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 .1תקציר
זבובי חול מהווים ווקטור להעברת טפיל הליישמניה באדם ובבע"ח .איפיון תעופתם יכול לשמש
בסיס לפיתוח אמצעי הדברה והרחקה של זבובי חול ממגורי האדם וכפועל יוצא לצמצם תחלואה.
מטרת עבודה זו הייתה להדגים את אופי התנהגותם במרחב של זבובי החול בבואם לעקוף מכשול
אנכי  ,כגון קיר  ,בדרכם אל מגורי האדם .הנחת המחקר הייתה שזבובי חול מגיעים אל מכשול אנכי
בתעופה נמוכה קרוב לפני הקרקע ומטפסים עליו בדילוגים קצרים
שיטות
בקיץ  2228הוצבו מלכודות דביקות באופן מדורג ע"ג קיר תמך מתחת לבית בישוב כפר אדומים .
בשלב נוסף הוצב מחסום אנכי לפני מערך הלכידה ונבדקה ההשפעה על מספר זבובי החול שנלכדו
על המלכודות הדביקות  .כמו כן הוצבה מלכודת דביקה שלא ע"ג קיר התמך ומספר זבובי החול
שנלכדו עליה הושווה למלכודות המקבילה לה בגובהה.
תוצאות
ניתוח שונות לכידת זבובי חול על גבי קיר התמך ( )ANOVAהראה כי השפעת הגובה על מספר
הזבובים שנלכדו היה מובהק (  . )p<0.0001זאת ועוד ,הצבת מחסום אנכי בגובה של מטר לפני
מערך הלכידה גרר ירידה מובהקת ( ( P<0.0001בכמות הזבובים שנלכדו על מערך הלכידה
בהשוואה למלכודות ביקורת מה שמעיד כי הזבובים עפו נמוך בדרכם אל הקיר.לעומת זאת ,לא
נמצאו ראיות התומכות בתעופה בדילוגים קצרים של זבובי החול ע"ג הקיר האנכי.
לסיכום ממצאי המחקר אישרו כי זבובי החול עפים נמוך קרוב לפני הקרקע אולם אין הוכחה כי הם
עולים בתעופות קצרות וצמודות אל הקיר .כמו כן ,התוצאות תומכות בהשארה כי מחסומים אנכיים
כגון קירות תמך מהווים אתר ריכוז לזבובי חול ,ויתכן כי יש מקום לניסיונות הדברה באתרים אלו.
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2. Abstract
Sand flies are the known vectors of leishmaniasis of man and animals. The study of
sand fly flight behavior could be helpful in control of leishmaniasis.
The purpose of this project was to study sand fly flight patterns as they approach a
vertical barrier, such as a wall, on their way to human dwellings.
My assumptions were as follows:
a. Sand flies fly low close to the ground and reach vertical barriers near their
bottom part.
b. Sand flies climb up vertical barriers in short ascending flights.
Methods

In the summer of 2008 , sticky traps consisting of white plastic boards (Polygal, Israel
)smeared with castor-oil were placed on a vertical support wall beneath an inhabited
house in the village of Kfar Adumim , Israel – a long recognized focus of cutaneous
leishmaniasis. Traps were arranged in a staggered arrangement in order to trap
ascending flies.
In the second part of the experiment, a one meter high fine mesh vertical barrier was
placed in front of the trapping array and the reduction in the number of sand flies
trapped was monitored.
In an additional step a high standing vertical sticky trap was placed 1 meter in front of
the support wall and the trapping array. The number of flies trapped on it was
compared to the trap parallel to it in height.
Results
Sand flies were trapped mostly on lower parts of the trapping array –the effect of trap
height on the numbers of sand flies captured was found to be significant (ANOVA,
p<0.0001 ).
On placement of the vertical barrier in front of the trapping array a relative decline in
sand flies numbers was significant in ANOVA analysis of covariance (p<0.0001).
The number of flies captured on a free-standing sticky trap was negligible compared
to the number captured on sticky traps placed on the wall at a comparable height.
Conclusion
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I have found evidence that sand flies fly low close to the ground. There was no
evidence to support my hypothesis that sand flies use short flights to ascend vertical
barriers. There is evidence that sand flies aggregate on vertical barriers – such as
support walls.
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 .3מבוא
עבודה זו עוסקת באפיון תעופתם והתנהגותם של זבובי החול באזורים בנויים ובפרט על פני מחסום
אנכי .הבנה טובה יותר של התנהגותם של זבובי החול ייתכן ותוביל לדרכים חדשות למניעת לישמניאזיס.
חלק מתוצאות עבודה זו פורסמו זה לא מכבר [.]1
זבובי חול מתת המשפחה  ) Psychodidae : Diptera ( Phlebotominaeמהווים ווקטור לקבוצת
טפילים הטרוגנית מהסוג לישמניה ( , ) Leishmaniaוהם נפוצים באזורים טרופיים ,תת-טרופיים
וממוזגים ,ב  88מדינות [ . ]2העברת טפיל הלשמניה מחיות מאגר שונות אל האדם ,נעשית ע"י נשיכת
נקבת זבוב החול הזקוקה לארוחת דם [.]4 ,3
המופע הקליני של לישמניאזיס מתגלם במספר תסמונות :כיבים וחבורות עוריות ( cutaneous
 ,)leishmaniasisדלקת הרסנית של הריריות ( , )muco-cutaneous leishmaniasisומחלה מפושטת
של האיברים המפנימים ( . )visceral leishmaniasisהאפידמיולוגיה ,הפתוגנזה ,ומהלך המחלה
תלויים בעיקר במין הטפיל אולם מושפעים גם מגילאי החולים ומצבם הבריאותי הכולל .שונות
בהתבטאות המחלה נמצאה בחיות בר שונות ,כמו כן בחיות שהודבקו במעבדה[.].
לישמניאזיס מהווה נטל נכבד על בריאות האדם ,כאשר עיקר הפגיעה מתרחשת בחלקים העניים
והמתפתחים של העולם .מוערך כי בכל שנה בין מיליון וחצי לשני מיליון ילדים ומבוגרים מפתחים מחלה
קלינית .לישמניאזיס מוערכת כגורם לכ 12,222 -מקרי מוות בשנה [ . ]2שירותי בריאות חסרים
במדינות מוכות המחלה מקשה על אבחנה ,טיפול ומניעה ולמעשה בולמים אפשרות לשליטה על המחלה.
שכיחות ההדבקה בווירוס ה  HIVבאיזורים אנדמים ללשמנאזיסוויסצרלית מעלה את אחוזי התחלואה
ומוסיפה קשיים נוספים לטיפול [.]6

פיתוח תרופות חדשות כמעט ואינו ממומן .הגורם העיקרי לכך

הוא צפי לחוסר רווחיות למוצר שלקוחותיו הפוטנציאלים הן האוכלוסיות העניות בעולם[.]1
טפיל הלשמניה מופץ ע"י נשיכתה של נקבת זבוב חול מודבקת .הדבקת נקבת זבוב החול מתרחשת
לאחר ארוחת דם מחיה או אדם נגוע ,הטפילים מתרבים במעי הזבוב ולאחר  8-22יום מגיעים לשלב
מדבק .כלומר קיימים שני תהליכים אפידימילוגים :הראשון  -מחלה זואונוטית ,כאשר האדם הוא מאחסן
סופי מקרי על רקע מעגל הדבקה בחיות מאגר ,והשני אנתרופונוטי בו האדם מהווה את חיית המאגר32 .
מיני זבוב חול זוהו כנשאים של  22מיני לישמניה עד כה[.]2
חיות המאגר של טפילי הלשמניה ניתנות לחלוקה עיקרית בין העולם הישן לחדש (יבשת אמריקה),
כאשר ההבדל העיקרי במאפיינהם הוא שבעולם הישן חיות המאגר הן בדרך כלל אלו שנוטות להתנהגות
קבוצתית (שפנאים ,כלביים ומכרסמים ) ואילו בעולם החדש חיות המאגר הבולטות הן בעיקר היונקים
הנפוצים באיזור מסוים (חיות כיס,דלשינאים ,כלביים ומכרסמים )[. ]8
לישמניאזיס בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינאית:
בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינאית (רש"פ)  ,כמו באזורים שכנים באגן הים התיכון המזרחי אנדמים
שלושה מינים של לישמניה L. tropica , Leishmania major ,ו  . L. infantumכאשר השניים
6

הראשונים הם מחוללים של לישמניאזיס עורי באדם ובחיות מאגר  ,והאחרון מחולל לישמאניזיס של
האיברים הפנימיים בכלבים ובאדם[.]1
חיות מאגר מוכרות בישראל ובשטחי הרש"פ הן פסמון המדבר  ,שפן הסלע ,כלב הבית  ,שועלים ותנים
) .]1-12[ )Psammomys obesus ,Procavia capensis,Canis lupus familiaris,vulpes ,Canis aureus
מיני זבובי החול שזוהו כווקטורים הם Ph. papatasi , Ph. sergenti Ph. arabirus,

המהווים

ווקטור ל  L. majorול  . L. tropicaנכון לעת עתה לא ידוע איזה מין משמש כווקטור ל L. infantum
[ ,]14 ,13 ,1אך ישנן עדויות המחשידות את המינים  Ph.tobbi, Ph. perfliewiכווקטורים אפשריים
[.]1.
האפידימיולגיה של לישמאניזיס עורי בישראל ובשטחי הרש"פ עוברת שינוי בשנים האחרונות .מוקדים
פעילים מהעבר כעמק הירדן המרכזי שוככים ,ואילו באזורים חדשים מתפתחים מוקדי מחלה – בטבריה,
מעלה אדומים ,יריחו וקבטיה .לישמניאזיס של האיברים הפנימיים בכלבים נהיית נפוצה יותר בכל אזור
המרכז ,וכמו כן עולה תפוצתה של מחלה זו בקרב כלבים בגדה המערבית[. ]16-18 ,12 ,11 ,1
ג .התנהגות זבובי חול:
זבובי חול הם חרקים קטנים ועדינים הנמנעים מתעופה גם ברוחות קלות ,אך למרות זאת ידוע שהם
יכולים להתקדם מאות מטרים בלילה ,במיוחד אם קיים גורם משיכה כארוחת דם מכיוון שזבובי חול
אינם זקוקים למים לשם התפתחות הזחלים ניתן למצוא אותם גם באזורים הצחיחים ביותר..מקומות בהם
מתפתחות הדרגות הצעירות (ביצים ,זחלים וגלמים) של זבובי החול אינם ידועים .על סמך ניסיון מעבדתי
וניסויי שדה עלתה ההנחה שזבובי החול מטילים ביצים בסביבה מוגנת ולחה כגון חריצי סלע  ,מאורות
בעלי חיים ,תלי טרמיטים ,חריצים בקרקע ופסולת אורגנית על קרקע יערות .אולם דרגות צעירות נמצאו
בטבע רק לעטים רחוקות ובמספרים קטנים [.]22 ,11
אופן התעופה של זבובי החול גם היא אינה ידועה .הנחה נפוצה היא שזבובי חול עפים צמוד לקרקע
בתעופות קצרות[ .]21הנחה זו נתמכת ביעילותם המוכחת של מחסומי רשת אנכים לקרקע בצמצום מעבר
זבובי חול[ ,]23 ,22ולכידת מספרים גדולים יותר של זבובי חול במלכודות קרובות לקרקע .במחקר
מקדים ,נעשה שימוש בניירות דביקים שהוצמדו ללולים .נלכדו זבובים בצפיפות גבוהה יותר באזורים
נמוכים על הנייר [ .]1הנחה נוספת מתייחסת להתנהגותם של זבובי החול בהקשר למחסומים אנכיים,
חומה או קיר מתחת לחלון שדרכו חודרים זבובי החול אל מגורי האדם .הנחה זו גורסת כי זבובי החול
בהגיעם למחסום כזה מתקדמים במעלה המכשול בקפיצות קצרות עד להגיעם לראשו .את שתי הנחות אלו
העבודה שלהלן תנסה לאשש.
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 .4שיטות
הניסויים עליהם מתבססת עבודה זו נערכו בחודשים יולי ,אוגוסט וספטמבר . 2228
כפר אדומים (( )31◦49_N, 35◦20_E: Altitude 350 mאוכלוסיה  3,422איש) ממוקם במדבר
יהודה ,כ 6-קילומטר צפון מזרחית למעלה אדומים .הכפר שוכן באיזור אנדמי למספר מיני זבובי חול
(בעיקר מהמינים  ) Ph. papatasi , Ph. sergentiוכמו כן מהווה מוקד ידוע של לישמנאיזיס עורי
[.]2. ,24 ,22 ,21 ,13
על סמך מידע זה איתרתי קירות תמך מתחת לשורת בתים מאוכלסת הצופה אל וואדי הנמצא בצפון
מערב הישוב ,והמוכר כאתר בעל צפיפות זבובי חול גבוהה (ראה נספח ,תמונה .) 2 ,1
בבסיסם של  .מקירות התמך הצבתי מלכודות ללכידת זבובי חול אשר יוצרו במעבדה ,ותואמות דגמים
מסחריים של מלכודות אור מדגם  .CDCהמלכודות בניסוי הופעלו ללא אור על מנת לבדוק היכן יש
ריכוזי זבובים וזאת מבלי למשוך אותם למלכודות .לאחר שני לילות לכידה נבחר קיר תמך אשר מתחתיו
נלכדו מירב זבובי החול ,ומעליו בית מאוכלס .יש לציין שאתר זה היה נתון לשינויים ועובדות עפר
לאורך כל תקופת הניסויים ,במסגרת הכנת תשתית להקמת שורת בתים נוספת.
בהתאם להנחת המחקר כי זבובי החול עולים מהוואדי אל עבר הבתים בתעופות קצרות וקרובות לקרקע,
ובהגיעם למכשול אנכי כקיר הם ממשיכים בהתקדמותם בדילוגים קצרים הצבתי על גבי הקיר מערך
לכידה כדלקמן:
לוחות פוליפרופילן לבנים ( 82 * 122ס"מ ,עובי  2..מ"מ  ,תוצרת פוליגל ,רמת השופט) הוצמדו ע"ג
הקיר באופן מדורג ,כך שברמה הראשונה הצמדתי זוג לוחות זה לצד זה בגובה  .2ס"מ מהקרקע כך
שצידם הארוך מקביל לקרקע .ברמה השנייה הצמדתי זוג לוחות מעל הזוג הראשון ,אך בהזחה שמאלה
כך שרק לוח אחד נושק ללוח מתחתיו ,וברמה השלישית גם כן הוזחו הלוחות .סך שטח הלכידה הוא
( 0.8X1.2 X 6=5.76 m2תמונה .) 3
חלקתי ומספרתי את הלוחות ל  12תאים שווים בגודלם 0.4X0.2=0.08m2 -ע"י חריטה עדינה על גבי
הפוליגל.
לקראת כל ליל לכידה ניקיתי מעל הלוחות את זבובי הלילה הקודם ומשחתי את הלוחות בשמן קיק  .עם
שחר ספרתי את סך זבובי החול שנלכדו בכל תא ,ורשמתי מספרם בטופס יעודי.
מערך זה תוכנן כך שבאם הנחת המחקר נכונה וזבובי החול מדלגים בתעופות קצרות ע"ג הקיר ,בלוחות
השמן שלהם אין צלע משיקה ללוח שברמה התחתונה יילכדו יותר זבובים מאשר הלוח הנמצא באותו
הגובה אך משיק ללוח שמתחתיו – ראה איור 1
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איור 1

איור  -1מערך הניסוי בנוי כך שבאם הנחת הניסוי נכונה ,בלוח  Cילכדו פחות זבובי חול מאשר ב  Dמשום שחלק מהזבובים
המגיעים מלמטה ילכדו בלוח  ,Bוכן ב Eילכדו פחות זבובים מאשר בלוח  Fמשום שחלק מהזבובים המגיעים מלמטה ילכדו
בלוח . D

הלוחות הוצמדו לקיר ע"י ווים קשורים למיתרי גומי ,שנתלו על מסמרי פלדה ,כך שניתן להסיר את
המערך לאחר כל ליל לכידה ,מפאת עבודת העפר שהתבצעו באתר במהלך היום.
לאחר כל ליל לכידה אספתי זבובים משלושה תאים מרכזים בכל לוח למבחנה עם מי סבון לצורך הגדרה
במעבדה.
מכל צד של מערך הלוחות הצבתי  6מלכודות ביקורת -מלכודות תואמות  CDC light trapמהן נאספו
זבובים לאחר כל ליל לכידה ,ונלקחו חיים למעבדה לשם ספירה .רוב מלכודות הביקורות לא הוצבו
במקומות קבועים בשל שינויים בתוואי השטח מפאת עבודת העפר במקום ,ומפאת שינויים במערך הניסוי
אשר מנעו הצבתן במקומות קבועים .למעשה מכל מערך הביקורת רק  2מלכודות נשארו קבועות במהלך
הניסוי והן המלכודות שהוצבו  3מטר מכל צד של מערך הניסוי.
על גבי מערך זה בצעתי מספר שינויים במהלך הניסוי כדלקמן:
מערך  - 1הוא המערך הבסיסי ללא כל שינויים ובו נאספו זבובים במשך  4לילות לכידה (תמונה ) 3
מערך  - 2הוספתי רשתות צד (פוליאסטר 1,222 ,חורים לאינץ' רבוע  ,תוצרת מטאור פתח תקווה ,
ישראל) לגובה קיר התמך משני קצוות מערך הלוחות ,כך שהן בולטות מטר אחד מהקיר לכיוון הוואדי,
זאת בניסיון למנוע תנועה רוחבית של זבובי חול ע"ג הקיר .במערך זה לכדתי במשך  3לילות (תמונה .)4
1

מערך  -3על גבי המערך הבסיסי הוספתי מחסום אנכי במרחק מטר מהקיר ובגובה מטר מהקרקע .את
המחסום הקמתי מרשת פוליאסטר (ראה לעיל ) על גבי עמודי עץ ניידים שיוצבו באמצעות סלעים ,והוא
התמשך כמטר וחצי מכל צד למערך הלוחות .מטרת מערך זה הייתה לנסות ולחסום זבובי חול המגיעים
בתעופה נמוכה מכיוון הוואדי ובכך להשפיע על פיזור הזבובים הנלכדים ועל כמותם  ,כפי שהודגם בניסוי
קודם במחסום אנכי [ . ]22במערך זה לכדתי במשך  .לילות (תמונה . ) .
מערך  -4על גבי המערך הבסיסי הוספתי מחסום אנכי גבוהה ,שהוצב אל מול הלוחות הדביקים ברמה
השנייה ,במרחק מטר מהקיר ובחפיפה מלאה ללוחות הדביקים מהרמה השנייה .המחסום הורכב מלוחות
פוליפרופילן שנמשחו בשמן בדומה למערך הבסיסי  ,ונתלו על עמודי עץ ניידים .בבוקרו של כל ליל
לכידה נספרו זבובי החול שנדבקו למחסום זה .מטרת מערך זה הייתה לנסות לחסום זבובי חול המגיעים
בתעופה גבוהה .כמו כן מכיוון שהמחסום עצמו שישמש כלוח דביק ,הוא שימש להשוואה בינו לבין
הלוחות המקבילים לו באותו הגובה ובכך סיפק תובנות לגבי השפעת הקיר על תנועת זבובי החול.
במערך זה לכדתי במשך  4לילות (תמונה .) 6
כל מערכי הלכידה נבנו על בסיס ארעי ,כאשר הם מורכבים לפני ליל הלכידה ,ומפורקים בבוקרו על מנת
שלא יינזקו מעבודת העפר שהתבצעו באתר הניסוי .שמן שזלג במהלך הלילה על הקיר כוסה בחול.
זבובי החול שאספתי נלקחו למעבדה ושם ניתחתי אותם ,וקבעתי אותם ע"י תמיסת הוייר () Hoyer
על גבי זכוכיות נושא .לאחר ייבוש התתקינים הגדרתי את זבובי החול על בסיס מורפולוגיה של אברי מין
חיצוניים בזכרים ופרניקס וספרמטקות של נקבות ,זאת על פי מספר מפתחות [.]26-28
במהלך הניסוי ביצעתי מדידות רוח מדגמית על פני קיר הלכידה ,ומדדתי את מהירות הרוח המקבילה
לקיר ב 6מועדים שונים ,מתוכם  3בשעות הערב ו  3בשעות היום .מדידת הרוח התבצעה ע"י מד רוח ידני
מסוג  , PCE-009תוצרת  . PCE Instruments UKמדידת הרוח התבצעה ב 12נקודות קבועות ביחס
למערך הלכידה ,בגבהים  112 ,.2ו 212סנטימטרים מהקרקע .כל מדידה בוצעה לפני הקמת או אחרי
פירוק המערך כך שהרוח לא הושפעה ממערך הניסוי.
רישום נתונים וניתוח סטטיסטי בוצע באמצעות

Microsoft Office Excel 2007/2003 .

-

SPSS Inc. statistical software for Windows®, version18 (PASW Statistics 18,

-

)IBM Corporation Inc.
נתוני הניסוי הוצבו בטבלא כך שעבור כל תא על מערך הניסוי (חלוקת המשנה של לוחות הלכידה למלבנים בני
 ) 0.08m2הוגדרו הנתונים הבאים :מספר הזבובים שנלכדו בו בלילה מסויים ,גובה מעל הקרקע (קורדינטה , ) Y
מרחק מהקצה הימני של מערך הניסוי ( קורדינטה  , ) Xליל הלכידה ,מערך הניסוי וצד הלוח בו הוא נמצא ( ימין
או שמאל ,כאשר ימין הם לוחות אשר נמצאים בחפיפה ללוחות מתחתיהם ) .
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 .5תוצאות
א .מיני זבובי החול שנלכדו
בסך  16לילות הלכידה נלכדו  .,111זבובי חול  ,כאשר מתוכם  226נותחו והוגדרו במעבדה ( מהשטח
נאספו יותר זבובים להגדרה אך חלקם נהרסו בתהליך השטיפה מהשמן )  .התפלגות המינים מוצגת
בטבלא .1
טבלא 1
מין זבובי החול

מספר () %
(22 ) 8.8

Ph. papatasi

)192(85

Ph. sergenti

(1)2.24

Ph. alexandri

(13) ..8

)Sergentomyia(spp

ב .בדיקת הנחות המחקר
הנחת המחקר הראשונה הייתה כי זבובי החול מתקדמים בתעופה בגובה נמוך ועל כן ציפתי כי חלקים
נמוכים יותר של הלוחות יציגו צפיפות גבוהה יותר של זבובי חול .ממוצע צפיפות זבובי החול על פני כל
לילות הניסוי כתלות בגובה מהקרקע מוצג בגרף .1
גרף 1

ממוצע צפיפות זבובי החול שנלכדו בגובה מסויים על פני כל ליליות הניסוי .כמו כן סטיות התקן.
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בניתוח שונות ( )ANOVAשל מספר זבובי החול לכל תא לכידה כתלות בגובהו על פני כל לילות
הניסוי אפקט הגובה נמצא מובהק ( .) p<0.0001
על מנת למצוא את הגבהים שתרמו בצורה מובהקת לאפקט הגובה ,בצעתי השוואות מרובות של
הפרשי הצפיפות הממוצעת תוך שימוש במבחן פוסט הוק מסוג  – .Dunnettטבלא  . 2מטבלא זו
ניתן לראות שהגבהים שתרמו בצורה מובהקת לאפקט הגובה הם בעיקר  ,.2ו  12סנטימטר מעל פני
הקרקע -כלומר צפיפות זבובי החול בגבהים אלו הייתה באופן מובהק  ,ברוב ההשואות  ,גדולה
משאר הגבהים .צפיפות זבובי החול בגובה  212סנטימטר מעל פני הקרקע הייתה באופן מובהק ,ברב
ההשואות נמוכה יותר משאר הגבהים.
טבלא 2
Post Hoc Multiple Comparisons Dunnett Test
50
50
70

-40.2375

90

-54.1625

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

270

40.2375

54.1625

71.875

60.8125

62.7625

69.1375

85.025

79.425

73.4375

77.6

88.4125

13.93229

31.6375

20.57292

22.52604

28.9125

44.7875

39.1875

33.2

37.375

48.175

17.70833

6.640625

8.59375

14.97396

30.8625

25.2625

19.27083

23.4375

34.25

-11.0677

-9.11458

-2.73438

13.15104

7.552083

1.5625

5.729167

16.5375

1.953125

8.333333

24.2125

18.61979

12.63021

16.79688

27.6

6.380208

22.2625

16.66667

10.67708

14.84375

25.65

15.8875

-13.9323

110

-71.875

-31.6375

-17.7083

130

-60.8125

-20.5729

-6.64063

11.06771

150

-62.7625

-22.526

-8.59375

9.114583

-1.95313

10.28646

4.296875

8.463542

19.275

-5.59896

-11.5885

-7.42188

3.385417

170

-69.1375

-28.9125

-14.974

2.734375

-8.33333

-6.38021

190

-85.025

-44.7875

-30.8625

-13.151

-24.2125

-22.2625

-15.8875

-5.98958

-1.82292

8.984375

210

-79.425

-39.1875

-25.2625

-7.55208

-18.6198

-16.6667

-10.2865

5.598958

4.166667

14.975

230

-73.4375

-33.2

-19.2708

-1.5625

-12.6302

-10.6771

-4.29688

11.58854

5.989583

250

-77.6

-37.375

-23.4375

-5.72917

-16.7969

-14.8438

-8.46354

7.421875

1.822917

-4.16667

270

-88.4125

-48.175

-34.25

-16.5375

-27.6

-25.65

-19.275

-3.38542

-8.98438

-14.975

10.80729
-10.8073

צפיפות זבובי החול הממוצעת בכל גובה (בסנטימטרים מהקרקע ) חוסרה מהצפיפות הממוצעת של זבובי החול בכל גובה אחר ,ערכים שלילים התקבלו
מחיסורים של גבהים נמוכים מגבוהים (על פי רוב בגבהים נמוכים יותר נספור יותר זבובי חול מאשר בגבהים גבוהים יותר )  .הפרשים שנמצאו בעלי אפקט
מובהק הודגשו.

בחינה נוספת של הנחת המחקר הראשונה נעשתה באמצעות מערך הלכידה השלישי  .כאשר מניחים
שזבובי חול עולים מהוואדי אל עבר הקיר ,ציפיתי כי במערך  – 3בו הוסף מחסום אנכי נמוך לפני מערך
הלכידה -צפיפות הזבובים על פני הלוחות תפחת בהשוואה למערכים קודמים  .להלן גרף  2המתאר את
הצפיפות הממוצעת של זבובי החול על פני שטח כל לוחות הלכידה בכל אחד מהמערכים .
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גרף 2

גרף זה מייצג את ממוצע צפיפות זבובי החול שנלכדו במערך מסויים על כל לוחות הלכידה .עבור כל ממוצע מוצגת סטיית התקן

מגרף זה ניתן להבין שדווקא במערך בו ציפיתי לצפיפות הזבובים הלכודים הקטנה ביותר ,לכדתי את
המספר הרב ביותר של זבובים .אך יש לזכור שמערכי הניסוי לא נערכו בו זמנית אם כי בלילות
לכידה שונים ,בהם פעילות זבובי החול השתנתה בהתאם לעונה ,ועל כן יש להתבונן בממוצע זבובי
החול שנלכדו במלכודות הביקורת להערכה טובה יותר של התוצאות .את ממוצע זבובי החול
המוצגים בגרף שלהלן ביססתי על שתי מלכודות בלבד שהן היחידות שנותרו פחות או יותר במקומן
בכל לילות הלכידה ,ונשארו מחוץ לגבולות המחסום האנכי ורשתות הצד במערכים  2ו .3
גרף 3
ממוצע זבובי חול ממלכודות הביקורת
120

ממוצע זבובי החול

100
80
60
40
20
0

מערך 1

מערך 1

מערך 1

מערך 1

מערך 2

מערך 2

מערך 2

מערך 3

מערך 3

מערך 3

מערך 3

מערך 3

מערך 4

מערך 4

מערך 4

מערך 4

מערך הניסוי

כאשר מתקנים את צפיפות זבובי החול שנלכדו על מערך הניסוי לפי זבובי החול שנלכדו במלכודות
הביקורת ע"פ הנוסחה

D'=D/C *100

כאשר ' Dהיא הצפיפות המתוקנת D ,צפיפות זבובי החול על מערך הניסוי C ,ממוצע זבובי החול
שנלכדו במלכודות הביקורת באותו ליל לכידה ,מתקבל גרף . 4
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גרף 4

גרף זה מייצג את ממוצע צפיפות זבובי החול שנלכדו במערך מסויים ,על כל לוחות הלכידה ,מתוכנן לפי מלכודות הביקורת .עבור כל ממוצע מוצגת
סטיית התקן.

בגרף זה ניתן לראות שאכן במערך  3ישנה ירדה בצפיפות זבובי החול .כלומר ,בלילות בהם הוצב מערך
,3נלכדו זבובים רבים גם במלכודות הביקורת ,וכשמתקנים את תוצאות הניסוי לפי הביקורת ישנם פחות
זבובים במערך .3
בבדיקת שונות משותפת ( ) covarianceשל מערך הלכידה ושל מספר זבובי החול במלכודת
הביקורת על צפיפות זבובי החול שנלכדו נמצא אפקט מובהק . P<0.0001

הנחת המחקר השניה גרסה כי זבובי חול מתקדמים בדילוגים קצרים במעלה מכשול אנכי ועל כן ציפיתי
שלוחות הלכידה הימניים  ,שלהם אין חפיפה עם לוח מתחתיהם יציגו צפיפות גבוהה יותר של זבובי חול
מלוחות הלחידה השמאליים שלהם יש חפיפה עם לוח מתחתיהם .להלן גרף  .המתאר את ממוצע צפיפות
זבובי החול ע"פ גובה הלוח  ,הצד בו הוא נמצא ,וע"פ המערכים השונים.
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גרף .

גרפים אלו מייצגים ממוצע צפיפות זבובי החול על פני משך לילות הלכידה עבור כל מערך .ע"ג הגראפים מוצגות סטיות התקן.

ניתן לראות כי למעשה באף מערך (למעט בלוח מס'  3במערך  3וגם במקרה זה התוצאה איננה מובהקת)
לא מתקיימת הנחת המחקר בה לוחות ללא חפיפה יציגו צפיפות גבוהה יותר של זבובי חול .יש לציין
שלמעשה ציפיתי למצוא צפיפות זבובים גבוהה יותר רק בגבהים  2ו  3בהם התקיימה חפיפה עם לוחות
בגובה נמוך יותר (לגובה  1אין משמעות כיון שאין לוח מתחתיו).
בניתוח שונות (  ) ANOVAעבור כל אחד מהמערכים נבדקה המובהקות של אפקט הצד ( כלומר
לוחות עם חפיפה או ללא חפיפה ) – ראה טבלא .3

מערך
1
2
3
4

טבלא 3
מובהקות אפקט הצד ( לוחות עם חפיפה )
P<0.78
P<0.009
P<0.023
P<0.08

למעשה ניתן לראות שבמערכים  2ו  , 3לא רק שאין השפעה לחפיפה אלא שצפיפות הזבובים בלוחות
החופפים היא באופן מובהק גדולה יותר.

1.

במערך הלכידה הרביעי הצבתי כאמור לוח פוליגל במרחק מטר מלוח הלכידה האמצעי  ,שווה לו בגודלו
ומקביל לו בגובהו .ב 4לילות לכידה במערך זה נלכדו  31זבובי חול על פניו ,ולעומת זאת באותם הלילות
נלכדו  313זבובי חול על לוח הפוליגל המקביל לו בגובהו והמוצמד אל הקיר ,הווה אומר סך הזבובים
שנלכדו על לוח זה מהווים פחות מ  1%מסך הזבובים שנלכדו באותם לילות בלוח הפוליגל המוצמד אל
הקיר והמקביל לו בגובהו.

תוצאות מדידת הרוח מוצגות באיור .2
איור 2

מהירות הרוח הממוצעת של  6המדידות במטר לשנייה מוצגת כאורך החצים  ,נקודות המדידה מוצגת יחסית למערך הלכידה .
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 .6דיון
הנחת המחקר הראשונה ,תעופה בגובה נמוך מעל הקרקע  ,זכתה לאישוש.
צפיפות זבובי החול בגבהים נמוכים הודגמה כגבוהה יותר לאורך כל מערכי הניסוי  .כמו כן הירידה
היחסית במספר זבובי החול בזמן הקמת המחסום האנכי ( ,מערך  ) 3מלמדת גם היא על אופי התעופה
הנמוך של זבובי החול – שכן מחסום אנכי בגובה מטר אחד למעשה הוריד את מספר זבובי החול
המגיעים אל מערך הלכידה .יש לציין שמסקנה זו יש לסייג בגלל טיב הביקורת ששימשה לתקנון מספר
הזבובים שנלכדו על פי צפיפות זבובי החול לליל לכידה .בחישובי אלו השתמשתי רק בשתי מלכודות
ביקורת משום שרק שתי המלכודות הנ"ל נשארו קבועות במיקומן במהלך הניסוי  ,וכמו כן רק שתי
המלכודות הנ"ל היו למעשה מחוץ לגבולות המחסום האנכי ולכן  ,כנראה  ,פחות הושפעו ממנו .יתר על
כן ,יתכן כי המחסום האנכי של מערך  3אף הגדיל את מספר זבובי החול שהגיעו אל מלכודות הביקורת –
כלומר זבובי החול עקפו את המחסום וצפיפותם גדלה דווקא באיזור הביקורת  .עליה זו  ,באם התרחשה ,
הגדילה בצורה שגויה את האפקט אותו הראתי בגרף  .4תמיכה נוספת באפשרות כי מלכודות הביקורת
הושפעו מהוספת המחסום האנכי היא שבמערך הלכידה השני – רשתות הצד -גם חלה עליה בזבובים
שנלכדו במלכודות אלו ,כלומר יתכן וגם מערך זה העלה בצורה ממסכת את מספר הזבובים שלנכדו
במלכודות הביקורת ועל כן הגידילו בצורה שגויה את האפקט אותו הראתי.
הנחת העבודה השנייה הייתה כי זבובי חול נעים בתעופות קצרות כלפי מעלה על פני מכשולים אנכיים,
והנחה זו לא זכתה לאישוש .כפי שמראה גרף  , .בלוחות שתחתיתם חופפת ללוחות שמתחתיהם לא רק
שלא נתפסו פחות זבובי חול אלא ,בחלק מהמקרים ,באופן מובהק נתפסו אף יותר זבובי חול .לתצפית זו
יתכנו מספר הסברים:
יתכן כי הנחת העבודה השנייה איננה נכונה וזבובי חול ,בהתקלם במכשול אנכי בדרכם (כגון קיר תמך,
או קיר מתחת לחלון בית ) אינם עוברים אותו בדילוגים קצרים במעלה יתכן שזבובים אמנם עפים לאורך
הקיר אולם תעופותיהם ארוכות ממה שהערכנו ובכיוונים שונים דגם תעופה זה ,יסביר איפה הדבקות
זבובי חול על משטחי הלכידה בצורה פחות או יותר סימטרית ללא השפעה של מידת החפיפה.
גורם נוסף שיתכן ויסביר את תוצאות הניסוי הוא תנועה אופקית של זבובי חול על פני הקיר .עדות
לתנועה זו ניתן לראות בגרף  ,.כאשר מתבוננים בלוח התחתון (לוח  . ) 1ללוח זה אין כל חפיפה עם
לוחות מתחתיו ועל צידו השמאלי נלכדו מספרים גדולים יותר של זבובי חול מאשר על צידו הימני .
כלומר זו היא עדות לתנועה אופקית של זבובי חול שיתכן ומיסכה את האפקט אותו חפשתי .יש לציין
שגם במערך הלכידה בו הקמתי רשתות צד (מערך  ) 2על מנת לחסום את התנועה האופקית המשוערת
של זבובי החול ישנה עדיין צפיפות ממוצעת גדולה יותר בצידו הימני של לוח הלכידה התחתון .יתכן
ורשתות הצד לא חסמו את התנועה האופקית משום שהיא לא התרחשה במקביל וצמוד לקיר כי אם בצורה
יותר אלכסונית .כמו כן רשתות הצד לא הוצמדו בצורה הדוקה לקיר ויתכן וזבובי חול חמקו במרווח
שבין הרשתות לקיר.
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תנועה אופקית על פני הקיר נתמכת גם בתוצאות מדידות הרוח .מדידת הרוח הייתה נקודתית ולא
רציפה אך ניתן ללמוד על כיוון הרוח הכללי על גבי הקיר מממוצע המדידות  .מאיור  2ניתן לראות כי
אכן כיוונה הכללי של הרוח יסחוף זבובי חול בצורה שתסתור את האפקט אותו חיפשתי.
גורם נוסף שיתכן ושיחק תפקיד בטשטוש האפקט המצופה הוא תוואי השטח בו נערך הניסוי .הניסוי
נערך על קיר מחורץ ובו פתחי ניקוז ,יתכן וחלק מהחריצים ופתחי הניקוז שימשו כאתרי מנוחה ואולי אף
התרבות לזבובי חול  .תנועה של זבובי חול החוצה מהחריצים ופתחי הניקוז – ולא מהוואדי אשר מתחת
לקיר יתכן ושיבשה את הדפוס הצפוי .קיר התמך עליו נערך הניסוי הסתיים בפינה (כפי הנראה בתמונה
 ) .בקצהו הימני  ,פינה זו יתכן ושימשה כנקודת ריכוז לזבובי חול מה שיתכן ותרם לשיבוש האפקט.
תוואי השטח עבר שינויים נרחבים עקב עבודות תשתית להקמת שורות בתים נוספת במהלך הניסוי  ,דבר
אשר יתכן ותרם לחוסר עקביות בתנועת זבובי החול במרחב הניסוי .
תוצאות מערך הלכידה הרבעי מראות בצורה חריפה את השפעת מכשול אנכי כגון קיר תמך על
תעופת זבובי החול .בהשוואה ללוח התלוי על הקיר ,לוח הלכידה שנמצא במרחק מטר מהקיר לכד כמויות
מזעריות של זבובי חול .מכאן ניתן ללמוד שקיר התמך כולו למעשה שימש מגבר למערך הלכידה שהיה
תלוי עליו .לוח לכידה שהיה תלוי באורח חופשי ללא קיר מתחתיו ומצדדיו למעשה כמעט לא לכד זבובי
חול כלל .תצפית זאת  ,בצרוף לצפיפות זבובי החול הרבה שגיליתי בגבהים הנמוכים תומכת למעשה
בהנחת המחקר הגורסת שזבובי חול מגיעים בתעופה נמוכה אל עבר מכשולים אנכיים ואזי עולים
במעלהו.
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.7

סיכום
מצרוף תוצאות הלכידה המתוארות כאן ,ניתן לתאר דפוס תעופה משוער של זבובי החול .דפוס זה יש
לסייג משום שזבובי חול מושפעים מאוד מסביבתם ויתכן שבאתר אחר  ,במשטר רוחות שונה היה
מתקבל דפוס לכידה שונה .על פי תוצאות הניסוי זבובי החול נעים בתעופה נמוכה ובהגיעם למכשול
אנכי כקיר תמך הם מתרכזים לרגליו .ניסוי זה לא הראה כי תנועת זבובי החול על גבי קיר התמך
נעשית בצמוד אליו בתעופות קצרות  ,ולא ניתן להצביע על קו מגמה ברור מניסוי זה .אין להתעלם
מהשפעה הגדולה שיש למכשולים אנכיים בריכוז זבובי חול – ולראיה נדירות לכידתם במרחק מטר
מהקיר  .בבואנו לתכנן ניסויים נוספים ובפרט ניסויים בהדברת זבובי חול ,ניתן להצביע על מרגלות
מכשולים אנכיים כנקודות בהן ניתן לרכז מאמצי הדברה ,בניסיון למנוע הגעת זבובי חול הנושאים
את טפילי הלישמניה אל מגורי האדם .
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