ר"דהנתונים נתרמו באדיבותו של  *

  ). מרכז וולקני(מגי סלע הנתונים נתרמו באדיבותה  **

, -exchangeable sodium percentage ESP, קיבול קטיונים חליפיים -ח"קק

exchangeable potassium percentage EPP-.  

*** NA - לא נבדק.   

 

  

  תוספות אורגניות

 ם שלסוגי שלושהב שימוש נעשה קרקעותה של) אינקובציה(ההדגרה בשלב 

ועברו , 18ºC-נשמרו בטמפרטורה של  אלה תוספות ).3טבלה ( תוספות אורגניות

  .טרם פיזורם על הקרקע יבוש בהקפאה
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  .במהלך האינקובציה אשר פוזרו על הקרקעות אורגניותה תוספותה. 3טבלה 

  

 סוגי תוספת אורגנית
תאריך 
 דיגום

[TOC%]** 
w/w 

 [TN%] * 
w/w  

  מקור

בוצה מעוכלת 
  אנארובית 

 )'סוג ב(
18.3.2011 32±2 5.0±0.3 

ש "מט***
 הרצליה

 בוצה שניונית מאווררת
 )'סוג א(

 ן"ש שפד"מט 6.20±0.01  37.0±0.2 23.2.2012

מקורות אורגניים 
  מעורבים

16.3.2012 19.0±0.1  1.9±0.1 
קומפוסט בוצת 

אתר ( שפכים
 )קיבוץ נחשון, דלילה

 .  TOC=total organic carbon, פחמן אורגני כלליTN=total nitrogen .**, חנקן כללי*

  .שפכים הורימתקן ט -ש"מט***

  

  אפיון תהליכים

  קרקעות עם תוספות אורגניות הדגרת

שפכים ביחס המבוצות  תאחעורבבו עם כל  ותקרקעמכל אחת משלוש ה' גר 50

קרקעות וכן תערובות של קרקעות ותוספות אורגניות . חנקן להקטר Mg  1.5  -שווה ל

 בעלי ,mL 250הוכנסו לתוך גביעי פלסטיק בנפח  "ביקורת"אשר שימשו כ מקוריות

בשלוש  הניסוי נערך. מחוררים לצורך שמירת תנאים אירוביים בתוך הגביעסים כמ

קרקעות עם ה תאינקובצי .ביקורתבוצה וקרקעות -חזרות עבור כל תערובות קרקע

 רטיבותבתנאי  ,מעלות 30בטמפרטורה של  ,נמשכה חצי שנה אורגניותהתוספות ה

י שקילה ותוספות מים במקרה "נשלט ע( אחוז מקיבול שדה 80של  יםקרקע קבוע

תערובות קרקעות עם  9: לאחר האינקובציה פחיםסוגי סו 12כ התקבלו "סה). הצורך

  . רתוקביקרקעות  3-בוצות שפכים ו

 קרקעות מקוריות וקרקעות, דגימות קרקעות שעברו אינקובציה עם בוצות שפכים

בעזרת מכשיר   N-ו  Cכוללת של התכולמדידת י "שעברו אינקובציה אופיינו ע ביקורת

Thermo-Finnigan .תכולות ) א(י "מימיות אופיינו ע מיצוי תמיסותC  ו-N   מומסים

  .)Shimadzu CN analyzerנמדד בעזרת (

  

  ניסויי ספיחה

בוצות שפכים וקרקעות שעברו , ספיחת טריקלוזן וגלקסוליד לקרקעות מקוריות

 ,Borisover and Graber)אינקובציה עם בוצות שפכים נבדקה לפי הפרוטוקול המפורט 

בוצה לאחר -בוצה או תערובת קרקע, קרקע(כמות סופח , לצורך כך. (2003

 ,אינרטים פקקי טפלון בעלי mL 1.5בקבוקי זכוכית בנפח הוכנסו לתוך ) האינקובציה
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בתמיסות מימיות של  םריכוזיהטווח . של התרכובת הנבדקת) ml1 (ותמיסה מימית 

תמיסות היוני של החוזק ה. mg/L 9ועד  mg/L 0.5גלקסוליד נעו בין הטריקלוזן וה

בנוכחות ביוציד  בוצעוי ספיחה יניסו). 0.01M(נשמר בעזרת הוספת קלציום כלוריד 

גלקסוליד /שהכילו טריקלוזן(דגימות עם שלוש חזרות ). mg/L 200(סודיום אזיד 

תמיסות מימיות של ( הביקורתושתי חזרות עבור ) בריכוז מסוים וסופח

במטלטלת  25ºCשל  הטולטלו בטמפרטורה קבוע) גלקסוליד ללא סופח/טריקלוזן

ת לצורך הגנה מקרני אור בזמן דגימות היו מכוסוה. rpm 120במהירות  אופקית

 ספיחתתהליך של  ע לשיווי משקליהגלכדי  הספיקשעות  72 משך טלטול .הטלטול

 התמיסה תשכב, סרכוזדגימות לאחר הגעה לשיווי משקל עברו . שני הכימיקלים

 HPLCבעזרת  הליטי של גלקסוליד וטריקלוזן נעשאזיהוי אנ. נבדקו נדגםעליונה ה

(Shimadzu)  בעלdiode array detector  כנגד סטנדרטים חיצונים  ,ודוגם אוטומטי

אחוז  30ניידת כללה הפאזה ה .עבור טריכלוזן ובאצטוניטריל עבור גלקסוליד במים

-Kromasil 100קולונה  עם ,דקה/ל"מ 1של  בקצב זרימהאחוז אצטוניטריל  70-מים ו

5C18, 250X4.6  ; 282 לעומד עאורך הגל עבור זיהוי טריקלוזן nm  ואילו עבור

בתחילתו ובסופו של תהליך   pHנמדדו ערכי , עבור כל דגימה. nm 278 דגלקסולי

  .חומצי  pH-מדידות הספיחה נעשו גם ב, טריכלוזן עבור .הספיחה

  

  ניתוח תוצאות

 Csאשר כ ,נבחר להתאמת נתונים ניסויים של ספיחה- Cs = KF*(Cw)n -מודל פרוינדליך 

(mg/kg) נספח בפאזה המוצקהה ריכוז  הינו,KF (mg/kg)(L/mg)n   הינו קבוע

- איהינו אינדקס המשקף n -הינו ריכוז תרכובת בפאזה מימית ו Cw (mg/L), פרוינדליך

 תאנרגיל בהתאםספיחה ומתייחס לחלוקת אתרי ספיחה הליניאריות של איזותרמת 

  . אינטראקציה בין הנספח לאתר הספיחהה

  

  

  ודיוןתוצאות עיקריות . 3

  

  )בוצות שפכים(תוספות אורגניות  ספיחה של טריקלוזן על 13.

לקבל הערכה עבור אינטראקציות של תרכובות אורגניות עם חומר אורגני של  כדי

שהינו פחות הידרופובי  ,טריקלוזןאיזותרמות ספיחה של נבדקו , בוצות שפכים

מתמיסות  ןטריקלוזספיחה של  נתוני .הנבחרים אורגניםה על הסופחים ,מהגלקסוליד

 1באיור סוגי בוצות שפכים ועל קומפוסט בוצת שפכים מוצגים י נשמימיות על 
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. בתמיסה בשיווי משקלהריכוז  מול) סופחההיבש של משקל ל( כריכוז ספוח

 וצגיםטריקלוזן על בוצות שפכים מהפרמטרים של מודל פרוינדליך עבור ספיחת ה

  .4בטבלה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) S ושפדן H הרצליה( שפכים בוצות סוגי ינש על טריקלוזן של ספיחה איזותרמות. 1איור 
 כסימן תקן סטיית עם ממוצעים( ספוח טריקלוזן ריכוזי): C( שפכים בוצת קומפוסט ועל

  .בתמיסות ריכוזים כנגד) שגיאה

  

     

 בוצות על טריקלוזן ספיחתהמתאר  פרוינדליך מודלעבור  פרמטרים. 4 טבלה
  .שפכים

  
קומפוסט 

 בוצת שפכים
בוצת שפכים 

הרצליהמ  
בוצת שפכים 

ן"שפדמ  
 

9020±1360 16400±1320 17170±1600 KF (mg/kg)(L/mg)n 

0.68±0.09 0.62±0.05 0.47±0.05 n 

18.8±0.1 28.9±1.8 32.4±0.2 
 תכולת פחמן   אורגני

 בסופח
 ,Organic Carbon; OC), % 

6.91±0.13 6.88±0.11 6.70±0.09 pH 

 

  

 10%~ב רק בתמיסות לוזן עובר יינוןקטריה ,)4טבלה בהמופיעים (  pHבערכי

 Error! Referenceב טריקלוזן המוצגתספיחה של , כןל. )1טבלה , pKa-בהתאם ל(
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source not found.  עם חומר הטריקלוזן מתארת את האינטראקציות של מולקולות

- המגיעים ל  KFמקדמי פרוינדליךובעלות , מאוד ותחזקן ינשה בוצות שפכיםמאורגני 

-30,000-מגיעים ל אורגניהפחמן התכולת פרוינדליך מנורמלים למקדמי . 16,000

חומר אורגני בבוצות עם לאינטראקציות טריקלוזן של את הנטייה שמייצגים   60,000

  n<1ובפרמטר  .Error! Reference source not foundשמוצג בכפי  .שפכים

 הסיבה לכך עשויה להיות ,ליניאריות-ספיחה הן איה איזותרמות, 4בטבלה 

  .וסופחים אורגניים טריקלוזןאינטראקציות ספציפיות בין 

 logעל סמך ( לטריקלוזןהידרופובי יותר בהשוואה שהינו , ניתן להעריך שגלקסוליד

Kow ו- Koc  , מבוצות חומר אורגני עם חזקות יותר עובר אינטראקציות ספיחה ) 1טבלה

   .שפכים

  

עם בוצות שפכים  קרקעעל קרקעות ותערובות  וגלקסוליד  ספיחה של טריקלוזן 23.

  לאחר האינקובציה

השונים  סופחיםה והגלקסוליד על גביטריקלוזן השל  הנבחרותספיחה האיזותרמות 

תוצאות  .4איור 3איור 2איור ות במוצג )0 פרק בכמפורט  ,לאחר האינקובציה(

 מגמהוי ווהתאמות אלו מוצגות כק, ספיחה בשווי משקל הותאמו למודל פרוינדליךה

של  פרוינדליךתוצאות התאמות מודל מסכמת את  5 טבלה, בנוסף .ל"הנ ריםבאיו

והגלקסוליד טריקלוזן העבור  הנוכחיתהנמדדות בעבודה  כול איזותרמות ספיחה

  . עם תוספות אורגניות הקרקעקרקעות ותערובות הל לכעל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 לאחר מרבדים חרסיתית קרקע על וגלקסוליד טריקלוזן של ספיחה איזותרמות. 2איור 
ובוצת ) clay C(עליהן פוזר קומפוסט בוצה דגימות , )clay I( ביקורת דגימות .אינקובציה

) ממוצעים עם סטיית תקן כסימני שגיאה(זי טריקלוזן וגלקסוליד ספוח ריכו ).clay S(שפכים 
  .כנגד ריכוזים בתמיסות
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 לאחר לס מנחל עוז קרקע על וגלקסוליד טריקלוזן של ספיחה איזותרמות. 3איור 
ובוצת ) Loess C(עליהן פוזר קומפוסט בוצה דגימות , )Loess I( ביקורת דגימות .אינקובציה

) ממוצעים עם סטיית תקן כסימני שגיאה(זי טריקלוזן וגלקסוליד ספוח ריכו ).Loess S(שפכים 
 .כנגד ריכוזים בתמיסות

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

דגימות . לאחר אינקובציהונה יד איזותרמות ספיחה של טריקלוזן וגלקסוליד על חול .4איור 
ריכוזי ). Sand S(ובוצת שפכים ) Sand C(דגימות עליהן פוזר קומפוסט בוצה , )Sand I(ביקורת 

  .כנגד ריכוזים בתמיסות) סטיית תקן כסימני שגיאהממוצעים עם (טריקלוזן וגלקסוליד ספוח 

  
 פחמןהתכולת מקוריות לא משפיעה על הקרקעות ה כי הדגרת 5מטבלה  ניתן לראות

 פחמןהתכולת את מעלה שעם תוספות אורגניות  אינקובציהבניגוד ל זאת, אורגניה

   .תם של שני הכימיקליםספיחכן את אורגני וה
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 וגלקסוליד טריקלוזן ספיחתמתאר ה פרוינדליך מודל של פרמטרים. 5 טבלה

   .עם תוספות אורגניות קרקעותערובות  קרקעות על

קומפוסט +
בוצת שפכים  

לאחר 
 אינקובציה

בוצת +
שפכים 

  הרצליה  
לאחר 

 אינקובציה

בוצת +
שפכים 

  ן"שפד
לאחר 

 אינקובציה

ללא 
  :תוספת

קרקעות 
  ביקורת

לאחר  
 אינקובציה

  :תוספתללא 
קרקעות 
  ביקורת

ללא  - 
 אינקובציה

תוספות 
 �אורגניות

 � קרקע 

0.91 ± 0.13 0.88 ± 0.01 0.79 ± 0.00 0.62 ± 0.05 0.60 ± 0.01 SOC, %    

133  ±  4  84  ± 5 79 ± 5 32 ± 2 36 ± 2  

KF 

(mg/kg)(L/
mg)n

 

triclosan 

  רבדים
  )חרסית(

0.42 ± 0.03 0.58 ± 0.05 0.59 ± 0.05 0.49 ± 0.06 0.62 ± 0.05 
n  

triclosan 

1125  ±  36  704 ± 25 840 ± 36 358  ±  15  269 ± 12 

KF 

(mg/kg)(L/
mg)n

 

galaxolide  

0.87  ±  0.08 0.87 ± 0.07 0.99 ± 0.1 1.02 ± 0.05 1.01 ± 0.04 
n 

galaxolide 

0.74 ± 0.05 0.68 ± 0.13 0.50 ± 0.05 0.39  ± 0.10 0.38  ± 0.02 SOC, %   

70  ±  5  67 ± 5 31  ±  5  15  ±  2  30  ± 3 

KF 

(mg/kg)(L/
mg)n

 

triclosan  

  
  נחל עוז

  )לס(
 

0.60 ± 0.06 0.59  ±  0.05  0.80  ± 0.11 0.70  ± 0.09 0.56 ± 0.09 
n 

triclosan 

468 ± 27 462 ± 22 425 ± 24 295 ± 11 277  ± 20 

KF 

(mg/kg)(L/
mg)n

 

galaxolide 

0.91  ±  0.06  0.74 ± 0.04 0.92 ± 0.05 1.18 ± 0.05 0.96 ± 0.07 
n 

galaxolide 

0.35  ± 0.07 0.25  ±  0.01  0.16  ± 0.01 0.03 ± 0.00 0.03 ± 0.01 SOC, %   

79  ±  3  59 ± 4 35 ± 4 4.1 ± 0.8 2.3 ± 0.2 

KF 
(mg/kg)(L/

mg)n  
triclosan  

 חול
  דיונה

0.61  ± 0.05 0.79 ± 0.07 1.2  ±  0.1  0.7  ± 0.1 0.96 ± .070 
n 

triclosan 

701 ± 31.7 410 ± 11 528  ± 19 282  ±  19  67  ±  6  

KF 

(mg/kg)(L/
mg)n

 

galaxolide 

0.95 ± 0.08 0.85 ± 0.05 0.88 ± 0.05 0.71 ± 0.05 1.16  ±  0.07  
n 

galaxolide 

  

SOC= soil organic carbon* – בקרקע ינפחמן אורג.  
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 נדליך מול תכולת הפחמןיקבועי פרוניתוח של  :וגלקסולידספיחה של טריקלוזן  3.3

  בסופחים גניאורה

 
מול להשוואה קורלטיבית  נערכה ,טריקלוזן וגלקסולידל KFנדליך יקבועי פרועבור 

נתונים שהתקבלו מייצג  5איור , בנוסף. )65 ,,  יםאיור( אורגני בסופחהפחמן התכולת 

) אינקובציהאחר לכולל תוספות אורגניות (בחול דיונה טריקלוזן עבור ספיחת 

  .נמוכים  pHערכיב

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

המיצגים ספיחה של טריקלוזן )  ,n(L/mg)(mg/kg)קבוע פרוינדליך( KFערכי  .5איור 
כנגד תכולת ) לאחר אינקובציה(עם תוספות אורגניות  קרקע בקרקעות שונות ותערובות

הסמלים   ).סטיית תקן כסימן שגיאה(בקרקעות  (Soil organic carbon, SOC) פחמן אורגני
 pH )בטווח החומציות הטבעי  )לס או חולית, חרסיתית(סוגים שונים של קרקעות  המסמלים

דגימות ביקורת ודגימות עליהן נערכה הדגרה תחת , דגימות מקוריות מיצגיים) ,7.8-7.9
בוצת שפכים ממפעל הטיהור , קומפוסט בוצת שפכים :שלושה טיפולים אורגנים שונים

 חולהאת  וכלל) 2.5,3.5(נמוך  pH -בחול דוגמאות  .ן"ובוצת שפכים מהשפד, בהרצליה
בוצעה ההדגרה של כל אחד משלושת הטיפולים האורגנים  ועליחול ביקורת וכן ששימש כ
הקו , לסחרסיתית ו על קרקע KF -ל ליניאריתהשחור הרציף מייצג התאמה  קוה. המוזכרים

הקו האפור מייצג התאמה , pH 7.8 - על חול ב KF -ל ליניאריתהמקווקו מייצג התאמה השחור 
כנגד  KF של  ליניאריתאקסטרפולציה  הקו המנוקד מראה. 3.5 -ו pH 2.5-חול בעל  KF -ל

הקו המקווקו האנכי מצביע על עליה . לסערכים נמוכים של פחמן אורגני בקרקע חרסיתית ו
המוערכות על ידי  לאינטראקציותהטריקלוזן עם חול כסופח בהשוואה  באינטראקציות

  .לסאקסטרפולציה של המגמה המבוססת על מערכות קרקע חרסיתית ו
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המיצגים ספיחה של גלקסוליד )  ,n(L/mg)(mg/kg)קבוע פרוינדליך( KFערכי  .6איור 
הטבעי   pH-ב )לאחר אינקובציה(עם תוספות אורגניות  קרקע בקרקעות שונות ותערובות

בקרקעות   Soil)   (organic carbon, SOCכנגד תכולת פחמן אורגני )5הסבר באיור  ראה(
ג קרקעות "ע KF -ל ליניאריתהשחור הרציף מתאר התאמה  הקו). סטיית תקן כסימן שגיאה(

  . ג קרקע חולית"ע KF -ל ליניאריתהמקווקו מתאר התאמה השחור  הקו. סלחרסיתיות ו

 
 פחמן תכולת כנגדגלקסוליד וטריכלוזן של  פרוינדליך יקבוע בעת בחינת כינמצא 

 ותערובות חרסיתהלס והקרקעות את המאחדת קיימת מגמה  לכול התרכובת ,יאורגנ

, 5איורים , םיטבעיה -ה  pHבערכי (אינקובציה ה לאחר עם תוספות אורגניות הםלש

על קרקע נתונה  KFבערך  העלייו גלקסולידוטריכלוזן עבור  ל"הנ ותמגמה ).6

הנגרמת בשל הדגרה ( האורגני בקרקע פחמןהבעת עליה בתכולת ) לס/חרסיתית(

על היותה של ספיחת הטריקולוזן והגלוקסליד מושפעת מצביעים  )עם טיפול אורגני

  . ולאו דווקא מהרכבו או תכונותיו, בייחוד מתכולת הפחמן האורגני

של המגמה הנצפית בקרקע החרסיתית  תליניאריבעת ביצוע אקסטרפולציה   

ניכר כי ישנו ריכוז קריטי של פחמן אורגני הדרוש לשם , )5באיור ( לסהקרקע ו

ריכוז זה במערכות הנזכרות דומה בעבור שני . ספיחת טריקלוזן וגלוקסליד

  . של פחמן אורגני ממשקל הקרקע 0.3%ועומד על שיעור משקלי של , הכימיקלים

בדומה למערכות החרסיתיות  ,pH 7.8(במערכות החוליות , באופן מובחן  

ערכי מקדם  ,אשר חוו את הטיפולים האורגנים חולוהביקורת  חולהכוללות ) לסוה

). 5,6איורים (למול ערכי הפחמן האורגני  אחרת תליניאריפרוינדליך יצרו מגמה 

מגמות אלה מצביעות שגם בקרקעות חוליות הפחמן האורגני בקרקע הוא המכריע 
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אורגני בכמות  כאשר במערכת ישנו חומר. בעת ספיחת טריקלוזן וגלוקסליד

הספיחה נוטה להיות , כנצפה במערכת חול הדיונה -או שאינו בנמצא כלל, מצומצמת

נתן תכולת פחמן אורגני זהה יבה, 6-ו 5תופעה זו אף נצפית באיורים  .נמוכה מאוד

 הספיחת הטריקלוזן והגלוקסליד גבוה, )חומציותבאותה דרגת (קרקעות שונות ב

צפי בעת בחינת מקדם פרוינדליך למול תכולת בהרבה במערכות חוליות מאשר ה

   .לס- פחמן אורגני במערכות חרסיתיות

הסבר אפשרי להבדל הקיים בין ספיחת טריקלוזן וגלקסוליד על קרקע חולית   

 גבוה שלכי אחוז הוא ) 65 , יםריוא(מצד אחד ולקרקעות חרסית ולס מצד שני 

 ,אורגני בקרקעהחומר הגמישות של הרמת את מקטע חרסיתי בקרקעות יכול להוריד 

להוביל  תהליך זה עשוי. בין חרסית לבין חומר אורגני תטראקציוינמהאכתוצאה 

 של חומר אורגניהמוקטנת הזמינות . הנספחעבור להקטנת הזמינות של חומר אורגני 

ירידה לו, וחומר אורגני בקרקע הנספחאינטראקציה חלשה יותר בין ל גרוםלאמורה 

ה לקרקעות ללא חרסית אבהשוו(ה בקרקעות עשירות בחרסית ברמת הספיח

סיבה אפשרית נוספת לשוני המופיע לעיל היא כי . )ותכולת חומר אורגני דומה

זאת  -במערכת חולית החנקן נעלם לחלוטין לאחר ההדגרה עם הטיפולים האורגניים

הידרופילי -איבוד החנקן עשוי להתקשר לאופי פחות. לסבשונה ממערכות חרסיתיות ו

ויכול להיות אחראי , של החומר האורגני במערכת החולית למול השתיים האחרות

  .הסופחבין הנספח לבין  תאינטראקציובלעליה 

 

   pHהשפעה של  :ספיחה של טריקלוזן  .3.4

ית עבור יוניזציה משמעותית של טריקלוזן בתמיסה מימית בדרגת חומציות טבע

רומזת שתפקידה של דרגת החומציות ) 5איור , pH 7.8-7.9=(הקרקעות הנבחנות 

. להוות מוקד עניין הבספיחת הטריקלוזן על ידי מגוון קרקעות מטופלות בבוצה יכול

 ותחרסיתית וקרקע ותהיה זה בלתי אפשרי לבחון את ספיחת הטריקלוזן על קרקע

) 13%(מצאותו של גיר יזאת עקב ה -בדרגת חומציות נמוכה )מטופלות או ביקורת(לס 

הסרה של פרקציה כה . ומנע את ירידת החומציות, אשר היווה בופר משמעותי

היתכנות בעקבות  -משמעותית של גיר על ידי החמצה של הקרקע אינה אפשרית

 כיוון שהחול. ושינוי מבנהו של החומר האורגני בה, במבנה חלקיקי הקרקע לפגיעה

סיון לבצע את ניסויי הספיחה בדרגת ינ נערך, )0.27%~(היה עני בגיר באופן יחסי 

בסביבה בעלת דרגת חומציות נמוכה על נמדדה ספיחת הטריקלוזן . חומציות נמוכה

. מוצקים- ביו /מודגרות עם בוצת שפכיםה קרקעות ביקורת אוקרקע  - חוליות מערכות

). לא מוצג(למודל פרוינדליך  ספיחהשל איזותרמות  התאמה נערכה למערכות אלה
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זאת  -בדרגת חומציות נמוכה זו חלה עליה בספיחת הטריקלוזן במערכות אלה

כפי שמשתקף , pH =7.6-8.0בהשוואה לאיזותרמות אשר נמדדו בדרגת חומציות 

  . מול תכולת החומר האורגני בקרקע) KF(המציג את מקדם פרוינדליך  5באיור 

דרך שינוי  תלהיות מוסבר הן בדרגת חומציות נמוכה עשויהעליה בספיחת הטריקלוז

אשר יוצר ריבוי מולקולות טריקלוזן , השיווי משקל של יוניזצית מולקולת הטריקלוזן

תלות השל המנגנון מוטל בספק בשל השיפוע , עם זאת. בהשוואת לאניונים

האורגני בערכי  פחמןבבחינת מקדם פרוינדליך כנגד תכולת ה הנצפית תהליניארי

בדרגת חומציות  נצפתהאינו שונה מהשיפוע אשר )  ,pH 2.5 3.5(חומציות נמוכים 

  . pH 7.8גבוה של 

תומך ברעיון הגורס כי צורות  משתנים חוסר הרגישות של השיפוע לערכי החומציות

. שונות של טריקלוזן הנספחות על קרקע חולית הינן בעלות אפיניות ספיחה זהה

בהשוואה לספיחת בדרגת  3.5 -ו pH 2.5-עור ספיחת הטריקלוזן בהעלייה בשי

, של חלקיקי הקרקע במבניהםיותר עשוי לשקף את השינוי  החומציות גבוה

  .(Newman 1987)המתקשרים להתפרקותו של הגיר והידרוליזת החרסית 

 

 הספיחה של איזותרמות ליניאריותה-ניתוח אי :ספיחה של טריקלוזן וגלקסוליד 3.5

   בסופחים אורגני מול תכולת הפחמןל

על ידי נחקר כלפי המערכות השונות ספיחה השל איזותרמות  תליניאריו- מידת האי 

כמופיע , במודל פרוינדליך לתכולת הפחמן האורגני בקרקעות) n(התאמת המעריך 

) 7איור (כסופח לטריקלוזן  והקרקעות אשר שימשכול בעת בחינת . 8-ו 7באיורים 

תלות המדוברת אינה היתכן כי , לצד זאת). p=0.01(מובהקת  תליניאריותלות הוכחה 

כאשר נבחנו נתונים שכן  -משקפת את השפעת הצטברותו של החומר האורגני

לא ניכר כל קשר בין המעריך במודל , העבור אורגניוטיפול  נתונה הכוללים קרקע

ן כללי המגמה הנצפית נדמה כי באופ, עקב כך. האורגני פחמןפרוינדליך ותכולת ה

נגרמת כתוצאה ) 6איור (בקשר בין מעריך פרוינדליך לתכולת הפחמן האורגני 

מהעובדה כי לקרקע עתירת חרסית ישנה תכולת פחמן אורגני גבוהה יותר בהשוואה 

כל  .בהמאופיינת בדלות הפחמן האורגני וקרקע החולית ענייה אילו הו, לסלקרקע 

קרקעות מקוריות או : חולקו לשתי קבוצות) 7איור (הקרקעות אשר שימשו כסופח 

בכל . וקרקעות אשר הודגרו עם טיפול אורגני, כקרקעות ביקורתכאלה שהודגרו 

פרוינדליך לבין תכולת הפחמן  של מודל בין מעריך תליניאריקבוצה נצפתה תלות 

דמיון זה תומך בהכרה כי . המתארים תלות זו נמצאו דומים יםושיפועי הישר, האורגני

פרוינדליך למול פחמן האורגני במערכות שונות קשור של מודל השינוי במעריך 

   .ולמעשה אף קיים מתאם לשיעור החרסית בה, של הקרקע הבאופיי
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כנגד תכולת פחמן אורגני ) Yציר (במודל פרוינדליך   "n"המעריך : ספיחת טריקלוזן. 7איור 
ביקורת וקרקעות המודגרות עם טיפול אורגני בבוצת /בסדרת קרקעות מקוריות) Xציר (

קווי השגיאה . הודגרו עם בוצת שפכיםמציין קרקעות אשר  במקרא" Incubated. "שפכים
נמצאת של הפאזה המימית ה pH - הערכי . ים סטיית תקן עבור ערכי מעריך פרוינדליךרמתא

קו שחור רציף מבטא את ההתאמה . במקרא מצויניםהפאזה הסופחת  בשיווי משקל עם
קו אפור מבטא התאמה בעבור הקרקעות המקוריות . בסדרת קרקעות אשר חוו טיפול אורגני

  .  ובעבור קרקעות הביקורת בניסוי ההדגרה) אשר לא עברו הדגרה(

  

מהקרקעות החוליות ועד לקרקעות עתירות החל  פרוינדליך מעריךשל הירידה בערכו 

בין הטריקלוזן ואתר  תשל אינטראקציו) אפיניות(לרמוז כי הזיקה החרסית עשויה 

, בעבור ריכוז מסויים של טריקלוזן בתמיסה מימית, או(הספיחה מתחזקת בהתאם 

  ) .בקרקע עתירת חרסית מאשר בקרקע נטולת חרסיתיותר אתרי הספיחה תפוסים 

גבוהים בקרקע חולית למול  KF)(הממצאים לעיל בדבר ערכי מקדם פרוינדליך 

) 5איור , אורגני זההבעת תכולת פחמן (קע חרסיתית ולס ערכים נמוכים יותר בקר

מנגנון הספיחה משלב את  :מאפשרים לתאר את ספיחת הטריקלוזן בקרקע כדלהלן

  גבי החומר האורגני בקרקעריבוי אתרי ספיחה על ) 1 :הטריקלוזן עם תאינטראקציו

מיעוט אתרי ספיחה על גבי החומר האורגני בקרקע ) 2המאופיינים בזיקה נמוכה 

סוג אתרי הספיחה הראשוני במערכת החולית מתואר . המאופיינים בזיקה חזקה

איזותרמות הספיחה במערכות אלה  -כחומר אורגני גמיש והידרופובי באופן יחסי

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.45

0.60

0.75

0.90
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1.20

n

SOC % (w/w)

Incubated clay soils   (pH 7.8 ± 0.2)

Incubated loess soils (pH 7.9 ± 0.2)

Incubated sand soils  (pH 7.8 ± 0.2)

Original and control clay soils    (pH 7.8 ± 0.2)

Original and control loess soils  (pH 7.9 ± 0.2)

Original and control sand soils   (pH 7.8 ± 0.2)
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סוג ה. בין ריכוז ספוח לריכוז בתמיסה בשיווי משקל יחורגים במעט מיחס ליניאר

ומורכב , אתרי הספיחה בקרקעות החרסיתיות והלס בנוי באופן נוקשההשני של 

המושפעים מנוכחותה של פרקציה חרסיתית , מאתרי ספיחה שאינם נגישים בקלות

יש לצפות כי הספיחה  במקרה זה באופן כללי -חומר אורגני-ומאינטראקציות חרסית

אך , )באותה תכולת פחמן אורגני(תרד בהשוואה לספיחה על קרקעות חוליות 

  . יהיו בעלות אופי פחות ליניאריהאיזותרמות 

הפחמן  כולתתו פרוינדליךבמודל   "n" לא נמצא קשר בין המעריך, עבור גלקסוליד

  .)8איור ( האורגני בקרקע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

כנגד תכולת פחמן אורגני ) Yציר (במודל פרוינדליך   "n"המעריך : ספיחת גלוקסליד. 8איור 
קווי השגיאה (ביקורת וקרקעות מודגרות עם בוצות שפכים /בסדרת קרקעות מקוריות) Xציר (

מוצגים ערכי החומציות של הפאזה המימית . מייצגים סטיית תקן עבור מעריך פרוינדליך
  .7באיור 

  
 

  :כללהר שאמחקרית העבודה ה היקף בשל, מצערל

עבור pH  /תוספת אורגנית/מערכות קרקע 25-יותר מספיחה ב מדידות •

  .וזןקלטרי

  .עבור גלקסוליד מערכות 15 •

ניסויי קינטיקה לתהליכי הספיחה וקביעת תנאי שיווי משקל  לבניית  •

  .האיזותרמות
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קשירה של האינטראקציות  לבחינת )הצלחה אבל( אשר הושקערב  זמן •

 .מזהמים עם חומר אורגני מומס

 עמידות להגברת פוטנציאלבחינת הו החומרים פירוקנושא מלהתקדם ב נבצר

  .אנטיביוטיקה
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  מסקנות. 4
  

שמקורן הוא בוצות (אינקובציה של קרקעות עם תוספות אורגניות מסוגים שונים . 1

תם של ספיחכן את ומעלה משמעותית את תכולת הפחמן האורגני בקרקע ) שפכים

  .על ידי הקרקעות, וגלקסוליד טריקלוזן, שני הכימיקלים

  

ני אחראיות לבין החומר האורג גלקסולידהו האינטראקציות החזקות בין הטריקלוזן. 2

עות לאחר הדגרתן עם תוספות רקל על הק"הנ הכימיקליםעל הגברת הספיחה של 

אשר לרוב אינן , ניתן לתאר את האינטראקציות בעזרת איזותרמות ספיחה. אורגניות

ומצביעות על חשיבותן של אינטראקציות ספציפיות בין שני הכימיקלים , ליניאריות

  .והחומר האורגני

 

תכולת כנגד ) קבועי פרוינדליך(במאפייני ספיחה  כללית תליניאריישנה מגמה . 3

עם  וגלקסוליד של טריקלוזן תאינטראקציו תהמתאר ,אורגני בקרקעהפחמן ה

 ומנחל עוז) קרקע חרסיתית(כבקרקעות מרבדים , קרקעות המכילות מקטע חרסיתיה

  .)קרקע לס(

  

של תכולת פחמן  ימינימאלניתן להעריך שבקרקעות כחרסית ולס קיים ערך . 4

אם תכולת הפחמן האורגני . אורגני הנדרש לאינטראקציות בין הנספחים והקרקעות

בקרקעות  גלקסולידהו טריקלוזןספיחת ה, הנדרש יפחות מהערך המינימאל

  .נמוכהתהא ל "מהקבוצה הנ

  

בהשוואה לקרקעות בצורה שונה  ותמתנהגקרקעות המורכבות מחול דיונה . 5

חול דיונה המעושר בחומר אורגני לאחר הדגרה עם תוספות . ולס כסופחיםחרסיתיות 

מתוך תמיסה  וגלקסוליד בעל פוטנציאל גדול יותר לספוח טריקלוזן הוא אורגניות

 פחמןאותה תכולת  בעלות ,ה לקרקעות עם אחוז מקטע חרסיתיאבהשוו מימית

וגלקסוליד על קרקע אפשרי להבדל הקיים בין ספיחת טריקלוזן ההסבר  .אורגני

את יכול להוריד המקטע חרסיתי  אחוז גבוה שלקרקעות חרסית ולס הוא לבין חולית 

אתרי של את זמינותם  ולהקטין אורגני בקרקעהחומר הגמישות של הרמת 

בחומר אורגני מבוצות  המעושרפירוק מלא של חנקן בחול , בנוסף. האינטראקציה

לוזן קטריהסופח ולחזק יכולתו לספוח  להוביל להידרופוביות שלשפכים יכול 

  . וגלקסוליד מתמיסה מימית
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למרות שהתוספות : על סמך התוצאות שהתקבלו בעבודה זו אפשר לסכם. 6

האורגניות המבוססות על בוצות שפכים יכולות להיות מקור מזהמים אורגניים 

יחסית  והיל בתמיסות הקרקע י"ריכוזי המזהמים הנ, בשדה) דיוגלקסוללוזן קכטרי(

הגברת . קרקעותבשל אינטראקציות הספיחה המוגברות שלהם על  קטנים

. אינטראקציות הספיחה היא תוצאה של יישום בוצות ועלייה בתכולת החומר האורגני

תלוי בתכולת החומר ) או הקטנת ריכוזי המזהמים בתמיסה(להגברת הספיחה  גורםה

בקרקעות עשירות . וסוגה של קרקע) כמות התוספת האורגנית(האורגני בקרקע 

. מידת הגברת האינטראקציות היא פחותה בהשוואה לקרקע עשירה בחול, בחרסית

בקרקעות  בהקטנת ריכוזי המזהמים בתמיסות הקרקע הוא יהאפקט המינימאל

במערכת מסוג זה שחרור . בעת כמות תוספת אורגנית קטנה, עשירות יחסית בחרסית

יישום בוצת ווגלקסוליד יהיה משמעותי ביותר בהשוואה לקרקעות אחרות לוזן קטרי

   .ברמות שונות השפכים
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