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 הקדמה

השיטפונות באזור מזרח הים התיכון וישראל בכלל, ובאזורים המדבריים של הנגב, הערבה ומדבר יהודה 

פריהיסטוריות בפרט, הם תופעות טבע המוכרות לאדם משחר ההיסטוריה באזור ואף מתקופות 

וגיאולוגיות קדומות יותר. לתופעת השיטפונות, להתמודדות עם הופעתם ועם הנזקים והאסונות שהם 

גורמים, ומנגד ליכולת לחיות לצידם ואף לנצל אותם, יש תפקיד חשוב בהתפתחות הציוויליזציות 

 והתרבויות ולפעילות האדם באזור.

תוצאה משיטפונות בארץ בתקופתנו, ניתן להזכיר את מבין המקרים הבולטים והקשים יותר שנגרמו כ

, שהיו ככל הנראה אסון הטבע 90-91השיטפונות וההצפות שאירעו בישראל בחורף הקיצוני של שנת 

)ענבר   החמור ביותר )לפחות מבחינת הנזקים הכלכליים( שאירע בישראל במאה השנים האחרונות

, בו נסחפו ונהרגו עשרה מטיילים(  2018אביב ) צפיתנחל ב יםהטראגי תנו, וכמובן את האסו(8, 2003

ההערכות וההתמודדות בעתיד עם  .בו נהרגו ארבעה מטיילים 2007והשיטפון בנחל קומראן במאי 

בקרב גופים ומוסדות בארץ העוסקים תופעת השיטפונות בישראל, מקבלת חשיבות הולכת וגדלה 

גם מחייבת, בנוסף, מחקר מדעי  ; היאירות וטיוליםבמגוון נושאים כמו פיתוח, תכנון ובניה, וכן תי

הכרות מעמיקה עם המודלים השונים של המערכות האקלימיות הגורמות לשיטפונות במדבר,  הכולל

, זרימה, לימוד תהליכי הסחיפה השוניםתהליכים הידרולוגיים והתפתחות ביצוע מחקרים העוסקים ב

ו שיפור יכולות החיזוי וההתראה  , אקולוגיה וסביבהשינויים מורפולוגיים, ממשק לתשתיות, חקלאות

 מפני שיטפונות. 

ההשקעה במחקר בתחום זה מקבלת חשיבות מיוחדת בשנים האחרונות, הן בשל התרחבות 

ההתיישבות, הבנייה ופעילות האדם באזורים המדבריים, והן בגלל הדיון לגבי שינויים אקלימיים 

 בפני עצמו( הגורמים להחמרת תופעות אקלימיות קיצוניות.עולמיים ואזוריים )שהם נושא למחקר 

ההערכות של גורמי תכנון במדינה ובאזורים המדבריים של ישראל, במקביל לתכניות פיתוח, התיישבות, 

ובעולם בישראל  הקיים המידע את תשתיות, חקלאות ותיירות, מחייבת הקמת מערך מחקר ומידע שירכז

ים אקדמיים שהמתפרסמים בכתבי עת בינלאומיים ומייצגים את חזית מאמרבנושא השיטפונות במדבר. 

נשי המקצוע העוסקים בנושא והם אינם חשופים לחידושים המדע, אינם נגישים לקהל המתכננים וא

המדעיים והטכנולוגיים. לכן יש להתייחס למידע האקדמי כמשאב חשוב ולהנגישו לקהל מקצועי לא 

 אקדמאי. 

המאמרים המדעיים העוסקים בשיטפונות במדבר ניכר מאוסף מחקרים זה, המרכז לראשונה חלק 

בדרך להקמת מאגר מידע המוקם על ידי  חשובמהווה נדבך תורגם ברובו לעברית ו, בישראל ובעולם

 מידע והידעההמרכז לחקר שיטפונות במדבר במו"פ מדבר וים המלח, ומיועד להכיל בעתיד את 

כבסיס מידע לרשויות ווכתשתית למחקר,  לשמש כמוקד ידע ,ופעת השיטפונות באזורהקשורים לת

עם  ולגורמי התכנון. אוסף המחקרים המובא בזה הינו דינמי ומתעדכן, ומיועד לגדול ולהתרחב

 בארץ ומהעולם. מדברייםאזורים באודות שיטפונות  התפתחות המחקר
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 משקעים, מערכות מזג אוויר ואקלים  
___________________________________________________________________ 

 

 1 מאמר

Synoptic Climatology of Major Floods in the Negev Desert, Israel 

 קלימטולוגיה סינופטית של שיטפונות גדולים במדבר הנגב, ישראל

Ron Kahana, Baruch Ziv, Yehouda Enzel, Uri Dayan 
International Journal of Climatology, 22: 867 – 882 (2002) 

https://doi.org/10.1002/joc.766 

 

 zivbaruchana@gmail.com ,איש קשר: ד"ר ברוך זיו, אונ' תל אביב

 

הדרומית של ישראל, אינם מחקר זה בודק עד כמה השיטפונות במדבר הנגב, אזור המהווה את המחצית 
תוצאה של תנאי מזג אוויר מקומיים בלבד, אלא תוצאה של שרשרת אירועים סינופטיים ייחודיים. 

קלימטולוגי של כל השיטפונות הגדולים -הבדיקה נעשתה על ידי עריכה וניתוח של מסד נתונים הידרו
 נות הגדולים.בנגב, וקטלוגם באופן ידני למאפיינים הסינופטיים הגורמים לשיטפו

ניתוח הסוגים מבוסס על מאגרי הנתונים של המרכז הלאומי האמריקאי למטאורולוגיה, עם רזולוציה 
–1965שיטפונות בשנים  52. הנתונים נאספו ונלמדו במשך GrADSשנותחה במערכת  2.5×   2.5   של

 חות באגן ניקוז אחד. שנים( לפ RI >5שנים ) 5, כאשר שיא הספיקה היה גבוה יותר במרווחים של 1994

השיטפונות, שחולקו לארבעה סוגים,  52מתוך  42דפוסים סינופטיים קיצוניים בולטים אכן קשורים ל 
מהאירועים: אפיק ים סוף פעיל, )המוגדר כאפיק בגובה פני השטח  37כאשר שניים מהם קשורים ל 

 hPa 500ווי אפיק באזור מפלס המשתרע ממזרח אפריקה דרך הים האדום לכיוון מזרח הים התיכון, בלי
מעל מזרח מצרים(, ושקע סורי, המוגדר כשקע ים תיכוני מפותח המלווה באפיק ברמה העליונה )שניהם 
ממוקמים מעל סוריה(. לכל אחד מארבעת הסוגים הסינופטיים מסלול התפתחות משלו, וחלוקה עונתית 

 ייחודית ומרחבית של אגני הניקוז הרלוונטיים.

ה מראים כי השיטפונות הגדולים בנגב יכולים להיחשב כדפוסים יוצאי דופן בהתפתחות ממצאים אל
מערכות סינופטיות, וכי שיטפונות גדולים הם תוצאה של אירועי אקלים קיצוניים. מתוצאות המחקר 
עולה כי ניתן להשתמש בסדרה של משתנים דינמיים ותרמודינמיים לחיזוי התרחשות ומיקום של 

 ולים.שיטפונות גד
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 2 מאמר

Hydrologic response of a semi-arid watershed to spatial and temporal characteristics of 
convective rain cells 

ההשפעות ההידרולוגיות באגן ניקוז באזור צחיח למחצה, למאפייני זמן ומרחב של תאי גשם 
 קונבקטיביים

H. Yakir and E. Morin  
, 404, 2011–Syst. Sci., 15, 393Hydrol. Earth 

2010-7725-7-https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2010HESSD...7.7725Y/doi:10.5194/hessd 

 איש  קשר:
EFRAT MORIN, The Hebrew University of Jerusalem 

efrat.morin@mail.huji.ac.ilmail: -E  

 

קיימות דרכים רבות למדידת והצגת נתוני גשם כגון אוסף נקודות ממדידה של מדי גשם, נתוני רשת 
על ידי יישום ( rain fields)אנו מציגים שדות גשם ממכ"ם מטאורולוגי או נתונים משולבים. במאמר זה 

מודל של תאי גשם קונבקטיביים; שדות הגשם משמשים כנתוני קלט למודל הידרולוגי, לצורך בדיקת 
 התגובות של תאי הגשם, במאפייני זמן ומרחב, באגן הניקוז.

בדרום ישראל )נחל כמקרה בוחן למחקר בדקנו אירוע סערה קיצוני באגן ניקוז באזור צחיח למחצה 
בקע(, ונמצא כי הדגם של תאי הגשם מדמה היטב את סופת הגשם. השימוש בתאי מודל אלו אפשר את 
בדיקת רגישות התגובה ההידרולוגית של אגן הניקוז למאפיינים השונים של תאי הגשם ונמצא כי אגן 

יקום, במהירות ובכיוון הניקוז רגיש בעיקר למיקום ההתחלתי של תא גשם; שינויים קטנים יחסית במ
 ההתחלתיים של תא הגשם, עשויים להגביר את הספיקה באגן הניקוז פי שלושה.
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 3מאמר 

Warming and drying of the eastern Mediterranean: Additional evidence from trend analysis 

 ניתוח מגמותהתחממות והתייבשות של אזור מזרח הים התיכון: עדויות נוספות מ

David Shohami, Uri Dayan, and Efrat Morin, 2011  
Journal of Geophysical Research, Vol. 116, D22101. https://doi.org/10.1029/2011JD016004 

 איש קשר:
Efrat Morin, Geography Department, Hebrew University of Jerusalem.  

msmorin@mscc.huji.ac.il 

 

המאמר בודק את מגמות שינויי האקלים במזרח הים התיכון, באזור התפר שבין האקלים הים תיכוני 
שנה. בוצע  39למחצה, כדי לקבוע אם חלו שינויים באקלים במהלך תקופה של  לאקלים הצחיח / צחיח

פרמטרי עם אומדן השיפוע של -( לאMann‐Kendallקנדל )-ניתוח מגמות יסודי תוך שימוש במבחן מאן
( תוך עיבוד נתונים ממדידות תחנות קרקע, ניתוח חדש של נתונים Sen's slope estimatorסן )

. בנוסף, 2003–1964של נתונים סינופטיים ומערכות נתונים גלובליות בין השנים  אטמוספריים, סיווג
נבחנו דפוסי השינויים האטמוספריים האזוריים בין התקופות של עשרים השנים הראשונות ועשרים 
האחרונות, על ידי השוואה חזותית של הממוצע המשוקלל שלהם. נתוני משקעים יומיים ונתוני 

תחנות בישראל לאורך השנים התקבלו  10)ממוצע, מקסימום ומינימום( של טמפרטורה יומיים 
(. מערך הנתונים של כמות ECAמהשירות המטאורולוגי הישראלי ומתוך מרכז האקלים האירופי )
טמפרטורות חודשיות  GPCC).) המשקעים החודשיים הושלמה ממערכת מרכז האקלים העולמי

‐NCEP, ותנאים אטמוספריים מתוך (HadISST1)כז האדלי ממוצעות של פני הים נלקחו מנתוני מר
NCAR .ברזולוציה של שש שעות , 

 הממצאים העיקריים של הניתוח הם:

שינויים בתנאים אטמוספריים בקיץ ובעונות המעבר )בעיקר בסתיו(, הגורמים לאקלים חם  (1
טמפרטורות  יותר במזרח הים התיכון, שינוי זה כבר ניכר סטטיסטית על פני השטח בעליית 

 מעלות צלזיוס לעשור.  1–0.2של 
שינויים של תנאי האטמוספרה בחורף ובעונות המעבר, הגורמים לתנאים יבשים יותר בגלל  (2

הפחתה בהיווצרות מערכות שקעים וירידה בלחות לאורך האזור. שינוי זה עדיין אינו ניכר 
ן שהסיבה היא שהשונות באופן סטטיסטי מובהק במדידות נתוני הגשם של תחנות השטח, יתכ

 הטבעית הגבוהה של המשקעים מסתירה שינוי זה. 

המסקנה הכוללת של מחקר זה הוא שאזור מזרח הים התיכון נמצא תחת שינוי אקלימי המוביל 
 לתנאים חמים ויבשים יותר.
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 4 מאמר

Reduction in Precipitation Levels in the Arava Valley 
(Southern Israel and Jordan), 1949-2009 

 
 1949-2009הפחתת כמות המשקעים באזור הערבה )דרום ישראל וירדן(, 

 

Ginat, H., Shlomi, Y., Batarseh, S., Vogel, J., 2011. 
Journal of Dead-Sea and Arava Research (2011) Vol 1: 1-7 

 
 hananG@eilot.org.il ,ד"ר חנן גינת איש קשר:

 
 

נתוני הגשמים נבדקו בשישה אתרים שונים באזור בקע הערבה, אזור מדברי צחיח קיצוני. הנתונים 
, תלוי בשנה בה החלו המדידות 2009ועד  1951-1993שנים בין השנים  15-60כוללים מדידות שנתיות של 

צעים נעים וקווי מגמה תוכננו עבור כל אתר; כל הנתונים הראו ירידה בכמויות המשקעים בכל אתר. ממו
מ"מ  29-לאורך זמן, כאשר שלושת האתרים עם רשומות הנתונים הארוכות ביותר מראים ירידה של כ

 בשנה.

 
שינויים נצפו גם באופי/משטר המשקעים באילת, עם שונות הולכת ופוחתת בכמות הגשמים באביב 

סתיו במשך הזמן. נראה כי רמות המשקעים יורדות וגם דפוסי המשקעים משתנים באזור הערבה; וב
שינויים אלו יכולים להשפיע על המערכות האקולוגיות בתוכה, המסתמכים על המשקעים המעטים 
להישרדות. מחקר זה מצביע על הצורך בעריכת מחקר נוסף כדי להבין כיצד האקלים של אזור צחיח 

זה משתנה, ואיך שינויים אלה עשויים משפיעים על שלמותו האקולוגית העתידית ושל אזורים קיצוני 
 אחרים דומים לו.
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 5 מאמר
 

Red Sea Trough flood events in the Negev, Israel (1964–2007) 
 

  (1964-2007) בנגב סוף ים אפיק של שיטפון אירועי
 

shentsis, I., Laronne, J.B. and Alpert, P., 2012. 
Hydrological Sciences Journal, 57(1), 42-51. https://doi.org/10.1080/02626667.2011.636922 

 
: איש קשר  

Jonathan B. Laronne, Department of Geography and Environmental Development, Ben Gurion 
University of the Negev, Beer Sheva, Israel. E-mail: john@bgu.ac.il 

 

 
 

. אזור 2007–1964המחקר מציג תוצאות ניתוח הידרולוגי מקיף של אירועי שיטפון גדולים בנגב בשנים 
מערבי )בשור, באר שבע ולבן(, -המחקר כולל ארבעה אזורים במחצית הדרומית של ישראל: הנגב הצפון

מערבי -לק הצפונימרכז הנגב )צין ונקרות(, ערבה )פארן ויובלים( ונחלי ים המלח )יובלים מערביים(. הח
של האזור מאופיין באקלים ים תיכוני יבש, ובאחרים  אקלים צחיח למחצה עד צחיח קיצון, עם משטרי 

 זרימה אופייניים של נחלי אכזב. 

שנים של שיאי ספיקה ו/ או  10סף נמוך לנתוני השיטפונות הגדולים נקבע כמרווח הישנות של 
אירועי שיטפון  133אירועי שיטפון גדולים או  75ו בחשבון התנודתיות של נפח שיטפון. בסך הכל נלקח

לגביהם נמדדו נתונים. אירועים אלו סווגו לפי מאפיינים סינופטיים על ידי שני בסיסי נתונים תואמים: 
באזור המחקר, שתיים  סינופטיות מעל מזרח הים התיכון. שיטפונות באזור המחקר ומערכות 

( RST- 31%הנפוצות ביותר הן אפיק ים סוף סתווי ) ,ת שיטפונותהמייצרו ,מהמערכות הסינופטיות
 שיטפונות(. 55אירועי שיטפון גדולים ) 24כוללת  RST -(. כל סדרת ה49%ומחזורי שקעים חורפיים )

ההידרוגרפים של השיטפון, והיחס של עצמת השיטפון   ההגדרה הסינופטית נקבעה על ידי ניתוח צורת
עם ירידה  90%עד  30%ככל שמדרימים, מ RSTלשיא הספיקה. ניתוח אזורי מראה עליה של אירועי 

 בהתאמה במספר אירועי השקעים החורפיים. 

 ( ניתן להבחין במגמה חיובית1986–2007 -ו 1964–1985שנה ) 22בהשוואה בין שתי תקופות משנה של 
בתדירות ובעוצמות של אירועי שיטפון כתוצאה ממערכות אפיק ים סוף ובנוסף מגמת עליה בהתרחשות 

 של שיטפונות כתוצאה משקעים חורפיים.
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 6 מאמר

 ?האם עדות לשינוי באקלים - תנודות בגשמי הנגב בחמישים השנים האחרונות
 

 צדקי –הדס סערוני, ברוך זיו, רואי פרגמנט, נעם חלפון, אבנר פורשפן ואיזבלה אוסטינסקי
 

 62-71(, 1) 3, 2012אקולוגיה וסביבה 

 saaroni@tauex.tau.ac.ilאיש קשר: פרופ' הדס סערוני, אונ' ת"א. 

. הניתוח כלל מיפוי מרחבי 60 –לים בגשמי הנגב מראשית שנות ההמחקר בוחן תנודות ושינויים באק
מ"מ משקעים לשנה ועיבוד של נתונים חודשיים מתחנות נבחרות.  400 –מ"מ ו 100באזור שבין קווי 

השנים האחרונות.  15 –הממצאים מראים תנודתיות בולטת עם הפחתה במשקעים ברוב האזור ב
, 90 –במשקעים מראשית תקופת המחקר עד ראשית שנות השנתי מראה עלייה מתונה –המהלך הבין

וירידה תלולה יותר לאחר מכן, בפרט בעשור האחרון. תנודות חריפות נצפו במיקום גבול הצחיחות. עם 
זאת, מסתמנת מגמת התפשטות בלתי מובהקת של האזורים היבשים צפונה ומערבה, על חשבון אזור 

בעשור. העובדה שמגמת ההתייבשות מלווה במגמת  1%האקלים הים תיכוני, בשיעור ממוצע של 
התחממות, משמעותה שנסיגת קווי גבול הצחיחות צפונה ומערבה גדולה בפועל מזו המשתמעת מכמות 

 המשקעים לבדה.

התנודות בגשמי הנגב נבדקו מול שכיחות המערכות הסינופטיות והתנודות האטמוספריות בקנה מידה 
ו נשלטים על ידי השקעים הקפריסאיים, למרות ריחוק הנגב ממסלולם, ועל גדול. גשמי צפון הנגב ומרכז

ידי התנודות האטמוספריות השולטות במשטר החורפי באירופה ובים התיכון. גורמים אלה מסבירים 
את התנודתיות בגשמי צפון הנגב ומרכזו, אך לא מסבירים את הירידה העקבית בגשמי הערבה ודרום 

 הנגב.

ום הנגב פחתו במקביל למגמת העלייה בתדירות אפיקי ים סוף, ואף היו מתואמים גשמי הערבה ודר
באופן שלילי ומובהק עם שכיחותה של מערכת סינופטית זו. זאת על אף שחלק נכבד מהגשמים באזור 
זה מתרחשים כתוצאה מהשפעתם של אפיקי ים סוף "פעילים". ממצא זה קשור ככל הנראה לירידה 

פעילים המלווים בגשם מתוך כלל אפיקי ים סוף. הממצאים מעידים על כך בשכיחות האפיקים ה
שהמגמות בצפון הנגב ובמרכזו משקפות תנודות אקלימיות ממקור סינופטי יותר מאשר מגמת שינוי 
ארוכת טווח, ואילו בדרום הנגב קיימת מגמת הפחתה ארוכת טווח, שהבנת הגורמים לה מחייבת מחקר 

 נוסף.
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 7 מאמר

 :שנת שיא באירועי גשם בנגב הדרומי ובערבה הדרומית 2013–2012חורף                       

 

 חנן גינת, ינאי שלומי

 2014, 2–1, 6מחקרי הנגב, ים המלח והערבה 

 hananG@eilot.org.ilאיש קשר: ד"ר חנן גינת, 

היו מעט מאוד אירועי גשם משמעותיים שבעקבותיהם התרחשו שיטפונות  2009ת ועד שנ 1995משנת 
בנגב הדרומי, בערבה הדרומית ובראש מפרץ אילת. בנחלים אחדים באזור זה לא התרחשו שיטפונות כ 

שנה. שנות היובש האלה גרמו לתמותה רבה של עצי שיטים ולהתייבשות של מעיינות באזור. בתאריך  15
מ"מ בנגב הדרומי  40ל  18זכינו לאירוע גשם בעוצמה חריגה ובכמות משקעים שבין  2010ר בינוא 18 -17

ובערבה הדרומית, שבעקבותיו זרמו מים בכל נחלי האזור. היו אירועי גשם נוספים באותו חורף )תש"ע( 
 – 2011אולם רק באזור שמצפון לתמנע, ובעקבותיהם נרשמו כחמש זרימות בנחל פארן. חורף תשע"א )

בשני אירועי גשם בעוצמה חריגה. כל אירועי  –בחודש אפריל  –( היה יבש, והגשם הגיע רק באביב 2012
הגשם בחורפים אלה מקורם בשקעים ברומטריים שהגיעו ממערב, ואף לא אחד מהם היה כתוצאה 

 מפעילות של אפיק ים סוף "רטוב".

כחצי שנה! מספר אירועים כזה בשנה בסתיו ובחורף תשע"ג זכינו לעשרה אירועי גשם בתקופה של 
. חמישה מתוך אירועים אלו מקורם באפיקי 1949אחת לא נרשם מאז תחילת המדידות באילת בשנת 

ים סוף, המתפתחים ממזרח אפריקה דרך הים האדום ומצטיינים לרוב במקומיותם: תאי גשם שבהם 
 כלל משקעים. ק"מ ובשוליהם אין 20מ"מ, קוטרם עד  -30נמדדה כמות של יותר מ 

מדי גשם זעירים. אלה מפוזרים בכל  –עיקר המדידה של כמות המשקעים באירוע מתבצע עם מג"זים 
עשרה קילומטרים ומרביתם לאורך הכבישים. מדידות גשם מדויקות יותר נעשות באמצעות תחנות 

השירות  מטאורולוגיות דיגיטליות של מרכז המדע, הממוקמות בבתי ספר באילת וביטבתה, וכן של
המטאורולוגי. סביר מאוד שבאירועי הגשם שהיו לא נמדדה הכמות המקסימלית האמיתית שהייתה 

 במהלך האירוע.
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 8 מאמר

Convective rainfall in a dry climate: relations with synoptic systems and flash-flood generation 
in the Dead Sea region 

 
קונבקציה באקלים צחיח: יחסי גומלין עם מערכות סינופטיות ויצירת שיטפונות בזק גשמים מתאי 

 באזור ים המלח
 

Idit Belachsen, Francesco Marra, Nadav Peleg, and Efrat Morin 
Hydrology and Earth System Sciences; Katlenburg-  Lindau Vol. 21, Iss. 10,  (2017)  

https://doi.org/10.3929/ethz-b-000199084 
:איש קשר  

Idit Belachsen (idit.belachsen@mail.huji.ac.il), and Efrat Morin (efrat.morin@mail.huji.ac.il) 
 
 

ביים יש מאפיינים בעלי חשיבות המשפיעים על תהליכי ההנעה של הנגר ועל לדפוסי הגשמים המרח
צמת שיטפונות הבזק, ודורשים מדידות ברזולוציות גבוהות כדי שאפשר יהיה לנתח אותם והתנודות בע
המחקר התמקד ביובלים המערביים של ים המלח במזרח הים התיכון, המתנקזים מהרי  .באופן ראוי

 קמ"ר. 3315מתחת לפני הים(. שטח אזור המחקר הוא  'מ 430יהודה לכיוון ים המלח )
 

שיטות העבודה והניתוח של המחקר נדרשות במיוחד באזורי אקלים צחיחים, בהם הגשמים נדירים 
שנים שבוצעו על ידי הערכות  24קיצוני. במחקר זה, איסוף נתונים של  ביותר וכמותם משתנה באופן

במכ"ם גשם שימשו לזיהוי מבנה מרחבי ודינמיקה של תאי קונבקציה באזור אקלים יבש במזרח הים 
התיכון, להגדרה מדויקת של הקלימטולוגיה שלהם ולהבנת הקשר ביניהם למערכות הסינופטיות 

 הגורמות לשיטפונות בזק. 
 
אי הגשם נותחו באמצעות שיטות עבודה שונות ואלגוריתם מעקב, וחולקו לשלוש תבניות סינופטיות ת

קמ"ר,  90-(. בממוצע, גודל התאים הוא כERA-Interim reanalysisעל פי משתנים אטמוספריים )על פי 
ים דקות. השקע 18-מ' לשנייה ממערב למזרח, ואורך החיים שלהם היא כ 13מהירות התנועה היא 
, ואפיק ים 44%-מהאירועים, תנועת השקעים לכוון מזרח אזור המחקר ל 30%-הקפריסאים גורמים לכ

 .26% -סוף פעיל ל
 

אפיקי ים סוף פעילים מייצרים אירועי גשם קצרים יותר המורכבים מתאי גשם עם עוצמות גשם גבוהות 
במהירויות נמוכות יותר. אזור תאי יותר, אורך חיים ארוך יותר, מרוכזים בשטח קטן יותר ומתאפיינים 

הגשם נמצא במתאם חיובי עם גובה טופוגרפי, ומספר התאים הוא במתאם שלילי עם המרחק מקו 
 החוף. עוצמת תאי הגשם נמצאת ביחס הפוך למוצע המשקעים השנתי.

 הנעים על ידי תאי גשם גדולים מהממוצע, אירועים הקשורים לשיטפונות בזק מתאפיינים בדרך כלל
במהירות נמוכה לאורך זמן ונעים בכיוון מורד הזרם עם הציר המרכזי של הערוצים. בתוצאות המחקר 
ניתן יהיה להשתמש בהמשך למודלים והדמיות של תנועת סערות גשם וכבסיס למודלים הידרולוגיים 

 ולמערכות שידור של שיטפונות בזמן אמת.
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 9 מאמר

Intensification of Convective Rain Cells at Warmer Temperatures 
Observed from High-Resolution Weather Radar Data 

 התחזקות של תאי גשם קונבקטיביים בטמפרטורות גבוהות יותר 
 תצפית מנתוני מכ"ם מזג אוויר ברזולוציה גבוהה

NADAV PELEG, FRANCESCO MARRA, SIMONE FATICHI, PETER MOLNAR, EFRAT MORIN, 
ASHISH SHARMA, AND PAOLO BURLANDO 

Journal of Hydrometeorology, Apr 2018, Vol.19 (4), pp.715-726 
https://doi.org/10.1175/JHM-D-17-0158.1 

 
 איש קשר:

Nadav Peleg, Institute of Environmental Engineering (IfU), ETH Zurich, Switzerland. E-mail: 
nadav.peleg@sccer-soe.ethz.ch 

 

מחקר זה תורם להבנת הקשר בין טמפרטורת האוויר לקונבקציה על ידי ניתוח המאפיינים של גשמים 
קונבקטיביים. ההערכות בוצעו בהתבסס על רזולוציה גבוהה של מרחב בזמן סערה וגודלם של תאי גשם 

שנים(, בשילוב נתוני  24דקות( ומנתוני מכ"ם מזג אוויר לתקופה ארוכה במיוחד ) 5ק"מ,  1וזמן )
 טמפרטורת האוויר הקרובה לפני השטח מעל אזורים ים תיכוניים וצחיחים למחצה במזרח הים התיכון.

קילומטר, שניים מהם בצפון ישראל  60על  60אזורים מוגדרים בשטח של שטח המחקר כלל ארבעה 
באזור האקלים הים תיכוני )אחד מהם מעל שטח הים התיכון בסמוך לחוף(, ושניים באזור צפון הנגב 

 )עד גבול ים המלח והערבה(.
 

תה עם צלזיוס( נמצא כי עוצמת השיא של תאי גשם בודדים על 25 –5בטווח הטמפרטורות שנבדקו )
 relation Clausius–Clapeyronעל פי   7% הטמפרטורה, אך בשיעור נמוך יותר מאשר היחס הצפוי של

 בעוד ששטח תאי הגשם הבודדים ירד מעט, או לכל היותר נשאר ללא שינוי.
 

לגבי גודל הסערות, נמצא כי שטח תאי הקונבקציה עלה בטמפרטורות גבוהות יותר, ואילו שטח ועוצמת 
קונבקטיביים ירדו. דבר זה מצביע על התכנסות מוגברת של לחות מהיקף הסערה לעבר -הלאהגשמים 

תאי הגשם הקונבקטיביים. התוצאות מצביעות על ירידה בכמויות הגשמים הכוללות ועל עליה 
מעלות צלזיוס. התנאים   25בהטרוגניות של המבנה המרחבי של סערות הגשמים בטמפרטורות עד 

חו באמצעות חישוב אנרגיה פוטנציאלית זמינה, והראו דמיון בין אזורים ים תיכוניים התרמודינמיים נות
 לצחיחים למחצה.

 
המגבלות בתכולת הלחות באוויר, כאשר עוברים מאזור הים התיכון לאקלים צחיח למחצה, מסבירות 

ים את הפחתת העוצמה של תאי הגשם הקונבקטיביים בעת התקדמותם לאזורים יבשים יותר. הקשר
 שהתקבלו במחקר זה רלוונטיות לאזורים סמוכים המאופיינים באקלים ים תיכוני וצחיח למחצה.
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 10 מאמר

Contrasting rainfall-runoff characteristics of floods in desert and Mediterranean basins 

 תיכוניים-ויםנגר בשיטפונות באגני ניקוז מדבריים -מאפיינים מנוגדים של גשם

Davide Zoccatelli, Francesco Marra , Moshe Armon , Yair Rinat , James A. Smith , and Efrat Morin.  
Hydrology and Earth System Sciences, June 21, 2019, Vol.23(6), p.2665 

https://doi.org/10.5194/hess-23-2665-2019 

: איש קשר  
Davide Zoccatelli, davide.zoccatelli@mail.huji.ac.il , Hebrew University of Jerusalem, Fredy and 

Nadine Herrmann Institute of Earth Sciences 

 
מחקרים הידרולוגיים שנערכו בקנה מידה של אגני היקוות באזורים צחיחים אינם שלמים, בשל המחסור 
בנתונים עקביים: לעתים קרובות ניתן למצוא תצפיות ברמה של חלקות ניסוי, אך הרלוונטיות שלהם 

קה ונתוני שנות מדידה ממדי ספי 24לרמת אגן ההיקוות האזורי נותרה לא ברורה. מאגר נתונים הכולל 
מכ"ם ברזולוציה גבוהה מעל מזרח הים התיכון, מאפשרים לנו לתאר במחקר זה את מאפייני השיטפונות 
על פני אגני ניקוז המשתרעים מהאזור המדברי עד לים התיכון; יש לציין כי בסיס הנתונים הוא ברובו 

 משיטפונות בעוצמה בינונית. 

-וים תיכוני, ניתן לזהות בצורה טובה יותר מאפייני גשםבהשוואה בין שני אזורים אקלימיים, מדברי 
נגר ספציפיים. למרות ההבדלים הגדולים בעוצמת הגשמים בין שני האזורים, ספיקות השיא שנוצרו 
ומקדמי נגר ניתנים להשוואה. עובי הגשם ותנאים מקדימים הם המאפיינים החשובים ביותר לעיצוב 

ם. במדבריות, במקום זאת, לתכונות ליבת סערה יש קשר הדוק תגובת השיטפון באזורים הים תיכוניי
עם ספיקות השיא, ובמידה פחותה, עם מקדם נגר. באזור זה, קיים מתאם הפוך באגני ניקוז עם כמות 
 משקעים שנתית ממוצעת, מה שמרמז גם על השפעה חזקה של תכונות השטח המקומיות.

יקוז בעלי אקלים לח יחסית במקורות וחלק תחתון ניתוחים ראשוניים מראים כי שיטפונות באגני נ
 .צחיח, דומים יותר לאגנים מדבריים, עם השפעה חזקה של מאפייני ליבת הסערה על היווצרות הנגר

 3באזור הים תיכוני,  13 צפון הארץ ועד למרכז הנגב, מתוכםהמחקר התבצע בשלושים אגני ניקוז מ
 באגנים מדבריים.  14-מעורבים ו
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 באזורים צחיחיםהידרולוגיה וזרימה 
___________________________________________________________________ 

 

 11 מאמר

Infiltration and runoff on alluvial surfaces in an extremely arid climate - 
infiltration tests and their hydrological and pedological implications 

דרולוגיות יהה ניסויי חידור והשלכותיהם -חידור ונגר על פני מפלסים אלוביאליים באיזור צחיח קיצון
 והפדולוגיות

 נעם גרינבאום, רן גרסון 
 No. 31 , 53-39  ,https://www.jstor.org/stable/23701543- 1990 ה,אופקים בגאוגרפי

 
 noamgr@geo.haifa.ac.ilאיש קשר: פרופ' נועם גרינבאום, אונ' חיפה 

 

הקרקע היא המסנן העיקרי הקובע את כמות וקצב חדירת המים לתוך הקרקע. המים שאינם חודרים, 
ונות שונות של פני הקרקע כמו: שיפוע, חספוס, שקערוריות, כסוי אבני, קרומיות, הופכים לנגר עילי. תכ

מירקם, מבנה, הרכב המלחים, נקבוביות, צפיפות, דחיסות ולחות קודמת,  -ותכונות גוף הקרקע כמו 
קובעות את התכונות והמאפיינים של תהליך החידור. הכרת והבנת תכונות אלו של הקרקע והשפעתם 

, תתרום להבנת התהליך ובכך גם להבנת תהליכי הפדוגנזה )התהוות הקרקע( והתפתחות על החידור
 הנוף.

עוצמתו, משכו ורציפותו.  -גורם נוסף שהשפעתו חשובה על תהליכי החידור ויצירת הנגר הוא הגשם 
על פני מפלסים אלוביאלים שנטשו ע"י מערכת הניקוז הפעילה כתוצאה מהתחתרות הנחלים, מתפתחת 

הסחף האלוביאלי וקרקע הרג המתפתחת,  -ור האקלים הצחיח קרקע מסוג רג. תכונות חומר האב באז
 קובעות את אופיים של החידור והנגר על פניהם.

המחקר נערך באגן נחל עברונה ונחלים קצרים נוספים היורדים מהרי אילת אל נחל ערבה, בפרופילי 
רות המחקר היו לברר את מגמות הקשרים בין מטמסלע וקרקע שונים, כולם באקלים צחיח קיצון. 

משתני החידור והנגר לבין תכונות פני השטח והקרקע )פיסיוגרפיות וטקסטוראליות( במפלסים 
אלוביאליים, לבדוק את הקשרים בין משתני החידור והנגר לבין עוצמת הגשם, למדוד את השפעת 

נגר על פני -חידור-וללמוד על יחסי גשםהשתנות תכונות הקרקע עם הזמן על תכונות החידור והנגר, 
 מפלסים אלוביאליים בהקשר לפדוגנזה ולהתפתחות הנוף באקלים צחיח קיצון.
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 12 מאמר

Water in alluvial fill in an area of extreme aridity 

 מים במילוי אלוביאלי באיזור צחיח קיצון

  Uri Schwartz and Asher Schick 
 / Horizons in Geography אופקים בגאוגרפיה , No. 31 - 1990, pp. 109-122 

https://www.jstor.org/stable/23701548 

 urisc@geo.haifa.ac.ilאיש קשר: פרופ' אורי שוורץ, אונ' חיפה, 

 

הצורך במקורות מים באזורים צחיחים בחלקי עולם שונים הולך וגדל. אפיקי הנחלים באזורים 
מאופיינים בנחלי אכזב שתשתיתם אלוביאלית, תשתית הקולטת כמויות גדולות של מים במהלך 

 השיטפונות.
המצע האלוביאלי בזמן  בספרות מתייחסים לתהליך החידור לתשתית הנחל, כמים האובדים לתוך

המעבר של גל השיטפון. איבודי מים לתשתית נחלים משפיעים על התפתחות גל השיטפון, השקעת 
סחף, ועל כמויות המים הנמדדות כנגר עילי. למרות שכמויות המים הנפסדות, בדרך כלל, אינן מהוות 

ים אלה מקיימות צמחיה נושא למחקר, הן מהוות חלק חשוב של מאזן המים באגן הניקוז. כמויות מ
 מדברית ותורמות לאקויפרים מקומיים ואזוריים.

מספר גדול של שיטות פותחו במרוצת השנים להערכת כמויות המים האובדות בנחלי אכזב. השיטות 
נעות ממשואות רגרסיה פשוטות להערכת נפחי זרימה במוצא האפיק ועד למשואות דיפרנציאליות 

המחקר בנושא תהליך  לומר כי יה של אורך האפיק. באופן כללי ניתןלשיעור המים האובדים כפונקצ
בקרת תהליכים לצורך לבחון ולפתח  החידור הינו  חשוב לא רק בשל הסקרנות המדעית, אלא גם כדי

 יותר. למיטב ידיעת ותת ויעילומדויק על מנת שיהיובבעיות השקעת סחף, לטיפול שיטפונות ומניעתם, ו
לא נעשו ניסיונות רבים בנושא המים החודרים לאלוביום בעת השיטפון, ומדידת הכמויות  הכותבים,

 באופן ישיר, שלא על ידי נהלים סטטיסטיים להערכת כמויות. 

עבודה זו מנסה לעקוב באופן ישיר אחר איבודי המים לתוך גוף האלוביום וללמוד על היחסים בין נגר 
ום. כמו כן עוסקת עבודה זו בעומקי החידור בעת ולאחר שיטפון, עילי לבין תנועת המים בתוך האלובי

הערכת כמויות המים הנקלטות באלוביום ועריכת מאזן הידרולוגי לגוף האלוביום ולאגן הניקוז באופן 
 שבו כל מרכיב במאזן זה מחושב באופן דטרמיניסטי ואיננו מוערך.

קמ"ר של סלעי מדבר חשופים  6.0"מ המנקז ק 5.2איסוף הנתונים בוצע בנחל יעל, נחל אכזב באורך 
ק"מ צפונית למפרץ  5לתוך האפיק הראשי של נחל רודד, שהוא מצידו מתנקז אל נחל הערבה הדרומי 

 אילת.
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 13 מאמר

Floods in environments of extreme aridity: hydrological aspects 

 קיצון: היבטים הידרולוגיים-שיטפונות בסובב צחיח

Asher P. Schick 
/ Horizons in Geography  1990, אופקים בגאוגרפיה No. 31, pp. 227-243, 

https://www.jstor.org/stable/23701560 
 
 

מ"מ,  50של בניגוד ליבשת אמריקה הצפונית, בה מצויים רק שטחים מזעריים בעלי גשם שנתי ממוצע 
קיצון. אפריקה היא בעלת -התברכו חלקים אחרים על פני כדור הארץ באזורים נרחבים של אקלים צחיח

מיליון קמ"ר;  5.5-צפון, בשטח כולל של כ 30- 20השטח הגדול ביותר, עם חגורה רציפה בין קווי רוחב  
י וסיני חודרים אך בקושי, מתוך המרחבים הענקיים של סהרה, אפילו ההרים הגבוהים של אחגר, טיבסט

מ"מ לשנה,  10-30מ"מ. מאידך, כמחצית ממדבר סהרה מאופיינת ע"י  50אורוגרפית, את קו הגשם של 
 ואף פחות.

קיצון על פני כדור הארץ אינם מכוסים בחוליות )דיונות(. -רובם הגדול של השטחים בעלי אקלים צחיח
לה ליצירת נגר, וזאת על אף תכונות חידור בהיותם חשופים מצמחיה, רגישים מרבית השטחים הא

 גם לשיטפונות.  -מעכבות, ובאותם שטחים בהם הם זוכים לעוצמות גשם המספיקות לכך 
קיצוניים. בניגוד -צורות נחליות )פלוביאליות( טבועות היטב בנופיהם של מרבית האזורים הצחיחים

אלה הן תוצר של תהליכים המתרחשים לדעות שרווחו במאה האחרונה, שהופרכו מכבר, רוב הצורות ה
בהווה או, לפחות, משתמרים במצבם זה ע"י תהליכים אלה. אירועי שיטפון מדברי לא מעטים, אליהם 
נקלעו תיירים מנוסים, השפיעו השפעה טראומטית על הצופים בהם, וזאת בגלל פתאומיותם ועוצמתם 

 , אך הבסיס ללימודם המדעי עדיין דל. רועים כאלה שכיחיםיתיאורים חיים ומרתקים של א .האדירה

האם שיטפונות במדבר הקיצון שונים במהותם מאלה של האזורים המדבריים הלחים יותר? או האם 
זהו רק עניין של דרגה ועוצמה, אך התהליכים הבסיסיים ותוצרי הנוף הינם זהים? לשאלה זו אין עדיין 

מעש, רמה נמוכה של עניין יישומי וקשיים -חסרתמענה; מעט מדי נתונים, תקופות ארוכות של המתנה 
שבריחוק הם חלק מהסיבות לכך. ההתפתחות המהירה באחדות ממדינות נפט שחונות אקלים בשנים 
האחרונות העמידה את המתכננים, בפעם ראשונה בקנה מידה רחב, בפני האתגר של שיטפונות 

לפחות עוד מספר שנים עד שהמידע  קטסטרופליים ומשמעויותיהם הגיאומורפיות. עם זאת, יחלפו
ומחקרים שינבעו ממנו ישתלבו במרקם המדעי. סקירה זו, בנושא שיטפונות בסובבים צחיחים קיצוניים, 
מתבססת, אפוא, במידה מכרעת על תוצאות המחקר שנעשה בידי חוקרים ישראלים בדרום הנגב וסיני 

 בעשרים השנים האחרונות.
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 14מאמר 

Observations of desert flood bores 

 תצפיות על גלי החזית של שיטפונות במדבר

Marwan A. Hassan, 1990 

EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS,  Volume15, Issue5, August 1990, Pages 481-485. 
https://doi.org/10.1002/esp.3290150512 

 איש קשר:
Prof. Marwan Hassan, The Department of Geography, Vancouver Campus Vancouver, BC Canada. 

marwan.hassan@geog.ubc.ca 

 

במחקר בוצעה סדרה של מדידות במהלך שיטפונות בנחל אוג, נחל מדברי המנקז את החלקים המזרחיים 
ל הרי ירושלים לפני שהוא חוצה את מדבר יהודה הצחיח לכוון ים המלח. כמות המשקעים התחתונים ש

מ"מ בחלקים התחתונים.  100מ"מ בחלקים העליונים של אגן הניקוז ועד  400השנתית הממוצעת נעה בין 
ק"מ מזרחית  30 -אתר המחקר הוא מקטע ערוץ נחל עם גדות תלולות במישור הורקניה )מדבר יהודה(, כ

קמ"ר. קטע המחקר  90-מ'( שטח של כ 12עד  5לירושלים, אשר מנקז במיקום זה )דרך אפיק ברוחב 
מ' כולל כמה מבני שרטונות, ערוצונים בתוך השרטונות, וקו מצוקים עם שני מפלים  1000 -באורך של כ

ל פני . גודל הגרגר החציוני של חומרי הסחף שע0.014סלעיים קטנים. שיפוע המדרון הממוצע הוא 
 מ"מ בשרטונות.  35-מ"מ ל 6השטח נע בין 

. אומדנים עקיפים, המתבססים על 1986מדידות זרימה באירועי שיטפון לא בוצעו בנחל לפני שנת 
ה לאירוע ימ"ק לשני 15עד  10מודלים כלליים שפותחו לחישוב זרימות בנגב, הגיעו לכמות סחף של 

בוצעו כמה  1988 -1986בממוצע(.במהלך חודשי החורף בשנים ממוצע )כחמישה אירועי שיטפון בשנה, 
תצפיות ומדידות הידרולוגיות במהלך אירועי זרימה בנחל. גלי החזית היו תלולים, ומהירות ההתקדמות 
של גל החזית השתנתה במורד הזרם ונשלטה על ידי הגיאומטריה של הערוץ המקומי. בחלקי הערוץ 

ת כפולה מזו שבקטעי הנחל הרחבים, וחלוקי נחל קטנים נסחפו הצרים, התקדם גל החזית במהירו
אחוז מזו של המהירות הממוצעת בזמן  50 -המהירות הממוצעת של גל החזית הייתה כ במורד הזרם.

שיא השיטפון. בגלי חזית רדודים ניתן היה להבחין בבועות אויר על פני המים, מה שלא קרה באירועי 
 זרימה עמוקים ומהירים יותר.
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 15מאמר 

Runoff events in the Negev, Israel 

 אירועי נגר עילי בנגב

Arie Ben-Zvi & Isabela Shentsis  
The Hydrology-Geomorphology Interface: Rainfall. Floods, Sedimentation, Land Use (Proceedings of 

the Jerusalem Conference, May 1999). IAHS Publ. no. 261, 2000. 
 

Arie Ben-Zvi, Israel Hydrological Service, e-mail: arieb20@water.gov.il  :איש קשר 
 

 

הישראלי, שנאספו במסגרת פרויקט של נציבות המאמר מסכם דיווחים ונתונים של השירות ההידרולוגי 
המים שנועד להעריך מחדש את פוטנציאל השימוש הקיים של מים בנגב. המודלים פותחו על ידי ניתוח 
נתונים שהתקבלו מרשת רחבה של תחנות הידרומטריות המופעלת מזה עשרות שנים על ידי השירות 

שרות הקלטה המופעל על ידי סוללה, שיכול לעבוד ההידרולוגי, כל תחנה מצוידת במד מפלס מים עם אפ
ללא השגחה במשך כשמונה חודשים. במחקר מוצגים בצורה כללית מאפיינים כמותיים של אירועי נגר 
עילי באזור הנגב הצחיח של ישראל, התואמים לאזורים צחיחים אחרים. התוצאות העיקריות 

ריך את התדירות והגודל של אירועי הנגר, והשני האחד חוזה ומע ;מתומצתות לשני מודלים הידרולוגיים
  מעריך את הפסדי ההסעה בחלקי הערוץ השונים.

המודל הראשון מורכב מנוסחאות סטטיסטיות המתארות את תדירות ההתרחשות של אירועי הזרימה 
במהלך השנה, מספר האירועים בשנה, התפלגויות של שיאי אירועי ההשקעה, עצמת האירועים באתרים 

המודל השני משלב מידע ליתוסטרטיגרפי מילולי עם  דדים והרחבות אזוריות של הנוסחאות הללו.בו
נתונים של נפחי זרימה בתחנות מדידה, הנותנות הערכה כמותית של תוספת הערוץ והפסדי ההסעה, 
ההפסדים המוערכים מחולקים בין האידוי לאוויר והחלחול לאקוויפר. המודלים מתייחסים לתחום 

יפי ולמיקום הגיאוגרפי, כאשר המיקום משקף שינויים מרחביים במאפיינים הפיזיים הקובעים את ספצ
 תהליכי ייצור הנגר העילי ואת תהליכי הזרימה.
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 16 מאמר

Assessment of transmission losses and groundwater recharge from runoff events in a reach of 
Nahal Paran, Israel 

 
 הערכת אבדן התמסורת והעשרת מי תהום מאירועי זרימה במקטע של נחל פארן, ישראל

 
Isabela Shentsis, Lev Meirovich, Arie Ben-Zvi, and Eliyahu Rosenthal 

Israel Hydrological Service, 2001 
Israel Journal of Earth Sciences; 50: 187–199 

DOI: 10.1560/AX2L-MVY7-YQTB-EBAJ 
 

Arie Ben-Zvi  :איש קשר  
Israel Hydrological Service, , Jerusalem, Israel   

e-mail: arieb20@water.gov.il 

 
 
 

המחקר מעריך את אבדן התמסורת והעשרת מי התהום מאירועי זרימה באחד המקטעים של נחל פארן, 
, המספק הערכות לאפיקי מים באזורים צחיחים שבהם ליתוסטרטיגרפי-על ידי שימוש במודל הידרולוגי

 נתונים ומדידות הידרולוגיות ומטאורולוגיות אינן שלמות. 
. אבדן פונקציית הפסדוהמודל מורכב ממשוואת מאזן המים בטווח שבין תחנות הידרומטריות 

תמסורת לסך הזרימה ליטוסטריגרפי ויחסים מוגדרים בין אבדני -התמסורת מסתמך על ניתוח הידרולוגי
 הנכנסת לקטע הנחל.

 
ק"מ, בין תחנות חלמיש וצוואר הבקבוק. לאורך מקטע  20המודל נוסה במקטע של נחל פארן שאורכו 

-נאמדת ב(  (lateral inflowמליון מ"ק, תוספת של הנגר הצידי 3-זה, הספיקה השנתית הממוצעת היא כ
מליון מ"ק. אובדן התמסורת מחולק לתוך ערוצי זרימה  1.7-מליון מ"ק, ואובדן התמסורת כ 2.0

 )שמתאדים לאחר מכן( ולחלחול לעומק, שמעשיר את מי התהום. 
 

מליון מ"ק,  1.6-הנפח השנתי הממוצע של העשרה פוטנציאלית של מי תהום מאירועי זרימה מוערך בכ
בערך  7ון גדולים. הנפח שתרם אירוע גדול של פעם במאה שנה הוא פי כמעט הכל מאירועי שיטפ

מהכמות השנתית הממוצעת, אך העשרת מי התהום ברוב השנים היא קטנה מאוד, אם בכלל. מרבית 
 המים המחלחלים מעשירים את אקוויפר תצורת חצבה.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1560%2FAX2L-MVY7-YQTB-EBAJ
https://www.researchgate.net/profile/Arie_Ben-Zvi
mailto:arieb20@water.gov.il


 
 

30 
 

 17 מאמר

Factors affecting infiltration process of floodwaters in hyper-arid regions - an example from 
Nahal Zin 

 דוגמה מנחל צין -טפונות באזור צחיח יגורמים המשפיעים על תהליך החידור בש

Uri Schwartz and Asher Schick 
/ Horizons in Geography 2003, אופקים בגאוגרפיה,No. 57/58, pp. 89-111 

https://doi.org/10.1002/hyp.10826 

 urisc@geo.haifa.ac.ilאיש קשר: פרופ' אורי שוורץ, אונ' חיפה, 

 

האגן בו זורם נחל  ק"מ באפיק נחל צין, וממוקם בחלקו התחתון של 5.5-המחקר התבצע במקטע של כ
צין בבקע הערבה לעבר ים המלח. המחקר מתמקד בחידור מים לתוך תשתית אלוביאלית בזמן שיטפון 

 ) בנחל צין, ובמהלכו בוצעו מדידות ישירות של תפוצת הלחות באפיק הפעיל בזמן שיטפון באמצעות
TDR - Time domain Reflectometry)  ונחפרו שלוש תעלות באלוביום שחשפו את המשקעים

 האלוביאליים עד לתשתית הסלע )חוואר(. 

 14-המשקעים האלוביאליים תוארו בפירוט ונדגמו לצורך ניתוח התפלגות גודל גרגר. ניתוח הנתונים מ
אלוביום ניתוח דפוסי הזרימה ב.  Brg-ו Mpl שיטפונות כלל מאזני מים לקטע האפיק בין תחנות המדידה

התבסס על נתוני הלחות והיחסים בין פרופילי לחות דינמיים ובין הזרימה העילית. מאזני המים באפיק 
תכונות האלוביום סווגו המוליכות ההידראולית האפקטיבית. שימשו גם לניתוח איבודי המים, וחישובי 

רימה בתוך האלוביום. קטגוריות ערוכות בשני מבנים שכבתיים עיקריים, שיש להם השפעה על הז 5-ל
מ/שעה, תלוי בשיטת החישוב. זמן הגעת חזית  1.54- 3.73המהירות המדודה של חזית ההרטבה הייתה 

ההרטבה לחיישנים תלוי בעומק החיישן, לחות קודמת ובמרקם ובמבנה של השכבות מעל החיישן. 
ה נעה כלפי מטה ובמורד הובחן תהליך משני של חידור מים מהיר בנתיבי זרימה מועדפים, חזית ההרטב

מ'/שניה,  1.6האפיק. התנועה של החזית לרוחב כמעט לא קיימת. ממוצע מהירות גל השיטפון היה 
כאשר הזרימה באלוביום הייתה קטנה בארבעה סדרי גודל. רוב הזרימה באלוביום בשעתיים הראשונות 

  של השיטפון היא בתנאי אי רוויה.
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 18 מאמר

 שנים של חקר המדבר 38 -אגן מחקר נחל יעל 

 יהודית לקח ואשר שיק 
   אופקים בגאוגרפיה, 2003 , 57/58, 26-43
https://www.jstor.org/stable/23710632 

 
The Department of Geography and Environment  לקחאיש קשר: יהודית,    

The Faculty of Social Sciences, Bar-Ilan University  Email: judith.lekach@mail.huji.ac.il 

 

ההקמה של נחל יעל כאגן מחקר באמצע שנות השישים של המאה העשרים הייתה ציון דרך ראשון 
כמותית בישראל. היא באה על רקע המעבר מן -בבנייתה של הגיאומורפולוגיה התהליכית

הגיאומורפולוגיה הקלאסית המתארת צורות נוף, לגיאומורפולוגיה כמותית המנסה להבין את 
. אתרי המחקרים 19-התהליך שהחל לקראת סוף המאה  -הנוף ולכמתם התהליכים היוצרים את 

הראשונים הוקמו באזורים המיוערים של ארצות הברית בראשית המאה העשרים, בניסיון לפתור את 
בעיית סחיפת הקרקעות שנגרמה מכריתת עצים מסיבית ובלתי מבוקרת לצרכי תעשיית העץ 

 המתפתחת. 
ות הברית אגני מחקר רבים אשר הוקמו על ידי גופים ממשלתיים בשנות השישים פעלו ברחבי ארצ

מתוך הבנה כי פתרון בעיות סביבתיות כמו סחיפת קרקעות, שיטפונות והשקעת סחף, יכול לבוא רק 
אגן ההיקוות. מדיניות זו והחסר בידע  -על בסיס הבנת התהליכים המתרחשים בתוך המערכת הטבעית 

לם הביאו את מכון המחקר של צבא ארצות הברית לממן את הקמתו כמותי על אזורי המדבריות בעו
 של אגן מחקר נחל יעל באזור הצחיח קיצון של דרום הנגב.

התפיסה שעמדה מאחורי הקמתם של אגני המחקר בארצות הברית ושל נחל יעל בישראל מבוססת על 
של המערכות הטבעיות.  מדידה ארוכת טווח של פרמטרים מורפולוגיים והידרולוגיים החיונית להבנה

תפיסה זו שרירה וקיימת גם כיום, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בעקרונות המדיניות החדשה של המועצה 
הלאומית למחקר בארצות הברית. בישראל מהווה אגן מחקר נחל יעל אבן דרך לאגני מחקר נוספים, 

 .נחל אורן שבכרמל -שהוקמו עם השנים בנגב ולאחרונה גם בצפון הארץ 
היות ונחל יעל הוא אגן המחקר הראשון שהוקם בישראל, תולדותיו הם במידה רבה תולדות ההתפתחות 
המדעית של הגיאומורפולוגיה המדברית, תוך שימת דגש על יחסי הגומלין בין פני השטח לתפוקות 

לוותה בהשקעה רבה במיפוי טופוגרפי,  1965המים והסחף. הקמתו של אגן מחקר נחל יעל בשנת 
 1ברווח אנכי של  -מורפולוגי וגיאולוגי מפורטים וכן בבניית מערך המכשור באגן. המפה הטופוגרפית 

שימשה בסיס למפות נושאיות כמו מפת רשת הניקוז ומפה מורפולוגית.  1:1,250 -של   מ' בקנה מידה
הראשון  ומהוות בסיס למחקרים הנערכים כעת באגן. בעשור GISמפות אלה נמצאות היום על רשת ה 

 לפעילותו של אגן נחל יעל הייתה בו צפיפות המכשור ליחידת שטח הגבוהה בעולם. 
שנות המחקר הראשונות בנחל יעל היו שנים של איסוף נתונים ולימוד התהליכים יוצרי הנגר ומסיעי 
הסחף באזור הצחיח קיצון של דרום הנגב. לחוקרים התברר עד מהרה כי בחקר המדבר עליהם להתאזר 

סבלנות רבה, שכן, לא בכל שנה היה מה למדוד. השונות הגבוהה בגשם יצרה מצב בו לא בכל שנה היו ב
 זרימות בנחל, אולם כך ניתן היה ללמוד על תדירותם של תהליכים יוצרי נגר באזורי מדבר.
איסוף הנתונים המתמשך, התופעות שנצפו והתהליכים שהלכו והתבררו עם השנים הביאו לשינוי 

ות המקובלות, העלו שאלות שלא נשאלו בראשית המחקר ובכך תרמו  לקידום הידע על מגוון בתפיס
 תופעות ותהליכים המדברי.
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 19 מאמר

Geomorphological implications and hydrological applications of infiltration tests in a 
hyperarid region 

 הידרולוגיים של ניסויי חידור מדרוניים בסובב צחיח קיצוןהשלכות גאומורפולוגיות ויישומים 

Noam Greenbaum, Oded Salmon and Asher Schick  
No. 57/58 (2003 - תשס"ד), pp. 44-69 Horizons in Geography /אופקים בגאוגרפיה  

https://www.jstor.org/stable/23710633 

 איש קשר :
 noamgr@geo.haifa.ac.il , פרופ' נועם גרינבאום, אונ' חיפה

 

במחקר בוצעו ניסויי חידור באמצעות סימולטור גשם נייד על פני מדרונות סלע וקולוביום שונים 
של דרום הערבה. קצבי החידור הסופיים שנתקבלו עבור מדרונות סלע שונים הם  בשוליים המערביים

מ"מ/שעה, ועבור מדרונות קולוביאלים  20-30מ"מ/שעה, עבור מדרונות קולוביאלים תלולים  0.6-5
 מ"מ שעה.  10-15מתונים 

 2-5לאחר מ"מ/שעה ו 60דקות של גשם בעוצמה קבועה של  0.5-2הנגר מתפתח על פני מדרונות לאחר 
 44-26אחוז, ו  81-51דקות על פני מדרונות קולוביאלים. שעורי הנגר העילי על פני מדרונות סלע הם 

אחוז על מדרונות קולוביאלים. הגורמים העיקריים המשפיעים על החידור במדרונות סלע הם: המרקם 
 )קשר חיובי(.והמבנה של הסלע )כוון השכוב ביחס למדרון(, השיפוע )קשר שלילי( והסידוק 

במדרונות קולוביאלים הגורמים העיקריים הם: השיפוע )קשר חיובי(, שעור הכיסוי החצצי )קשר שלילי(,  
-גודל האבנים )קשר חיובי(. במדרונות המתונים נמצא קשר שלילי בין החידור למרקם השכבה התת

 אבנית הקשור לצבירת האבק הפדוגנטית של בסיס המדרון.

ידור ועקומי החידור הותאמו ליחידות ליתולוגיות וגאומורפולוגיות שונות בשני אגני תוצאות ניסויי הח
קמ"ר( בתחום הניקוז של  0.18אגן ) -קמ"ר( ועבור תת 0.05 -בנחל יעל )שטח ניקוז  50אגן -תת -ניקוז 

ם אילת. בעזרת מפות חידור אלה חושבו כמויות הגשם העודף והנגר במהלך סופת גשם ידועה עבור אות
מכלל הגשם, הוערכו  11%-מהגשם העודף ובכ 34%אגני ניקוז. איבודי התמסורת המדרוניים הסופתיים, 

. שיטת חישוב זו מצמצמת את 50אגן -ע"י השוואת נפח הגשם העודף המחושב למדידות נפחי נגר תת
ים הנחות היסוד הנדרשות עבור חישובי נגר בשיטות המקובלות, היא ישימה יותר לאזורים צחיח

 ומאפשרת הערכות מדויקות יחסית של נפחי נגר ואיבודי תמסורת מדרוניים.
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 20 מאמר

Urbanizing alluvial fans as flood-conveying and flood-reducing systems: lessons from the 
October 1997 Eilat flood 

  למערכת הגנה מוחלטתהולכת שיטפונות במרחב העירוני על פני מניפות סחף כחלופה 

Tamir Grodek, Judith Lekach and Asher Schick 
Horizons in Geography / אופקים בגאוגרפיה,No. 57/58  ,2003 '70-88, עמ  

https://www.jstor.org/stable/23710634 

לגיאוגרפיה/ האוניברסיטה העברית בירושליםד"ר תמיר גרודק, המחלקה         איש קשר: 
t.grodek@gmail.com 

 

על פני מניפות סחף רבות באזורים המדבריים של העולם, מחליף המרחב האורבני את האזורים 
עת סחף והתמתנות אנרגיית ידי שינויים בנתיבי הזרימה, השק הטבעיים שהיו נשלטים בעבר על

הזרימה. תשומת הלב לתהליכים אלו בסובב הצחיח הייתה בדרך כלל מזערית לנוכח פרקי הזמן הארוכים 
יחסית בין אירועים שטפוניים, אשר יצרו אשליה של בטחון מדומה ואפשרו התיישבות נרחבת לפני 

 שהתושבים נאלצו להתמודד עם הבעיה.

חזור מבחינת מערכות המים והסחף -ובבניית התשתיות, יוצר מצב אלכל שלב בהתפתחות העירונית 
הטבעיות בחלקים נרחבים יותר ויותר של מניפת הסחף. הקטנת המרחבים הפתוחים הדרושים למעבר 

על  1949העיר אילת הוקמה בשנת  השיטפונות והסחף מקשה על תכנון אופטימלי להגנת העיר מפניהם.
גבי סדרה של מניפות סחף קטנות למרגלות חזית ההרים הפונה למפרץ אילת. במהלך השנים העיר 
התפשטה על פני מניפות הסחף עד לחזית ההרים ואירועי גשם גורמים לחדירת זרימות לעיר עצמה. 

את בעיית השיטפונות והנזקים האזור הצחיח קיצון ותקופות ארוכות יחסית ללא שיטפונות השכיחו 
זמן קצר לאחר התרחשותם, ולהזנחה כוללת של צנרת הניקוז העירונית שלא נעשה בה שימוש שנים 

 רבות. 

שנים  16, ובאה לאחר 1949הייתה השנייה בעוצמתה מאז שנת  1997סופת הגשם שהתרחשה באוקטובר 
העיר עד סמוך לחזית ההרים יוצרת  ללא אירועים משמעותיים בהן הוכפל שטחה של העיר. התפרסות

מצב בו השיטפונות מהאזור ההררי יכולים עתה לחדור למרחב העירוני כמעט ללא שטח הפרדה טבעי. 
, השילוב בין מאפייני 1997אולם, למרות כמויות הגשם והעוצמות הגבוהות שאפיינו את אירוע אוקטובר 

היו מינימליים. המבנה העירוני של העיר כולל הסופה והתשתית העירונית יצרו מצב בו הנזקים לעיר 
נתיבי תחבורה, שבילים, אזורי חניה ואזורים פתוחים, כמעט ללא רצף זרימה ביניהם כך שחלק מהזרימה 
נאגם באוגרים מקומיים לא מתוכננים וחלקה מתפצל למספר רב של נתיבי זרימה. התוצאה הייתה 

 ן ארוך ונזקים קטנים יחסית למרחב העירוני.התמתנות מהירה בספיקת השיא, זרימה למשך זמ

מצביע על אפשרות שבה שינוי קטן יחסית  1997ניתוח מפורט של סופת הגשם שהתרחשה באוקטובר 
בקדימויות התכנון, מהגנה מוחלטת על המרחב העירוני לטובת איזון בין מערכות להולכת השיטפון 

 טווח בניהול שיטפונות בינוניים וגדולים.-וךלבין מערכות מעכבות זרימה, עשוי להוביל לרווח אר
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 21מאמר 

Rainfall–runoff modeling in a small hyper-arid catchment 

 נגר באגני ניקוז קטנים באקלים צחיח קיצון-מודל גשם

Yonatan Bahat, Tamir Grodek, Judith Lekach, Efrat Morin, 2009  
Journal of Hydrology 373 (2009) 204–217. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.04.026 

 איש קשר:
Efrat Morin, Geography Department, Hebrew University of Jerusalem.  

msmorin@mscc.huji.ac.il 

 

נגר באזורים צחיח קיצון היא משימה מאתגרת, בעיקר בגלל היעדר נתונים  -אומדן כמותי של יחסי גשם
השנים האחרונות בוצעו מעקב ומדידות של גשמים  40דידות לאורך זמן באתרים באקלים זה. במשך ממ

ום ישראל, שסיפקו נתונים ייחודיים של נגר עילי, קמ"ר( בדר 0.5ושיטפונות באגן הניקוז של נחל יעל )
-משקעים והידרוגרפים באזור צחיח קיצון. במאמר זה אנו מציגים מחקר המתמקד במודלים של גשם

קמ"ר(. המודל המבוסס על אירועי זרימה כולל את  0.05נגר באגן ניקוז משני של נחל יעל )בשטח של 
 תוב מסלול הערוצים.חישוב עודפי גשמים, שיפוע המדרונות וני

מקצב ההתאדות  3% -האקלים באזור הנחקר מוגדר כצחיח קיצון, כלומר כמות המשקעים היא פחות מ
מעלות במהלך הקיץ,  50-יכולה להגיע גם ל ךאמעלות,  25הפוטנציאלי. הטמפרטורה הממוצעת היא 

מ"מ עם שונות  28מ"מ. ממוצע הגשמים השנתי הוא  2800כשההתאדות הפוטנציאלית הממוצעת היא 
בקוטר קטן קטיביים בקונגדולה משנה לשנה. מרבית אירועי הגשם הם מקומיים, ומקורם בתאים 

המתפתחים עם חדירות של מערכות אפיק ים סוף, בעיקר באביב ובסתיו. הגשם מתאי הקונבקציה הוא 
קשורים לחדירת שקעים קצר ואינטנסיבי ויש לו שונות מרחבית גבוהה. אירועי הגשם האחרים באזור 

ממזרח הים התיכון המגיעים מדי פעם עד לדרום הנגב ולסיני. אירועים אלה, המכסים אזורים גדולים 
יותר ונמשכים זמן ארוך יותר, מתרחשים בעיקר בחורף, ומאופיינים בדרך כלל בעוצמות גשם נמוכות 

 יותר.

המאמר מציע מתודולוגיית דגימה מחדש שני פרמטרים של המודל חושבו על ידי כיול תהליך החידור. 
ודאות -( לגזירת פרמטרים אופטימליים לטווח האיcalibration group compositionשל קבוצת הכיול )

( נמצאו מהימנות יותר ורגישות פחות Log-based objective functionsשלהם. פונקציות לוגריתמיות )
 להרכב קבוצת הכיול.  (non-log functionsמפונקציות לא לוגריתמיות )

ההתאמה שהושגה בין ההידרוגרפים של הנגר שנצפו וחושבו לאירועי הכיול והתיקוף נחשבת טובה 
יחסית למחקרי מודלים אחרים באזורים צחיחים וצחיחים למחצה. המחקר מצביע על כך שסכמת הכיול 

המייצג את חלוקת  ( מתפקד טוב יותר מאשר מודלlumped modelבה נעשה שימוש, מודל מקובץ )
שטח אגן הניקוז לשלושה תת תחומים. בנוסף, השימוש בנתוני גשם מכמה מכשירי מדידה משפר את 
תחזית הנגר לעומת קלט של מד גשם בודד. נמצא כי אי וודאות במדידת כמות הגשמים גורמת לחוסר 

 בלבד.הוודאות בתחזיות הנגר, ואילו לאי הוודאות של הפרמטרים יש השפעה מינורית 
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  22מאמר 

  
Towards flash-flood prediction in the dry Dead Sea region utilizing radar rainfall information 

 לקראת חיזוי שיטפונות בנחלי ים המלח המבוסס על נתוני גשם ממכ"ם מטאורולוגי

 אפרת מורין, יעל יעקבי, שילה נבון וארז בית הלחמי 
Advances in Water Resources, Volume 32, Issue 7, July 2009, Pages 1066-1076 

https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2008.11.011 

  
 איש קשר :   

Efrat Morin, Department of Geography, Hebrew University of Jerusalem, Israel  
msmorin@mscc.huji.ac.ilEmail:   

 

המחקר בוצע באגן ההיקוות של נחל דרגה ונחל ערוגות במדבר יהודה תוך התבססות על נתונים שנאספו 
, והתמקד בחיזוי שיטפונות באזור ים המלח. המחקר )שהוא אחד הראשונים מסוגו 1991-2001בשנים 

באזורים צחיחים( התמקד בפיתוח הליך הערכה כמותית של נתוני גשם, על מנת להתריע מפני שיטפונות 
 בזק באזור ים המלח, ולהעריך את דיוק נתונים אלו.

ת דלילות של מדי גשם, לא הצליחו לתאר היטב שיטות החיזוי הישנות שהסתמכו על הערכות מרשתו
חיזוי  .את השונות המרחבית של הגשמים, בשל שונות גדולה במיוחד בזמן סערות הגורמות לשיטפונות

שיטפונות בצורה מדויקת ויעילה באמצעות מודלים מספריים התאפשר רק בעשורים האחרונים, שבהם 
משקעים, כמו מכ"ם מטאורולוגי וחיישנים על חל שיפור באמצעי טכנולוגיית החישה מרחוק של 

 טכנולוגיות אלה שיפרו את היכולת לבצע הערכות כמותיות של המשקעים.  .לוויינים

מטאורולוגי )הנמצא מחוץ לאזור המחקר(, מנתונים ממדי  םהשיטה מתבססת על איסוף נתונים ממכ"
גשם בשטח המחקר ומתחנות הידרולוגיות בנחלים. המודל ההידרולוגי משתמש בנתוני הגשם ומחשב 

פי קריטריונים שהוגדרו -את הזרימה במוצא אגן ההיקוות, וכך אמור לספק התרעה מפני שיטפון על
מודל החיזוי התבסס על מספר פרמטרים הכוללים  האפיק(.מראש )זרימה בגובה הטרסה הראשונה של 

המחקר מראה כי  את קצב החידור וערך הסף לנגר באזור ההיקוות, הילוך הגאות והחלחול באפיקים.
ם מטאורולוגי לאגני ההיקוות ”קיימת אפשרות של יישום מודל התרעה משיטפונות מבוסס נתוני מכ

המודל יהיה . התרעות שווא 30%חה בהתרעה, עם פחות מ הצל 70% -בים המלח וניתן לקבל יותר מ
 יעיל יותר באזורים עם כיסוי מכ"ם משופר ותחנות גשם צפופות יותר.
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 23מאמר 

Flash flood prediction using an uncalibrated hydrological model and radar rainfall data in a 
Mediterranean watershed under changing hydrological conditions 

חיזוי שיטפונות בזק באמצעות מודל הידרולוגי ללא כיול ונתוני מכ"ם גשם באגן ניקוז ים תיכוני 
 בתנאים הידרולוגיים משתנים

Shahar Rozalis, Efrat Morin, Yoav Yair, Colin Price, 2010  
255-17 November 2010, Pages 245 ,2–lume 394, Issues 1Vo, Journal of Hydrology 
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שיטפונות הבזק גורמים לחלק מאסונות הטבע הקשים באירופה, ובמיוחד באזורים הים תיכוניים שהינם 
י אדם. המורכבות של פגיעים במיוחד. הם עלולים לגרום נזק הרסני לרכוש, לתשתיות ולאובדן חי

התהליכים הגורמים לשיטפונות ותלותם בגורמים שונים הקשורים לתכונות אגן הניקוז ומאפייני 
המשקעים, הופכים את חיזוי השיטפונות למשימה קשה. במחקר זה, כחלק מפרויקט האיחוד האירופי 

כדי לדמות אירועי (, השתמשנו במודל הידרולוגי ללא כיול EU-FLASH projectלמחקר שיטפונות )
קמ"ר בישראל, לניתוח משופר של הגורמים השונים המשפיעים  27זרימה באגן ניקוז ים תיכוני בגודל של 

על השיטפונות והבנתם. אזור המחקר כלל את אגני הניקוז של נחל מרחביה ונחל חרוד, המנקזים אגן 
 ניקוז באקלים ים תיכוני אל האזור הצחיח למחצה של בקעת הירדן.

נגר ובשיטת הגל הקינמטי לניתוב -המוכרת לצורך חישובי גשמים SCSהמודל מבוסס על שיטת עקומת 
ומחקרי שטח שימשו להגדרת הפרמטרים  GIS(. נתונים קיימים זמינים ממפות, flow routingזרימה )

 של המודל, זאת מבלי לבצע כיול נוסף כדי להשיג התאמה טובה יותר בין נתוני זרימה מחושבים
לנמדדים. נתוני הגשמים שהוזנו למודל התקבלו מנתוני מכ"ם ברזולוציה גבוהה של זמן ומרחב 
שהותאמו לנתוני מדי גשם. בסך הכל נותחו עשרים אירועי זרימה שהתרחשו בתוך שטח המחקר 

 שנה. 15בתקופה של 

רמתם הכללית  המודל הראה יכולת טובה, בדרך כלל, בניבוי השיא של שיטפונות בזק, שסווגו על פי
כל האירועים ברמה הגבוהה נחזו באופן נכון. נמצא כי המודל מנבא היטב  .)נמוכה, בינונית או גבוהה(

בעיקר את השיטפונות שנוצרו כתוצאה מאירועי סערה קונבקטיביים, אינטנסיביים וקצרים. לעומת 
אופייניות בפריסה רחבה זאת, תוצאות המודל של זרימות מתונות ונמוכות שנוצרו בגלל סערות חורף 

יותר, היו גרועות למדי. למידת הפיתוח העירוני הייתה השפעה רבה על כמות הנגר וספיקות השיא, עם 
רגישות גבוהה יותר לאירועי זרימה מתונים ונמוכים. גם תהליכי הנעת תחילת השיטפון התאפיינו 

 ע סערה ספציפי.ברגישות גבוהה מאוד להתפלגות הזמנית של עוצמת הגשם בתוך אירו
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Water quality and discharge of the Lower Jordan River 

 איכות המים וספיקות בנהר הירדן התחתון

Noa Hillel, Stefan Geyer, Tobias Licha, Saed Khayat, Jonathan B. Laronne, Christian Siebert. Journal 
of Hydrology, Volume 527, August 2015, Pages 1096-1105. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.06.002 

 איש קשר:
Jonathan B. Laronne, Ben-Gurion Univ. of the Negev, Israel. 

 john@bgu.ac.il 

 

זרימת המים העיליים המתוקים בנהר הירדן התחתון הוגבלה בעשורים האחרונים, בעיקר בגלל שימוש 
, 90% -גובר במים לחקלאות ובנית סכרים על היובלים עיקריים, מה שהקטין את הזרימה השנתית ב

ת מים מזוהמים ומלוחים. בקצהו הדרומי של נהר הירדן )באזור כשמרבית הזרימה שנותרה היא ממקורו
ק"מ צפונה משפך הירדן לים המלח( נבנתה תחנה הידרומטרית לניטור  8-אל יהוד, כ-אתר הטבילה קסר

ומדידת הזרימה, שתפקידה לעקוב אחר השינויים בספיקות לאורך הזמן ולבדוק את ההידרוכימיה של 
 למשך כשנתיים. 2010נת המים. הנתונים נאספו החל מש

בנוסף לדגימה ידנית של מים, התחנה מבצעת גם דגימה אוטומטית של המים והעברת המידע באופן 
(, המאפשר קבלת נתונים בזמן אמת. בכל הדגימות בוצעו אנליזות ECסלולרי )כולל חיישני מוליכות, 
( וכמה ניתוחי עקבות איזוטופים Na ,2Ca  4, SO-, Cl+, K2 +Mg  ,Br+לזיהוי מרכיבי יונים מרכזיים )

 שנבחרו. מידע על משקעים ואירועי שיטפונות התקבל מבסיס הנתונים של רשות המים.
נמצאה מגמה עונתית הפוכה בין המוליכות החשמלית לבין מפלס המים, אם כי ערכים קיצוניים 

כוז גבוה של יונים מתייחסים לאירועי שיטפונות בתקופת הגשמים. ערכים גבוהים של מוליכות, רי
( וקשורים  clockwise EC–Q hysteretic relations) EC – Qעיקריים ואירועי שיטפון מאופיינים ביחסי 

 ככל הנראה להמסת מלחים על ידי הגשמים היורדים באגן הניקוז. 

הוי ניתוחי האיזוטופים חושפים ליתולוגיה וזרימות שפכים כתורמים העיקריים למליחות; הם שימשו לזי
אירועים שאינם קשורים לנגר )כלומר, למשקעים באזור(. הניטור הרציף והמתמשך הוא כלי חיוני להבנת 

והיא גם קריטית לזיהוי אירועים קיצוניים המתרחשים  ,זוהשינויים ארוכי הטווח במערכת דינאמית כמו 
 באזור. על עולם החי והצומח חמורהבמהירות ולעתים רחוקות, אירועים שיש להם השפעה 
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 Water balance estimation under the challenge of data scarcity in a hyperarid to 
Mediterranean region 

 קיצון עד ים תיכוני-הערכת מאזן המים במצב של מחסור בנתונים באזורי אקלים צחיח

Agnes Sachse, Christian Fischer , Jonathan B. Laronne , Hanna Hennig, Amer Marei , Olaf  
Kolditz, Tino Rödiger. 2017  

Hydrological Processes, Volume31, Issue13, 30 June 2017, Pages 2395-2411. 
https://doi.org/10.1002/hyp.11189 

 
קשר: נשיא  

Tino Rödiger, Department of Catchment Hydrology, Helmholtz Centre for Environmental 
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ניתוחים של מאזני מים הם חשובים ביותר לצורך הערכת משאבי המים באזורים צחיחים וצחיחים 
מודלים למחצה, אך המחסור בנתונים שנמדדו לאורך השנים הוא לעיתים הקושי המרכזי לבניית 

הידרולוגיים באזורים אלה. מטרת המחקר היא ניתוח וחישוב משאבי המים הטבעיים שמתחת לפני 
הקרקע, באגני הניקוז בצידו המערבי של ים המלח, אזור בעל רגישות גבוהה ביותר לכמויות המשקעים 

קד בתת היורדות בשונות קיצונית בזמן ובמרחב, וכתוצאה מכך גם להעשרת מי התהום. המחקר מתמ
הקרקע של אגני הניקוז ובהחלת הממצאים על מודל זרימת מי התהום בקנה מידה גדול, ובסופו של 

 דבר בהערכת זרימת מי התהום לים המלח.

( שפותח במקור לים התיכון, לאזור הצחיח קיצון J2000gבמחקר מיושם מודל הידרולוגי מפולג למחצה )
הנגר, הזרימות, והרשומות המטאורולוגיות הזמינות הן  של אגני הנחלים במערב ים המלח, בו נתוני

דלות ואינן רצופות. האתגר הוא ליצור הדמיה של מאזן המים, במקום בו אופי הטבע המקומי של סופות 
גשם קיצוניות יחד עם נתוני נגר חסרים, הביא לאירועי זרימה )והעשרת מי תהום( מעטים בלבד שנצפו 

 ונמדדו. 

סור בנתונים המטאורולוגים, הרחבנו את בסיס הנתונים עם נתוני גשמים ממוצעים כדי להתגבר על המח
לוי נתוני הגשמים החסרים, יחודשיים. נתוני הגשמים שהתקבלו משני לוויינים לא התאימו לצורך מ

זאת בגלל ייצוג חסר של השיפוע ההידרולוגי התלול ורזולוציית הזמן. מאחר ומודלים הידרולוגיים יש 
 במחקר זהכנגד ערכים מדודים, היעדר נתונים מספקים יכול להיות בעייתי ולכן גישת הכיול לכייל 

מבוססת על אסטרטגיה של כיול תצפיות מגוונות. במחקר חישבנו את נגר השטח הישיר של מערב  ים 
קמ"ר של מערכת  3,816קרקע אגן ניקוז של -ממוצעת עבור תתהעשרה הקמ"ר( ואת ה 1,801המלח )
 יפר הקרטיקוני באזור.האקוו
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Problems of rainfall-runoff modelling in arid and semiarid regions 
למחצה -וצחיחיםנגר באזורים צחיחים -בעיות במודלים של גשם  

D. H. Pilgrim, T. G. Chapman & D. G. Doran, 1988 
Hydrological Sciences - Journal - des Sciences Hydrologiques, 33:4, 379-400.  
https://doi.org/10.1080/02626668809491261. Published online: 24 Dec 2009. 

 מכון המחקר:
School of Civil Engineering, The University of New South Wales, Kensington, NSW 2033, Australia 

נגר עילי באזורים צחיחים וצחיחים למחצה, משפיעים  -המאפיינים הייחודיים של מודלים של יחסי גשם
כים. מודלים אלה דורשים גישות מחקריות חדשות הן על אירועים בודדים והן על תהליכים מתמש

המאמר בוחן את המאפיינים שפותחו במחקרים של אזורים לחים. העשויות להיות שונות מאלה 
הכלליים של תהליכים הידרולוגיים באזורים צחיחים ואת הבעיות שהם מציגים, הן באזורים של מדרונות 

הידרולוגיים חוזרים. -שוריים עם מאפיינים מיקרותלולים עם רצף ערוצים משתלבים והן בשטחים מי
המגוון הרחב של המאפיינים דורש גישות מחקריות נפרדות ושימוש בפרמטרים נפרדים שונות באזורים 
שונים. במאמר מוצעות כמה גישות המתאימות למודלים של אזורים מדרוניים. יודגש כי מאמר זה דן 

רים צחיחים שבהם משאב המים העיקרי הם מי התהום, יתכן נגר עילי, אך באזו -רק במודלים של גשם
 שחשוב יותר למדוד ולהעריך את העשרת מי התהום מאשר את הנגר על פני השטח. 

 סוגי המודלים העיקריים והתהליכים המשפיעים הנבחנים במאמר הם: 

 הערכת כמות המשקעים החודשית או השנתית על פני השטח.  (א)
 וגובה המים באירועי זרימה.  ( (peak flowsהערכת זרימות השיא (ב)
 מודל מתמשך של נגר הנוצר כתוצאה מגשמים, בתנאים קבועים באגן הניקוז.  (ג)
     בין שכבת הכיסוי באגן הניקוז תחתמודל מתמשך של הקשרים בין הידרולוגיית פני השטח ל (ד)

 שינויי תקופות יבשות / רטובות.             
 הערכת השינוי במאפיינים ההידרולוגיים כתוצאה משינויי אקלים.  (ה)
 הערכת השינוי במאפיינים ההידרולוגים כתוצאה משינוי בשימושי הקרקע ותהליכי מדבור.    (ו)

היעדר נתונים הוא המכשול העיקרי לפיתוח מודלים הידרולוגיים שימושיים עבור שטחים מדרוניים 
הה של קבלת נתונים כאלה והפוטנציאל הכלכלי הנמוך של מרבית באזורים צחיחים. בשל העלות הגבו

האזורים הצחיחים, אין זה סביר שהמצב ישתנה. הניסיון המקומי המצטבר ימשיך להוות אמצעי עיקרי 
בתכנון מעברי מים תחת כבישים ומסילות רכבת, ולהקמת מאגרי מים קטנים בשטח. ניסיון מצטבר זה 

לקביעה אילו שימושי קרקע יגרמו בעתיד להידרדרות סביבתית ולאובדן הוא כרגע גם האמצעי היחיד 
 הפריון. 

לאור השטח הגדול של אדמות צחיחות בעולם, הצידוק הכלכלי העיקרי לשיפור המודלים ההידרולוגיים 
עשוי להיות השימוש הפוטנציאלי בהם ככלי מקשר למודלים הביולוגיים המיועדים לחיזוי ההשפעות 

של שינויי אקלים או ניהול קרקעות. מנקודת המבט הכללית של מודלים הידרולוגיים האקולוגיות 
נגר, אך הם -באזורים צחיחים, מודלים של העשרת מי תהום הינם חשובים לפחות כמו מודלים של גשם

משתמשים בטכניקות שונות לחלוטין. יחד עם זאת, שני התחומים קשורים בתופעה של איבודי 
ות במחקר ההידרולוגי בשני התחומים במקביל יתרום להבנת התהליכים התמסורת, והתקדמ

 ההידרולוגיים של האזורים הצחיחים.
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Transmission Losses in Arid Region 

 תמסורת באזורים צחיחים איבודי

Michael O. Walters, 1990 
Journal of Hydraulic Engineering /Volume 116 Issue 1 - January 1990 

https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1990)116:1(129) 
 איש קשר:

Michael O. Walters, Dames & Moore, 1 North Dale Mabry Highway, Tampa, Fl. 

 

הידרוגרפים של נחלי אכזב באזורים צחיחים וצחיחים למחצה מתאפיינים בדרך כלל בהפחתה 
משמעותית של עוצמות הזרימה במורד הזרם, אלא אם כן יש כניסות של זרימות נוספות מיובלים 

של ההשפעה הברורה שלו זורמים בחלק זה של הנחל. תהליך זה, המכונה הפסדי תמסורת, חשוב לא ב
 על צמצום הזרימה, אך גם כמקור לטעינת מי תהום לאקוויפרים האלוביאליים שמתחת לקרקע.

רוב המחקרים הקודמים בתחום של אובדן התמסורת בוצעו באזורים צחיחים למחצה בארצות הברית. 
ת למאפייני במאמר זה, פותחו שלוש משוואות רגרסיה המשקפות את הקשרים שבין הפסדי התמסור

 איבודי תמסורתהערוץ באזור צחיח בדרום מערב ערב הסעודית. אחת המשוואות מנבאת בצורה אמינה 
קטנים הקשורים לספיקות קטנות יחסית במעלה הזרם. שתי המשוואות האחרות חזו בצורה טובה יותר 

ורת הושוו גם תמסורת גדולים הקשורים בספיקות גבוהות במעלה הזרם. נתוני אובדני התמס איבודי
לנתונים ממחקרים קודמים שפורסמו בעבר, ולמרות פיזור מסוים של הנתונים במחקר הנוכחי, הם 

 בדרך כלל תואמים לאלו שפורסמו בעבר. 

הידרוגרפים באגני ניקוז ראשיים ומשניים בדרום מערב ערב הסעודית.  19 -הנתונים במחקר זה נאספו מ
 קמ"ר. שיפועי הערוצים, כפי שנקבעו על ידי שיטת 4,930"ר עד קמ 170 -גודל אגני הניקוז השתנה מ

מ"מ  90. כמות המשקעים השנתית הממוצעת באזור נעה בין ft / ft 0.005 -ל 0.033, נעה בין שטח שווה
 מ"מ.  400-לערך ל

 מכל שטח אגן ניקוז מורכב 90%מאפייני אגן הניקוז הם אופייניים לנחלי אכזב באזורים צחיחים. בערך 
ממחשופים סלעיים וקרקעות רדודות, והוואדיות עצמם התאפיינו במדרונות תלולים עם קרקעית סחף 
שטוחה. בערוצים העליונים היו אגני הניקוז המשניים ברורים ומוגדרים היטב. בחלקים התחתונים, 

ורי לעומת זאת, עם התרחבות קרקעית העמק והצטמצמות מורדות הערוצים, נוצרו ערוצים חוצים באז
 השקעת סחף רחבים, תוך השתנות תוואי הערוצים הפעילים מאירוע שיטפון אחד למשנהו. 
הנגר העילי על פני השטח במערכת הוואדיות נוצר בעיקר על ידי סופות גשם עזות בהיקף מרחבי מקומי, 

ולות שיצרו שיטפונות בזק מקומיים טיפוסיים. השיטפונות התאפיינו בהידרוגרפים הכוללים עליות תל
ושפילה מהירה. המאפיין הדומיננטי בנגר העילי היה חידור גבוה בתשתית האפיק, וכתוצאה מכך, 
ההידרוגרפים ירדו באופן ניכר במורד הזרם, אלא אם כן הם תוגברו בכניסת מים מיובלים גדולים בחלק 

 המורדי. 

 

 

 

 

 

 

https://ascelibrary.org/author/Walters%2C+Michael+O
https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1990)116:1(129)


 
 

41 
 

 28מאמר 

Hydrogeomorphic flood hazard evaluation for semi-arid environments 

 הערכה הידרוגיאומורפית של סכנת שיטפונות באזורים צחיחים למחצה

R. Kenny, 1990 

Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 23, 333-336, 1 November 
1990, https://doi.org/10.1144/GSL.QJEG.1990.023.04.07 

 איש קשר:
R. Kenny, Arizona State University, Department of Geology Tempe, Arizona, USA 

מישורים ומדרונות אלוביאלים באגנים קטנים, באזורים צחיחים למחצה, מהווים פוטנציאל לסכנת 
שיטפונות. התפשטות האוכלוסייה לאזורים אלה, הפחות מתאימים מבחינה גיאולוגית וסביבתית, 

 גורמת לבעיות הנדסיות קשות. 

ו מיועד לפיתוח ובנייה בשנים קמ"ר במרכז אריזונה, חלק 230אזור המחקר משתרע על אגן ניקוז של 
מ' מעל פני הים. כמות המשקעים  500-1500הקרובות. השטח מתאפיין במדרונות מתונים בגובה של 

מ"מ לשנה. כל הערוצים באגן הניקוז הם נחלי אכזב הזורמים רק לאחר  200–400השנתית היא בערך 
יים אלה אופייניים לאזורים צחיחים ירידת גשמים אקראיים, העלולים להיות עוצמתיים. מאפיינים פיז

למחצה במדינות רבות, והופכים אתר זה למתאים ביותר למחקר וניתוח הידרוגאומורפי של שיטפונות 
 קטנים במדרונות סחף.

במחקר זה הוגדרו ארבעה אזורים הנתונים לסכנת שיטפונות על בסיס ניתוח הידרוגאומורפי 
(hydrogeomorphic יחידות מיפוי אלה .)  ,לא רק מספקות שפה משותפת ותקשורת בין הגיאולוג

המהנדס, המתכנן העירוני ומומחים אחרים )למשל ביטוח(, אלא גם מהוות בסיס לתכנית מקיפה לניהול 
שיטפונות. בנוסף מפות הידרוגיאומורפיות של סכנת שיטפונות יכולות להועיל לקהילה ההנדסית 

 בנושאים נוספים: 

 ע קריטי לאפשרויות השימוש בקרקע )פיתוח השפעות(.( מתן נתונים ומיד1)

 ( תיאור והגדרת אזורים רגישים במיוחד לנזקי השיטפונות.2)

 ( מתן מידע ונתונים בסיסיים על סיכוני שיטפון לאזורים "עניים בנתונים" הידרולוגיים.3)

 באמצעות פרמטרים ( שילוב של אזורים הממופים באופן מקומי לאזורים גדולים יותר חסרי מיפוי 4)
 מתאימים.       

 
מאחר ועקרונות אלה מבוססים על אינדיקטורים גאומורפולוגיים שכיחים ומקובלים, ניתן להחיל אותם 
גם על אזורים צחיחים אחרים. בעתיד, שיטת המחקר הטובה ביותר לניתוחים הידרוגאומורפיים, תבוצע 

קת לוויינים ומטוסים למערכת מחשבית המסוגלת )ככל הנראה( על ידי הזנה ישירה של נתונים מסרי
לזהות רשת ניקוז. גם בטכנולוגיה זו עדיין יהיה צורך במערכת מחשבים הנדסית המסוגלת לנתח 

 פרמטרים מורפומטריים באופן אוטומטי.
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 29מאמר 

Effect of rainfall‐sampling errors on simulations of desert flash floods 

 גשם על סימולציות של שיטפונות בזק במדבר תדגימהשפעת טעויות 

Jene Diane Michaud, Soroosh Sorooshian, 1994 

Water Resources Research, Volume 30, Issue10, October 1994, Pages 2765-2775 
https://doi.org/10.1029/94WR01273 

 ,Jene Michaud, Professor of Geology, University of Hawaiiאיש קשר: 
jene@hawaii.edu  

 

קמ"ר( באזור צחיח למחצה בדרום מזרח אריזונה,  150המחקר נערך באגן ניקוז מסדר גודל בינוני )
ה השפעת טעויות הדגימה של הגשמים, שנמדדו במהלך סופות רעמים מקומיות, על במהלכו נבדק

 (. distributed hydrologic simulationsהדמיות הידרולוגיות מפוצלות )

( המבוססים על נתונים ותצפיות מרשת מדי גשם צפופה מאוד, Rainfall fieldsנתונים של אזורי גשמים )
על תצפיות מתוך קבוצות מקומיות קטנות של רשת מדי הגשם הושוו לאזורי גשמים המתבססים 

קמ"ר( נבחרה כדי לייצג את הצפיפות  20האזורית. צפיפות מדי גשם של רשת "דלילה" )מד גשם אחד לכל 
 ( במערכת אזהרת שיטפונות. ALERTהאופיינית של הערכה מקומית בזמן אמת )

 
ילה, גרמה לטעויות בסימולציות של שיאי צפיפות לא מספקת של מדי הגשם במקרה של הרשת הדל

מזרימות השיא שנמדדו. כמחצית מההבדל בין שיאי הספיקות שנמדדו  58%הספיקה, אשר היו בממוצע 
לסימולציה נבעו מטעויות דגימה של גשמים. נערכו גם סימולציות עם נתוני גשמים על פי הערכת 

 4×4(, ברזולוציה מרחבית ממוצעת של NEXRADנתונים דיגיטלית של מכ"ם מזג אויר מהדור הבא )
 50%ק"מ. ממוצע פיקסלים זה הביא להפחתה עקבית בספיקות השיא החזויות, המהוות בממוצע 

 מזרימות השיא שנמדדו.

, ALERTמתוצאות אלה ניתן להסיק כי הרזולוציה המרחבית הנוכחית של מדידות משקעים מסוג 
עשויים שלא להספיק בכדי לייצר  תחזיות אמינות של זרימה ק"מ,  4×4ואומדני משקעים במכ"ם של 

ושיטפונות באגני ניקוז בינוניים בדרום מערב ארצות הברית, שמקורם בסופות רעמים מקומיות וגדולות 
 המתאפיינים גם בהפסדי חידור גדולים.
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 30מאמר 

Controls on flash flood magnitude and hydrograph shape, Upper Blue Hills badlands, Utah 

הילס, -גורמים המשפיעים על עצמת שיטפונות הבזק וצורת ההידרוגרף, אזור הגבעות העליון, בלו
 יוטה

 
Gregory S. Dick, Robert S. Anderson, Daniel E. Sampson. 

Geology; January 1997; v. 25; no. 1; p. 45–48.  
https://doi.org/10.1130/0091-7613(1997)025%3C0045:COFFMA%3E2.3.CO;2 

 איש קשר:
Prof. Robert S. Anderson, University of Colorado, 

robert.s.anderson@colorado.edu,  303 735-8169 

 

אף על פי שערוצים רבים באזורי גבעות צחיחים מתבלים ונסחפים במהירות, נראה כי הזרימות בערוצים 
הן נדירות, מה שמעלה את סוגיית מאפייני ותדירות הזרימות המשפיעות ביותר על בליית הערוצים. 

שנים באזור  3ה הידרוגרפים של שיטפונות לאורך תקופה של באמצעות מד זרם אקוסטי, תועדו תשע
, במדינת יוטה במערב ארצות הברית, שכללו Upper Blue Hills Badlands)הגבעות הצחיחות העליונות )

 מ"ק לשנייה.  0.9ספיקות שיא של עד 

במקומות ההידרוגרפים מראים חזיתות שיטפון ושינויי עומק מהירים הדומים לשיטפונות בזק שנצפו 
רבים אחרים. מהירות חזית השיטפון ושיאי הספיקות על פי ההידרוגרף הם הגדולים ביותר בקטעי 
 ערוצים צרים. היווצרות מהירה של נגר עילי במהלך סופות רעמים קצרות גרמו להידרוגרפים מורכבים

 ת הגיאומטריות של מערכת הערוצים.אשר נראה כי משקפים את הצורו

(, מה שמקטין מאוד antecedent moistureי בסערה מושפע מאוד מהלחות המקדימה )תגובת הנגר העיל
(.  לחות מוקדמת גבוהה, יחד עם סופות גשם ממושכת regolithאת יכולת החידור של שכבת הכיסוי )

בעצימות נמוכה יחסית, גרמה לאירוע הזרימה הגדול ביותר. הערכת תדירות הזרימה בנוף כזה מחייבת 
לגויות של גדלי הסערה, ומרווח הזמנים הנדרש ליכולת החידור של שכבת הכיסוי להתאושש ידע בהתפ

שעות. שינויי נוף יכולים להיווצר לא רק על ידי אירועי גשם גדולים  24 -לאחר הרטבה, במקרה הנוכחי כ
 ונדירים, אלא על ידי מגוון רחב של סערות גודל ותדירות בתנאי לחות מקדימים אופטימליים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1130/0091-7613(1997)025%3C0045:COFFMA%3E2.3.CO;2
mailto:robert.s.anderson@colorado.edu


 
 

44 
 

 31 מאמר

An event-based approach to the hydrology of arid zone rivers in the Channel Country of 
Australia 

 שבאוסטרליה בארץ הערוצים נחלים באזור צחיחגישה מבוססת אירועים להידרולוגיה של 

A. David Knighton, Gerald C Nanson, 2001 

Journal of Hydrology, Volume 254, Issues 1–4, 10 December 2001, Pages 102-123 
https://doi.org/10.1016/S0022-1694(01)00498-X 

 איש קשר:
A.David Knighton, Department of Geography, University of Sheffield, , UK, 

davidknighton@hotmail.com 

 

ינו אחד מאגני הניקוז היבשתיים הגדולים ( בדרום אוסטרליה, הLake Eyreאגן הניקוז של אגם אייר )
בעולם )למעלה ממיליון קמ"ר(, ומנוקז על ידי שלושה נהרות אכזב גדולים היוצרים אזור המכונה "ארץ 

(. הנהרות דומים מבחינה מורפולוגית ומתאפיינים בשיטפונות עונתיים Channel Countryהערוצים" )
מ"מ במעלה אגן הניקוז ועד  400-500גדולים מאוד. כמות המשקעים השנתית הממוצעת משתנה בין 

מ"מ בכניסה לאגם אייר. זרימת הנחל נשלטת ברובה על ידי חדירות מזדמנות של גושי  100-מפחות 
מרץ(. איסוף הנתונים וניתוחם -ון, במהלך המונסון הצפוני האוסטרלי )נובמבראוויר טרופי לח מכוון צפ

המאפיינים ויחסי הגומלין האזוריים  מדידה הידרולוגיות בנחלי האזור. מתבסס על רישומי שבע תחנות
נקבעים על ידי פרמטרים כמו הספיקה השנתית הממוצעת, הספיקה הממוצעת השכיחה, אורך תקופות 

ירועי השיטפונות, ומהווים את הגורמים המרכזיים הפועלים באגן הניקוז. זרימת היובש ומשך א
שיטפונות משתנה בצורה מורכבת יותר בתוך שטח אגני הניקוז המשניים, ומערכות היחסים משתנות 

 מחיוביות לשליליות בגלל איבודי תמסורת גדולים במרחבים של אגני הניקוז הגדולים. 

 ,(multiple(, אירועים מרובים )singleבודד ) –ים שונים של אירועי שיטפון המאמר מבחין בשלושה סוג
המספקים כלים לניתוח השונות ההידרולוגית. אירועי  -( compoundאירועים משולבים בשטח תחום )ו

שיטפון בודדים הם בדרך כלל קטנים יותר באופן משמעותי, משך הזמן שלהם קצר יותר וזמני ההגעה 
ים יותר. אירועים מרובים ורצופים, הגם שהם דומים יותר לאירועים משולבים מאשר לשיא הם מהיר

לבודדים, מתנהגים במאפיינים דומים לאירועים יחידים בנפחי נגר קטנים יותר באגנים קטנים, אך 
 דומים יותר לאירועים משולבים באירועי נגר ושיטפון גדולים.

הוודאות -ה בעוצמה, במשך הזמן עד לשיא וברמת איבאופן כללי ניתן להבחין כי יש עלייה קבוע
משתנה שהוא קשה יותר  הינו של שיא הספיקה (Travel time)  ניודה מאירועים בודדים למשולבים. זמן

ה בספיקות במקטעי הנחל העליונים אך משתנה באופן ייורד באופן ליניארי עם העלי . משך הזמןלניתוח
( intermediate maximumשבמורד הזרם, ומגיע למקסימום ביניים )לא לינארי עם שינויי הספיקות 

 הדומה לזה שבמישור ההצפה.
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 32מאמר 

Construction of a hydrologic model for estimating Wadi runoff and groundwater recharge in 
the Eastern Desert, Egypt 

 והעשרת מי תהום, במדבר המזרחי במצריםבניית מודל הידרולוגי להערכת נגר עילי בוואדי 

Hazem Gheith, Mohamed Sultan, 2002 

Journal of Hydrology, Volume 263, Issues 1–4, 10 June 2002, Pages 36-55 
https://doi.org/10.1016/S0022-1694(02)00027-6 

 איש קשר:
Professor Mohamed Sultan, Western Michigan University , Department of Geological and 

Environmental Sciences. mohamed.sultan@wmich.edu 

    

יפרים במחקר זה נבנה מודל הידרולוגי שמטרתו להעריך את קצב העשרת מי התהום באקוו
אלוביאליים במדבר המזרחי, שמקורם במשקעים אקראיים ומפוזרים על רכס ההרים שלאורך ים סוף. 
במחקר פותח מודל משולב המשלב חלוקת גשמים מרחביים, הידרוגרף מתאים של יחידת האגן ומדדי 

ן הניקוז, אג-( על פני תתinitial lossesחידור מתאימים, זאת במטרה לבצע הערכת הפסדים ראשוניים )
 ולהעריך את איבודי התמסורת במהלך הזרימה בערוצים ואת הנגר במורד הזרם.

בוצע מיפוי של אגני הניקוז ורשתות הערוצים על ידי איסוף ועיבוד נתונים דיגיטליים של גובה השטחים, 
ע ( ומפות גיאולוגיות. הנתונים של אירוLandsat thematic mapperשהושוו לנתוני חישה מרחוק )

התקבלו ממדי גשם הפזורים לאורך נהר הנילוס וחוף הים האדום, אשר שימשו  1994הסערה בנובמבר 
למיפוי חלוקת המשקעים המרחבית באזור המחקר. כמות ועובי הגשם במהלך הסופה )שערכה 

המודל נבחן מול נתונים ( שתיעד את האירוע. hyetograph כשעתיים( התקבלו מנתוני מד גשם רושם )
(. Hammamat( וחממת )Tarfa, שנמדדו במוצא אגני הניקוז טרפה )1994רוע השיטפון של נובמבר מאי

בוצעה הערכה של העשרת מי התהום באקוויפר האלוביאלי של אגני הניקוז הגדולים באזור המדבר 
 , שיעורי העשרת מי התהום כתוצאה מאיבודי1994הצפוני מזרחי. הוערך כי במהלך אירוע ההצפה בשנת 

, 77% -ל 65%מנפח המשקעים שירדו. ההפסדים הראשוניים נעו בין  31% -ל 21%התמסורת נעו בין 
מהמשקעים הגיעו למוצא אגני הניקוז. נתונים ארכיוניים מראים כי אירועי גשמים בסדר  3%-7%ורק 

 חודשים. 40ומעלה מתרחשים מדי  1994גודל של סערת נובמבר 

את  שיעורי ההעשרה השנתיים של האקוויפרים האלוביאלים באזור. על פי אומדנים אלה ניתן לחשב 
ההשלכות על השימוש במי תהום מתחדשים ומשאבי מים דומים, באזורים צחיחים אחרים במצרים 

 ובמדינות שכנות, הן ברורות.
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 33מאמר 

Predicting locations sensitive to flash flooding in an arid environment 
 חיזוי מיקומים רגישים להצפות בזק בסביבה צחיחה

 
Giles M. Foodya, Eman M. Ghoneimb , Nigel W. Arnella 

Journal of Hydrology, Volume 292, Issues 1–4, 15 June 2004, Pages 48-58 
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2003.12.045 

 איש קשר:
Giles M. Foodya, School of Geography, University of Southampton, Highfield, Southampton, UK. 

g.m.foody@soton.ac.uk 

 

חיחים. חלק ניכר מחוסר הוודאות שיטפונות הם תופעה נפוצה, אך לא תמיד מובנת היטב, באזורים צ
בהקשר לאירועי שיטפון בזק נובע ממחסור בנתונים סביבתיים מדויקים. יחד עם ההבנה המוגבלת של 
המחקר בכל הקשור לתהליכים הידרולוגיים, נוצר מצב המגביל שימוש והתפתחות של הפעילות 

 חיזוי סביבתי.האנושית באזורים כאלה, ומחייב שימוש בגישה של שימוש במודלים ל
במחקר זה, שימש מודל הידרולוגי שנבנה בעיקר על ידי מידע על סיווג כיסוי קרקע )שנאסף על ידי 
לוויינים באמצעי חישה מרחוק( ומאפייני הקרקע )שנגזרו ממדידות שטח(, לצורך חיזוי אתרים בסיכון 

במדבר המזרחי של  כתוצאה מספיקות שיא גדולות הקשורות לשיטפונות בזק, בנחל אכזב הנמצא
 מצרים.

( במזרח מצרים. זהו אגן ניקוז אופייני לאזורים  wadi El-Alamעלאם ) -המחקר התמקד באזור וואדי אל
צחיחים, בעיקר באזור ההרים של המדבר המזרחי וחצי האי סיני, עם שטח הררי מחוספס, מעט צמחייה 

שובים באזורים הנמוכים בסמוך לערוצים וקרקעות רדודות יחסית. בדומה למקומות אחרים, התפתחו יי
הראשיים וכבישי האזור חוצים אותם כך שהם נפגעו משיטפונות מספר פעמים בעבר. אגן הניקוז נמצא 

מ"מ, ואירועי גשם עזים מתרחשים רק לעתים  13באזור אקלים צחיח קיצון, עם ממוצע גשם שנתי של 
לסופות רעמים מקומיות, ולמרות שבדרך כלל יש רחוקות. אירועי גשמים אלה קשורים לעתים קרובות 

 מ"מ לשעה.  30שעות, הם עשויים להיות בעוצמה של  4-להם משך זמן קצר, פחות מ

. סוגי הקרקעות המתוארים 89.5%, בדיוק מוערך של  Landsat TMמפת כיסוי הקרקע הוכנה מתמונת 
ר הערכות המבוססות על מחקר שדה במפה זו היו שונים באופן מובהק מבחינת המרקם והחדירות, כאש

 ס"מ לשעה בכיסוי קרקע מדברי  0.07( הנעה בין infiltration capacityהראו קיבולת חידור )
desert pavement) ס"מ לשעה למשקעי האלוביום בערוץ.  14.01( ועד 

 חיזוי תרחיש לסערה קשה הופק המידע שהופק מהמודלים ההידרולוגיים, והספיקה שנמדדה בנחל
ובאגני הניקוז המשניים שלו. תוצאות המודל הצביעו על שני מיקומים בתוך הוואדי בהם ניתן היה 

יה(, אתרים אלה תואמים לאלו שסבלו מנזקי שיטפון ימ"ק לשנ 115לצפות לשיאי ספיקה גדולים )
משולב באירוע סערה שאירע לאחרונה. התוצאות מצביעות על הפוטנציאל של הפעלת מודל הידרולוגי 
 מנתונים מוגבלים, והיכולת להפיק מידע הידרולוגי חשוב ושימושי באזורים עם נתונים חסרים.
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 34מאמר 

The role of hydrograph indices in parameter estimation of rainfall–runoff models 

 נגר-תפקידם של מדדי הידרוגרף באומדן הפרמטרים במודלים של גשם

 
Eylon Shamir, Bisher Imam, Efrat Morin, Hoshin V. Gupta1 and Soroosh Sorooshian. 

Hydrological Processes , Volume19, Issue11, July 2005, Pages 2187-2207 
https://doi.org/10.1002/hyp.5676 

 איש קשר:
Eylon Shamir,  Department of Hydrology and Water Resources, The University of Arizona, Tucson, 

USA. E-mail address: eshamir@hrc‐lab.org 

 

חיזוי אמין של מודלים הידרולוגיים מחייב סדרה של פרמטרים סבירים המתאימים זה לזה הכוללים 
תכונות פיזיוגרפיות של האגן. מחקר זה מציע גישה להערכת פרמטרים אלו, המבוססת על עיבוד 

ת קביעת מדדים המאפיינים את התכונות המהותיות של אגן הניקוז. והוצאת מידע הידרוגרפי באמצעו
 גישה זו מודגמת על ידי הצגת שני מדדים המתארים את צורת הידרוגרף הזרימה באופן משולב. 
במאמר מוצגת גישה המרחיבה את המידע הנלקח בחשבון בתהליך הערכת הפרמטרים. סימולציה סבירה 

אחד או יותר שזוהו בהידרוגרף שנצפה. הנחת היסוד היא שמשתני  איתותמוגדרת ככזו השומרת על 
הזרימה, שנשארים עקביים לאורך תקופה ארוכה, משקפים כמה תכונות פיזיות של האגן. הנחה זו היא 
אמינה יותר אם רשומת נתוני הזרימה המנותחת מייצגת מגוון של תנאים אקלימיים. מודלים 

תני זרימה קבועים, יכולים להיחשב כמודלים המשקפים חלק הידרולוגיים מסוג זה, הכוללים מש
 מהתכונות הפיסיות הדומיננטיות של אגן הניקוז.

קמ"ר(, עם  4790–223עשר אגני ניקוז ראשיים מגודל בינוני )בשטח של -לצורך המחקר נבחרו תשע
יני התגובה של תיעוד נתונים לטווח זמן ארוך, כדי להעריך את היכולת של מדדים אלה לשקף את מאפי

בחינת התועלת שבשימוש במדדים למחצה. -חלק מהאגנים ממוקמים באזור אקלים צחיחאגן הניקוז. 
המוצעים להערכת הפרמטרים, נבדק עבור מודל הידרולוגי בן חמישה פרמטרים באמצעות נתונים מנהר 

ערכת הפרמטר, על ידי ( באזור פורט קולינס, מיסיסיפי. במחקר עולה, כי אילוץ של הLeaf Riverליף )
בחירה בלעדית בפרמטרים מתוך תוצאות המודל והמדדים שנמצאו בהיסטוריית הנתונים, יכולים לשפר 
את האמינות של תחזיות המודל. שיפורים אלה באו לידי ביטוי בשיפור החיזוי של הזרימה הנמוכה 

רך תחזיות לטווח הארוך ולטווח והגבוהה, בשיפור סך כל הסטיות, ועיבוד נכון של צורת ההידרוגרף לצו
 הקצר.
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 35מאמר 

 
Dynamics of transmission losses in a large arid stream channel 

 דינמיקה של איבודי תמסורת בערוץ של נחל מדברי גדול
 

Jens Lange, 2005 
Journal of Hydrology 306 (2005) 112–126.   https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.09.016 

 איש קשר:
Jens Lange, Institute of Hydrology, University of Freiburg, Germany  

jens.lange@hydrology.uni-freiburg.de 
 
 
 

במאמר מתוארת הדינמיקה והשינויים לאורך הזמן של איבודי התמסורת במהלך מספר אירועי זרימה 
(, במדבר נמיביה. אגן הניקוז משתרע על שטח של Kuisebק"מ בערוץ נהר קויסב ) 150נפרדים, לאורך 

מ"מ  0מ"מ במזרח האזור לכמעט  300-תית נעה מקמ"ר במערב נמיביה, כמות הגשמים השנ 15,500
בחלקו המערבי, הנחשב לאחד האזורים היבשים ביותר בעולם. הנהר מנוטר בצורה צפופה יחסית, עם 

תחנות הידרולוגיות בשטח אגן הניקוז. בגלל זרימות תכופות יחסית   14-תחנות למדידת משקעים ו 8
מות אפסית של זרימות רוחביות הנכנסות מערוצים המגיעות ממעלה אגן הניקוז הצחיח למחצה, וכ

 בתוך אגן הניקוז ובמורדו, משמש האזור כשדה מחקר אידיאלי לחקירת איבודי התמסורת.
 

המחקר אינו משתמש בשיטות המסורתיות של מאזני מים, אלא מיישם שיטות וסכמות מתמטיות עם 
לא הוכנסו בכוונה למודל, כדי שניתן יהיה פרמטרים שאינם מכוילים עם נתוני הנגר. איבודי התמסורת 

לזהות אותם בפועל כמרכיב בסימולציות המודל, המתאר הפרשים גבוהים באופן משמעותי מהספיקות 
 שנמדדו במורד הזרם בקצה קטע הנחל שנמדד. 

מהתוצאות עולה כי איבודי התמסורת מתרכזים בעיקר במהלך שיאי ספיקה גבוהים, והם קטנים במהלך 
זרימות קטנות עד בינוניות. התנהגות זו מיוחסת בעיקר להפסדי מים מוגברים בפשט ההצפה בגדה. 
למרות שלא ניתן לכמת את האחוז המדויק של העשרת מי התהום מהמים הללו, המחקר הנוכחי מראה 
שזרימות בודדות בעוצמה גבוהה תורמות יותר להעשרת מי תהום מאשר זרימות קטנות עד בינוניות 

 כופות, ובכך תורמות לגידול וקיום הצמחייה של נחלי מדבר גדולים.ת
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 36מאמר 

Runoff modeling of the wadi systems for estimating flash flood and groundwater recharge 
potential in Southern Sinai, Egypt 

 מי התהום בדרום סיני, מצרים העשרתמודלים לנגר עילי בואדיות, להערכת שיטפונות ופוטנציאל 

Alaa A. Masoud, Tanta University  
Arabian Journal of Geosciences 4(5):785-801 · August 2011  

DOI 10.1007/s12517-009-0090-9 

 איש קשר:
mail: -Egypt. e, A. A. Masoud, Geology Department, Faculty of Science, Tanta University

alaamasoud@hotmail.com 

 

הערכת הסבירות של שיטפון בזק, כמו גם הערכת משאבי מי השיטפונות הינה חיונית לבנייה מתאימה 
של מערכות פיתוח ברות קיימא בסביבות צחיחות. למרות זאת, השיעור הגבוה של השונות המרחבית 

הידרומטאורולוגיים והיעדר נתונים כלליים מגבילים מאמצים אלה. במחקר הנוכחי  והזמנית בתהליכים
אגני ניקוז נפרדים  13נבנו מודלים פשוטים של נגר עילי המשולבים עם שיטות לשימור הקרקע עבור 

בדרום סיני, מצרים. מודלים אלו נערכו כפונקציה של הפרמטרים של אגני הניקוז, הגשם הממוצע 
והנתונים שנמדדו ישירות באירוע סערה שהתרחש באחד  1990–1960יום אחד בשנים המקסימלי ל

 .1994בנובמבר  2מאגני הניקוז בתאריך 

הפרמטרים באגני הניקוז השונים נמדדו באמצעי חישה מרחוק ומחקר שטח. כיסויי הקרקע כוללים את 
 103 -. אגני הניקוז חולקו לETM  Landsat-7סוגי קרקע, שנלקחו מהדמיות של +  83-רשת הדרכים ו 

תתי אגנים קטנים יותר, שלתוכם הוכנסו סוגי שטח שונים בהתאם לרלוונטיות הידרולוגית ומאפייני 
האגנים בוצעו -שטח אחרים. הערכה ואומדן נוספים של מאפיינים הידרולוגיים וסוגי הקרקע בתתי

הוואדיות ורשתות הערוצים נגזרו במהלך הביקורים באתרים אלו. פרמטרים מורפומטריים של תחומי 
. הוכנו הידרוגרפים של אגני הניקוז באמצעות SRTM3 (DEM)מהניתוח של מודל הגובה הדיגיטלי 

 , ובוצעו מדידות של נגר עילי וחידור. Muskingum’s method שיטת 

מי התהום באגן הניקוז.  העשרתוהמודלים שהתקבלו שימשו לחקירת הפוטנציאל היחסי של שיטפונות 
של  העשרהובהמשך, על מנת לקבוע את האתרים הספציפיים שבהם יש פוטנציאל גבוה לסכנת שיטפון 

שנוצרו בשילוב מדדי עוצמות הזרימה והרטיבות.  GIS -מי תהום, בוצע שילוב וניתוח של שכבות ה
תוני הזרימה שמקורם בשריגי בשל מחסור בנתוני זרימה, תוצאות המודלים ההידרולוגיים תוקפו מול נ

 גבהים דיגיטליים ומחקר בשדה.

התוצאות של מחקר זה יכולות לסייע בתיעדוף אזורים שבהם יש להשקיע באמצעי בקרת שיטפונות, 
 כמו גם להגדיל את יעילותם של התוכניות לניהול ופיתוח מתאימים של משאבי המים.
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Solute transport in the vadose zone and groundwater during 
flash floods 

 תנועת חומרים מומסים באזור התווך הבלתי רווי ומי התהום במהלך שיטפונות בזק

Yanai Amiaz, Shaul Sorek, Yehouda Enzel, and Ofer Dahan  
WATER RESOURCES RESEARCH, VOL. 47, W10513, 2011 

https://doi.org/10.1029/2011WR010747 

 איש קשר :
 yehouda.enzel@mail.huji.ac.il ,פרופ' יהודה אנזל, המחלקה למדעי כדוה"א, האוניברסיטה העברית ירושלים 

 

בנמיביה, ובודק את זרימת המים והובלת Kuiseb River ) המחקר נערך בקטע התחתון של נהר קויסב )
( ומי התהום במהלך אירועי שיטפון, על ידי vadose zoneהחומרים המומסים באזור התווך הבלתי רווי )

 ( מבוקרים.column experimentsניסויי עמודות )

פון בערוץ הנחל המחקר כולל מדידות סימולטניות של מפלס המים והמוליכות החשמלית של מי השיט
ובמי התהום, יחד עם שינויים בפרופיל המים, הטמפרטורה והלחץ באזור התווך הבלתי רווי, אשר 
אפשרו לבצע ניתוח מפורט של המנגנונים השונים הקובעים את הובלת המומסים מתחת לפני השטח 

 בזמן השיטפונות. 

 מידייםהתוצאות הצביעו על כך שעל פני השטח, השיטפונות יוצרים בחזית ההרטבה גלי דחיסה 
(instantaneous compression wavesהמתפשטים כלפי מטה דרך האזור הבלתי )- רווי עד למפלס המים. גלי

דחיסה אלה מייצרים אירועי תנועה פתאומיים של חומרים מומסים במי התהום מיד לאחר הגעת 
 שיטפון לפני השטח, זמן רב לפני התחלת החלחול והעשרת מי התהום. ה

כל אירוע שיטפון מעביר לאזור התווך הבלתי רווי חזית הרטבה המתפשטת כלפי מטה, ומעשירה את 
(. חזית ההרטבה הראשונה בכל עונת שיטפונות, water tableמי התהום עם הגעתה למפלסם העליון )

שהצטברו באזור התווך הבלתי רווי במהלך עונת היובש. עם זאת, חלחול שוטפת את המלחים המסיסים 
המים דרך האזור הבלתי רווי אינו שוטף את כל תכולת המלחים המסיסים שבסדימנטים, גם אם החלחול 
מתרחש תחת לחצים של כמויות מים גדולות לאורך זמן. השטיפה הלא מושלמת של האזור הבלתי רווי 

שחרור מלחים מסיסים לתוך מי התהום במהלך כל אירוע שיטפון, זאת כתוצאה על ידי המים גורמת ל
מעליית המפלס לאזור התווך הבלתי רווי; תהליך זה גורם לעלייה זמנית במוליכות החשמלית של מי 

 .התהום
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Regional flood frequency analysis in arid regions: A case study for Australia 

 ניתוח אזורי של תדירות השיטפונות באזור צחיח: מקרה בוחן באוסטרליה

Mohammad A. Zaman, Ataur Rahman, Khaled Haddad  
Journal of Hydrology 475 (2012) 74–83. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.08.054 

 איש קשר:
Ataur Rahman, School of Computing, Engineering and Mathematics, University of Western Sydney, 

Australia. E-mail address: a.rahman@uws.edu.au. 

אוסטרליה לדוגמה, חלק גדול מהעולם מתמודד עם בעיית המדבור והתרחבות האזורים הצחיחים. ב
משטח היבשת. קיים מחסור חמור בנתונים  50%-75%-האזורים הצחיחים והצחיחים למחצה תופסים כ

 הידרולוגיים רבים באזורים הצחיחים, דבר שמקשה על הבנת התהליכים ההידרולוגיים הפעילים בהם. 

מים אלה יוצרים למרות שאזורים צחיחים מתאפיינים בכמויות גשמים שנתיות נמוכות מאוד, גש
לעיתים שיטפונות קשים הגורמים נזקים נרחבים. בספרות ההידרולוגית ניתן למצוא רק מספר קטן של 

( באזורים צחיחים בעולם, RFFAמחקרים יישומים העוסקים בניתוח אזורי של תדירות השיטפונות )
 וזאת בגלל המחסור בנתונים זמינים.

חים והצחיחים למחצה באוסטרליה תוך שימוש במאגרי באזורים הצחי RFFAמאמר זה מציג מחקר 
נתונים מעודכנים, עם השוואת התוצאות לנתונים מהעולם. התוצאות מראות כי באגני ניקוז צחיחים 

( גבוה יותר וערכי מקדם נגר נמוכים מהצפוי. בהתבסס על ארבעה מודלים שנבחרו loss) איבודנמדד 
( תואמת Generalised Pareto distributionהתפלגות פרטו כללית )ודיאגרמות של מרחק וזמן, נמצא כי 

( של סדרות משכי זמן Exponential distributionבאופן מושלם להתפלגות האקספוננציאלית )
השיטפונות באזורים הצחיחים של אוסטרליה. עוד נמצא כי עקומת הגידול בתדירות השיטפונות תלולה 

והיא נעשית תלולה יותר עם הירידה בכמות המשקעים השנתית הרבה יותר מזו של האזור הלח, 
 הממוצעת. 

עקומת הגידול המפותחת  באזור הצחיח והצחיח למחצה באוסטרליה דומה לזה של אזורים חצי צחיחים 
וצחיחים טיפוסיים אחרים בעולם. במשוואת החיזוי של העקומה לממוצעים השנתיים של השיטפונות 

 .בשני משתני חיזוי שניתן למדוד בקלות: גודל אגן הניקוז ועצמת הגשםבאוסטרליה נעשה שימוש 
במשתנים אלה ניתן לעשות שימוש יחד עם עקומת הגידול המפותחת כדי להעריך שיטפונות באגני 
ניקוז בלתי קשורים באזורים אלה ברמת דיוק סבירה. עקומת הצמיחה שפותחה במחקר זה רלוונטית 

יחים למחצה של אוסטרליה; עם זאת, ניתן להתאים אותה לאזורים דומים בעיקר לאזורים צחיחים וצח
אחרים בעולם תוך יצירת משוואת חיזוי עם התאמת הפרמטרים )כמו גודל של שיטפון ממוצע שנתי( 

 לצורך בניית מודל להערכה מקדימה של שיטפונות.
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A channel transmission losses model for different dryland rivers 

 מודל איבודי תמסורת בערוצי נחלים שונים באזורים צחיחים

A. C. Costa, A. Bronstert, and J. C. de Araujo, 2012  
Hydrology and earth system sciences 16, 1111–1135, 2012  

https://doi.org/10.5194/hess-16-1111-2012 

 איש קשר:
A.C. Costa, University of Potsdam, Institute of Earth and Environmental Sciences, Potsdam, 

Germany. cunhacos@uni-potsdam.de 

 

ל בערוצים רחבים או בערוצי נחל עם איבודי תמסורת בנחלים באזורים היבשים מתרחשים בדרך כל
זרימת המים בנחל, העשרת  בקצביאפיקים המכוסים בשברי סלעים. לאיבודים אלה יש תפקיד חשוב 

מי תהום, ואספקת מים מתוקים למערכות האקולוגיות הקשורות לזרימה ולערוצים. כוונת מחקר זה 
ת בערוץ, באמצעות קביעת נוסחאות היא לפתח מודל מונחה תהליך מפולג למחצה של איבודי התמסור

המתאימות לנחלים באזורים צחיחים בהם חסרים נתונים, הניתן  ליישום  בנחלים בהם מתרחשים 
 איבודי תמסורת המחוברים והמנותקים הידרולוגית ממי התהום.

-מודל מסוג זה אמור להיות מסוגל לכסות מגוון רחב של פרמטרים וגורמי השפעה אקלימיים והידרו
יאולוגיים, המניעים את התהליכים במרבית האזורים הצחיחים על פני כדור הארץ. המודל נבנה ג

 -Jaguaribe Riverק"מ אורך בנהר ז'גואריבה התיכון ) 30בתחילה על פי מדידות באתר מחקר בקטע של 
MJR קטן קמ"ר. בהמשך,  המודל הותאם לקטע נחל  20,000(, במדינת סארה, ברזיל, אשר מנקז שטח

( באריזונה, ארה"ב. Walnut Gulchק"מ באגן הניקוז של הוולנט ) 1.5המנותק הידרולוגית באורך של 
המודל הצליח לחזות באופן אמין את נפחי הזרימה והשיא בשני מקרי שיטפונות, מבלי להשתמש 
בתהליך של כיול פרמטרים. התוצאות הראו כי הערכת ההשערות לגבי התהליכים ההידרולוגיים 
הדומיננטיים היו נכונים באופן עקרוני וניבאו נכון את עצמת הזרימות. כדוגמה, במקרה של קטע הנהר 

(, הוכח כי הן הזרימה באקוויפר הרוחבי והן זרימת מי התהום בשכבת האלוביום המקבילה MJRהגדול )
אי הוודאות  למסלול הנהר, נחוצות כדי לחזות את עוצמת הזרימה ואת איבודי התמסורת בערוץ. לגבי

במודל, הוכח כי הגישות ושיטות החישוב, אשר יושמו לגבי התהליכים באזור התווך הבלתי רווי 
)ושנמצאו לא לינאריות במידה רבה(, הן הרבה יותר רגישות להשתנות הפרמטרים מאשר לגישות 

פעות של ששימשו לחישובים באזור הרווי, כולל חישוב מתמטי פשוט של עמודת המים באקוויפר, והש
 (.  (backwater effectsמים חוזרים

זוהתה אי וודאות מבנית, זאת בגלל המידע המוגבל של פני השטח,  MJRביישום התוצאות מקטע 
ואינטראקציות של מערכות רוויות )כמו שילוב זרימות של מי תהום עם המים באפיק, ויתכן גם זרימת 

הקרקע. -לו הקשורות להשתנות הפרמטרים בתתמי תהום במקביל לנהר(, שהיו רלוונטיות יותר מא
הליניאריות בתהליכי הזרימה הבלתי -בישום המודל באזור המחקר באריזונה, התוצאות הראו שהאי

ות מנותקות לרוב כוללות אי וודאות רבה יותר מאשר במערכות מחוברות חרוויה במערכות נחלים צחי
הצחיחות של נחלים באזורים צחיחים עשויה להוות  הנתונות לזרימה הרוויה. ניתן להסיק מכך, כי דרגת

 ודאות פוטנציאלית במודל, וליכולת החיזוי של המערכת.-אינדיקטור לאי
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Geospatial risk assessment of flash floods in Nuweiba area, Egypt 

 מרחבית של שיטפונות באזור נואיבה, מצרים-הערכת סיכון גאו

Sara Abuzied, May Yuan, Samia Ibrahim, Mona Kaiser, Tarek Saleem  
a Center for Spatial Analysis, University of Oklahoma, Norman, USA  

/10.1016/j.jaridenv.2016.06.004https://doi.org72. -Journal of Arid Environments 133 (2016) 54 

 איש קשר:
Sara M. Abuzied, Geology Department, Faculty of Science, Suez Canal University, Ismailia, Egypt. E-

saraabozied2@gmail.com mail: 

 

של נחל אכזב על חוף מפרץ עקבה. שיטפונות הבזק מהווים איום נואיבה ממוקמת במניפת סחף 
אקונומית באזור, מחקר זה בוחן את סיכוני השיטפונות באזור נואיבה -משמעותי על ההתפתחות הסוציו

 כדי לתמוך בעבודות התכנון של הסביבה.

רם למפרץ עקבה, ( הזוWadi Watirאזור נואיבה נמצא על מניפת סחף של הערוץ הראשי של ואדי ווטיר )
הינו אחד הוואדיות עם סכנת השיטפונות  ,קמ"ר. ואדי ווטיר, נחל אכזב מדברי 4400 -ומנקז שטח של כ

הגדולה ביותר בחצי האי סיני, מצרים. הערוץ הראשי של ואדי ווטיר זורם דרומה למפרץ עקבה בסמוך 
גבוהה משני צידי הואדי )בגובה  לעיר נואיבה, אזור המחקר מאופיין בטופוגרפיה הררית מחוספסת ורמה

 מ'(.  33-1581משתנה בין 

גישת המחקר כוללת הערכה משולבת של פקטורים טופוגרפיים, הידרולוגיים וגיאולוגיים, כדי לקבוע 
דרוג של אזורים בעלי סיכון גבוה, בינוני ונמוך של שיטפונות בוואדי ווטיר. נתונים מסקרי שדה, הדמיות 

, נותחו באמצעות עיבוד תמונה (SRTM) ( ומכ"ם קרקעי ETM)+   Enhanced Thematic Mapperשל 
דיגיטלי וניתוח מרחבי כדי לאפיין ליתולוגיה, סוגי קרקע, כיסוי קרקע ומורפומטריה הידרולוגית. 

האגנים הרגישים ביותר להצפות, וליצירת מפה -הפרמטרים המורפומטריים שימשו כדי להעריך את תת
 ות לשיטפונות של האזורים השונים.המתארת את הרגיש

( בוצעה הערכה של תגובות הידרולוגיות באגני ניקוז נפרדים, SCSבאמצעות מודל מערכת שימור קרקע )
גורמי הסיכון שולבו במרחב כדי ליצור מפה  ( וספיקות שיא.lag timeכולל עומק הנגר, הפרשי הזמן )

, סיכום המחקר מציג ממצאים והזדמנויות לשיפורים מרחבית של סיכוני השיטפונות באזור נואיבה-גיאו
  בתכנון העתידי.
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Quantitative estimates of flash flood discharge into waste water disposal sites in Wadi Al Saaf, 
the Eastern Desert of Egypt 

שפכים בוואדי אל סאף, המדבר המזרחי הערכות כמותיות לספיקות שיטפונות בזק אל אתרי טיהור 
 של מצרים

Mohammed El Bastawesy, Elsayed M. Abu El Ella. 
Journal of African Earth Sciences 136 (2017) 312-318. http://dx.doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2017.03.008 

 איש קשר:
DR. MOHAMMED EL BASTAWESY, The National Authority for Remote Sensing and Space 

Sciences, Egypt. m.elbastawesy@narss.sci.eg  
 

מצרים. אזור המחקר (, במדבר המזרחי של Al Saafהמחקר עוסק בהידרולוגיה של ואדי אל סאף )
משתרע ברמה היורדת אל מישור ההצפה המזרחי של נהר הנילוס בין קינה בדרום לקהיר בצפון, ובנויה 

ה לירידה יבעיקר משכבות אבן גיר איאוקניות. מבחינה גאומורפולוגית, הרמה היא שטוחה ברובה עם נטי
. הרמה מבותרת על ידי מספר רב של מ' מעל פני הים 10-למ'  946מצפון מערב ומערב, וגובהה נע בין 

וואדיות, שהתחתרו לעומק רב. נחלים אלה הם יבשים, בדרך כלל, במשך שנים רבות, מבלי שיזרום בהם 
ולו שיטפון יחיד. עם זאת, התפתחות של סערות גשמים מקריות שהורידו גשמים כבדים וספורדיים 

 ות קטלניות. במהלך השנים האחרונות, גרמו לשיטפונות כבדים עם השלכ

היה בעל השלכות משמעותיות, כאשר זרם המים בנחל נעצר על ידי  2014במאי  15 -אירוע השיטפון ב
מבנים של בריכות חמצון מבטון, שחסמו לחלוטין את הוואדי. המים מוטטו את דפנות בריכות החמצון, 

התברואה והטיפול  שהיו יבשות וריקות. נזקים אלה היו חמורים במיוחד, משום שהנזקים למתקני
בשפכים עלולים לשנות את האיזון ההידרולוגי באזור, ולגרום לפגיעות באתרים לטיפול במים במורד 

 הזרם. 

במחקר נמדדו הפרמטרים הכמותיים של השיטפון והאינטראקציה עם שימושי הקרקע, באמצעות נתוני 
וגרפי. מי השפכים של האזור (, מחקרי שדה וסקר טופDEMחישה מרחוק, שריגי גבהים דיגיטליים )

ומתקן טיהור  (Al Saaf Drain) סאף"  -מועברים לחלק התחתון של אגן הניקוז דרך מערכת "ניקוז אל
 השפכים החדש שהוקם עבור "אל סאף סיטי". 

נלכד לחלוטין בבריכות החמצון ובאזורים הנמוכים שמסביב. התעלות ובריכות  2014השיטפון של מאי 
נותח  DEM -שיטפון התגלו בתמונות הלוויין שנרכשו זמן קצר לאחר האירוע. ההמים שנוצרו מה

( כדי להעריך את היחידות ההידרוגרפיות הנפרדות, באמצעות היישום של GISלמערכת מידע גיאוגרפי )
עבור משוואת זרימה של ערוץ פתוח. אזורי החתך שנסקרו באזור application of Manning's)מנינג )

מ"ק  110ילות והרדיוסים ההידראוליים המקבילים שלהם, הראו ספיקה ממוצעת של התעלות הפע
 לשנייה. 

מיליון מ"ק, כפי שחושב מהטופוגרפיה באזורי הבריכות, אשר צברו  2.1הספיקה )נטו( המשוערת הייתה 
נה את מי השיטפון. הוואדי מאופיין על ידי נגר עילי כתוצאה מחלחול מוגבל לשכבת האלוביום התחתו

שכבת חרסית פליאוקנית עבה, כמה מטרים מתחת לפני השטח. יתרה מזאת, חלחול מי השפכים  עקב
סאף" אל הבריכות המלכותיות של המחצבות יצרו בריכות מסיביות שנפרצו על ידי מי -מ"ניקוז אל

 טפונות. יהש

על מנת למנוע לפיכך, יש למנוע את ההשפעה של מי השיטפונות על גופי המים באגן הניקוז, זאת 
השלכות סביבתיות שליליות. המחקר מציע דרכי מניעה והפחתה ספציפיים שיש לנקוט בכדי להשיג 

 ניהול משאבי המים בר קיימא, כולל גידול יבולים במי שפכים מטוהרים.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2017.03.008
mailto:m.elbastawesy@narss.sci.eg
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 42מאמר 

Magnitude and frequency of paleofloods and historical floods in the  
Arava basin, Negev Desert, Israel 

 
 גודל ותדירות של שיטפונות קדומים ושיטפונות היסטוריים באגן ניקוז הערבה

Noam Greenbaum, Yehouda Enzel, and Asher P. Schick  
Israel Journal of Earth Sciences 50 (2):159-186, January 2002 

UDCK-CQNW-FU5F-https://doi.org/10.1092/N5VU 

 
 noamgr@geo.haifa.ac.il, פרופ' נועם גרינבאום, אונ' חיפה איש קשר:

  

המתנקזים לבקע הערבה, הינו  קיצון-אגני ניקוז במדבר הנגב הצחיח 14הידרולוגי של -התיעוד הפליאו
אתרי  19ואינדיקטורים משולבים היסטוריים וקדומים, ב תוצר של תצפיות ומדידות של שקיעת מים 

שיטפונות בעוצמות הגדולות פי  20-30מחקר. רישומי שיטפונות העבר של שישה אגני ניקוז כוללים כ 
 לפחות מהספיקות המרביות שנמדדו. 2-3

שונות, ההתפלגות הזמנית של שיטפונות העבר מעידה על שינויים בין תקופות של תדירויות שיטפונות 
על ידי תוצאות תיעוד  הנתמךקלימטולוגי. תעוד השיטפונות הקדומים, -מייצגות תנודות במשטר ההידרו

, מחדש לערבה( מתנקזיםהבשנים האחרונות )בעיקר בגלל כיסוי חסר של תחנות מדידה בנחלים  חלקי
 את המידע אודות תדירות השיטפונות.

שיטפונות עבר כל אחת. ספיקת  9חלקיים וכוללים עד הרישומים של שמונת אגני הניקוז האחרים הם 
השיא המשוחזרת של השיטפון הגדול ביותר בכל אגן ניקוז משמשת נקודת השוואה/בסיס לספיקות 
מרביות עבור הנגב. העוצמות של שיטפונות העבר הוערכו על ידי שימוש בהשוואת תוצאות/ ניסויים 

השיטפונות משמשים כמידע העיקר להערכת  איבודי בין שיאי ועוצמות השיטפונות. נתוני עצמת 
 תמסורת  והמילוי לאקוויפר הערבה.
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 43מאמר 

The hydrology and paleohydrology of the Dead Sea tributaries 

 ההידרולוגיה ופלאוהידרולוגיה של יובלי ים המלח

Noam Greenbaum, Arie Ben-Zvi, Itai Haviv, Yehouda Enzel 
New Frontiers in Dead Sea Paleoenvironmental Research January 01, 2006 

Special Paper of the Geological Society of America 401:63-94 
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1130%2F2006.2401(05) 

  
 איש קשר:

 noamgr@geo.haifa.ac.il, פרופ' נועם גרינבאום, אונ' חיפה

    

קמ"ר( הוא אגם סופי/טרמינלי שניזון מצפון על ידי נהר הירדן. מקור  042,20ים המלח )שטח ניקוז של 
המים העיקרי לים המלח הוא זרימת נגר, והמפלס שלו משתנה במהירות בהתאם לגשמים השנתיים 

 היורדים באגן הניקוז העליון של נהר הירדן. 

מים על פני השטח באגן  מחקר זה מסכם נתונים הידרולוגים רלוונטיים מההווה ומהעבר של זרימת
 1,100הניקוז, וכניסת מים לים המלח. נהר הירדן התחתון, עם ספיקה שנתית ממוצעת טבעית של  

מיליוני מ"ק בשנה, מנקז אזורי אקלים ים תיכוניים לאזורים צחיחים למחצה מצפון ישראל, ירדן, סוריה 
מ"ק לשנה(. הפחתת כמות המים הנכנסים  מליון 64ולבנון. מים נוספים מגיעים מיובלים כמו נהר זרקא )

 20מיליון ממ"ק לשנה גרמה לירידה של  210ממקורות אלה ואחרים מאז שנות השישים עד לרמה של 
 מ' במפלס ים המלח.

מליון  5נחל ערבה האכזב מנקז אזורים צחיחים במיוחד דרומית לים המלח, ותורם כמויות מים קטנות )
טפונות גדולים ובודדים; נחלי האכזב הקטנים והתלולים מערבית לים מ"ק בשנה(, בעיקר באירועי שי

המלח מייצרים שיטפונות גדולים יחסית בגלל אזור ההיקוות הלח יותר, אך נפחם קטן יחסית. הזרימה 
לים המלח מהיובלים המזרחיים מגיעים מאזור צחיח למחצה, ומחולקת בין זרימת הבסיס הקבועה 

 טפונות בחורף. מהכמות השנתית( לשי 65%)

בחלק הצחיח של האגן, איבודי התמסורת באמצעות ההסעה והחידור אל האקוויפרים הרדודים, וכנראה 
 גם לאקוויפרים העמוקים יותר במהלך שיטפונות, קשורים ישירות ותלויים בנפח הזרימה. 

ונות שנמדדו מהשיטפ 2-3השנים שעברו אירעו בנגב שיטפונות נדירים שהיו גדולים פי  2000במהלך 
( מראה כי תקופות עם תדירות גבוהה paleofloodsבתקופתנו. ההתפלגות העיתית של שיטפונות בעבר )

כאשר תקופות עם תדירות גבוהה  של שיטפונות גדולים מתחלפות עם תקופות של שיטפונות מועטים,
 של שיטפונות גדולים תואמת לתקופות בהן מפלסי ים המלח היו גבוהים, ולהפך.
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 44מאמר 

 קצב התחתרות נחלים באבני חול באזור מכרות נחושת עתיקים בבקעת תמנע

Pace of degradation in streams within sandstone in a region with copper mines- 
Timna Valley, southern Israel 

Y. Shlomi, H. Ginat , T. Meron , A. Holtzer 
 Negev, Dead Sea and Arava Studies (2015 )50–38(, 2) 7מחקרי הנגב, ים המלח והערבה 

 yanai@adssc.org,איש קשר: ינאי שלומי, מו"פ מדבר וים המלח, 

מהניסיונות  בבקעת תמנע נתגלו שרידים ועדויות להתפתחות הכרייה והפקת הנחושת לכל שלביה, החל
לפנה"ס(  3300–4500הראשונים של האדם להפיק מתכת מאבני החול הלבנות בתקופה הכלקוליתית )

ועד להפסקת הפעילות בתקופה הערבית הקדומה בסוף האלף הראשון לסה"נ. בשיא תקופת הכרייה 
עשרות  שנה חצבו הכורים באמצעות אזמלים העשויים מברונזה פירים לעומק 2,900ועד  3,400לפני 

 מטרים ומנהרות כרייה רבות.

כיוון החציבה מראה שהמנהרות נחצבו מפני השטח לכיוון הערוץ ולא כמצופה, מהערוץ לתוך הסלע. 
פירי כרייה חצויים בצדי הערוצים ועל קרקעיתם מעידים כי נכרו לפני היווצרות הערוצים. המסקנה 

היו הערוצים חתורים כפי שהם היום,  מתצפיות אלו היא, שבתקופת חציבת הפירים והמנהרות לא
 והכרייה והחציבה נעשו מפני שטח גבוהים יותר.

מאמר זה עוסק בלימוד ובניתוח תהליכים וקביעת הקצב של התחתרות הנחלים בבקעת תמנע בתנאי 
מדבר צחיח קיצון על סמך עדויות ארכיאולוגיות של מכרות נחושת עתיקים. עבודת שדה כללה את 

 לקבוע שעוצמת ההתחתרות המקסימליתהעתיקים הנחשפים בנחלים שהתחתרו. ניתן  איתור המכרות
כמות המשקעים השנתית הממוצעת  מטרים. 30-ממעלה טרסות הנחל ועד האפיק הפעיל כיום הגיעה ל

מ"מ בשנה, ונראה שאקלים דומה שרר במשך שלושת אלפי השנים האחרונות. שיטפונות  20בתמנע היא 
דירותם הממוצעת אחת לשנה, גורמים להתחתרות הערוצים. ממוצע ההתחתרות בעוצמה גבוהה, שת

מטרים. משמעות הדבר  10–13לאחר כריית הנחושת כפי שנמדד לאורך שלושה נחלים בבקעה הוא 
שקצב ההתחתרות הממוצע הנו כארבעה מטרים באלף שנה: זהו קצב מהיר מאוד בהשוואה לקצבי 

לכך הן ההתחתרות ביחידות סלע רכות יחסית )סחף נחלי ואבני  התחתרות המוכרים בספרות. הסיבות
הקרקע של המנהרות ושל -חול(, שיטפונות בעלי עוצמה חזקה במדבר צחיח קיצון וריבוי החללים בתת

 הפירים.
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 45מאמר 

Evidence of Past Flood Intensities in the Nahal Amram Copper Mines 
 

 שיטפונות עבר במכרות הנחושת בנחל עמרםעדויות לעוצמת 
 

Hanan Ginat, Dagan Meeshly, Uzi Avner and Boaz Langford 
 

From: Mining for Ancient Copper, Essays in Memory of Beno Rothenberg, Edited by Erez Ben-Yosef. 
Tel- aviv university, the Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology, 2018, Chapter 12, 188- 199. 

 
HananG@eilot.org.il ,איש קשר : ד"ר חנן גינת 

חשוב של כריית נחושת לאורך ההיסטוריה. בתוך המכרות, בהם אולמות  נחל עמרם היווה מרכז אזורי
ניתן להבחין בשתי השפעות שונות של שיטפונות עבר: חריצים ברצפות האולמות  ,רחבים ופירים

והצטברות משקעים פלוביאלים. סימנים מאורכים של כלי חפירה הנראים על  שכבת המשקעים, 
 תוח מחדש את המכרות לפני המשך הכרייה.מצביעים על כך שהעובדים נדרשו לפ

מ"מ משקעים בתוך  40נמדד באזור נחל עמרם אירוע גשם בעוצמה חריגה, עם מעל  2012בנובמבר 
פחות משעה. השיטפונות שנוצרו על ידי הגשם חדרו לכמה מהמכרות וסיפקו דוגמא חיה להשפעה של 

י לספק מידע חיוני על ההיסטוריה של אירועים דומים בעבר. המחקר של המשקעים הפלוביאלים עשו
טרסות אלוביאליות במכרות הנחושת  מחקר זה מציג תוצאות ראשוניות על  .המכרות והסביבה הקדומה

 העתיקים. 

מערביים של בקע -נחל עמרם הוא עמק קטן שנוצר כתוצאה מתהליכי סחיפה, השוכן בשוליים הדרום
זרחה אל מלחת עברונה. מכרות נחושת התגלו לראשונה ק"מ צפונית לאילת. האזור מתנקז מ 10הערבה, 

בצוקי אבן החול הלבנה בראשית שנות החמישים, אך מכרות רבים נוספים נתגלו במהלך מחקר שנערך 
ס"מ גובה,  155לאחרונה. בתוך המכרות ניתן להבחין בתופעה ייחודית של טרסות פלוביאליות, עד 

המתלולים במהלך אירועי גשם אינטנסיביים. בכמה משולי  שנוצרו על ידי מי שיטפונות הזורמים מעל
המתלולים נחשפו חלק מהשכבות, כולל רצועות חול דקות, טין וחרסית, ושכבות עבות יותר של אבן 
-חול וחלוקי אבני גיר. חלק מהפירים, בתוך המכרות או מחוצה להם, התמלאו במשקעים פלוביאלים

הכיסוי מהמתלולים שמעל למכרות. שרידי צמחים קטנים  מקורם של משקעים אלה הוא כמובן שכבת
 לספירה לערך. 250לשנת  14שנמצאו במשקע זה היו מתוארכים באמצעות פחמן 
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 46 מאמר

Changing flood frequencies under opposing late Pleistocene eastern Mediterranean climates 
 

 במזרח הים התיכון בתקופת הפליסטוקן המאוחר שינוי בתדירות השיטפונות תחת אקלים שונה, 
 

 Ben Dor Yoav, Armon Moshe, Ahlborn Marieke, Morin Efrat, Erel Yigal. 
 Scientific Reports (Nature Publisher Group), London, Vol. 8,  (May 2018) 

DOI:10.1038/s41598-018-25969-6 
 

:איש קשר  
 Yoav Ben Dor, Hebrew University of Jerusalem, Yoav.Bendor1@mail.huji.ac.il  

 
 

 
קלימטולוגית דומיננטית באזורים צחיחים עם השפעות ניכרות על -הידרושיטפונות מהווים תופעה 

קלימטולוגיים לטווח -התפתחות האדם, התשתיות והנופים ברחבי העולם. המחקר של משתנים הידרו
קצר, כמו שיטפונות, ותחזיות עיתיות של אקלים משתנה, מהווה אתגר בולט לקהילה המדעית ונשען 

-יכולותיהם וערכם של מודלים אקלימיים לתאר כראוי את התופעות ההידרובעיקר על מודלים. בדיקת 
-אקלימיות העתידית לטווח הקצר, כמו שיטפונות, דורשות בדיקה ואימות מול נתונים ארכיוניים

 גיאולוגיים מתאימים.
 

מכיוון אף על פי כן, קביעת תדירות השיטפונות בעת שינויים אקלימיים ניתנת להשגה לעיתים רחוקות, 
שבסיס המידע והנתונים )מודרניים וקדומים(, במיוחד באזורים צחיחים, הם לרוב קצרים מדי או בלתי 
רציפים. לפיכך, לימוד נושא השיטפונות הקדומים דורש מחקר נוסף והבנה מעמיקה יותר של השפעת 

 שינויי האקלים על התהליכים הגורמים לתחילת השיטפונות.
 

טאים את המאזן ההידרולוגי במזרח הים התיכון בטווח של מאות ואלפי השנים מפלסי אגם ים המלח מב
האחרונות. לעומת זאת, שיטפונות באגני הניקוז גדולים המתנקזים ישירות לים המלח, קשורים 

סוגי תיעוד אקלימית. שני -לתבניות של תופעות סינופטיות לטווח הקצר המשקפות השתנות הידרו
 קר זה כדי לקבוע את תדירות השיטפונות בשתי תקופות אקלים מנוגדות.משולבים במח שונים אלו

 
מתוך המשקעים המשתנים של ים המלח מתקופת הפליסטוקן המאוחר, נאספו ונמדדו נתונים 

שנה של שיטפונות, תוך התחשבות בשינויים במפלס ים המלח.  700המסכמים שתי תקופת זמן בנות 
עליית מפלס האגם מאופיינות בתדירות גבוהה יותר של שיטפונות, סדרות אלה מדגימות כי תקופות של 

בין שנים של שיטפונות מרובים, ומספר שנים גדול יותר באופן משמעותי של יותר מרווחים קצרים 
שנים עם שיטפונות גדולים. בנוסף, שיטפונות מתקבצים במרווחים קצרים לתקופה של שיטפונות 

 עליה בתדירות, בהתאמה לעלייה ולירידה במפלסי האגם. 20% -ו 75%-אינטנסיביים, המאופיינת ב
 

המשקעים הממוצעים במזרח הים התיכון משתלבים בשינויים הדרסטיים בתדרי השיטפונות. שינויים 
אלו קשורים לשינויים במסלול, בעומק ובתדירות של שקעים אטמוספריים בגובה ממוצע במזרח הים 

  אקלימיות האזוריות.התיכון, ומשפיעים על התופעות ה
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 47מאמר 

Synoptic-Scale Control over Modern Rainfall and Flood Patterns in the Levant Drylands with 
Implications for Past Climates 

שליטה בקנ"מ סינופטי על דפוסים מודרניים של משקעים ושיטפונות באזורים צחיחים במזרח הים 
האקלים העבר התיכון, ויישום על  

Moshe Armon, Elad Dente, James A. Smith, Yehouda Enzel, Efrat Morin  
Journal of Hydrometeorology 19(6), May 2018, https://doi.org/10.1175/JHM-D-18-0013.1 

:איש קשר   
Moshe Armon, Institute of Earth Sciences, the Hebrew University of Jerusalem, 

koko.armon@gmail.com / moshe.armon@mail.huji.ac.il 

 

גשמים באזורים היבשתיים הצחיחים במזרח הים התיכון הם נדירים אך עלולים לגרום לשיטפונות בזק 
 (, אפיקMCבעוצמה גבוהה. סופות הגשם נגרמות על ידי מבנים סינופטיים ברורים: שקע ים תיכוני )

   TPs ם (, הנקראות גSTJ( והפרעות זרם סילון סובטרופי )ARSTים סוף פעיל )
(tropical plumes) . 

במחקר זוהו המאפיינים המרחביים הייחודיים של מערכות סופות הגשם והשיטפונות. בוצעו ניתוחים 
מטאורולוגיים והערכות של כמויות המשקעים ממכ"ם מזג האוויר. נתונים הידרולוגיים ואינדיקטורים 
-של שינויים גיאומורפולוגיים מתמונות חישה מרחוק שימשו לאפיון שרשרת התהליכים ההידרו

 מטאורולוגיים, המובילים לדפוסי השיטפון השונים באזור. 

מטאורולוגיה של שלוש המערכות הסינופטיות המייצרות -במחקר זוהו הבדלים משמעותיים בהידרו
 שיטפונות:

 קולטות רטיבות מהים התיכון ומייצרות גשמים מתונים בצפון האזור. MCסערות  -
   לות של לחות מדרום, שהופכות לגשמים באזורים מעבירות כמויות גדו TP-ו ARSTסערות   -

 הדרומיים ביותר של מזרח הים התיכון.    

הם נפוצים וממושכים עקב יעילות משקעים  TPהם מקומיים ואינטנסיביים, ואילו גשמי  ARSTגשמי  
מייצרים שיטפונות בעוצמה  TP-גדול. לפיכך, גשמי ה ות/תנועות קונבקציה בקנה מידהגבוהה וכוח

גבוהה באזורים הגדולים ביותר; שילוב אגני ניקוז רבים מוביל להשקעת חומרי סחף מדרום לים המלח, 
 גדולים. ים יגיאומורפולוגהיוצרים תצורות ומבנים 

תצפיות מזדמנות של הנחל עם אגן הניקוז הגדול ביותר באזור )נחל הערבה( מצביעות על כך ששיטפונות 
TP  גורמים לשינויים גיאומורפולוגיים בולטים בערוץ. הם מספקים תובנות על מרווחי העבר בתדירות

מערב(, ומאופיינים -המגיעים מדרום ודרום STJsשיטפונות הבזק )גידול כזה במרווחים צפוי באירועי  
 גיאומורפולוגית. -בסימנים כתוצאה מפעילות הידרו
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 שיטפונות בעידן המודרני
___________________________________________________________________ 

 

 48מאמר 

A high magnitude storm and flood in a hyperarid catchment, Nahal Zin, Negev Desert, Israel 

 סערה ושיטפון בעוצמה גבוהה באגן ניקוז באזור צחיח קיצון, נחל צין, מדבר הנגב, ישראל

Noam Greenbaum, Adina Margalit, Asher P. Schick, David Sharon and Victor R. Baker 
HYDROLOGICAL PROCESSES, VOL. 12, 1-23  (1998 .)  

https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1085(199801)12:1%3C1::AID-HYP559%3E3.0.CO;2-6 

 איש קשר:
Noam Greenbaum, Associate Professor of Geomorphology and Hydrology, University of Haifa. 

noamgr@geo.haifa.ac.il. 

שנה(, בנחל  40 -)אומדן מוערך של תקופת החזרה התרחשה סופת גשם בעוצמה גבוהה 1991באוקטובר 
קיצון. המבנה  -קמ"ר, רובו באזור צחיח 1400 -צין, במדבר הנגב הצפוני. שטח אגן הניקוז של הנחל כ

( שהתפתח מסופת רעמים בהתאם לטופוגרפיה line curved squallהכללי של הסערה היה ציר מעוקל )
עה באופן ניכר. לחות טרופית הגיעה לאזור דרך זרם הסילון של חלוקת אגני הניקוז, ממנה היא הושפ

( מהים RST-Nהסובטרופי, בשילוב עם חדירה של אוויר קר במפלס נמוך יותר מצפון של אפיק ים סוף )
התיכון. הגשמים שנמדדו בתחנות המעטות באזור, היו מעטים מדי מכדי להסביר את השיטפונות 

 הגדולים שנגרמו. 

תונים הידרולוגיים אחרים שוחזרו בדיעבד. נעשה שימוש בטכניקות של הידרולוגיה שיאי הספיקה ונ
( שהתבססו על סימני השקעה של סדימנטים גסי גרגר שהושקעו palaeoflood hydrologyקדומה )

 . HEC-2ביובלים העליונים, כמו גם במדדי הצטברות נוספים. גובה פני המים נקבע באמצעות שיטת 
והזמן של האירוע נחקרו באמצעות ניתוח נתונים של סופת גשם, חישה מרחוק, מידע מאפייני המרחב 

הידרולוגי וסדימנטולוגי; ביחד הם מסבירים את גודל ועיתוי הזרימות ביובלים שיצרו במשולב את 
השיטפון בערוץ הראשי. השיטפון המשוחזר מגלה הידרוגרף בן שלוש שיאים: שני שיאים נוצרו מאותה 

זמני הגעה משולבים בערוץ הראשי; השלישי נבע מסופת גשם מקומית שהתרחשה ביום  סערה, עם
 שלמחרת וכיסתה רק יובל אחד. 

המבנה המפותל של הסערה והדינמיקה שלו ביחס לאגני הניקוז בשטח הוא תוצאה של תנועת המערכת 
 לגלי השיטפון ויותשימרה עדבצורה עוקבת לגלי השיטפון. התרומה המשולבת מכל היובלים העיקריים 

בחלקים של האלוביום העבה. שיטפונות אחרים על ידי החלפת איבודי התמסורת  הן במפלס והן בנפח
אוויר קר בשכבות העליונות,  תומחדירבעוצמה גבוהה שנרשמו באגני ניקוז גדולים במדבר הנגב נגרמו 

מתרחשים בסתיו ונגרמים מסערות גשמים  השיטפונות מערכת אפיק ים סוף. רובהתפתחות כחלק מ
בעוצמה חזקה. מאפיין זה הינו בניגוד מוחלט לגורמי השיטפונות באזור הצחיח למחצה בצפון הנגב, 
אשר קשורים בעיקר למערכות החורף הים תיכוניות. המורכבויות הקשורות לתהליכי הנעת שיטפונות 

כשל ביישום מודלים הידרולוגיים שגרתיים על מדבריים גדולים, כפי שעולה במחקר זה, ממחיש את ה
 .ך בחקר התהליכים המעורבים בפירוטאירועים מסוג זה, ומדגישים את הצור
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 49מאמר 

A mid-winter tropical, extreme flood-producing storm in the Negev, 20-23 December 1993: 
 a meso-scale analysis 

1993גשם שיטפונית ממקור טרופי בנגב, סוף דצמבר  מטאורולוגי של סופת-ניתוח מזו  

Adina Margalit, David Sharon, Baruch Ziv and Uri Dayan  
Horizons in Geography /אופקים בגאוגרפיה No. 57/58 (2003 - תשס"ד), pp. 134-145 

https://www.jstor.org/stable/23710637 
 

Prof. Uri Dayan, msudayan@mail.huji.ac.il  :איש קשר  

 

. 20-23/12/93סופת גשם קיצונית פגעה בנגב סביב יום המפנה החורפי )היום הקצר(, בין התאריכים 
באותו זמן שרר מזג אויר קיצוני גם מעל אנגליה, צפון צרפת, בלגיה ובעיקר מעל גרמניה שבה נגרמו 

, שהייתה שיטפונות יוצאי דופן בממדיהם בנהרות המוזל והריין בפאתי בון וקלן. בניגוד לאירופה
אפיק המתפשט מהאזור  -סוף -מושפעת משקעים חזיתיים, היה המזרח התיכון מושפע מאפיק יס

הטרופי, מעל ים סוף. חודש דצמבר בכללותו התאפיין בשנה זאת במזג אוויר חם מהרגיל ויבש, עם 
שנה מעלות מעל הממוצע וכמויות גשם חודשיות הנמוכות ביותר במשך חמישים  5-5.3טמפרטורה של 

בניגוד גמור לכך, כמויות  אחוז מהממוצע לחודש דצמבר(. 20)כ ברוב תחנות הגשם במרכז וצפון הארץ 
הגשם שירדו באירוע הגשם הנ"ל במרכז ומזרח הנגב עברו בהרבה את הממוצע הרב שנתי של חודש 

מ"מ  70-ו  מהממוצע( 5.3מ"מ בסדום )פי  37מ"מ באילת )פי חמש מהממוצע(,  31דצמבר, עם ערכים של 
 בקניון נחל פארן.

בצד סקירה סינופטית קצרה, המחקר הנוכחי מתמקד בעיקר בתופעות בקנה מידה בינוני ובתהליכים 
הממירים מים אטמוספריים למים הידרולוגיים המהווים את התשומה לשיטפונות באגנים נתונים. 

ע הודגשה במחקרים קודמים חשיבותם של התהליכים בקנ"מ הנ"ל והאינטראקציה שלהם עם פני הקרק
כדרך להסביר את תזמון, הגודל והפריסה של השיטפונות בכל אחד מהאירועים. המטרה הכללית גם 

שלבי מקנה"מ הסינופטי, דרך מערכות העננים בקנ"מ בינוני ודרך -כאן היא לזהות את קשרי המעבר הרב
ותר, המטרה היא לתרום אופי הגשמים, עד לשיטפונות הנגרמים בכל מקרה. באופן ספציפי י

 לקלימטולוגיה של הקשרים בין אירועים והתופעות ברצף מפלסי המידע הנ"ל כולל :

 הקשר בין המערכת הסינופטית לבין מערכות העננים הממטירים, אופיים, הקינמטיקה ודגם -
 התפתחות שלהם.   

 ופריסתם בזמן ובמרחב, ותוך כדיהקשר בין המערכות שבקנ"מ הבינוני הנ"ל לבין מאפייני הגשמים  -
 כך גם זיהוי האינטראקציה של המערכות עם תכונות פני השטח, בעיקר הטופוגרפיה בקנ"מ שונים.  
 קישורם של האירועים ההידרולוגיים בעלי ממדים ודגמי התפתחות מתועדים אל מאפייניהם  של  -

 נתונים.המערכות ושל הגשמים שגרמו להם תחת התנאים הסינופטיים ה  

קלימטולוגיה פרלימינרית של התופעות בסופות שכבר נותחו אפשרה לנו להציג חלק מהתופעות 
 בעבודה הנוכחית בפרספקטיבה של אירועים קודמים, לעיתים אף באותם אתרים.
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 תדירות, גודל ומועדי השיטפונות בישראל

 אריה בן צבי
Horizons in Geography  ,אופקים בגאוגרפיה /No. 57/58 - 2003, pp. 112-133 

https://www.jstor.org/stable/23710636 

   Arie Ben-Zviאיש קשר :
arieb20@water.gov.ilmail: -e, Service, Jerusalem, IsraelIsrael Hydrological  

 

מאמר זה מסכם ידע שנצבר בעשורים האחרונים בשרות ההידרולוגי על המאפיינים הכמותיים של 
האופנים שנמצאו מתאימים שיטפונות בישראל. הידע מוצג באורח סטטיסטי וכוללני ונועד להצביע על 

ביותר לתיאור כמותי של זרימה שיטפונית, תוך הבאת דוגמאות אופייניות. המאמר מתבסס על עבודות 
רבות ומכיל את הגרסאות האחרונות לתיאור מאפייני השיטפונות. חלק מהעבודות המצוטטות כאן 

גב לבדו. כך זוכה כאן נעשה על כל הארץ או על מדגם של תחנות הידרומטריות וחלק אחר על הנ
ההידרולוגיה של הנגב להדגשה. עבודות שנעשו על נחלים בודדים או על אזורים אחרים אינן נזכרות 

 במאמר זה.

לאור מטרתו של המאמר לסכם דברים, אין מתוארים בו אופן יישום השיטות המוצגות ויתרונן על פני 
מלאים נמצאים בדוחות השרות  שיטות אחרות, לבד משיטה אחת שמתוארת בנספח. תיאורים

 ההידרולוגי ובמאמרים המדעיים הרשומים במראי המקומות.

המאמר עושה שימוש במספר קטן של משוואות מתמטיות, ובמספר רב של עבודות שנעשו בשרות 
האחרונים כדי להעריך כמותית את אירועי השיטפונות. המשתנים והנושאים  ההידרולוגי בעשורים

ו הם: עונת השיטפונות, תדירות השיטפונות, הגודל המרבי של גאויות שנמדדו, בחירת שנסקרו בעבודה ז
פונקציית הסתברות לגודל גאויות, מודלים אזוריים לספיקות נדירות, משכי מעבר של שיאי גאויות 

 לאורך קטעי אפיקים, מודל אזורי לנפחי גאויות בנגב, נפחי הצפה, נפחים בני ניצול ואיבודי תמסורת.
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 1997אוקטובר  -שיטפונות בבקעת הירדן, מדבר יהודה, הנגב והערבה בעקבות סופת גשם חריגה 

 

 יצחק יצחק, אפרת מורין, משה גטקר ורמי גרטי
No. 56 - 2003, pp. 24-45, Horizons in Geography / אופקים בגיאוגרפיה   

https://www.jstor.org/stable/23704675 
 

Professor Efrat Morin, efrat.morin@mail.huji.ac.il  :איש קשר    
    

 

חריגה בעצמתה שהותירה את רישומה העז ברחבי התחוללה סופת גשמים  17-18/10/1997בתאריכים 
הנגב, במדבר יהודה ובבקעת הירדן. סופת גשמים זו הובילה לגאויות עם ספיקות שיא גבוהות במיוחד, 
בתחומי התנקזות רבים. הגשמים והגאויות גרמו לנזקים חמורים בישובים רבים ותשעה בני אדם קיפחו 

עמים וברקים, רוחות עזות, ברד כבד ועוצמות גשם גבוהות את חייהם. סופת הגשמים לוותה בסערות ר
 ביותר.

אירועי זרימה במשרע רחב של ספיקות שיא מתרחשים באזורים שונים בארץ. הטווח הרחב של ספיקות 
שיא בולט במיוחד באזורים הצחיחים והצחיחים למחצה. הבדלים בספיקות השיא מצביעים על גורמים 

יעים על הספיקה, כאשר הגורם הגיאומורפולוגי החשוב ביותר המשפיע אגניים ומטאורולוגיים המשפ
על הספיקה הינו, יכולת החידור של הקרקע והגורם המטאורולוגי החשוב ביותר הינו החלק היחסי של 

 הגשם רב העוצמה מתוך כלל המשקעים.

 
בעוצמה גבוהה מאמר זה מתייחס לאירוע גשם קצר ונדיר מבחינה מטאורולוגית המתרחש בסוף הסתיו 

ביותר. בדיקת התפלגות עוצמות הגשם במשך עונת גשמים והשפעתו על מועדי הגאויות הגבוהות מלמד 
מצב זה מאפשר לבחון את השפעת הגורמים  -כי עוצמות גבוהות מתרחשות בחודשי הסתיו ואביב

 באזורים צחיחים וצחיחים למחצה.

ומדי גשם קרקעיים, ומהם חושבה עצמת ומשך נתוני סופת הגשם נמדדו על ידי מכ"ם מטאורולוגי 
הגשם, ספיקות השיא נמדדו בשיטות ישירות ובלתי ישירות ועקבו אחר מוקדי הגשם. מניתוח מדדי 
הגשם על סמך הדמיות המכ"ם באזור צחיח וצחיח למחצה )למעט אזור אילת(, ניתן ללמוד כי קיים 

דקות הינה פרק  10עוצמת גשם גבוהה למשך  קשר חזק בין עוצמת הגשם וספיקת הגאות. נמצא גם כי
הזמן הקריטי לתהליך היווצרות השיטפון. בבדיקת הקשר בין עוצמת הגשם לספיקת השיא וגודל האגן, 
נמצא כי עוצמת גשם גבוהה תורמת משמעותית לספיקת השיא באגנים קטנים, וככל שהאגן גדל 

סגוליות בין אגני ניקוז בעלי תפוצת מטשטשת תרומה זו. קיים הבדל משמעותי בספיקות השיא ה
חבורות קרקע שונות. הבדלים הידרולוגיים מובהקים קיימים גם בין חבורת הקרקע של טרה רוסה 
ורנדזינה, הממתנות את ספיקות השיא לבין שאר סוגי הקרקעות. איבודי התמסורת הסגוליים לאורך 

 מ"ק/ק"מ. 80,000-41,000-האפיק בשיטפון מגיעים ל
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Extreme floods and short-term hydroclimatological fluctuations in the  
 

hyper-arid Dead Sea region, Israel 

 ולוגיות לטווח קצר באזור הצחיח קיצוןטשיטפונות קיצוניים ותנודות הידרוקלימ
 של ים המלח, ישראל 

Noam Greenbaum, Uri Schwartz, Nathaniel Bergman  
Global and Planetary Change Volume 70, Issues 1–4, February 2010, Page 125. 

https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2009.11.013 

 
 noamgr@geo.haifa.ac.il  פרופ' נועם גרינבאום, אונ' חיפה קשר :איש 

 

, תועדה 2004באוקטובר  -29( בדרום ים המלח ב ARSTסופת הגשם הסתווית של אפיק ים סוף פעיל )
שטח והערכת ספיקות באמצעות מדידות גשמים בודדות, מדידות  באמצעות תמונות מכ"ם מכוילות, 

מ"מ לשעה,  175במספר יובלים. סופת הגשם הקיצונית הייתה בעוצמה מרבית של HEC-RAS  מודל
 מ"מ. 74שעות, וכמויות גשמים של עד  2במשך של 

ממ"ק  1280-קמ"ר(, שהתגבר במורד הזרם עד ל 1400הגשמים גרמו לשיטפון בנחל צין )שטח ניקוז של 
קמ"ר או  250( וגבר כתוצאה מהזרימות מהיובלים התחתונים המהווים רק 1%של >ה )הסתברות ילשני
ממ"ק לקמ"ר,  50-קמ"ר( חרגו מ  1–5מכלל אגן הניקוז. ספיקות שיא ספציפיות באגני ניקוז קטנים ) 18%

ממ"ק לקמ"ר. במהלך המדידות עלה הצורך לתכנן מחדש את  18קמ"ר הגיעו עד  50ולגבי אגנים של 
 טפת השיטפון, מכיוון שנוצרו מספר שיטפונות בכל אגני הניקוז מכל הגדלים. עקומת מע

לאחרונה נצפתה עלייה בשכיחות שיטפונות קיצוניים במחקרי שיטפונות בנגב, ובכל האגן המזרחי של 
קלימטולוגיות אחרות בדרום מזרח -הידרולוגיות ופליאו-הים התיכון. עלייה זו נראית גם בעדויות פליאו

קלימטולוגיות במערב הים התיכון -תיכון כמו באזור ים המלח, אך סותרות מגמות הידרוהים ה
 קליטמולוגיות שונות למדי.-שמדובר בסביבות הידרו , ומצביע על כךNAOהמתואמות למדד 
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  2014המלקוש בערבה הדרומית ובנגב הדרומי בחודש מאי 

Last rain in the southern Negev and Arava in may 2014 

 

H. Ginat, B. Shalmon 

 Negev, Dead Sea and Arava Studies  - 2014   ,4 –1(  3) 6מחקרי הנגב, ים המלח והערבה 

 HananG@eilot.org.ilאיש קשר : ד"ר חנן גינת, 

 

. במהלך אירוע זה נמדדו כמויות 2014במאי   8-המדינה באירוע גשם קיצוני ומשמעותי פקד את מזרח 
גשם גבוהות במיוחד בתחנות מדידה רבות. אירועי גשם בחודש מאי אינם נדירים, אולם לרוב אלה 
אירועים מקומיים וקטנים יחסית, והם מתרחשים בעיקר בדרום הארץ כתוצאה ממערכות המגיעות 

יצונית: על פי רישומי השירות המטאורולוגי, הוא הגדול מים סוף. אירוע הגשם האמור חריג בצורה ק
השנים האחרונות. חריגותו נובעת הן  110באירועי הגשם שהתרחשו בישראל בחודשי מאי במהלך 

מנחלי אילת ועד לחרמון. מאמר זה  –מכמויות המשקעים והן מהפריסה הכלל ארצית הרחבה שלו 
 מאפייניו, כפי שנרשמו בערבה הדרומית ובנגב הדרומי.עוסק בהיבטים הסינופטיים שהובילו לאירוע וב

אירוע השיטפונות הנדיר שפקד את ישראל ואת המדינות השכנות היה תוצאה של שלושה גורמים: 
-מ"ב (, שקע מצפון 1005 –אפיק ים סוף מפותח בעל ציר מרכזי בקרקע )לחץ ברומטרי נמוך במיוחד 

 500מעלות בשכבת הלחץ  18ראל עם ערכים של מינוס מזרח לישראל, ואפיק רום מפותח ממערב ליש
 מ"ב.

מצב סינופטי מיוחד זה יצר אירוע גשם חריג בעוצמתו. כמויות המשקעים שנרשמו, בעיקר באמצעות 
-ל 9רשת צפופה של מדי גשם זעירים בנגב הדרומי ובערבה הדרומית, לא היו אחידות כלל, והן נעו בין 

, מעל נחל נטפים וסמוך לגבול מצרים. כמות 12תועדה לאורך כביש  מ"מ . כמות המשקעים המרבית 50
מ"מ נמדדה באזור מישר סעיפים וכן ליד נאות סמדר וקיבוץ יהל. הגשם לווה בסופת  43חריגה של 

 ס"מ. 2-רעמים וברקים ובברד שקוטרו הגיע ל 
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 54מאמר 

Suspended sediment in desert floods in small catchments 

 הרחופת בשיטפונות מדבריים באגני היקוות קטנים

Israel Journal of Earth Sciences January 1982,vol. 31(2):144-156 
Judith Lekach and Asher P. Schick 

 
   :איש קשר

Judith Lekach, The Department of Geography and Environment, Bar-Ilan University  
judith.lekach@mail.huji.ac.il :Email 

 
 

מחמש תחנות, במהלך ארבעה אירועי דגימות מים משיטפונות שנאספו  82-במחקר נבדקו משקעים מ
שיטפון בשטח המחקר של נחל יעל בדרום הנגב, במטרה למדוד את גודל ומקורות חלקיקי הרחופת 
וכדי למצוא דפוס התנהגות משמעותי המסביר תהליכים הידרולוגיים וגיאומורפולוגיים באזור אקלים 

 קיצון. צחיח

. מתחת ppm 30,000ל מרחף, בריכוז חלקי בסף של כמעט בכל הדגימות נמצאו כמויות ניכרות של חו
לסף זה כמות חלקיקי החול לא עלתה על שליש מכמות הרחופת הכללית, בעוד שמעליו כל החומר 
שנוסף לרחופת היה חול. תבנית זו מוסברת על ידי מקורות שונים של חלקיקי החרסית, הסילט והחול 

מהערוץ. מקורם של החרסית  בעוד שהחול מגיע של המשקעים. מקור החלקיקים הדקים מהמדרונות,
והסילט הוא בשטיפה תחת שכבת האבנים שעל המדרונות, וזמינותו תלויה במשך הזמן שחלף מאז 

 האירוע הקודם.

התלות אינה ליניארית ונוטה להתקרב לערך סופי, שלא הגיעה אליו אפילו בזמן הארוך ביותר שהיה 
 כי המקור העיקרי הוא חומר בליה ממקור סלעי ולא משקעים שנים(, מה שמראה 6זמין למחקר זה )

 .) איאוליים

מעידה על כך שאזורים תורמים  ppm 30,000יציבות הריכוז החלקי של חלקיקי הרחופת הדקים מעל סף 
תומך בתורת הנגר הקונבנציונאלית של  לכן ,אינם משתנים באופן ניכר לאחר שהושגו תנאים אלו

 (.(variable source theoryה ית המקור המשתנייותר מאשר בתאור (Horton runoff theoryהורטון )
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Bedload Movement in Desert Floods 
 תנועת גרופת בשיטפונות מדבריים 

M.A. Hassan, J. Lekach and A.P. Schick 
 אופקים בגיאוגרפיה 11/12, כנס האגודה הגיאוגרפית 1984- מאמרים ותקצירים, עמ' 13-29.

https://www.jstor.org/stable/23697805 

 איש קשר :
Marwan Hassan, The Department of Geography, 

Vancouver, BC Canada.  marwan.hassan@geog.ubc.ca 

 

המאמר סוקר שני מחקרים חדשניים הנעשים בשני אזורים שונים בנגב, המנסים לעמוד על אופי תנועת 
בנחל חברון, דן בתהליכים המתרחשים באפיקים.  -בצפון הנגב  -הגרופת, כמותה וגודלה. המחקר האחד 

אופן השקעתה במאגר מדברי. שני המחקרים המחקר השני בדרום הנגב בנחל יעל, דן בתנועת הגרופת וב
 עוסקים באספקטים שונים של אותה הבעיה ומשלימים זה את זה. 

מידע זה עוזר להבנת  .בערוצים תשומת לב רבה הופנתה ללימוד תנועת החלוקים וארגונם המרחבי
עילות וקביעת תנאי תחילת התנועה, מכניזם התנועה וההשקעה בערוצים, קביעת מידת היציבות והפ

 סטיות לחישוב ספיקת הנגר והגרופת. יבתשתיות הנחלים ובפיתוח נוסחאות דטרמנ
מחקרים רבים השתמשו בטכניקות שונות על מנת לעקוב אחר תנועת החלוקים, אך רובם נתקלו בבעיית 
שיעור הגילוי הנמוך כתוצאה מקבירת החלוקים מתחת לפני השטח. מטרת המחקר באתר בנחל חברון 

מוד את אופי תנועת הגרופת באירועי זרימה שונים, תוך פיתוח שיטת מעקב חדשנית הייתה לא
המתאימה לחלוקים הגסים. המחקר מתבסס על איתור ומיקום החלוקים המסומנים לפני ואחרי אירוע 

 הזרימה, תוך הדגשת המיקום האנכי שלהם בקרקעית. 

ר, בעיקר בתחום של חקר הנגר והגרופת שנה מעברת שדה לחקר שיטפונות במדב 18נחל יעל מהווה זה 
בנחל. בקודקוד מניפת נחל יעל הוקם סכר עפר, אשר מטרתו הייתה לייצור מערכת סגורה של מים 

מאז הקמתו הושקע . 1967ר הקיים בנחל יעל מאז שנת וסחף באגן, ולשמש אמצעי לביקורת המכשו
דע הסטרטיגרפי שנאסף מבורות במאגר סחף משני אירועים. אופן ההשקעה של הסחף במאגר והמי

שנחפרו בו, מחזקים את ההשערה שלפחות חלק מהובלת הגרופת אינו קשור באופן ישיר בהספק 
 הזרימה, אלא נע באופן שאינו תלוי במהירות או בהספק הזרימה, בצורת גלי גרופת.
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The non-layering of gravel streambeds under ephemeral flood regimes 

השיכוב של סחף חצצי בנחלי אכזב-אי  

Jonathan B.Laronne, IanReid, Yitshak Yitshak, Lynne E.Frostick 
Journal of Hydrology Volume 159, Issues 1–4, July 1994, Pages 353-363  

https://doi.org/10.1016/0022-1694(94)90266-6 

:איש קשר  

J.B. Laronne, Department of Geography and Environmental Development, Ben Gurion University of 
the Negev, Beer Sheva, Israel. john@bgu.ac.il 

  
 

גרגר יותר מתחתיה, -לשכבה דקת המבנה הדו שכבתי הנפוץ בנחלי איתן, הכולל שכבת שריון גסה ביחס
סחף בגודל בינוני והסעה סלקטיבית או מהירות הסעת איטית יותר של  תפתח כפונקציה של ניפוימ

או שהשיכוב התפתח במידה מועטה  ,בנחלי אכזב חסר אותו שיכוב אנכי כי גרגר. נראה-הסחף הגס
עם זאת, ניטור  שורה לתהליך חתירה ומילוי.הק להערבותופעה זו יכולה חלקית לנבוע מרמת  .בלבד

בנחל יתיר שבצפון מדבר הנגב מגלה כי שיעורי הסעת הסחף הם גבוהים  תמשך של ספיקת גרופתמ
ביותר כך שהסיכוי להתפתחות שכבת השריון בשל הסעה סלקטיבית וניפוי הוא נמוך בהרבה. השוואה 

התפלגות גודל הגרגר של התשתית מצביע על דמיון רב ומרמז על הסעה שווה ללא קשר  בין  הגרופת
ודל הגרגר. הניטור והמדידות מצביעים גם על כך שהסחף נייד מאוד גם בזרימות ממוצעות יחסית לג

ומאמצי גזירה נמוכים, כך שלמעשה כל השיטפונות מתאפיינים בשיעורי הסעה גבוהים. כתוצאה מכך, 
צאה אפילו באירוע בודד, הניפוי נמנע כתומתרחש.  המאפיין קצבי הסעה נמוכים אינו תהליך הניפוי

של הגרופת מיוחסת,  הניידות הגבוהה מהשפילה המהירה בזרימה האופיינית לשיטפונות בזק. רמת
בחלקה, למחסור בכוח הגורם להתפתחות שכבת שריון. עם זאת, היא מדגישה גם את אופיו המגוון 

 והמשתנה של מעגלי המשוב הקובעים את הקשר בין זרימה להשקעת סחף בנחלי איתן ובנחלי אכזב.
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The Nahal Yatir bedload database: Sediment dynamics 
 in a gravel‐bed ephemeral stream 

 עם תשתית חלוקית מאגר נתוני הגרופת בנחל יתיר: תנועות הסדימנטים בנחלי אכזב
 

Ian Reid, Jonathon B. Laronne , D. Mark Powell 
Earth Surface Processes and Landforms 20(9):845 - 857 · 1995 

https://doi.org/10.1002/esp.3290200910 
 

 :איש קשר
  JLoughborough University, Department of GeographyIan Reid,  

Ian.reid@lboro.ac.ukmail: -E 
 
 

עד למחקר זה, בוצעו רק מחקרים מעטים שהצליחו ליצור מאגרי נתונים מקיפים על תנועת ופילוג גודל 
הסחף בשיטפונות בנחלים מדבריים. פיתוח טכניקות למדידה אוטומטית אפשר את איסוף ויצירת מאגר 

של  הנתונים של תנועות הסחף והגרופת בנחל יתיר, אשר התבצע כחלק מתוכנית המדידה והניטור
הסחף בצפון הנגב. מאגר נתונים זה הינו הראשון  מסוגו אודות הגרופת בנחלים, אשר נאסף במהלך 

 שיטפונות בזק בנחלים מדבריים עם תשתית חלוקית. 

איסוף הנתונים הושלם  ,Birkbecזרימת הגרופת נמדדה באופן אוטומטי על ידי שלושה דוגמי חריץ מסוג 
פשרו למדוד את הובלת הסחף כנגד מאמץ הגזירה הממוצע של הערוץ על ידי מדידות הידרולוגיות שא

 והספק הזרימה. בנוסף, נמדדה ההתפלגות של גודל חלקיקי חומרי הסחף הכבדים והגרופת. 
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Prediction of Bed-Load Transport by Desert Flash Floods 

 חיזוי הסעת גרופת בשיטפונות מדבריים

Ian Reid, D. Mark Powell, Jonathan B. Laronne 
Journal of Hydraulic Engineering, March 1996 | Volume 122, Issue 3 

DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(1996)122:3(170) 
 

 :איש קשר
Ian Reid, Prof., Dept. of Geography, Loughborough Univ. of Technol., Loughborough,  

Ian.reid@lboro.ac.uk 

 

המחקר נערך בנחל יתיר, יובל קטן מסדר רביעי של נחל הבשור המנקז חלק מהמורדות הדרומיים של 
ל  220. כמות הגשמים השנתית הממוצעת באזור נעה בין 1990-91שנת הר חברון, במהלך עונת החורף ב

מ"מ, וניתן לצפות לכחמישה או שישה שיטפונות בשנה, שזמן הגעתם לשיא הוא בדרך כלל פחות  280
 מעשר דקות, ומשך הזמן הכולל שלהם הוא בדרך כלל מספר שעות בלבד. 

רך ייחודי של נתוני שדה, שנאספו על ידי תחנות מספר משוואות ניבוי של הובלת גרופת דורגו על פי מע
( Meyer-Peterפטר )-( ומאיירMullerדגימה אוטומטיות במהלך שיטפונות בנחל מדברי. משוואות מולר )

 .1.18( של C/Oנותנות תוצאות טובות ומספקות מדד חציוני מחושב של זרימת הגרופת )
. משוואת פארקר 0.44ממוצע של  C/Oס חציון היא בלתי צפויה במידה רבה, עם יח Bagnoldמשוואת 

. 0.78חציוני של  C/Oמציגה תוצאות טובות יותר, אם כי היא עדיין בלתי צפויה לעיתים עם ממוצע 
פיטר ומולר מיוחסת לאספקת הסחף במערכת הערוצים בסביבה -ההצלחה הברורה של נוסחאות מאייר

תישאר ללא שיריון, בניגוד לנחלים רב שנתיים  למחצה: דבר זה מבטיח שתשתית האפיק-צחיחה וצחיחה
ראוליים המוגבלים באספקה באזורים לחים. דבר זה גם מבטיח שזרימת הגרופת תגיב לתנאים היד

 משתנים באופן פשוט יחסית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ascelibrary.org/author/Reid%2C+Ian
https://ascelibrary.org/author/Powell%2C+D+Mark
https://ascelibrary.org/author/Laronne%2C+Jonathan+B
https://ascelibrary.org/author/Laronne%2C+Jonathan+B
https://ascelibrary.org/journal/jhend8
https://ascelibrary.org/journal/jhend8
https://ascelibrary.org/author/Reid,%20Ian
mailto:Ian.reid@lboro.ac.uk


 
 

72 
 

 59 מאמר

Flash-flood and bedload dynamics of desert gravel-bed streams 
 של גרופת בנחלים מדבריים עם אפיק חלוקישיטפונות בזק ודינמיקה 

Ian Reid, Jonathan B. Laronne and D. Mark Powell, 1998  
Hydrological Processes, 12, 543-557 (1998). 

 https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1085(19980330)12:4%3C543::AID-HYP593%3E3.0.CO;2-C 

 איש קשר:
Ian Reid, Department of Geography, Loughborough University 

E-mail: Ian.reid@lboro.ac.uk 

 

באופן יחסי ידוע מעט מאוד על ההידרולוגיה של שיטפונות באזורים מדבריים, למרות השטח הגדול של 
אזורים צחיחים בעולם, ועוד פחות ידוע על התנהגות סחף במהלך השיטפונות, ובמיוחד על תנועת 

שנערכה בנחל חומר גס גרגר וגרופת. במחקר מוצגות תוצאות של עבודת ניטור ומדידה אינטנסיבית 
קמ"ר בדרום הר  119אשתמוע, נחל אכזב עם אפיק מכוסה חצץ בצפון מדבר הנגב, המנקז אזור של 

חברון. הנחל מתחתר בצורה אופיינית למדבר הנגב הצפוני, עם שיפועים צדדיים תלולים הכוללים 
בעיקר בחודשי  מ"מ לשנה, 220-350לעתים קרובות מדרונות חשופים של סלעי גיר. ממוצע הגשמים הוא 

החורף, ומקורם במערכות שקעים המגיעים ממערב. לחלופין באופן לא שכיח אך משמעותי, מקורם 
 מכניסות מונסוניות מכיוון הים האדום מדרום, לעיתים בעוצמה חזקה במיוחד. 

 2%ניתוח ציר הזמן בסביבה צחיחה למחצה זו, מראה כי קיימת פעילות הידרולוגית בערוץ רק במשך 
מהזמן, כשלוש  0.03%-( רק למשך overbank flowזמן, או כשבעה ימים בשנה, ושזרימה מעל הגדות )מה

 שעות בשנה.

ההידרוגרפים מתאפיינים בריבוי שיאים, מה שמשקף גורמי השפעה רבים כולל כניסות פתאומיות של 
תיע, אך צלע העלייה זרימות מאגני ניקוז משניים. הקטע הראשון של חזית השיטפון הוא איטי באופן מפ

דקות, כצפוי בשיטפונות בזק. הסעת הגרופת  10של ההידרוגרף הוא מהיר ומראה זמן עליה חציוני של 
היא גבוהה במהלך הזרימה בערוץ, עובדה הגורמת להסעת והשקעת סחף גבוהה מאוד, למרות שכיחות 

 נמוכה ומשך זמן קצר של השיטפונות.

-logשנתיים, וערך הקשר -הקשר בין שטף הגרופת ומאמץ הגזירה הגבולי הוא פשוט, בניגוד לנהרות רב
log  דפוסי הסעת הסחף בנחל אשתמוע מאשרים ותואמים לדפוס שנקבע על ידי החוקרים 1.52הוא .

 בעבודות שבוצעו בעבר באגני ניקוז קטנים יותר.
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Modern extreme storms and the rainfall thresholds for initiating debris flows on the hyperarid 
western escarpment of the Dead Sea, Israel 

 
באקלים צחיח קיצון, במתלולים  שפוכתגשם ליצירת זרימת  יפיוססערות קיצוניות מודרניות 

 המערביים של ים המלח, ישראל
 

Yehouda Enzel, Efrat Morin, Novak-Hagit Ben David  
Geological Society of America Bulletin 116 (5/6):718-728, May 2004, DOI: 10.1130/B25403.1 

 
 :איש קשר

Efrat Morin, The Hebrew University of Jerusalem 
efrat.morin@mail.huji.ac.ilmail: -E  

 

במתלולים באזורים צחיחים. בניגוד לאזורי אקלים  (debris)ת סופות גשם עזות גורמות לזרם של שפוכ
מים עוצמתיים במשכי בזמן הדרושים לגרימת זרימת ממוזגים יותר, לא נערכו תצפיות ישירות על גש

קיצון. במחקר זה אנו מדווחים על כמויות גשמים ועוצמות, שנמדדו במדי גשם -השפוכת בסובב צחיח
 מ"מ גשם בשנה(. 50ומכ"ם, בשתי סערות עוקבות לאורך המתלולים המערביים של אגן ים המלח )

ט של זרימות השפוכת שהתרחשו במהלך סערות אלה, נתוני הגשמים הללו נותחו בשילוב מיפוי מפור
כדי לקבוע עוצמת ומשך הגשמים הנדרשים ליצירת זרימת שפוכת במתלול המערבי של ים המלח. 

. במהלך סערה זו, שני תאי קונבקציה המטירו 1995בנובמבר  2-הראשונה מבין שתי הסערות התרחשה ב
ד ונחל ערוגות בצידו המערבי של ים המלח. גשם ברצף של חמש שעות בחלקם התחתון של נחל דו

 קמ"ר( ואגנים בעלי שיפוע גבוה.  3אגני ניקוז קטנים ) 38-סערה זו גרמה לזרימת שפוכת ב
מדדי גשם מצטברים ששימשו גם לכיול  10נפח הגשמים הכולל וההתפלגות המרחבית נקבעו על ידי 

 30דרושה עוצמת גשם העולה על  התפלגות בעוצמת הגשמים מנתוני המכ"מ. בסערה זו, הייתה
 שעה למשך שעה וחצי, כדי לחולל זרימת שפוכת./מ"מ

אשר אפשרה הערכת התוצאות  ,1997באוקטובר  17-18סערה שנייה באותו אזור אירעה בתאריכים 
-19. בסערה שנייה זו, שהייתה אזורית יותר, עוצמות הגשמים המקסימאליות היו 1995שנקבעו מסערת 

שעה שנקבעו בסערה /מ"מ 30דקות. ערכים אלה, הנמוכים מהסף המינימלי של  45למשך  מ"מ לשעה 27
 הקודמת, תואמים את התרחשותם של שלוש זרימות שפוכת בלבד. 

מרבית היובלים מהסדר הראשון עד השלישי אשר מנקזים את שקע ים המלח מכילים עדות לזרימת 
שנה(. מניתוח שתי הסערות, אנו מציעים כי  3000אירועים( מתקופת ההולוקן המאוחרת ) 0-3)  גרופת

, בו תאי הקונבקציה 1995בנובמבר  2-מרבית זרימות השפוכת נגרמו על ידי סערות הדומות לאירוע ב 
שעה למשך שעה לפחות. המספר הקטן של זרימות השפוכת /מ"מ 30גרמו לגשמים בעוצמה של של 

חשו במהלך ההולוקן המאוחר מראה כי אירועים כאלה הינם נדירים בסדר גודל של אגני ניקוז שהתר
 בודדים.
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High rates of sediment transport by flashfloods in the Southern Judean Desert, Israel   
 

 שיעורים גבוהים של הסעת משקעים בשיטפונות בזק בדרום מדבר יהודה
 
 

Hai Cohen and Jonathan B. Laronne 
HYDROLOGICAL PROCESSES. 19, 1687–1702 (2005)  

10.1002/hyp.5630 DOI: 
 איש קשר:

Hai Cohen, Dept of Geography & Environmental Development, Ben-Gurion University of the Negev, 
haii@bgumail.bgu.ac.ilmail: -E Sheva, Israel.-Beer 

 

בנחל רחף שבדרום מדבר יהודה, באזור אקלים צחיח עד צחיח קיצון, הותקנה מערכת אוטומטית 
ות המשקעים, ספיקה, השקעת הגרופת וריכוז הרחופת. תחנת המדידה ממוקמת לפיקוח ומדידה של כמ

בערוץ תלול ורחב יחסית עם אפיק לא קבוע המשתנה על פי שיטפונות הבזק. המחקר מהווה ניסיון 
 לפרוס ציוד אוטומטי מודרני לניטור מתמשך של הסעת משקעים בסביבה צחיחה, קשה ורבת ערוצים.

כמויות הגרופת שהושקעו הן מהגבוהות ביותר שנרשמו עד כה, מה שמרמז שהם עשויים לייצג את הרף 
העליון בעולם של יחסי הגומלין בין אקלים להשקעת סחף. ריכוז הרחופת הוא הרבה יותר גבוה מהריכוז 

אלת האופייני לסביבות נחלים באקלים לח. יש קשר גבוה בין ריכוז הרחופת וספיקת המים בסק
 האירועים, עם מגוון קשרים בתוך האירוע עצמו. 

כמות הסחף באירועים בודדים היא גדולה, אך מספר השיטפונות המצומצם מגביל את כמות ההשקעה 
השנתית הממוצעת לערכים נמוכים בגלל הסביבה הצחיחה. לכך יש השלכות סביבתיות, שכן התחתרות 

 .צחיח קום עצמי בסוג זה של זרימה בסובבבקנה מידה גדול מחייבת תקופה ארוכה של שי
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 62 מאמר

Depositional character and preservation potential of coarse-grained sediments deposited by 
flood events in hyper-arid braided channels in the Rift Valley, Arava, Israel 

 
 שהושקעו באירועי שיטפונות בערוצי גרגר-גסימאפייני ההשקעה ופוטנציאל השימור של משקעים 

 באקלים צחיח קיצון בבקע הערבה( braided channels) פזרות
 

Jonathan B. Laronne , Yanai Shlomi 
Sedimentary Geology, Volume 195, Issues 1–2, 15 February 2007, Pages 21-37 

.008https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2006.07 
 :איש קשר

Jonathan B.Laronne, Department of Geography and Environmental Development, Ben Gurion 
john@bgu.ac.ilmail: -E. University of the Negev, Beer Sheva, Israel 

  
 

הנתונים להשקעה מהירה, במטרה  גרגר-פזרות גסיבאקלים הערבה הצחיח קיצון נבדקו ארבעה ערוצי 
לקבוע את תהליכי השקעת שכבות הסחף על ידי מדידת אירועי שיטפונות ולבדוק את מאפייני הסחף 

גרנולות עד -גודל הגרגר המאפיין את תשתית במערכות הפזרות משתרע על הטווח חול .באירועים אלו
בהם ישנה עליה בגודל הגרגר, בשיפוע ובטופוגרפיית חלוקים ומתבטא בשרטונות מאורכים אשל -חול

וסקרים חוזרים, ואילו  החתירה והמילוי נוטרו במספר חתכי אורך על ידי שרשראות סחיפה  התשתית.
חומר המילוי, הדירוג,  ,אירועים של השקעת שכבות ומילוי תוארו תוך התייחסות לקוטר הסחף שהושקע

מים רבים בנושא סדימנטולוגיה של סחף חלוקי, מקור המידע העובי והמיקום. בשונה ממחקרים קוד
למחקר זה כולל לא רק תיאור סטרטיגרפי אלא גם תצפיות על התהליכים הנלווים של בתשתית הערוץ 

 כפי שהם באים לידי ביטוי בגודל של אירועי ההשקעה.
 

הערוצים הטקסטורה של הסחף שהושקע לרוב גסה יותר בהתאמה לטקסטורת פני התשתית של 
שנבדקו. עובי שכבת ההשקעה גדל ככל שעוצמת אירועי הזרימה עולה. המבנה הסטרטיגרפי כולל 

גרגר עם מילוי -תמוכיחלוקים  (3) ( אין דירוג אנכי 2מקבילית  )-( שכבתיות  תת1ארבעה מאפיינים : )
 ( שיעורי השקעה מהירים.4) חול גרנולרי

בנחלים באזור אקלים צחיח קיצון. כתוצאה  ופת המוגבראפיון זה משקף באופן משוער את שטף הגר
גרגר -בגדות מכוסות בצמחיה, מישורי הפזרות באזורים צחיחים לרוב אינם כוללים סחף דק ממחסור

גדלים עם עוצמת השיטפון ומסבירים את  במידה נרחבת. עומק המילוי כמו גם מידת הרס השכבות
ייה בעוצמות השיטפון. זה גם מסביר מדוע מרבית אירועי פוטנציאל השימור של יצירת השכבות עם העל

 ההרבדה/ יצירת שכבות, כולל הגדולים שבהם, משתמרים רק בחלקן.
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 63 מאמר

Intra-event and inter-seasonal behaviour of suspended sediment in flash floods of the semi-
arid northern Negev, Israel 

 
 רחופת באירוע ובעונה, באירועי שיטפונות בצפון הנגב הצחיח למחצה, ישראלהתנהגות 

 
Yulia Alexandrov, Jonathan B. Laronne, Ian Reid 

Geomorphology, Volume 85, Issues 1–2, 15 March 2007, Pages 85-97 
https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.03.013 

 
 : איש קשר

Yulia Alexandrov, Department of Geography and Environmental Development, Ben Gurion 
.julyaa@bgu.ac.il .University of the Negev 

 
 

המחקר, שנערך באזור נחל אשתמוע בצפון הנגב, בודק את הקשר בין ריכוז הרחופת לספיקת המים, 
עות השונות של שני סוגים של אירועי גשם: סערות אקראיות בודדות, בתנאי קונבקציה, ואת ההשפ

 בעוצמה גבוהה; וסופות חזיתיות אזוריות, בעלות תאים מרובים בעוצמה נמוכה.
 הסחףבחוף המזרחי של הים התיכון, הסוג הראשון של הסערות מאפיין את הסתיו והאביב, ואת סחיפת 

הגשמים העונתיים הראשונים המתאפיינים בעוצמה גבוהה, אשר מייצרות היסתריזה האלוביאלי על ידי 
בכיוון השעון ביחס של רחופת לספיקת המים. הסוג השני של הסערות מאפיין את עונת החורף 

נצפית  ספיקת מים; הסעת סחף שוטפת-ובהיסתריזה נגד כיוון השעון או ללא היסתריזה ביחסי רחופת
 רק לעיתים רחוקות.

ריכוזי הרחופת בשיטפונות הבזק הנובעים מסערות קונבקציה הם גבוהים, אולם המתאם מול הספיקה 
הוא נמוך. לעומת זאת, הנגר כתוצאה מסופות חזיתיות נושא ריכוזי רחופת נמוכים אך ההתאמה 

קה, לספיקה היא טובה יותר. חלוקה זו מסייעת בהבנת הפיזור הניכר בסך כל ריכוז הרחופת ביחס לספי
שהם  ,התאים והאזורים ,אך היא מראה כי יש עוד ללמוד רבות על יחסי הגומלין בין מסלולי סערות

 המקור למשקעים.
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 64מאמר 

Suspended sediment load, bed load, and dissolved load yields from a semiarid drainage basin: 
A 15-year study 

שנה 15וחומרי סחף מומסים באגן ניקוז באזור צחיח למחצה; מחקר של השקעת רחופת, גרופת   

Yulia Alexandrov, Hai Cohen, Jonathan B. Laronne, and Ian Reid  
WATER RESOURCES RESEARCH, VOL. 45, 2009  

https://doi.org/10.1029/2008WR007314 

:איש קשר  

Yulia Alexandrov, Ben‐Gurion University of the Negev, Department of Geography and 
Environmental Development, Beer Sheva Israel. yulia.alexandrov@gmail.com 

 

למחצה במעלה נחל אשתמוע, מהווה את הבסיס להערכת שנים של אזור הניקוז הצחיח  15תיעוד של 
זרימת מים, סדימנטים וחומרים מומסים בסביבה בה קיים מחסור בנתונים מידע. הנגר השנתי הממוצע 

מ"ג  275. הכמויות השנתיות הממוצעות שנמדדו היו 2.1%מ"מ, מה שקובע מקדם נגר של  5.4הינו 
מ"ג לקמ"ר למומסים אחרים, אם כי מזוהים הבדלים  0.6-פת ומ"ג לקמ"ר של גרו 15.3לקמ"ר של רחופת, 

עונתיים ברורים הקשורים לשכיחותן של סופות מתאי קונבקציה בסתיו ובאביב וסערות מחזיתות 
 בחורף.

מ"ג לקמ"ר( נוצרו על ידי פחות  291מרבית כמות חומרי הסחף השנתי הכולל והחומרים המומסים )מתוך
הגרופת, רחופת  כמויות של המדרג הנוצרהשנה.  15זרימה שנמדדו במהלך אירועי ה 74משמונה מתוך 

 וחומרים מומסים מבדיל בין סביבה צחיחה למחצה זו לבין האזורים הלחים.
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 65מאמר 

Simplicity and complexity of bed load response during flash floods in a gravel bed ephemeral 
river: A 10 years field study 

: מחקר שדה בן חלוקיהגרופת במהלך שיטפונות בנחל אכזב עם אפיק  תגובתפשטות ומורכבות של 
 שנים 10

Hai Cohen, Jonathan B. Laronne, and Ian Reid  
 WATER RESOURCES RESEARCH, VOL. 46, W11542, published 23 November 2010 

https://doi.org/10.1029/2010WR009160 
 

  :איש קשר
Hai Cohen, Dept of Geography & Environmental Development, Ben-Gurion University of the 

haii@bgumail.bgu.ac.ilmail: -E  Sheva, Israel.-Negev,,Beer 

 

עשור של נתונים שנאספו מנחל אשתמוע, נחל אכזב עם כיסוי חלוקי לא משורין בדרום הר חברון, 
מאמץ הגזירה מראה שתנועת הסחף במהלך שיטפונות הנוצרים מגשם פתאומי היא תוצאה פשוטה של 

תעלה. יחד עם זאת, הקשר מתואר באופן לא מספק על ידי הפונקציה מהסוג הקריטי הממוצע של ה
הנפוץ המשמשת במשוואות לחיזוי וחישוב הסעת גרופת וסחף, אף על פי שפונקציה לינארית נותנת 

 התאמה טובה בהרבה.

לנחלי אכזב חלוקיים,  ת, האופייניהלא משורינת ההצלחה של הפונקציה הליניארית קשורה לתשתית
ניתנת שלב ההסעה. תגובת הגרופת למאמצי הגזירה המשתנים אינה רמות והזמינות של סחף בכל 

או שוככים. עם זאת, בעוד שרוב הנתונים  מתחזקיםבמצבים בהם השיטפונות  לאבחנה, באופן כללי,
שיטפונות, או מתארים קשר פשוט בין הגרופת למאמצי המים, ניתן למצוא שוני בחלק קטן מה

 במקטעים בודדים, מה שמשקף את השונות באספקת הסחף ובטקסטורה שלו.

במחקר זוהו שלוש צורות התנהגות שסייעו להסביר הן את התבנית הכללית הפשוטה והן את הפיזור 
המוגבל בהתפתחות מאמצי הגזירה על הגרופת. הסוג הראשון סיפק את מרבית הנתונים, והראה את 

הסוג השני הוא נדיר  .י הכללי בין תנועת/זרם הגרופת למאמצי הגזירה הקריטייםהקשר הליניאר
 סחיפההוהלא יציב של ההידרוגרף, אך מציג היטב זרימות יציבות מעל סף  בהתחשב באופי המשתנה

(entrainment threshold) שכבות גרופת או פירוק של תלכידים מביאים לשינויים פירוק , שבמהלכן
עת הגרופת. הסוג השלישי הראה קשר חלש בין מאמץ הגזירה לזרימת הגרופת, והציג פתאומיים בהס

 .סחיפהאת תנאי הזרימה שמעל לסף 
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 66מאמר 

The bed morphology of upland single-thread channels in semi-arid environments: evidence of 
repeating bedforms and their wider implications for gravel-bed rivers 

 
באזורים צחיחים למחצה: עדויות לתצורות אפיק  תעלתיים-חדערוצים מעלה המורפולוגיה של 

 חוזרות והמשמעות הרחבה לנחלים עם תשתית חלוקית
 

Mark Powell, Jonathan B Laronne, Ian Reid and Ronel Barzilai 

Earth Surface Processes and Landforms, Volume37, Issue7, 15 June 2012, Pages 741-753 

https://doi.org/10.1002/esp.3199 

 
 איש קשר:

Mark Powell, Department of Geography, University of Leicester, Leicester, UK. 
E-mail: dmp6@le.ac.uk 

 
 

ובעלי שיפוע מתון באזור צפון הנגב מאופיינים בשלוש יחידות  זרימה בודד עם ערוץ חלוקים נחלי
 :נחליות

 
חלוקים  תלולים יותר מהממוצע, ותערובות כמעט בלתי ממוינות של שיפועיםשרטונות המעידים על   -

 .קטנים עד בינוניים וכן חלוקים גסים עד גסים מאוד

  .דק-בגודל בינוני ומתאפיינים בחלוקיםמתונים יותר  שיפועיםלהקשורים  אזורים שטוחים  -

 מתונים וחלוקים בגודל בינוני. שיפועיםיחידות מעבר בהן יש   -

באופן כללי, שלוש היחידות משתרעות לכל רוחב הערוץ ויש להן גבולות מוגדרים היטב. שרטונות 
מאות  ואזורים שטוחים שכיחים יותר מיחידות המעבר ומתחלפים במורד הזרם במרחקים של כמה

בנחלים  לרוב מתקיימיםה(riffels-pools)  בריכות-מטרים, ויוצרים רצפים המזכירים את מבנה מתלולים
עם תשתית חלוקית באזורים לחים. ניגוד בולט הוא היעדר תבליט טופוגרפי ניכר בין שרטון לאזור 

 בין טופוגרפיהמחסור בתבליט . אינם שקועים לשרטונות חסר הרכס והאזורים השטוחים : שטוח
לאזורים השטוחים מיוחס לשיעור אספקת סחף גבוה ממדרונות הגבעות המכוסים בצמחיה -השרטונות

ים בתנאי הסעת סחף אינטנסיביים. האזורים השקועים ושחיקה של הרכס דלילה, אשר מעודד מילוי
ולכן, את  מהירות הזרימה, בכך מגבירה את ,את החספוס הפחתה זו של טופוגרפיית הערוץ מקטינה

הגדולים אותם הוא מקבל. אף על פי שהניתוח במחקר זה קשור  יכולת הערוץ להסיע את שטפי הסחף
למערכת נחלים צחיחה למחצה, לתוצאות יש השלכות רחבות יותר על הבנת ההתאמה של תצורות 

 .אחרות גבוהים בסביבות פלוביאליות תשתית בערוצים בעלי שטפי סחף
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 67מאמר 
 

Effect of changes in fine-grained matrix on bedload sediment transport in a gravel-bed river 
 

 על הסעת גרופת בנחל חלוקי  )מטריקס( גרגר-בחומר המילוי הדקהשפעת השינויים 

Ronel Barzilai, Jonathan B. Laronne and Ian Reid 
Earth Surface Processes and Landforms 38(5):441-448 · April 2013 

https://doi.org/10.1002/esp.3288 
 

 : איש קשר
Ronel Barzilai, Department of Geography and Environmental Development, Ben Gurion University of 

ronelb@bgu.ac.ilmail: -E the Negev, Beer Sheva, Israel. 
 
 

שהיו  ,בעוד שאפיקי נחלים המתאפיינים במסלע של חרסית וסילט קיבלו תשומת לב מצד אקולוגים
מודאגים מהיבטים רבים של הידרדרות בסביבות המחייה של אורגניזמים החיים בקרקעית ובגדות מקווי 

 בחומר המילויוסחופת. עלייה כזו  סחףפעתם על ההסעה וסחיפה של המים, נבדקה במידה פחותה הש
שחלה לאחרונה באפיק של נחל אשתמוע, נחל אכזב באזור צפון הנגב, הכפילה  הדק גרגר )מטריקס(

 τ( 2-N m 7* =(0.027 -את כוח הגזירה הגבולי הנחוץ להתחלת התהליך באפיק, מ פעמייםמביותר 

 .2009–2008במהלך  )N m15  0.059) =*τ-2עד  ,2001–1991ם בשני במהלך השיטפונות

והגרופת באפיק לכוח הגזירה הקריטי ממשיך להיות מוגדר היטב, אך  המטריקסהקשר בין חלקי 
מכיל כעת כמות משמעותית של חומר בגודל סילט  המטריקסמשמעות הקשר היא שונה לחלוטין. 

קנה רזולוצייה גבוהה בסריקת לייזר ב .באפיק נבדקיםוחרסית. הסיבות לגידול המוגבר בסף הסחיפה 
באתר  מטריקסהבעוד שבדיקות מרכיבי  קיםוברמת החל מידה של סחף מגלה כי חלה ירידה בחספוס

מהאפיק לצורך  סחףמצביעות על התלכדות משמעותית. המשמעות של אימוץ אסטרטגיית דגימות 
  נבדקות ומוערכות. מטריקסהבחינת התפתחות מרכיבי 
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 68מאמר 

Dynamics of metals bound to suspended sediments in floods and on channel banks of the 
ephemeral Wadi Sekher, northern Negev desert, Israel 

הדינמיקה של מתכות קשורות לרחופת בשיטפונות ועל גדות הערוצים של נחל סכר )נחל אכזב(, צפון 
 הנגב, ישראלמדבר 

Noa Balaban , Jonathan B. Laronneb , Shimon Feinsteina , Gal Vaisblatb 
 CATENA, Volume 172, January 2019, Pages 243-254 

https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.08.018 

  :איש קשר
Jonathan B.Laronne, Department of Geography and Environmental Development, Ben Gurion 

john@bgu.ac.ilmail: -E University of the Negev, Beer Sheva , Israel. 
 

 
( הנמצאות Cu, Ni, Pb, Cd, Cr, Co, V, Scמחקר זה בוחן את השונות בריכוזן של שמונה מתכות כבדות )

ברחופת במהלך אירועי זרימה וכאלה ששקעו בגדות הערוצים. המחקר נערך בנחל סכר, נחל אכזב של 
שיטפונות בזק המנקז את אזור התעשייה הכימית של נאות חובב בצפון הנגב הצחיח למחצה, באתרים 

 שונים בגובה הגדות ובמרחק מהמתחם התעשייתי. 

הזרימה מאשר  שפילתובשלב  יםהראשוניזרימה שלבי היותר ב נמצא כי ריכוזי המתכת היו גבוהים
. ריכוזו במים( הושפעו בעיקר מהרכב הרחופת וBound metalבמהלך זרימת השיא. ריכוזי המתכות )

במהלך זרימת שיא עלו ריכוזי הרחופת, וחול קוורץ היה המרכיב העיקרי. עובדה זו הובילה לירידה 
שלחלקיקים הגדולים יש זיקה חלשה יותר לקשירה. בשש דגימות משקעים, בריכוזי המתכות, מכיוון 

נדגמו יכוזי המתכות השתנו באופן דומה. הדקות הראשונות של שני שיטפונות, ר 15שנלקחו במהלך 
שישה אתרים בגדות לאורך נחל סכר, מהתחנה ההידרומטרית של נאות חובב ובמורד הזרם עד למפגש 

שבע, בגבהים מוגדרים, ולאחר שיטפון שמילא את הערוץ. בכל חתך רואים של נחל סכר עם נחל באר 
בגובה הגדה, עם ריכוזים גבוהים ביותר  Sc -ו Cu, Cd, Co, V( בריכוזי p <0.01הבדל משמעותי )
 בקרקעית הערוץ.

< pהשינויים בריכוזי המתכות במורד הזרם לאורך ואדי סכר לא היו מובחנים מבחינה סטטיסטית )
, מה שמצביע על כך שאזור התעשייה אינו מהווה נקודת מקור למתכות אלה, וכי קיים קלט קבוע (0.05

 לאפיק מיובלים שלאורכו. 

בגלל הקושי לדגום שיטפונות בזק בערוצים של נחלי אכזב, הנתונים הקיימים אינם מלאים, ולכן ההבנה 
ויים הקשורים בריכוזי המתכות שלנו של סביבה זו הינה מוגבלת. מחקר זה משפר את הידע על שינ

 הכבדות במצבי השקעה פלוביאליים, ברחופת ובזרימת המים בזמן שיטפונות בזק.
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 69מאמר 

Chemical characteristics of a desert stream in flash flood 
 מאפיינים כימים של שיטפונות בנחלים מדבריים

 
Fisher & Minckley, 1978 

Journal of Arid Environments (1978) 1, 25-33. 
8-1963(18)31751-https://doi.org/10.1016/S0140  

 איש קשר:
Stuart Fisher, Department of Zoology, Arizona State University, Tempe, U.S.A. 

s.fisher@asu.edu  
 

במאמר מתוארים שינויים בפרמטרים כימיים נבחרים במהלך שיטפון בזק באירוע יחיד בסיקמור קריק, 
. במדידות ניכרת עליה ברורה של חומרים מומסים וחלקיקים Sycamore Creek, Arizona)אריזונה )

(, ריכוזי שיא נמדדים בחזית הראשונה של גל g l 55-1במהלך שיטפונות הבזק לרמות גבוהות במיוחד )
השיטפון. סה"כ ריכוז החומרים המומסים יורד באופן קבוע במהלך השיטפון, תוך תנודות קלות של 

מרים המומסים כמו חנקות ופוספטים, עולה בדרך כלל במהלך השיטפונות, עליות. הריכוז של חלק מהחו
דפוס הדומה לזה של חומרים המרכיבים את הרחופת, מה שמחזק את ההסבר שהמקור העיקרי של 

 חלקיקים אלה הוא הסחיפה של מי נחל. 

יזונה. אורכו מזרחית לפיניקס, אר-ק"מ צפונית 32( נמצא כ Verdeסיקמור קריק, יובל של נהר ורדה )
 2164 -ל 427קמ"ר, בגובה הנע בין  505ק"מ והוא מנקז פרשת מים בשטח של  65 -של ערוץ הנחל הוא כ

מ'. השטח הררי ומחוספס ומורכב ממסלע מתמורפי, עם שכבות של קרקעות רדודות וכמות מועטה 
 מ' לק"מ. 23 -סחף. השיפוע הוא כשל 

עים השנתיים בקו פרשת המים משתנים מאוד, ונעים בין קרוב מ', המשק 552מיקום הדגימה היה בגובה 
מטר. ההתאדות באזור גבוהה מאוד, כך  1040מ"מ בגובה  510מטר עד  510מ"מ לשנה בגובה  300ל 

 שכמעט ואין זרימה בנחל במשך רוב השנה.

גם לפני  , דגימות מים נלקחו1976בספטמבר  26 -דגימות מי שיטפונות נלקחו במהלך אירוע שיטפון ב
דק'( התקבלו מהשרות הגיאולוגי  15השיטפון, ויומיים לאחר מכן. נתוני הספיקות )בהפרשים של 

האמריקאי, שהפעיל תחנת דגימה במורד ערוץ הנחל. משקעים נמדדו במספר תחנות באזור פרשת המים 
יבים נבחרים, על ידי השרות המטאורולוגי האמריקאי. דגימות מים נשלחו לבדיקות מעבדה לניתוח מרכ

כמו כן נבדקו פרמטרים כמו מוליכות, ריכוז מינרלים )חנקות, פוספט וברזל(, וכן צבע, כמויות חומרים 
 מרחפים, חומר אורגני ורמת בסיסיות. 

מאגני  יםהיוצא ,חומרים המומסיםהמהתוצאות עולה כי החוקרים המעוניינים להעריך את כמויות 
חייבים למדוד ולנטר את אירועי ספיקות השיא,  ,מערב ארה"ב-למאגרים בדרום יםהניקוז או הנכנס

ולהשקיע פחות תשומת לב לספיקות של פחות מעשירית מהספיקה החציונית. זרימות כאלה מהוות רק 
 אחוזים מכלל הנגר באגן הניקוז של סיקמור קריק. 7
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 70מאמר 

Flash flood in Arizona— Observations and their application to the identification of flash-
flood deposits in the geologic record 

 תצפיות ויישומים של זיהוי משקעי שיטפונות בחתך הגיאולוגי –שיטפון בזק באריזונה 

Ivo Lucchitta and Neil Suneson 
U.S. Geological Survey 

Geology (1981) 9 (9): 414–418.  
https://doi.org/10.1130/0091-7613(1981)9%3C414:FFIAOA%3E2.0.CO;2 

 איש קשר:
Ivo Lucchitta, U.S. Geological Survey (Emeritus), Center for Astrogeology, 2255 N. Gemini Dr., 

Flagstaff, Arizona.  astro_outreach@usgs.gov 

 

מערבי של אריזונה,  -שיאי בזמן אמת. אזור המחקר ממוקם בחלקה המרכזי-המחקר מתעד שיטפון דו
 18-, ערוץ המנקז כBig Sandy Riverשהוא אחד היובלים הגדולים של  Rupley Washבערוץ נחל יבש 

. גשם ירד לסירוגין במהלך היממה שלפני השיטפון, וכתוצאה 1979במרץ  28 -קמ"ר. השיטפון התרחש ב
מכך, האדמה הייתה כבר רוויה היטב כשהחלו הגשמים הסוערים. כיסוי הצמחייה היה שופע במיוחד 

 גלל חורף רטוב במיוחד.בסטנדרטים מדבריים, ב

במהלך השיטפון תועדה זרימה על פני המשטחים הסלעיים וזרימות בערוצים, שהחלו זמן קצר לאחר 
פרק זמן של גשם כבד. שיא השיטפון הגיע כמה עשרות דקות לאחר תחילת הזרימות בערוצים. לשיטפון 

רוץ. בריכות מים עומדות עצמו קדמה הצטברות של מים עומדים בחלק העמוק והפעיל ביותר של הע
 והתמזגו בהדרגה ליצירת השיטפון ראשון, שנסוג זמן קצר אחר כך. הגל השני הגיע בפתאומיות 

 .לצורת לשון מוקצפת והתפתחו

זמן עליית השיטפון נמדד בשניות, וזמן השפילה נמדד בשניות במדרונות הערוץ אך תוך דקות 
הושקע בקצה רצועות הסחף שהשאיר השיטפון לאורך ( Magnetite-ilmeniteבקרקעיתו. חול שחור )

חלקים ניכרים של הערוץ, בעיקר באזורים שנחשפו במהירות עם הדעיכה. שכבות דומות בעובי של עד 
הצטברו בחלקים התחתונים, הפעילים יותר של הערוץ. אנו מציעים  quartz feldsparס"מ של חול  2

ה במיוחד של מי שיטפונות, תהליך המאפיין שיטפונות שהשקעה זו של חול שחור נבעה משפילה מהיר
בזק. ניתן ללמוד מתהליך זה כי שכבות מינרליות כבדות שהשתמרו בראש יחידות הסחף מעידות על 

 השקעה בסביבה צחיחה, במרבית המקרים כתוצאה משיטפונות.
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Sediment Transport Characteristics of the Desert Streams in India 
 מאפייני הסעת סחף בנחלים מדבריים בהודו

K.D. SHARMA, N.S. VANGANI and J.S. CHOUDHARI 

Journal of Hydrology, 67 (1984) 261—272. 
 https://doi.org/10.1016/0022-1694(84)90245-2 

 איש קשר:
Prpf. Krishan Datt Sharma  College of Agriculture, CSK HP Agricultural University, 

Palampur,  Himachal Pradesh, India. 
kdsharma40@yahoo.com /  kdsharma@yspuniversity.ac.in 

 

במחקר נאספו ונמדדו נתוני נגר עילי וסדימנטים באזור צחיח בהודו, במטרה לבדוק את הקשרים 
( ויובליו מהווים Luniנחל הלוני ) הקיימים בין ריכוז הסחף בנגר העילי לריכוזו במוצא בנחלים מדבריים.

את מערכת הניקוז המשולבת הגדולה היחידה באזור הצחיח בצפון מערב הודו )שטח אגן הניקוז הוא 
-מ"מ בצפון 300-מזרח ל-מ"מ בדרום 600בין  משתנהק"מ(. כמות המשקעים השנתית הממוצעת  34,866

משקעים יורדים  80%מערב. עונת הגשמים קצרה יחסית, מתחילה ביוני ומסתיימת בספטמבר, כאשר 
בממוצע(. החלק המזרחי של אגן הלוני מורכב  14בין יולי לאוגוסט. מספר ימי הגשם הוא נמוך )בסביבות 
, ואילו החלק המערבי מכוסה בכיסוי מורפיותטממסלעים געשיים קשים ומסיביים ומאופיין בתצורות 

 עמוק של סחף וחול.

תחנות  33הנחל ומדידות ריכוזי הסחף, בהתבסס על  המחקר בודק את השונות המרחבית בנתוני ספיקת
מדידה הממוקמות ביובלים שונים בכל האגן. בכל התחנות נמדד מפלס גובה הזרימה בכל שעה, 

(. דגימת המים הראשונה נלקחה עם תחילת slope-area methodשטח ) -הספיקות חושבו בשיטת מדרון
לא סדירים, כאשר אובחנו שינויים משמעותיים הזרימה והדגימות הבאות עד לסיומה, בפרקי זמן 

בספיקה. הדגימות שנאספו נותחו באופן סטטיסטי, ויחד עם שיעורי נגר שנמדדו, אפשרו ניתוח מדויק 
 של השינויים בריכוז הסדימנטים במהלך כל אירוע זרימה, ואת חישוב שינויי כמות הרחופת.

גר'/ליטר בערוצים  1-453 -במורד הגבעות, ועד לגר'/ליטר  0.2-53.5ריכוזי הסדימנטים השתנו בין 
ועד  1.6-445.7הנמצאים באזורי השקעת הסחף. באופן דומה, השקעת הרחופת של זרימות אלה נעו בין 

טון לקמ"ר לכל אירוע במעלה המדרון ובאזור ההשקעה בהתאמה. העלייה בריכוז הסחף  0.6-1082.0 -ל
רוצים הקטנים כתוצאה מאיבודי התמסורת באזורים במורד הזרימה מיוחסת להפסקת הזרימה בע
הבאים.  ימהרועי הזריהזמין לסחיפה באוסחף לא מלוכד הנמוכים בהם מתרחשת השקעת הסחף מרובה, 

ולאחריו נרשמה ירידה מהירה בריכוזים בשלבי  ,הריכוזים הגבוהים ביותר נרשמו בנגר הראשוני
 התמתנות הזרימה.

ו מצביעים על כך שלא קיים קשר בין ריכוז הסחף הכללי שנמדד לספיקה. כמו כן, נתוני הרחופת שנאספ
ומהירות הזרימה על  המים חבטתתוצאות אלה מוסברות, באופן חלקי, על ידי החוקיות המשתנה של 

 ניתוק הסדימנטים ותהליכי ההובלה במהלך אירועי הזרימה.
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Hydrologic and material budgets for a small Sonoran Desert watershed during three 
consecutive cloudburst floods  

מאזנים הידרולוגיים ומאזני חומרים באגן ניקוז קטן במדבר סונורה, במהלך שלוש סופות גשמים 
 עוקבות

S. G. Fisher & N. B. Grimm 
Jounal of Arid Environments (1985) 9, 105-118 
https://doi.org/10.1016/S0140-1963(18)31494-0 

 איש קשר:
Stuart Fisher, Emeritus Professor, School of Life Sciences, College of Liberal Arts and Sciences, 

s.fisher@asu.edu 

המאפיינים הכימיים של משקעים ונגר עילי נמדדו מהלך שלוש סערות קיץ רצופות באזור של אגן ניקוז 
( P( והחומרים הזרחניים )N. ריכוזי החנקות )1982(, במהלך קיץ Sonoran Desertקטן במדבר סונורה )

 0.39 -ו 2.77מ"ג לליטר בהתאמה(, אך נמוכים מהריכוז במי הנגר ) 0.21-ו  1.38במי הגשם היו גבוהים )
מהמשקעים לא הפכו לנגר עילי ואירועי הסערה תרמו רק כמויות  75% -90%מ"ג לליטר(. עם זאת, 

 מומסות לנגר שנוצר. P -ו Nמעטות של 

ים ומאזניי החנקות, והן על הפחתת כמות החלקיקים. סופות מקדימות משפיעות הן על הכימיה של המ
מכיוון שהמשקעים במדבר סונורה משתנים באופן זמני ומרחבי גם יחד, יש להיזהר בניסיון להגדיר 
"שנה טיפוסית" המאפיינת את מאזן החנקות. למרות כמויות הגשמים הנמוכות והנגר האקראי, השטף 

 מדבריים ניתן להשוואה לאלה שבאזורים לחים. הידרולוגי של חנקן וזרחן באגני ניקוז 

, חומרים אורגניים 3HC0נשמרו במהלך סערות באגן הניקוז בעוד   42SO -, וH+רמות הכלורידים  
מומסים וחלקיקים הוצאו בשיעורים גבוהים מאלו שהוכנסו על ידי המשקעים. סך כל החומרים 

אלו שהוצאו על ידי זרימת הנחל, בעוד סה"כ המומסים שהוכנסו על ידי מי הגשמים היו פי שלושה מ
 הוצאת החלקיקים הייתה גבוהה בהרבה מהכמות שנוספה ממי הגשמים. 

מקור המשקעים בקיץ במדבר סונורה הן מערכות מזג אוויר של מונסון השואב לחות ממפרץ מקסיקו 
גיעים במהירות )ובמידה פחותה ממפרץ קליפורניה(. ההתחממות בשעות היום מייצרת ענני סערה המ

למרכז אריזונה, בדרך כלל בשעות אחר הצהריים המאוחרות או בשעות הערב המוקדמות. סערות אלה 
הן אינטנסיביות, אך בהיקף מצומצם ובפיזור אקראי, ואזורים שקוטרם כמה קילומטרים עשויים לקבל 

ם. גשמי החורף יותר מסנטימטר משקעים בתוך מספר דקות ולגרום לשיטפונות בזק בערוצים יבשי
באזור קשורים לסערות חזיתיות ממערב האוקיאנוס השקט, הן מתונות יותר ומכסות אזורים גדולים 

מ"מ  310 -מ"מ )פיניקס( ל 180בהרבה. כמות המשקעים השנתיים במדבריות אלו נמוכות ונעות בין 
 )טוסון(. 
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Streambed scour and fill in low-order dryland channels 

 התחתרות ומילוי בערוצים מסדר נמוך באזורים צחיחים
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 איש קשר:
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נתוני עומק החתירה ועובי המילוי שנרשמו בשלושה נחלים מסדר נמוך עם אפיק חולי  התפלגות
 ,Weibullנורמל ) -באזורים צחיחים, הושוו עם פונקציות הסתברות וויבול, גמא, אקספוננציאל ולוג

gamma, exponential ,( lognormal במטרה לקבוע איזה מודל מתאר בצורה הטובה ביותר את השונות ,
. סדרה של בדיקות התאמה אשרו שרוב התפלגויות תעלתי-חד ערוץברה ומילוי בקנ"מ של מקטע בחתי

. הקשר 95%ההתחתרות תואמות את המודל האקספוננציאלי של פרמטר אחד ברמת מובהקות של 
החיובי בין הפרמטרים של המודל האקספוננציאלי לעוצמת הזרימה מספק אמצעים להערכת עומק 

זרימה, לפחות כאומדן ראשוני, בזרימות מקבילות. לעומת זאת, מרבית התפלגויות ההתחתרות באפיק ה
נתוני המילוי אינן תואמות את המודל האקספוננציאלי, למרות שקיים דמיון רחב בעומקי ההתחתרות 
והמילוי. הפערים בהתפלגויות נתוני החתירה והמילוי מעלים שאלות לגבי מאזן הסחף בערוץ ובנוגע 

 .תירה והמילוי בתהליכי השינוי בערוציםלתפקיד הח

(, המשמש כשטח ניסיונות של משרד Walnut Gulchהמחקר נערך באגן הניקוז של נחל הוולנט )
מזרח אריזונה. הערוץ הינו אפיק מרכזי של נחל אכזב עם אפיק חולי -החקלאות האמריקאי, בדרום

רכב בעיקר מסחף בלתי מאוחד ושברי המכוסה בחלקו בחלוקים, המנקז שטח המכוסה עשב ושיחים ומו
מ"מ. כמעט כל הנגר מתרחש במהלך  350 -סלעים. האקלים צחיח למחצה עם ממוצע גשמים שנתי של כ

 חודשי הקיץ, כתוצאה מסערות קצרות ואינטנסיביות. 

קמ"ר. קטע נחל אחד נמצא בערוץ  0.47המדידות התרכזו בשלושה קטעי נחל באגן ניקוז משני בגודל של 
(. שלושת קטעי LTR-ו UTR( ושני קטעים נוספים בערוצי היובלים העליונים והתחתונים )MCRהראשי )

האפיקים היו ישרים יחסית, תלולים וצרים. קרקעית האפיקים הייתה מישורית ומורכבת מסחף לא 
 ממוין של חול וחלוקים קטנים. 

(, שסיפקו מידע על chains scour) איסוף נתוני ההתחתרות והמילוי בוצע באמצעות שרשראות סחיפה
העומק המקסימלי של ההתחתרות ועל גובה המילוי נטו. החיסרון של שיטה זו הוא שלא ניתן לקבל 
נתונים הנוגעים לזמני השונות בהתחתרות ובמילוי ולשינויים בגובה האפיק במהלך מחזורים בתוך 

 אירוע זרימה בודד. 
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Spatial patterns of scour and fill in dryland sand bed streams 
 מאפיינים מרחביים של חתירה ומילוי באפיקים חוליים באזורים צחיחים

D. Mark Powell, Richard Brazier, John Wainwright, Anthony Parsons, and Mary Nichols 

Water resources research, Vol. 42, 2006, W08412. https://doi.org/10.1029/2005WR004516 

 איש קשר:
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ומילוי בשני ערוצי נחל עם אפיק חולי באזור צחיח, על במחקר נבדקו דפוסים מרחביים של התחתרות 
 Walnut(. המחקר נערך באגן הניקוז של scour chainsידי פריסת מערך צפוף של שרשראות סחיפה )

Gulch בדרום מזרח אריזונה. השטח מכוסה ברובו בעשב ושיחים נמוכים. האקלים הוא צחיח למחצה ,
צלזיוס, והערוצים זורמים באופן  17.6 -פרטורה ממוצעת של כמ"מ וטמ 324 -עם משקעים שנתיים של כ

אקראי בתגובה לסערות מקומיות ואינטנסיביות במהלך חודשי הקיץ. מאמצי המדידה התרכזו בערוץ 
דונם. קטע המחקר היה ערוץ יחיד וישר יחסית, ברוחב  43.7אגן ניקוז בשטח של -( של תתMCהראשי )

 שווה במרחבבאופן לא  והושקע (26%( וחצץ עדין )74%רובת של חול )הכיל תעהלא ממוין מ'. הסחף  3
 . 1.9%. פרופיל האורך היה אחיד יחסית עם שיפוע ממוצע של 

 
למרות שמרחב ועומק פעילות תשתית הנחל גדלים עם הספיקות, העיבוד החוזר של הסחף הפעיל 
במיקומים מסוימים של קטעי הנחל גרמה ליצירת תבניות במורד הזרם של מקטעים עם התחתרות 
עמוקה או רדודה יותר. השינויים היו במידה כזו שממוצע עומק ההתחתרות בכמה חתכים רוחביים 

ביחס לממוצע, ואילו המיקום של ההתחתרות המרבית יצר נתיב מתפתל סביב  2-4ור של השתנה בפקט
 ציר מרכז הערוץ. אורך הגל של דפוס ההתחתרות היה בערך פי שבעה מרוחב הערוץ. 
במהלך כל אירוע זרימה, תהליך המילוי החזיר את אפיק הנחל לגבהים קודמים, מה שמעיד כי הנחלים 

תקופת המחקר. אף על פי שדפוסי שההתחתרות המואצת המתרחשת לסירוגין  היו בגובה יציב לאורך
(, נדרשת reversing helical flowמגדה לגדה עולים בקנה אחד עם מודלים של זרימה מסתלסלת הפוכה )

 עבודה נוספת לזיהוי הגורמים לקשרים בין דפוסי זרימה והובלת סחף בערוצים חוליים באזורים יבשים.

שדפוסי זרימה וטופוגרפיות דומות של סחף יכולים להתפתח במהלך שיטפונות בזק בשל העובדה 
בנהרות עם ערוצים חוליים, ההתחתרות והמילוי נדגמו במספר נקודות בחתכים הרוחביים. הותקנו בין 

שרשראות. בחירת קטע נחל ארוך יותר למחקר הייתה  99שלוש לחמש שרשראות בכל קטע, ובסה"כ 
באתר הנוכחי איסוף הנתונים היה מושפע מכניסות יובלים וספיקות צדדיות, מה שהיה  אולי עדיפה, אך

 מקשה משמעותית על ניתוח התוצאות. 
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Sediment transfer and storage in dryland headwater streams 
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מחקר זה מתאר את הדינמיקה של הסעת והשקעת סחף בשלושה ערוצים במעלה אגן הניקוז של נחל 
Walnut Gulch  במדברChihuahuan דרום מזרח אריזונה, ארה"ב. במהלך העבודה נאספו נתונים על ,

שרשראות מאיסוף נתונים  ךמערעצמת התחתרות ערוצי הנחלים  ועובי הסחף שהושקע, זאת באמצעות 
 .בצפיפות גבוהה סחיפה

(. הצמחייה באגן USDAARSהמחקר נערך באזור ניסויים של שירות המחקר החקלאי האמריקאי )
ית לאזורי העשב והבתה של האזורים הצחיחים למחצה בדרום מערב ארה"ב. ממוצע הניקוז אופיינ

מעלות צלזיוס. כמעט כל  17.6מ"מ, והטמפרטורה השנתית הממוצעת היא  350 -הגשמים השנתי הוא כ
הנגר מקורו בסופות רעמים עזות הנוצרות בקיץ על ידי המונסון הצפון אמריקאי, אם כי גשמים 

הופיע בכל מקום וזמן במהלך השנה. כתוצאה מכך, ההידרוגרפים של השיטפונות אקראיים יכולים ל
אינם אחידים ומשתנים בחדות )שיאי השיטפונות מושגים תוך דקות מרגע תחילת הגשמים( ומשך 
זרימת הנגר הוא קצר )בדרך כלל משתנה בין מספר דקות למספר שעות, תלוי בעוצמת האירוע ובגודל 

 אגן הניקוז(.

מ"ק. נפחי החתירה  0.11 -ל 0.001ה הממוצעת לנפח ההתחתרות באירועים בודדים נעו בין ההערכ
פיזור נמוך יחסית בהתאמתם להספקי שיא בנחל ליחידה הצביעו שעוצמת שיא השיטפון עם המשולבים 

משפיעה על השונות. כתוצאה ממנגנוני פיצוי מקומיים של חתירה ומילוי, השינויים נטו באחסון הסחף  
בעקבות אירועים בודדים היו קטנים. כתוצאה מתנודות ההשקעה וההסרה לטווחי זמן קצרים יחסית 
ללא מגמה עקבית, הסעת הסחף דרך מקטעי הערוצים שנבדקו במחקר לא הושפעו באופן מובהק 

( stock-pondמתנועת הסחף לתוך או החוצה מהמאגר. מדידות של נפח סחף שנלכדו בבריכת מים )
מוסע למרחק של כמה מאות מטרים בשנה,  ימה, מעיד על כך שסחף מתשתית הערוץבמורד הזר

 מטרים לשעה. 350-במהירות וירטואלית של כ 
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Sediment transport during flood event: a review 

 הסעת סחף במהלך שיטפונות: סקירה
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 איש קשר:
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 לחוסר היציבות בזרימה במהלך אירועי שיטפון יש משמעות רבה והשפעה על מבנה הזרימה
(flow field והתנועה של חלקיקי סחף, וכך גם השפעה על פיזור חומרים מזהמים ועל האקולוגיה של )

הנהר. מטרת המאמר הנוכחי היא להעריך את מאמצי המחקר העדכניים בנושא מאפייני הזרימה והסעת 
 סחף בתנאי זרימה לא יציבים. 

אשר משפיעים על  הסקירה מחולקת לארבעה חלקים: החלק הראשון עוסק בפרמטרים הלא יציבים
סחף. בחלק השני, מוצגים מאפייני הזרימה הלא יציבה בערוצים פתוחים. מחקרים שונים הראו  הסעת

כי מאפייני הזרימה במהלך זרימה לא יציבה, המשפיעים על הסעת סחף, כגון התפלגות המהירויות או 
וסף, מדידות במהלך שלבי מאמצי הגזירה במהלך השינויים בהידרוגרף, שונים ממצב זרימה יציבה. בנ

השינוי בהידרוגרף מראות כי עצמת ואינטנסיביות המערבליות בדרך כלל גדולה יותר בצלע העלייה של 
ההידרוגרף מאשר בשפילה. תופעה זאת גורמת לשיא של הסעת סחף ומזהמים המתרחשת במהלך שלב 

 העלייה של הידרוגרף כתוצאה מאירוע גשם. 

קים בגרופת ורחופת במצבים של זרימה לא יציבה. מחקרים מראים כי החלקים הבאים בסקירה עוס
הסעת הסחף  שיטות ומתודולוגיות המבוססות על תנאי זרימה קבועים גורמות להערכת חסר בשטפי

המחקריות  ות גדול יותר, ההבדל גדל גם כן. הבעיותלעומת זרימות לא יציבות. ככל שחוסר היציב
, המחקרים הרלוונטיים בספרות נדירים ומפוזרים, ויש צורך דחוף המועלות בסקירה הן משמעותיות

במחקרים נוספים במיוחד עבור שיטפונות בערוצים באזורים צחיחים. המאמר מציע מספר נושאים 
 למחקרים עתידיים, זאת בהסתמך על ממצאים שונים ממחקרים קודמים.
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Chemistry and evolution of desert ephemeral stream runoff 
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המחקר בודק את השינויים וההתפתחות בכימיה של המים במהלך היווצרות זרימות בנחלי אכזב 
(, Amargosaמדבריים, וזאת דרך תהליך האינטראקציה של משקעים )גשם( וסחף באזור מדבר אמרגוסה )

ארה"ב(, נוצרים נגר והשוואה לאזורים מדבריים אחרים. במדבר אמרגוסה )דרום מדינת נוואדה, 
ושיטפונות רק כתגובה לאירועי גשם, שיכולים להיות פתאומיים ואינטנסיביים )מדבר האגן הגדול ידוע 

 בשיטפונות הבזק שמתחילים ומסתיימים בפתאומיות(.

( בערוצים הגדולים lysimetersבמחקר זה הותקנו שלושים מכשירי מדידה תת קרקעיים )ליסימטר/
סה, כדי ללכוד ולבדוק מי נגר. נלקחו דגימות של משקעים )גשם(, סחף ובדיקות באזור מדבר אמרגו

כימיות של מי הנגר. במחקר נעשה שימוש בשיטות חדשניות בעלות נמוכה למדידת ההרכב הכימי של 
הנגר, ונבחנו כמה מהתהליכים החשובים המשפיעים על הכימיה של המים. תוצאות הדגימות והניתוחים 

 צביעים על מליחות נמוכה, כתוצאה מרמת ההצטברות של מלח בסדימנטים. הסטטיסטיים מ
, TDS(: leachedתוצרי היחסים הכימיים בין המשקעים )גשם( לנגר מוגדרים כחומרים מסוננים )

 ,Br, As, SO2 4 ,PO3,NO Rb, B, Cu, נוטריינטים )Ca ,Mg ,K, Na, Ba, Cs, Li, Sr, Fe, Niאלקליות, 
Zn, V חומרים ,)( נקייםscavenged :)U, F( וקונסרבטיביים ,(conservative:Al, Mo, Mn יש לציין כי .

הברומיד מתנהג כחומר מזין, כלומר היחס כלור/ברומיד, שהוא סמן שכיח במעקב אחר מקורות מי 
תהום, אינו שמרני. ריכוזי הכלורידים, זרחן ונתרן קשורים בעיקר לריכוזים של אותם יונים בסדימנטים, 

 ( מושפעים יותר מהכימיה של הגשמים באזור.Trace elementsבעוד יסודות קורט )
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 78 מאמר

 

Experimental and Numerical Study of Bottom Rack Occlusion by Flow with Gravel-Sized 
Sediment. Application to Ephemeral Streams in Semi-Arid Regions 

ונומרי לאיסוף מים באמצעות סורג קרקעי בעת זרימות עם גודל גרגר חלוקי. יישומים מחקר ניסויי 
 בנחלי אכזב באזורים צחיחים למחצה.

Luis G. Castillo, Juan T. García and José M. Carrillo, 2016  
Water 2016, 8(4), 166; https://doi.org/10.3390/w8040166 

 איש קשר:
Luis G. Castillo, Department of Civil Engineering, Universidad Politécnica de Cartagena, Spain; 

juan.gbermejo@upct.es 

 

, מהווה מטרה חשובה באזורים צחיחים למחצה. איסוף הנגר העילי בנחלי אכזב כתוצאה מירידת גשמים
( מתוכננות ונבנות במטרה לאסוף את מי Rack intake systemsאיסוף ואגירה )-מערכות/מבני

השיטפונות, המתאפיינים בהסעה אינטנסיבית של סחף. המחקר התבצע בערוץ באזור צחיח למחצה 
סורגת, המוביל לשני ערוצים נפרדים בדרום מזרח ספרד, שבקצהו נבנה מחסום בטון בעל קרקעית מ

 בהם נמדדה הזרימה באמצעות מצוף אלקטרומגנטי.

מדידת ותכנון הפרמטרים הנוגעים לתחום מעידה על הבעייתיות של מילוי וסתימת המרווחים שבין 
, ונבדקו הסורגיםעם מרווחים שונים בין  מבנים. במחקר בוצעו ניסויים בשני הסורגים של המבנה

וניסויים בשלושה גדלים שונים של  המבנהפרמטרים שונים כמו עצמת הזרימות, השיפוע האורכי של 
 חצץ שנסחף בזרם.

לגודל הסדימנטים, התפתחות  הסורגים המאמר מראה תוצאות שיעור אופטימלי של היחס בין מרווחי
ע האורכי האופטימלי של הזרימה שנדחתה במהלך כל ניסוי, וכמות הסחף שנסחף והושקע. השיפו

( נקבע על פי void ratio)  effective, והמרווח האופטימלי בין הסורגים 30%המחסומים הוא בסביבות 
מספר פרמטרים הידרולוגיים הנמדדים ומחושבים בתחילת מיקום המחסום )בחישוב זה יש לבצע כמה 

 האופטימלי(. יחסהתאמות כדי לחזות את ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3390/w8040166
mailto:juan.gbermejo@upct.es


 
 

92 
 

 מורפולוגייםתהליכים גיאו
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 79מאמר 

טופוגרפי בתשתית חלוקית: תוצאות מניסויי -השפעת צורת ההידרוגרף על מבנים בקנה מידה מיקרו
 מעבדה

The impact of hydrograph shape on microscale bedforms in gravel bed rivers: results from 
flume experiments 

 
 רועי אגוזי, מרואן חסן 

 No. 57/58, 2003 (pp. 180-193) ,Horizons in Geography /,אופקים בגאוגרפיה 
https://www.jstor.org/stable/23710641 

   regozi@moag.gov.il  ,איש קשר: ד"ר רועי אגוזי, התחנה לחקר הסחף, בית דגן 
 

-הם שלושה מבני תשתית ברמת גודל הגרגר )קנה מידה מיקרו שכבת השריון, קלסטרים וטבעות
צאותם של מבנים אלה אנו טוענים כי קיים קשר בין הימ .טופוגרפי( בנחלים עם תשתית חלוקית

ניסויים במזרם המעבדה להידראוליקה  82-בתשתית הנחל לצורת ההידרוגרף. לשם כך בוצעו כ
 ולגיאומורפולוגיה של המחלקה לגיאוגרפיה, באוניברסיטה העברית בירושלים.

הניסויים במעבדה דימו צורות שונות של הידרוגרפים: החל מהידרוגרף קבוע אשר ניתן לשייכו למשטר 
שטפוני של הפשרת שלגים וכלה בהידרוגרף בזק האופייני לאקלים מדברי. בנוסף נערכו ניסויים שדימו 
צורות שונות של הידרוגרפים הנופלות בטווח שבין המקרים הקיצוניים שהוזכרו לעיל. בכל ניסוי נבדקה 

שבמשטר מידת התפתחות פני השטח בתשתית; טקסטורה ומבנה. תוצאות הניסויים מעידות על כך 
הידרולוגי מדברי אשר מאופיין בשיטפונות בזק, לכן מאמצי גזירה גבוהים למשך טווח זמן קצר, מידת 
ההתפתחות של שכבת פני השטח נמוכה; מבנים של קלסטרים ימצאו בסביבה צחיחה ולחה כאחד, אך 

 לא מבנים של טבעות המתפתחים בתשתית חלוקית תחת משטר הידרולוגי לח.
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 80מאמר                                                           

Downcutting rate of bedrock channels in hyper-arid climates 

 קצב התחתרות מירבי של ערוץ סלעי באקלים צחיח קיצון

Amos Frumkin  
Horizons in Geography / No. 57/58 - 2003, pp. 242-249 

https://www.jstor.org/stable/23710645 

 איש קשר:
Prof. Amos Frumkin, Institute of Earth Sciences, האונ' העברית בירושלים  

amos.frumkin@mail.huji.ac.il 

  

 

מ"מ/שניה בשיא  0.4במחקר זה נמדד לראשונה קצב התחתרות בערוצים בסלע מלח. הקצב שנמדד הינו 
מ"מ/שנה בפרקי זמן הכוללים את תקופות היובש שבין האירועים  6-25אירוע שיטפוני, ובין 

יים. ההפרש הגדול בין קצב השיא הרגעי של ההתחתרות לבין הקצב הרב שנתי נובע ממשך השיטפונ
הזרימה הקצר. הקצבים שנמדדו גבוהים בסדר גודל אחד עד ארבעה סדרי גודל מקצב ההתחתרות 
 בערוצי סלע קרבונטיים, והם מעידים על אורך החיים הקצר של התבליט בסלע מלח.

( של סלע מלח, הינו אחד המקומות הבודדים שבו מתרחשת זרימת מי הר סדום, שהוא דיאפיר )מחדר
שיטפונות בערוץ חתור בסלע מלח, וזאת במערות המהוות ערוצי זרימה תת קרקעיים. רגישותו הרבה 
של סלע המלח להמסה וארוזיה מכאנית מאפשרת מעקב ישיר בתנאי מעבדת שדה אחרי קצב התחתרות 

מ"מ גשם בממוצע לשנה עם שונות גבוהה התלויה  50סדום מקבל הערוץ בסקאלות זמן שונות. הר 
 באירועי גשם בודדים.

במהלך שנות המחקר התרחש אירוע נגר אחד בשנה בממוצע. לפיכך, התחתרות הערוצים בסלע 
מתרחשת בעיקר באירועי זרימה קיצוניים שתדירותם משתנה. השונות הגבוהה של השיטפונות מחייבת 

לקצבי התחתרות בהתאם לסדר גודל הזמן שבו מדובר. לפיכך במחקר זה נמדד קצב התייחסות שונה 
 ההתחתרות בשלוש שיטות שונות, שכל אחת מהן מתאימה לסדר גודל אחר של זמן:

 א. קצב התחתרות רגעי בשיא אירוע שטפוני. 
 מהב. קצב התחתרות רב שנתי בהווה )סוף המאה העשרים( כדי לבחון את השפעת אירועי הזרי

 בשלמותם לאורך זמן.    
 .קצב התחתרות במשך אלפי שנות קיום  ג.
 

 חישוב קצב ההתחתרות מסתמך על מדידות במחילה והתפתחות המערות.
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 81מאמר 

Bar structure in an arid ephemeral stream 

 מבני שרטונות בנחלי אכזב באזורים צחיחים

Marwan A. Hassan a, Philip M. Marren, Uri Schwartz  
Sedimentary Geology, Volume 221, Issues 1–4, 15 November 2009, Pages 57-70  

https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2009.07.012 

 איש קשר:
Marwan A. Hassan, Department of Geography, University of British Columbia, Vancouver, Canada. 

mhassan@geog.ubc.ca.  

מחקר זה מתאר את המבנים והתצורות של שרטונות חלוקיים בנחל צין, נחל אכזב גדול במדבר הנגב. 
מזרחית לתוך נחל הערבה וים המלח, אזור אגן הניקוז -קמ"ר הזורם צפונית 1400הנחל מנקז אזור של 

מ"מ בחלקו  90מורכב בעיקר מסלעי משקע גיריים. האקלים צחיח, ממוצע הגשמים השנתי נע בין 
ק"מ של ערוצי  5מ"מ בסמוך לחוף הים ים המלח. אזור המחקר מוקם בקטע באורך של כ  50-העליון ל

ל התחתון של הנחל לכיוון כביש הערבה, בין שתי תחנות הידרולוגיות. רוחב פזרות, המשתרע מהמפ
 מ'.  2-ועומק שכבת הסחף הוא כ 1.0%מ', שיפוע המדרון הממוצע הוא  140-ו 60הערוץ בקטע זה נע בין 

. העבודות 1999וקיץ  1994במחקר נדגמו ונבדקו חמישה שרטונות. עבודות השדה בוצעו במהלך קיץ 
חפירות ומדידות של השרטונות, הערוצים ובורות שמולאו בסחף עד לסלע האם, תוך מיפוי בשטח כללו 

 ותיאור מפורט של סטרטיגרפיה וכיסוי תמונות מלא של הערוצים, השרטונות והשכבות.
( נוצרו במהלך אירועי זרימה של שיטפונות בערוץ הראשי, unit barsמשטחי חלוקים ושרטונות יחידה )

, Goהשרטונות ובצמוד לראשי השרטונות. שרטונות היחידה מתאפיינים בפציאס בערוצים שבין 
 ושרטונות מורכבים מתפתחים מהצטברות וגדילה של שרטונות יחידה.

שרטונות מורכבים נוצרים ומשתנים במשטר הזרימה הנוכחי בנחל, והעומק הממוצע של שכבת המילוי 
)משקע מסיבי(, המכילים כמויות גדולות  Gmבעיקר ס"מ. מבנה השרטונות המורכבים כולל  35 -הוא כ

( ממוין היטב חלוקים בגודל clast-supported( הוא משקע תמוך גרגר )Goשל חול. הפציאס הנפוץ השני )
pebbles. 

היווצרות השרטונות, והתפתחות מגוון התצורות והמבנים הפנימיים שבתוכם נקבעים ומושפעים 
של  החול הגדולות, הסעת והשקעת משטחי חלוקים ומבני תשתית מאספקת הסחף, ובעיקר מכמויות 

חתירה ומילוי חוזרים  בזמן שיטפונות, ומידת חוסר היציבות האנכית והרוחבית של הערוץ. תהליכי
פציאסים שונים, ומגע של סחיפה בין יחידות ההשקעה.  יוצריםונשנים כתוצאה מאירועי שיטפון 
לרוחב ובמורד הזרימה הינם כתוצאה ממאפייני הזרימות והתנאים  השינויים בדפוסי החתירה והמילוי

הקודמים המעצבים את המורפולוגיה של הערוץ ואת המבנה הפנימי של השרטון. שרטונות של נחלי 
נה הפנימי שלו באכזב שונים מאלו של נחלי איתן באזורים לחים באופי הסדימנטרי של השרטון, במ

 פני השטח שלו.  ובהשקעת יחידות נוספות על גבי
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 82מאמר 

Geomorphology-based index for detecting minimal flood stages in arid alluvial streams 
 

 אינדקס גיאומורפולוגי לגילוי שלבי שיטפונות מינימליים בנחלים אלוביאליים צחיחים
 
 

E. Shamir, L. Ben-Moshe, A. Ronen, T. Grodek, Y. Enzel, K. P. Georgakakos, and E. Morin 
1034-Hydrology And Earth System Sciences, 2013, Vol.17(3), pp.1021 

2013-1021-17-https://doi.org/10.5194/hess 

 
  : איש קשר

EShamir@HRCwater.org , Hydrologic Research Center,Dr. Eylon Shamir 
 
 

 
זיהוי אינדקס גיאומורפולוגי, המייצג רמות סף נמוכות של זרימות מינימליות בנחלי אכזב אלוביאליים 
בסביבות צחיחות, הוא צעד חיוני לבניית הערכות סיכון מהימנות להגעת שיטפונות בזק. במחקר מוצג 

 -אומורפולוגי לשיטפונות בנחלים אלוביאליםאינדקס גי
. Alluvial wadi Flood Incipient Geomorphologic Index- (AFIG)  ניתוח נתונים ממחקר שדה נרחב

והבקרה על  AFIG -של נחלי אכזב באזורים צחיחים בדרום ומזרח ישראל, שימשו לניתוח אינדקס ה
ערכיותו באזור. במהלך הסקר זוהו סימני זרימה בחלקים התחתונים של גדות הנחלים, כמו גומחות, קו 

 צמחייה ושינוי בחומרי הגדות, המעידים על זרימות חלשות.
 

נחקרו בשילוב עם מאפיינים אחרים של אגן ניקוז כמו מסלע,  AFIG -מאפייני חתכי הרוחב של ה
. אזור הניקוז והמסלע החשוף הקשה הם המתארים המועדפים ששימשו להערכת טופוגרפיה ומשקעים

AFIG באתרים. ניתוח מדידות הספיקה משבע תחנות הידרומטריות מעידים כי הישנות מרווח ה- AFIG 
 לשנה. 0.5 -שנקבע שווה או תכוף יותר מ
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 83 מאמר

Morphotextural characterization of dryland braided channels 
 

 של נחלי פזרות בסובב צחיח אליטקסטור -מורפו אפיון

Yael Storz-Peretz and Jonathan B. Laronne 
GSA Bulletin (2013) 125 (9-10): 1599-1617. https://doi.org/10.1130/B30773.1 

 איש קשר:
Yael Storz-Peretz, Desert Flood Research Center, Dead Sea and Arava Science Center. 

 Email: storz@adssc.org 

 

מחקרים רבים של נחלי פזרות בוצעו בעבר באזורים לחים או בערוצי זרימה בעלי מאפיינים דומים. 
באגן ההיקוות, הידרוגרפים המתאפיינים בשפילה  דלילהיינים בצמחייה נחלי פזרות בסובב צחיח מאופ

המביאים לשטפי גרופת גבוהים. המטרה מפותחת  מהירה של הזרימה וערוצים ללא שכבת שריון
שרטונות,  -טקסטורה של המבנים המורפולוגיים -העיקרית של המחקר הייתה לאפיין את המורפו

 ערוצים מסתעפים, ערוצונים ומפגשי הערוצים במערכת פזרות צחיחה. 

נסרקו  מזרח ישראל,-האלמנטים המורפולוגיים שנמדדו בנחלים צאלים, רחף ורודד הממוקמים בדרום
  גודל החלוקים הוערך שריגי גבהים דיגיטליים. ( ומהם הופקוTLSעל ידי סורק לייזר קרקעי )

ששמשו להערכת התפלגות  Wolman על ידי סטיית התקן של גובה פני השטח או באמצעות דגימות
שראות גודל הגרגר. בנוסף, בוצעו מדידות של לחישוב מידת השיריון בשרטונות ובערוצים הסמוכים. שר
 סחיפה הוחדרו לתשתית באזור מפגש ערוצים על מנת למדוד חתירה ומילוי באירועי הזרימה. 

בתאי השטח של ערוצי הזרימה באקלים צחיח נמצאו בערוצים גרגרים דקים יותר ושריון מופחת ביחס 
מצע לשרטונות הסמוכים. הגרופת, מועשרת בחלוקים גסי גרגר נוספים, מושקעת כשרטונות חדשים בא

הערוץ או על גבי שרטונות קיימים, כחלק מתהליך ההשקעה. שאר הגרופת מושקעת בערוצים, במהלך 
( chutesעל גבי השרטונות, תהליכי סחיפה יוצרים ערוצונים ) השפילה המהירה במהירות הזרימה.

ו שרשראות הסחיפה הראעתו הלאה. גרגר מיד במורד הזרימה או הס-המאפשר השקעת סחף דק תלולים
( באזור מפגש הערוצים באירועי הזרימה. התוצאות וניתוח scour holesהיווצרות בורות התחתרות )

המודלים הדיגיטליים המבוססים על סריקות לייזר, מצביעים על כך שהמשטר ההידרולוגי של נחלי 
בסובב טקסטורליים מרחביים בנחלי פזרות -אכזב המאופיין שפילה מהירה, אחראי למבנים המורפו

 .צחיח

 

 

 

 

 

 

  

https://doi.org/10.1130/B30773.1
mailto:storz@adssc.org


 
 

97 
 

 84מאמר 
 

The morpho‐textural signature of large bedforms in ephemeral  
gravel‐bed channels of various planforms 

 
 

טקסטורלית של תצורות תשתית גדולות בערוצי תשתית חלוקית של נחלי אכזב –החתימה המורפו
 בתצורות נחל שונות

Yael Storz‐Peretz, Jonathan B. Laronne 
January, 635-617 Hydrological Processes 32(5), 2018   

https://doi.org/10.1002/hyp.11437 

 
 איש קשר:

Yael Storz-Peretz, Desert Flood Research Center, Dead Sea and Arava Science Center. 
 Email: storz@adssc.org 

 

דגמי נחלים שונים בניגוד למחקרים רבים קודמים  המחקר משתמש בגישה חדשנית למציאת הדמיון בין 
המייחדים את הדגמים השונים. גישה חדשה זו מקשרת בין תכונות מרקם  שהציגו מאפיינים וסיפים

בתהליך ומשטר הידרולוגי  ,טקסטורה של צורות תשתית-כמורפו המוגדרהסחף למבנה המורפולוגי, 
 נתון.

המחקר בוצע באזור המאופיין על ידי נחלי אכזב בעל מגוון דגמי נחלים, הממוקם במדבר יהודה. בוצעה 
טקסטורליים )חספוס(. התוצאות -סריקת לייזר קרקעי ברזולוציה גבוהה על מנת למדוד מאפיינים מורפו

גרגר יותר מאשר -בבירור על כך כי שרטונות הנבנים בתהליכי השקעה הם באופן סטטיסטי גסימצביעות 
הסמוכים בכל דגמי הנחלים. התוצאות מצביעות על  תהליכים אוניברסליים בנחלי אכזב ללא  הערוצים 

כשרטונות בעוד  הנובעים משפילה מהירה בזרימה הגורמת להשקעת הסחף הגס, קשר לדגם הנחל
 .קים העדינים יותר מתמקמים בתשתית הערוץ ובכך מונעים התפתחות של שכבת שריוןשהחלקי
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 85מאמר 

Discontinuous ephemeral streams 
 רציפים-לאנחלי אכזב 

William B. Bull, 1997  
Geomorphology 19 (1997) 227-276, https://doi.org/10.1016/S0169-555X(97)00016-0  

 איש קשר:
William B. Bull, Geosciences Department, University of Arizona, Tucson, USA  

e-Mail: bill@activetectonics.com 

 

נחלי אכזב רבים בחלקה המערבי של יבשת צפון אמריקה זרמו על קרקעיתם של עמקים שטוחים, לפני 
( עמוקים. נחלים בלתי arroyosלקניונים וגאיות )שעברו שינוי צורה מערוצים רדודים ובלתי רציפים 

יציבים מטבעם אלה, האופייניים לאזורים צחיחים למחצה, רגישים בטווח הקצר לשינויים אקלימיים 
ולהשפעות הפעילות האנושית, זאת מכיוון שמדרונות הגבעות מספקים כמות גדולה של סחף באירועי 

 זרימה גדולים המתרחשים בתדירות נמוכה.

רציפה משתנים בין שני מצבי פעילות עיקריים. הרבדה או סחיפה -ראה כי נחלי אכזב בעלי זרימה בלתינ
יכולים להפוך לדומיננטיים. השגת תנאי שיווי המשקל לכן היא קצרה. אי שיווי משקל נובע מהתחתרות 

ת גובה בסיס הערוצים כתוצאה לירידת בסיס סחיפה מקומי, ואילו השקעת מניפות סחף הגורמות לעליי
הסחיפה המקומי. התהליכים המנוגדים של שינויים בגובה בסיס הסחיפה המופעלים בקטעי נחל 

 סמוכים מפעילים מכניזם של מנגנוני משוב חיוביים עצמאיים. 

הסף בין התחתרות להשקעת סחף נחצה כאשר מקטעי הערוצים מתחלפים למצב להרבדה או סחיפה 
ים שהתחתרו למניפות סחף נוטה ליצור קניונים וערוצים חתורים במעלה או במורד. הרחבת הערוצ

ארוכים ורציפים. תנודות הזרימה במעלה מניפות סחף גורמת להשקעת סחף בקרקעית העמק עם מספר 
שנה להרבדה  500 -תרות ערוץ במסלולו, אך למעלה מחערוצי זרימה. נדרשים פחות ממאה שנה להת

 חתורים וקרקעית העמק. ומילוי מוחלט של ערוצי הנחלים ה

לנחלי אכזב לא רציפים עם זרימות אקראיות יש מאפייני זרימה ייחודיים החוזרים על עצמם, כמו 
רצפים של פיתולי נחל או שרטונות אמצע בנחלי פזרות חלוקיים האופיינים לנחלי איתן. הרצף משתנה 

(, ערוץ חתור יחיד מוביל  sheetflowהתחתרויות לאחור מרכזות זרימות משטחיות ) –מסחיפה להרבדה
הזרימה למעלה מניפת הסחף, ערוצי פזרות מסתיימים בפיצול זרימות משטחיות, והתכנסות זרימות 

מ' בנחלים  15משטחיות מחדש בהתחתרות לאחור. הרצפים חוזרים על עצמם במרווחים הנעים בין 
 ק"מ בנחלים גדולים.   10 -קטנים ליותר מ

 במחקר בוצעו בדיקות ומדידות ליתולוגיות הקשורות לתגובה לזרימות בלתי רציפות בנחלי אכזב: 
(I( :כמות וגודל הסחף שמקורו במדרונות )יכולת החידור של שכבת הסחף בקרקעית העמק, המשפיעה 2 )

ל ידי (, וההפחתה של אירועי השיטפונות עheadcut migrationעל הספק הזרימה לההתחתרות לאחור )
ראש  של ( קוהזיביות האלוביום, המשפיעה על המורפולוגיה3הצמחייה במקטעים של זרימה משטחית; )

 התרחבותו.מידת הערוץ והגדות, אורך הקטע הקניוני, עומק התחתרותו ו
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התחלת ההתחתרות הקניונית עשויה להיות מורכבת מכדי שניתן לייחס אותה לסיבה יחידה כמו שינוי 
קעים השנתית הממוצעת בשנה בודדת או רעיית יתר על ידי בעלי חיים, אך ככל הנראה של כמות המש

ניתן לקשור אותה לירידה בצפיפות הכיסוי של הצמחייה המגינה על מדרונות אגן הניקוז ועל קרקעית 
העמק. שיטפון בודד בעוצמה גדולה יחסית הופך את מקטעי הנחל במורד הזרימה לרגישים יותר לתחילת 

תרות במהלך שיטפונות מאלו שבמעלה אגן הניקוז, וליצירת ערוץ קניוני קבוע. ההתחתרות נמשכת התח
עד להשגת שיווי משקל בפרופיל האורך. לאחר מכן מתחילה הרחבת הערוצים: גדות הנחל נסחפות 

 ומתחילה התמתנות.
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Anabranching rivers on the Northern Plains of arid central 
Australia 

 נחלים מרובי ערוצים במישורים הצחיחים של מרכז אוסטרליה

Stephen Tooth, Gerald C. Nanson  
Geomorphology 29, 1999. 211–233, https://doi.org/10.1016/S0169-555X(99)00021-5 

:איש קשר  
Stephen Tooth, School of Geosciences, University of Wollongong, Wollongong, N.S.W. Australia, 

065tooth@cosmos.wits.ac.za 

 

אופייניים לאזור המישורי שמצפון לאליס ספרינגס הם ( Anabranching) נחלים ונהרות מרובי ערוצים
שבמרכז אוסטרליה, אך המאפיינים הלא רגילים שלהם טרם תוארו במחקרים קודמים. במישורים 
הצפוניים, נוצרת התפצלות ערוצים בנחלים בהם קיימת הובלת גרופת, חול גס וחלוקים, המאופיינת 

-channelנים הנוצרים בתוך מסגרת רחבה יותר של "שרשרת ערוצים" )בערוצים בגודל ובצורה משת
train.טיפוסית ומוגדרת היטב ) 

ערוצים צרים וזורמים מופרדים על ידי רכסי "שרשראות ערוצים" הנוצרים על ידי צמחייה או על ידי 
ה חד איים רחבים יותר. שרטונות ואיים הם תוצאה של תהליכי השקעה מקומיים או תהליכי סחיפ

 פעמיים כתוצאה משיטפונות במישורי ההצפה.

הצמחייה ממלאת תפקיד מפתח בהתנעת התהליכים, הישרדותם וצמיחתם של תצורות השקעה 
המשפיעות על הזרימה, הובלת הסדימנטים ויציבות השרטונות והאיים. התהליך של פיצול וריבוי 

ות גדולים עם ערוץ גדול בודד הופכים ערוצים קשור גם להשפעה ולמבנה של היובלים, כאשר כמה נהר
 למרובי ערוצים במורדם, זאת כתוצאה ממפגש עם יובלים נוספים המכניסים מים וסחף לערוץ.
השפעת הזרימה והסחף על הערוץ הראשי מתרחשת במהלך אירועי זרימה בודדים ועצמאיים ביובלים, 

היובלים כתוצאה מתהליכים  או בערוץ המרכזי עצמו. שרטונות/רכסים ואיים נוצרים בהשפעת
הידרולוגיים, תהליכי השקעה וסחיפה, כולל השקיה של מספר רב של עצים הגדלים בתוך הערוץ 

 והשקעת סחף בגדות, ובמישור ההצפה.

השינוי בין ערוץ בודד לערוצי זרימה מרובים במורד הזרם מתרחש בהיעדר שינוי משמעותי בדרגת 
יציב  והינהתפצלות הערוצים  דגם. במישורים הצפוניים, נראה כי שיפוע הערוץ או במידת ההגבלה שלו

ולירידה בכמות השקעת  ,בערוצים המאופיינים בשפע של צמחיה רגרג-הסעת סחף גס בשמירתומסייע 
 הסחף במורד הנחל.
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Downstream changes in dryland river channels: The Northern Plains of arid central Australia 

 שינויים במורד הזרימה בערוצי נחלי אכזב: המישורים הצפוניים הצחיחים של מרכז אוסטרליה

Stephen Tooth, 2000 

Geomorphology 34, 2000. 33–54. https://doi.org/10.1016/S0169-555X(99)00130-0 

 איש קשר:
Stephen Tooth, School of Geosciences, University of Wollongong, NSW 2522, Australia 

Present address: Department of Geology, University of the Witwatersrand, , Johannesburg, South 
Africa. 065tooth@cosmos.wits.ac.za 

 

נהרות יבשים רבים עוברים שינויים ניכרים במקטעים שבמורד הזרימה, עקב גורמים כמו שיטפונות 
תדירים, איבודי תמסורת, ובדרך כלל גם מיעוט של יובלים זורמים מעבר לחלק העליון של אגן -לא

( ונהר וודפורד (Sandover–Bundeyבונדיי -אזור המחקר שלאורך הנהרות סנדוברהניקוז. ב
Woodforde) במישורים הצפוניים הצחיחים של מרכז אוסטרליה, ניכרים שינויים אופייניים דומים )

 במורד הערוצים: 

ה בהדרגה באזורים ההרריים העליונים, ערוצים קטנים עם כיסוי סלעי מובילים חול וחלוקים וגודלם עול
(, מקום בו ערוצים ומישורי הצפה צרים piedmont zonesלפני הגעתם לשטח במרגלות ההרים )

 המוגבלים על ידי סלע האם, טרסות אלוביאליות או דיונות. 

באזורי המורד בהם השיפוע מתון, ערוצים ומישורי ההצפה נשארים תחומים, ובהיעדר כניסות של 
חב קטן והספיקות יורדות במורד הזרימה. תצורות קרקע מגבילות אינן יובלים נוספים, אזור חתכי הרו

קיימות באזורי מוצא הערוץ מההרים, מה שגורם לתצורות ומישורי הצפה רחבים יותר במורד הזרם 
וירידה באזורי חתך הרוחב. הזרימות בערוצים מוגדרים והסעת הגרופת מסתיימים בסופו של דבר, אם 

שיכים מדי פעם בזרימה במשטחי סחף רחבים ללא ערוצים באזור מוצא כי שיטפונות גדולים ממ
 (. floodoutsהשיטפון )

שינויים אלה מאפיינים בצורה דומה את מורד הזרם לאורך שלושת הנהרות שנבדקו. הסנדובר הוא 
בונדיי וודפורד זורמים בערוצים מקבילים -ערוצי, ואילו חלקים רבים מהסנדובר -ברובו נחל חד

((anabranch channels בנהר וודפורד, הקטן יחסית, הירידה בפרמטרים במורד הזרם, כמו חתכי הרוחב .
בונדי הגדולים יותר, שינויים במורד הזרם הם פחות סדירים, במיוחד  -הם ליניאריים. בסנדובר ובסנדובר

סדירים בפשטי ההצפה בהם יש תנודות ניכרות ברוחב, בעומק ובשיפוע האפיק. השינויים הבלתי 
במקטעים במורד הזרימה של נהרות גדולים אלה, עשוי להיות כתוצאה מהשפעתה הפוחתת של 
 הצמחייה על יציבות הגדות והתאמת הרוחב, ביחס לזה של נהרות קטנים יותר.

במישורים הצפוניים, כמו באזורים יבשים אחרים, אינטראקציות מורכבות בין ספיקות, הסעת סחף, 
היובלים, אופי משקעי הגדות ודפוסי צמחייה משתנים באים לידי ביטוי במגוון דגמים  שיפוע, דגמי ניקוז

 במורד הערוץ.
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 88 מאמר

Flow recession as a driver of the morpho-texture of braided streams 

 של ערוצי פזרות טקסטורליים-מורפוהזרימה על היווצרות מבנים  שפילתהשפעת 

 
Yael Storz-Peretz, Jonathan B. Laronne, Nicola Surian and Ana Lucía  

Earth Surface Processes and Landforms Volume 41, Issue 6, May 2016 Pages 754-770 
https://doi.org/10.1002/esp.3861 

 
 :איש קשר

Yael Storz-Peretz, Desert Flood Research Center, Dead Sea and Arava Science Center. 
 Email: storz@adssc.org 

  

ממוזג, -( בוצעו בעיקר בנחלים באזורי אקלים לחbraided riversם בערוצי פזרות )מחקרים רבים הקשורי
-אך במידה מועטה בוצעו בסביבות צחיחות. המבנה המורפולוגי של נחלי פזרות מתייחס למבנה הארגוני

על גבי  (chutes) ערוצוניםופזרותקטע נחל הכולל שרטונות, ערוצי  braid-cell);ת )מורפולוגי בתא פזרו
הקשורים בצורה הדוקה לתהליכים ומשטרים הידרולוגיים שונים. מטרת המחקר היא  השירטונות

 באזורי אקלים שונים. שפילות טיפוסיטקסטורלי של ערוצי פזרות במגוון -להשוות את המבנה המורפו

כוני של מזרחי הצחיח של ישראל, באזור הים תי-המדידות נערכו בנחלים צאלים ורחף, באזור הדרום
 -בלון באזור הוט-פינוס במרכז ספרד, במערכות של נחלי פזרות באקלים לח של נהר לה-לוס-ברנקה דה

פרובנס בצרפת והסייזרה וצ'ימוליאנה בצפון מזרח איטליה. סריקת לייזר קרקעית שימשה לייצור ענני 
טעות האנכית של שריגי ושריגי גבהים דיגיטליים ברזולוציה גבוהה של תאי הפזרות שנבדקו. ה נקודות

תיאודוליט אלקטרוני. מידת החספוס והקצה העליון של התפלגות  הגבהים נמדדה בהשוואה למדידות 
 או מדגימות בשיטת וולמן.  מענני נקודותגודל החלקיקים נגזרו 

-באזורים צחיחים ובאזורים צחיחים למחצה לרוב דק (anabranches)  הפזרות בערוצינמצא שהסחף 
גרגר ביחס לשרטונות. -לחים הערוצים גסי-ואילו בנחלי פזרות באזורים ממוזגים בשרטונות מאשר גרגר

( דומים או שהחספוס גדול יותר מאשר chutes)ערוצונים ב פילוג גודל הגרגרבשני אזורי האקלים, 
מהירה בזרימה באזורי השרטונות.  בשל השפילה המאוד ,בשרטונות שהם מבתרים, בהתאמה לשיפוע

דומה לזה של נחלי פזרות באזורים הצחיחים, למרות רה זהסייבנהר באתר המחקרמבנה המורפולוגי ה
לחה שבו הוא זורם, וזאת בגלל האפיון של זרימות קצרות טווח ושפילות מהירות -הסביבה הממוזגת

 בדומה לנחלי אכזב.

וקובעת את  מוגבלת אליואופיינית לאזור האקלים אך לא  ,צורת ההידרוגרף, ובמיוחד שלב השפילה
סדימנטרי בין השרטונות לבין הערוצים -המבנה המורפולוגי של נחל הפזרות ואת השוני המבני

ושרטונות נובע גם מתהליכי סחיפה מקומיים  ערוצוניםהמקבילים הסמוכים. המבנה המורפולוגי של 
ע אך ורק על ידי השפילה המושפעים מהטופוגרפיה המקומית, כלומר מבני אורך לא קבועים, ואינו נקב

טקסטורלי חדש זה מאפשר זיהוי תהליכים של השקעה וסחיפה -של הזרימה. מודל קונספטואלי מורפו
 .בתהליכי יצירת פזרות
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 התחתרות נחלים כתוצאה מירידת מפלס ים המלח )פרק בהכנה(  
_______________________________________________________________________ 

 

 89מאמר 

 מקרה ים המלח :פרופילי אורך קמורים אל עבר בסיס סחיפה יורד

 פירטל, שלמה דבורה-דן באומן, יונית שכנוביץ

 .35-56(, עמ' 3) 1, כרך 2005הרשת הגיאוגרפית 

 dbowman@bgu.ac.ilגוריון בנגב.  -איש קשר: פרופ' דן באומן, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אונ' בן

 

. ירידה דרמטית זו הופכת את אזור 2004מ' בשנת  -417.2-מ' ל -388.4-ירד מפלס ים המלח מ 1896מאז 
ת ללימוד תגובת המערכת הנחלית בזמן אמיתי לירידת בסיס סחיפה. ים המלח למעבדת שדה ייחודי

מטרת העבודה היא ללמוד את השפעת ירידת בסיס הסחיפה של ים המלח על פרופיל האורך של 
 הנחלים, על מידת התפתחות נקודות נקע ועל הפיתוליות.

מטר מהחוף  1000ל התחתרות ערוצים המופעלת ע״י ים המלח הנסוג דועכת במעלה ומוגבלת למרחק ש
או פחות. בדיקת התאמתם של פרופילי האורך לגרפים ליניארים ולוגריתמים מבהירה שלפרופילים אין 
צורה קעורה. הם בעלי צורה קצובה עד קמורה קלות. קימור הפרופיל התפתח מנקודות נקע בטופוגרפיה 

הקמירות משתמרת עקב  הראשונית כמו מראשי מצוקי החוף או מהחזיתות של המניפות הדלתאיות.
במצב של ” לכודים“הנפילה המהירה של מפלס האגם, למרות הסדימנט הרך. הפרופילים האורכיים 

תוצאת הנפילה המתמשכת והמואצת של בסיס הסחיפה ללא יכולת להתאזן ”, קמירות מתמדת“
אמנם לתקיפת הגדות ולהרחבת החתך,  םהגור למעשה טלווג מתפתל. פיתוליות בערוצים היא בולהתייצ

לא מתאפשרת השתמרות של באופן זה אך אין זו עדיין פיתוליות משמעותית התורמת למיתון השיפוע. 
 .לתנקודות נקע, אלא רק בערוצים משניים, בתנאים מקומיים של אפקטיביות ארוזיבית מוגב
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 90מאמר 
 

Rapid incision of a small, coarse and steep fan-delta in response to base-level fall: The case of 
Nahal Qedem, the Dead Sea, Israel 

 
התחתרות מהירה של דלתת מניפה קטנה ותלולה עם גרגר גס, בתגובה לירידת גובה בסיס הסחיפה: 

 המקרה של נחל קדם, ים המלח, ישראל
 

Yael Storz‐Peretz, Dan Bowman, Jonathan B. Laronne, Tal Svoray 
Earth Surface Processes and Landforms 36(4):467 - 480 · April 2011 

https://doi.org/10.1002/esp.2066 
 

 :איש קשר

, torz@adssc.orgs Arava Science Center,-Dead Sea,  Peretz‐Yael Storz 
 
 

מ' לשנה, וכך מהווה מעבדת  0.4-1ים המלח צונח ברציפות מאז אמצע המאה העשרים בקצב של כ 
שדה ייחודית ללימוד בזמן אמת של תגובת אגני ומערכות הניקוז לירידה לא טקטונית בגובה בסיס 

ם לטווח הקצר הסחיפה. המטרה של מחקר זה היא לחקור את תהליך השחיקה וההתחתרות המתמשכי
דלתאית קטנה עם חזית תלולה. המחקר -מול ירידה מהירה של גובה בסיס הסחיפה, במערכת של מניפה

בוחן את הגורמים המשפיעים על מניפת הסחף התלולה של נחל קדם, וההתחתרות במבנה השכבות 
 הנטויות שלו. 

 
אותה. נבדקו השינויים בשטח המחקר נמדדו פרופילי אורך של מניפת הסחף והערוצים המבתרים 

 בולדריםרדוד וחוף. הימצאותם של  ם, אגתמנחליהמייצגים סביבה  שנחשפו בגדותהמשקעים  בפציאס
בתהליך  בולדריםגדולים סיפק הזדמנות לבחון את התפקיד הלא ברור של שכבת שריון וסחיפת ה

מזוגות תצלומי  חולצו(, שDEMsשריגי גבהים דיגיטליים ) ניתוח ההתחתרות. מחקר השדה שולב עם
לזיהוי  והשקעה הוכנו באמצעות אלגוריתם התחתרות שינוי המציגותאוויר סטריאוסקופיים. מפות של 

 .שינויים
 

במחקר נמצא כי פרופיל האורך של הערוצים המתחתרים הוא תלול וליניארי. הפרשי הזמנים בין הירידה 
רוץ "תלוי" המוגבה באופן זמני מעל פני המהירה במפלס לתהליך התחתרות גורמת ליצירת מצוק וע

האגם הנסוג, כתוצאה משנים ללא אירועי שיטפון בערוצים. למרות הבולדרים הגדולים, אגן הניקוז 
ההתחתרות האנכיים שנמדדו במשקעים האלוביאליים  קצביהקטן וכמות המשקעים באגן נחל קדם, 

של הנחלים הגדולים ביותר המתנקזים לים  מ' לשנה, כלומר דומים לאלה 0.8הלא מלוכדים  הם של כ 
 המלח. 

 
להערכתנו, החזית התלולה של מניפת הסחף הינה הגורם המרכזי הקובע את קצב התחתרות האפיק. 
מנגנון הסעה ייחודי של בולדרים מתגלגלים, המגיע כתוצאה מהתחתרות לאחור בערוץ ומתחת 

 לבולדרים, תורם לקצב ויעילות ההתחתרות.
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 טכנולוגיות ושיטות מחקר  
___________________________________________________________________ 

 

 

 91 מאמר

The use of remote sensing systems in monitoring desert floods 

 השימוש במערכות חישה מרחוק במדידות של שיטפונות מדבריים

Asher Porath and Asher P. Schick  
 http://hydrologie.org/redbooks/a112/iahs_112_0133.pdfפרסום השרות ההידרולוגי: 

(1974), IAHS-AISH Publ. 112,133-139 

 

מאפייני הפעילות האנושית המשולבת בסביבה מדברית מהווה אתגר מיוחד לניסיונות לפתח מערכות 
סביבתיים קשים, לפעול במרחקים  לניטור והתרעה מפני שיטפונות. המערכות צריכות לתפקד בתנאים
המערכות צריכות לספק התרעות  –גדולים, ולספק אמינות גבוהה מול אירועים נדירים ובלתי צפויים 

במחקר מתוארת  בכפוף לאילוצי ההשקעה והעלויות. שהן קריטיות וחיוניות ללא תקלות, וכל זאת
הארץ. מערכת ההקלטה המסונכרנת  מערכת חישה מרחוק שהותקנה באזור הניקוז של נחל יעל בדרום

מרכזת נתונים ממספר מקומות מרוחקים, משמשת כמערכת אזעקה העובדת על חיוג אוטומטי למערכת 
ה פועלת כך שיש לה אפשרות לתת משוב מידי של הערכת  פוטנציאל יהטלפונים הארצית. המרכזי

 השיטפון באזור באותו הרגע. 

יטפון מבוססים על אותות שמופעלים ומוזנים על ידי גל ההיבטים הטכניים של מערכת אזהרת הש
השיטפון עצמו, מוערכים לאור התנאים במדבר ומעניקים אפשרות לפיתוח מערכת רמזורי אזהרה 
בכבישים אותם חוצים הנחלים שבאזור. מערכות המדידה שפוזרו באתרים נבחרים בשטח מבוססות 

המאפשר חיבור לרשת החשמל ולרשת הטלפון. על מתח מצברים, בעוד שהמרכזייה מוקמה במקום 
ההצלחה בתכנון מערכת כזו תלויה בכמויות ובאפיון מערכות הגשם, ובמיקום תחנות המדידה במעלה 

 הזרם ובמרחק גדול מספיק מהאובייקט המוגן. 
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 92מאמר 

A method for the determination of the discharge-frequency relationship in ungaged arid 
gravel streams 

 תדירות בנחלים חלוקיים לא מנוטרים באזורים צחיחים-שיטה לקביעת יחסי ספיקה

Z.B. Begin and M. Inbar, 1984 

Journal of Hydrology, 69 (1984) 163—172. https://doi.org/10.1016/0022-1694(84)90161-6 

 איש קשר:
Z.B. Begin, Geological Survey of Israel, 95501 Jerusalem Israel 

 

במחקרים קודמים העוסקים בשיטפונות הוגדרו קשרים סטטיסטיים משמעותיים בין מאמץ הגזירה 
המופעל על ידי זרימה בערוצים, במרווחי הישנות מסוימים, לפילוג גודל הגרגרים. בהתבסס על קשרים 

, תדירות בקטעי נחל שאינם מנוטרים באזור הצחיח של הנגב-אלה מציע המאמר לקבוע עקומות ספיקה
ישראל. יישום השיטה מחייב מדידה של הגיאומטריה ההידראולית של המקטע הרלוונטי וגודל 

 החלקיקים באמצעות דגימות. 

ק"מ במעלה הזרם  15-השיטה נבחנה במקטע התחתון של נחל צין, מיקום תחנת המדידה נמצא כ
ר, מסך כל שטח ניקוז קמ" 1320מהחיבור לנחל ערבה. שטח הניקוז של נחל צין מעל אותה נקודה הוא 

שנה, תוך ביצוע הערכות של שיאי  100 -ו 50קמ"ר. החישובים בוצעו לגבי תקופות חזרה של  1410של 
 הספיקה )ובהתבסס על מחקרים קודמים(. 

התוצאות שהתקבלו תואמות לאומדן המבוסס על הערכות של ספיקה ליחידת שטח באותו אגן ניקוז, 
ן את הסיבה למתאם המשמעותי בין גודל הגרגר בנקודה בודדת בהיקף למרות שעדיין קיים קושי להבי

( לערכי ספיקות השיא בהסתברויות מסוימות. ערכי הספיקות מגיעים לשיא stream perimeterהנחל )
לתקופות זמן קצרות למדי, ואינם יכולים להשפיע לבדם באופן מעשי על התפלגות גודל הגרגר. עם 

זמן ארוכים יותר יש מתאם חיובי מובהק להשפעה ממשית על גודל הגרגר.  זאת, לשיאי הספיקה למשכי
במחקרים קודמים נמצא כי גם לזרימות החלשות יותר יש השפעה משמעותית על התפלגות הגודל, 

 אולי בגלל כמות מצטברת ארוכה יותר של זרימות אלה.

תדירות. -קומת הספיקה( ועGumbel curveהתוצאות מראות על התאמה טובה בין עקומת גומבל )
גודל גרגר. למרות קשיים מסוימים -מובהקות ליחס מאמץ הגזירה 95%העקומה המחושבת מבוססת על 

תדירות בנחלי חצץ -בחישוב, נראה כי השיטה שהוצגה לעיל עשויה להועיל להערכת יחסי ספיקה
 באזורים צחיחים.
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Radar-based quantitative precipitation estimation over Mediterranean and dry climate 
regimes 

 תיכוניים וצחיחים-הערכה של כמויות משקעים על פי מכ"ם גשם באזורי אקלים ים

Efrat Morin and Marco Gabella, 2007  
journal of geophysical research, Volume112, IssueD20, 27 October 2007. 

 https://doi.org/10.1029/2006JD008206 

 איש קשר:
Efrat Morin, Geography Department, Hebrew University of Jerusalem.  

msmorin@mscc.huji.ac.il 

אומדן משקעים כמותי המבוסס על נתוני מכ"ם מטאורולוגי, יכול לספק נתונים רציפים ברזולוציה 
עוד מאמצים מדעיים ניכרים הושקעו גבוהה, החיוניים עבור ניתוחים מטאורולוגיים והידרולוגיים. ב

באומדן משקעים באזורי אקלים ממוזגים, מחקרים מעטים יחסית בדקו הערכות מבוססות מכ"ם באזורי 
אקלים יבשים. המאמר בוחן את אומדני עוצמות הגשם שהתבססו על נתוני מכ"ם בתקופות גשומות 

 ני לצחיח.)סדרת ימי גשם עוקבים( בישראל, שם האקלים נע בין ים תיכו

-oneהמאמר משווה בין שלוש שיטות להתאמת נתוני המכ"ם: התאמה כוללת של מקדם יחיד, ) 
coefficient bulk adjustment שבאופן פשוט מסירה את ההטיה הממוצעת; התאמת טווח של שני )

(; והתאמה של ארבעה מקדמים על בסיס רגרסיה מרובה WRמקדמים על בסיס רגרסיה משוקללת )
איזוטרופי, טכניקה שיושמה בעבר -(, המבוסס על התאמת גורם תיקון מקומי ולאWMRמשוקללת )

 נמצאו עדיפות עם תוצאות טובות יותר. WMR -ו WR -במחקרים בהרי האלפים באירופה. שיטות ה

מכשירי מדידה עצמאיים של מערך בדיקת  59תקופות גשמים באמצעות  28מקדמי התאמה חושבו עבור 
הנתונים. האימות התבסס על מערך מדידות נתונים עצמאי המורכב ממכשירי מדידה שפוזרו איכות 

ק"מ, המייצגים טופוגרפיה, אקלים ומרחקים שונים מהמכ"ם.  20על  20באחד עשר שטחים בגודל של 
 האזורים פוזרו מצפון ישראל )הגליל המערבי והמזרחי(, מישור החוף וצפון הנגב.

חדשה, לפיה הערכות המכ"ם נחשבות לשימושיות במידה והן מספקות מידע  במחקר זה ננקטה גישה
טוב יותר מהערכות מכשירי המדידה בלבד. נמצא כי הערכות מבוססות מכ"ם טובות יותר עבור אזורי 

ק"מ, סטיית הערכת המכ"ם הייתה  100-אימות הנתונים באזורים של אקלים צחיח. במרחקים גדולים מ
רי האימות הצפוניים, בעוד שבדרום נתוני המכ"ם היו עדיין עדיפים על גדולה מדי בשני אזו

האינטרפולציה של מדי הגשם. נתון זה מראה כי באזורים בישראל בהם אין כיסוי של מדי גשם, עדיף 
מתואם( ממכ"ם ולא בשיטת התאמת מקדם יחיד  WR)או לחילופין  WMRלהשתמש בהתאמת 

מתואם מספקות  WMR -ו WRללא מדי גשם. לסיכום, שיטות סטנדרטית, כך גם באזורים צחיחים 
 הערכות עוצמת גשם שימושיות לתקופות גשמים עבור האזורים שנבדקו, אך במגבלות שצוינו.
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Flood hydrograph reconstruction from the peak flow value in ephemeral streams 
 using a simplified robust single-parameter model  

 
 על פי ערך ספיקת השיא  שחזור הידרוגרף של שיטפון בנחלי אכזב

 באמצעות מודל פשוט של פרמטר יחיד

G. Ronen-Eliraz, H. Ginat, A. Dody, D. Blumberg and O. Dahan 
Hydrological Processes, Volume30, Issue17, 15 August 2016, Pages 3004-3013 

https://doi.org/10.1002/hyp.10831 

 איש קשר:
, Tel Aviv UniversityWater Research Center,  , Dr. Gefen Ronen Eliraz  

  mail: wrctau@gmail.com / gefenre@tauex.tau.ac.il-E 

 

ההידרוגרפים של שיטפונות בנחלי אכזב באזורים צחיחים מספקים מידע רב ערך להערכת הנגר העילי 
והעשרת מי התהום. עם זאת, נתונים כאלה הם לעתים נדירים או לא שלמים, במיוחד באזורים צחיחים. 

באמצעות ההשערה של מחקר זה הייתה כי ניתן לשחזר הידרוגרף של נקודה ספציפית לאורך נחל אכזב, 
הנתון של שיא הזרימה הגבוה ביותר של אירוע שיטפון באותה נקודה, וכי ניתן לעשות זאת כמעט בכל 

 נקודה לאורך הנחל. 

היתכנותה של גישה זו טמונה בצורת שלב שפילת הידרוגרף השיטפון, המוכר כתהליך חוזר. שלב 
שך עד לדעיכה המוחלטת של השפילה מגיע מיד לאחר ספיקת השיא, כשהוא מתחיל בירידתו, ונמ

השיטפון. ניתן לתאר צורה כללית של שלב שפילת השיטפונות: מכיוון ששלב השפילה בזרימה מייצג 
ממשך אירוע השיטפון, נתון זה יכול לספק מושג כללי על צורת ההידרוגרף של השיטפון כולו.  80%עד 

ר של שפילת תאר את השלב החוזהמודל הפשוט המוצע במחקר מתבסס על התקדמות גיאומטרית כדי ל
 השיטפון. 

היתרון של המודל המוצע הוא בכך שהוא דורש פרמטר אחד בלבד: מאפיין של שפילת הזרימה בנקודה 
מקסימום ו. בידיעת מקדם השפילה של נקודה קבועה  qמסויימת לאורך הנחל, המכונה מקדם שפילה

הידרוגרף השיטפון. במחקר, שנערך באגן  של אירוע שיטפון באותה נקודה, ניתן לשרטט אתהזרימה 
הניקוז של נחל פארן בנגב, נמצאה התאמה טובה בין הערכים שנצפו בשלב שפילת הזרימה לערכים 

 המחושבים.
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An innovative method for determining hydrological calibration parameters for the WRF-
Hydro in arid regions 

 באזורים צחיחים WRF-Hydro מודל שיטה חדשנית לקביעת פרמטרים של כיול הידרולוגי עבור
 

M. Silver, A. Karnieli  H. Ginat , E. Meiri , E. Fredj  
Environmental Modelling & Software, Volume 91, May 2017, Pages 47-69 

https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.01.010 

 Micha Silverאיש קשר: 
Gurion University of the Negev, -The Jacob Blaustein Institutes for Desert Research, Ben

micha@arava.co.il 

 

פרמטרים מכריעים עבור כיול של מודל חיזוי הטכניקות המוצגות במחקר מאפשרות לקבוע באופן ישיר 
אמפירי של ניסוי וטעייה.  -(. לרוב, אופן הכיול נבחר על ידי תהליך איטרטיביWRF-Hydroשיטפונות )

אנו מציעים מתודולוגיה שיטתית להשגת כיול בר שימוש, בשיטה המבוססת על תכונות פיזיות של 
 הקרקע שאינה תלויה במדידות נגר באגני ניקוז מסוימים במהלך אירועי סערה נתונים. 

זיות הנגר: השיטה לוקחת בחשבון את שלושת משתני הכיול הספציפיים, המשפיעים ביותר על תח
, וקובעת saturated hydraulic conductivity)שיפוע טופוגרפי, חידור ומוליכות הידראולית רוויה )

מדדים מרחביים עבור כל אחד משלושת המשתנים. תהליכי סימולציה מכסים מספר אירועי סערה תוך 
ק בתכונות פיזיקליות חישוב הכיול, עם ערכי ברירת מחדל. אנו מראים כי הכיול שלנו, שמקורו אך ור

של הקרקע, משיג יכולות תחזית טובות יותר מכיול ברירת המחדל ולפחות טוב כמו כיול מבוסס מומחה 
(expert based calibration .) 

 /) ואדי פאריה, עובה שטח המחקר מכסה שבעה אגני ניקוז צחיחים וצחיחים למחצה בישראל ובירדן
UBAהמתנקזים בסופו של דבר אל ים המלח. ארן וציחור(, נחל קידרון, דרגה, ערוגות, פ , 
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 לניקוי מזהמים בנחל אשלים שבמדבר יהודה שפיריםניסוי הזרמת מים 

 צוער. א', בן שחר. ה', נורקין. ג', ישכרוב. ש', רוזנברג. א'

 33-28, עמודים: (2)10מהדורה:   ,2018מו"פ מדבר וים המלח, יוני 

 tsoar@npa.org.ilאיש קשר: ד"ר אסף צוער, רשות הטבע והגנים  

 

במי בריכה תעשייתית שהכילה מזהמים שונים.  2017נחל אשלים שבשמורת מדבר יהודה זוהם בסוף יוני 
מים שפירים להקטין את ריכוז בעקבות הזיהום הוחלט לערוך ניסוי שיבחן באיזו מידה יכולה הזרמה של 

מטרים. בהמלצת  150המזהמים בנחל. לצורך כך נבחרו שישה גבי מים, שהמרחק המרבי ביניהם היה 
הוועדה המלווה הוצאנו עוד טרם הניסוי משקע חרסיתי מקרקעית אחד הגבים, כדי לבחון אם קצב 

הגבים נדגמה הקרקע בתוכם הניקוי ועוצמתו בגב המטופל יהיו שונים מאשר בגבים האחרים. בכל 
מ"ק/שעה לפרקי זמן  15לאחר מכן, בשני אירועים נפרדים, הוזרמו מים שפירים בספיקה של  ובקרבתם.

מ"ק, בהתאמה(. לאחר כל אירוע הזרמה נדגמה הקרקע בתוך הגבים  -1,090ו  1,050שעות  ) -73ו  70של 
חרסית מהקרקעית, לא נצפה הבדל ביחס שבו הוסרה ה ,4ובקרבתם, ונדגמו המים שבתוך הגבים. בגב 

לגבים האחרים, לא בכמות המזהמים ולא בערך ההגבה. מתוצאות הבדיקה עולה שיש מתאם גבוה בין 
כמות המזהמים במי המזהמים, הם אינדיקטיביים זה לזה, וכמשוער, הטיפול הביא לירידה ב

הכלורידים, וניתן להסביר זאת  רק בקרקע שבסמוך לגבים לא חל שינוי בולט בערכיובקרקע.  הגבים
בעוצמת השטיפה הנמוכה. לאור כמות המזהמים הרבה שנבדקה והמתאם הגבוה ביניהם, מוצגים בדו"ח 
זה רק השינויים בערכי ההגבה, פלואורידים, כלורידים, גופרית, זרחן וארסן. נראה שהזרמת מים שפירים, 

עיים, משפיעה לטובה ומקטינה את כמות גם אם בכמות ספיקה קטנה במידה ניכרת משיטפונות טב
 המזהמים בחלק הנחל שנשטף, אולם ברור שאין די בכך כדי לסלק את המזהמים מהנחל.

כנית להזרמת על היכולת להטות את הכף לגיבוש תנראה כי תוצאות הניסוי הן נתון חשוב, המצביע 
 מים שפירים לאורך המעוק של נחל אשלים כחלק מתוכנית לשיקום הנחל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tsoar@npa.org.il


 
 

111 
 

 97מאמר 

 שינויים בגודל השטח הרטוב כבסיס לשחזור הדעיכה של ההידרוגרף בשיטפון מדברי, נחל פארן

 

 טוב, י' שלומי, ע' דהן-אלירז, ח' גינת, א' דודי, ד' בלומברג, ר' שם-ג' רונן

  Negev, Dead Sea and Arava Studies, 10 (1) 1-7, 2018, מחקרי הנגב, ים המלח והערבה
 

  Dr. Gefen Ronen Elirazאיש קשר:   
 

gefenre@tauex.tau.ac.il/   wrctau@gmail.commail: -ETel Aviv University, Water Research Center,  

 

נתונים הידרולוגיים משיטפונות באזורים מדבריים מעוררים עניין רב בשל תרומתם למי התהום ולחיים 
באזורים מדבריים. עיבוד הנתונים הקיימים למידע זמין ומשמעותי הוא עניין מורכב בגלל אופי התהליך 
)מגשם לשיטפון והעשרה(, ונעשה מורכב אף יותר עקב חוסר בנתונים וקשיי מדידה בשיטות הקיימות. 
בעבודה זו מוצג מודל פשוט לשחזור השינויים בגודל השטח הרטוב בזמן שיטפון בהינתן גודל השטח 

 הרטוב המקסימלי, וגודל השטח הרטוב בנקודת זמן ידועה במהלך דעיכת השיטפון.
 

התקבלו הראו התאמה טובה בין השינויים בגודל השטח הרטוב לבין השינויים בספיקה על התוצאות ש
פי ההידרוגרף. מתוך כך ניתן להסיק ששחזור השינויים בשטח הרטוב יכול לשמש בסיס לשחזור 
הידרוגרף כבסיס נתונים הידרולוגיים משיטפון. היתרון בשחזור השינויים בגודל השטח הרטוב מתבטא 

ל המדידה הפשוט שלו, שיכול להתבצע באמצעי חישה מרחוק מכווני זמן ומקום. כמו כן בפוטנציא
 המודל הפשוט מאפשר עיבוד נתונים מהיר ויעיל.

 
 עד מוצאו וניקוזו לנחל ערבה באזור כביש 40אזור המחקר מתמקד במורד נחל פארן במקטע שבין כביש 

בקטע זה מתכנס . לרוחב של כמה מאות מטרים במעלה נחל פארן ועד למקטע זה תוואי הנחל מגיע .90
שהוא מתרחב חזרה לרוחב מאות מטרים  הנחל לרוחב של כמה עשרות מטרים לאורך ק"מ אחדים, עד

 ונשפך לנחל ערבה.
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Evaluation of Manning’s n Roughness Coefficient in Arid Environments by Using SAR 
Backscatter 

 הערכת מקדם החספוס של מאנינג באזורים צחיחים באמצעות הדמיות מכ"ם

Yuval Sadeh , Hai Cohen  ,Shimrit Maman  and Dan G. Blumberg. 

Remote Sens. 2018, 10(10), 1505; https://doi.org/10.3390/rs10101505 

 איש קשר:
Prof. Dan Blumberg- Head of the Earth and Planetary Image Facility,  Ben-Gurion University 

of the Negev, E-mail: Blumberg@bgu.ac.il 

 

יכולת החיזוי של גודל ותדירות שיטפונות בזק באזורים צחיחים מבוססת בדרך כלל על מודלים 
מסורתי,  הידרולוגיים, והינה חיונית על מנת להבטיח את בטיחות חיי האדם והתשתיות באזור. באופן

מאפייני אגן הניקוז מתבססות על מדידות נקודתיות. שיפור ניכר של תצפיות ומדידות נקודתיות כאלה 
מתאפשרות על ידי שימוש בטכנולוגיות חישה מרחוק, המאפשרות קביעת פרמטרים ומשתנים 

ותי על (, המשפיעים באופן משמעsurface roughnessהידרולוגיים מרחביים כגון חספוס פני השטח )
 מהירות ועומק הנגר. 

מודלים הידרולוגיים מבטאים בדרך כלל את חספוס פני השטח באמצעות מקדם החספוס של מאנינג 
כמשתנה מרכזי. מטרות המחקר היו לקבוע את חספוס פני השטח על ידי ניצול טכנולוגיה חדשה של 

בין הדמיית הרדאר  לבין ( ברזולוציה מרחבית גבוהה, ובחינת ההתאמה SARרדאר מפתח סינתטי )
 מקדם החספוס של מאנינג בסביבה צחיחה.

2R  =במחקר, שהתבסס על נתונים מאגן הניקוז של נחל רחף, מדבר יהודה, נמצא מתאם חזק מאוד )
( נמצא בין נתוני סריקות שהתקבלו מקבוצה של לוויינים קטנים המשמשים לתצפיות על אגן הים 0.97

-Xלחספוס פני השטח. תוצאות מחקר זה מדגימות את היתכנות השימוש בחיישן   (COSMO) התיכון
band spaceborne sensor  בעל רזולוציה מרחבית גבוהה להערכת חספוס פני השטח בסביבות צחיחות

שטוחות. המחקר מציע שיטה חדשנית להערכת מקדם החספוס של מאנינג בסביבות צחיחות עם כיסוי 
 ש בהדמיות רדאר, ועשויה להביא לשיפור בביצועים של מודלים הידרולוגיים.צמחיה דליל תוך שימו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://sciprofiles.com/profile/483719
https://sciprofiles.com/profile/author/a0ZyOTAyaFRNdEVsbm9NeGZldUlOQT09
https://sciprofiles.com/profile/author/VUlPdllIbWJTNmhzYklnUFV1Tkxxa2hRaHJyR01VbEtPSkVLQWNkU3R6az0=
https://sciprofiles.com/profile/421671
https://doi.org/10.3390/rs10101505
https://in.bgu.ac.il/en/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/en/Pages/default.aspx
mailto:Blumberg@bgu.ac.il


 
 

113 
 

 מאמרים מהעולם -מחקר  טכנולוגיות ושיטות
____________________________________________________________________________ 

 
 99מאמר 

Flash flood risk estimation along the St. Katherine road, southern Sinai, Egypt using GIS 
based morphometry and satellite imagery 

מצרים, באמצעות מורפומטריה  -הערכת סיכוני שיטפונות לאורך דרך סנטה קתרינה, דרום סיני
 וצילומי לוויין GISמבוססת 

Ahmed M. Youssef, Saudi Geological Survey, Biswajeet Pradhan, 
Environmental Earth Sciences 62(3):611-623 · February 2010 

https://doi.org/10.1007/s12665-010-0551-1 

 איש קשר:
A. M. Youssef, Department of Geological Hazards, Applied Geology section, Saudi Geological Survey, 

Saudi Arabia  
e-mail: amyoussef70@yahoo.com, ; Ahmed.AM@sgs.org.sa 

 

שיטפונות בזק נחשבים לאחד מסוגי אסונות הטבע הקשים ביותר הקשורים למזג האוויר. הם מסוכנים 
מכיוון שהם פתאומיים ובלתי צפויים, ומגיעים לאחר פרקי זמן קצרים של גשם כבד. בספרות המחקרית 

מציג  קיימות כמה שיטות איכותיות להערכת רמת סכנת שיטפונות הבזק בתוך אגן הניקוז. מחקר זה
 Topography( SRTM, מכ"ם  )Thematic Mapper Plus (ETM+)את השימוש בנתוני חישה מרחוק כגון 

Mission Shuttle Radar  בשילוב עם נתונים גיאולוגים, גיאומורפולוגיים ונתוני שדה בשכבות ,GIS ,
סיני, מצרים. דרך דרך סנטה קתרינה, בדרום  -עבור הערכת הסיכון לשיטפונות בזק לאורך נחל פיראן 

זו הינה מסדרון חיוני לתיירים המבקרים במקום למטרות דתיות )מנזר סנטה קתרינה( והוא נתון 
לשיטפונות תכופים הגורמים נזק כבד לתשתיות ולפעילות התושבים באזור. ואדי פיראן הוא אחד 

ץ סואץ. אגן הניקוז מהנחלים הגדולים בדרום סיני, זורם ממרכז חצי האי ההררי מערבה ומתנקז למפר
 קמ"ר. 1,800משתרע על שטח של בערך 

  
במחקר זה, נעשה שימוש באנליזות מורפומטריות לבחינת רמות הסיכון של שיטפונות הבזק באגני 
הניקוז המשניים בוואדי פיראן. בתחילה, נאספו ונבחנו מאפייני אגן הניקוז והפרמטרים הרלוונטיים 

בנוסף, התבצעה השוואה בין הפעילות באגני המשנה על מנת להבין את לבחינת הסיכון מהשיטפונות. 
השפעת החשובים מבניהם, ונבנתה מפה גאומורפולוגית מפורטת עבור אגני המשנה המסוכנים ביותר. 

סנטה קטרינה. לבסוף, בוצע ניתוח של -מפה נוספת מתארת את הקטעים הרגישים ביותר בדרך פיראן
מסכנת השיטפון והאזורים הרגישים. תוצאות מחקר זה יכולות לשמש האלמנטים המושפעים ביותר 

 כאמצעי להפחתת סכנות השיטפונות באזור בעתיד.
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GIS-modelling of the spatial variability of flash flood hazard in Abu Dabbab catchment, Red 
Sea Region, Egypt 

דבאב, אזור הים  -מבוסס ממ"ג לשונות המרחבית של סכנת השיטפונות באגן הניקוז אבו מידול
 האדום, מצרים

Islam Abou El-Magd, ElSayed Hermas, Mohammed El Bastawesy  
The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences (2010) 13, 81–88 

https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2010.07.010 

 איש קשר:
Prof. Islam Abou el-magd, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences (NARSS), 

Cairo, Egypt. Imagd@narss.sci.eg,  

 

ת של פעילויות כרייה ותשתיות אזוריות חדשות באזור ההררי שלאורך הים האדום בדרום ההתפתחו
מזרח מצרים, דורשות מידע אמין ומדויק על פגעי טבע אפשרים, ובמיוחד שיטפונות. מאמר זה מציג 

 חישה (. נתוניAbu Dabbabאת ההערכה של סכנות שיטפונות הבזק באגן הניקוז של ואדי אבו דבאב )
שימשו במחקר למיפוי ותחימת הערוצים האלוביאליים הפעילים, בשילוב פרמטרים  מרחוק

(. כל הנתונים שולבו במערכות מידע גיאוגרפיות DEMמורפומטריים שחולצו משריג גבהים דיגיטלי )
(GIS  .לבניית מודל הידרולוגי המספק הערכות לגבי כמות הנגר העילי על פני השטח ועצמת השיטפונות ,) 

ק"מ צפונית  20הניקוז של אבו דבאב ממוקם במרכז החוף המערבי של מצרים שלאורך ים סוף, אגן 
(. באזור קיימים מספר מכרות פעילים וקיימות תוכניות Marsa Alam Cityלעיר מרסה אלאם סיטי )

פיתוח רחבות לעתיד. האקלים באזור המחקר הוא צחיח קיצון טיפוסי, בו הקיץ חם מאוד, הטמפרטורות 
בחורף נמוכות בהרבה, ושיעורי האידוי עולים משמעותית על שיעורי המשקעים. האקלים הוא הגורם 
העיקרי לסיכונים הסביבתיים באזור זה והוא מניע תהליכים הידרולוגים וגאומורפולוגיים, כמו אירועי 

 גשם חזקים ואקראיים הגורמים לאירועי שיטפון.

  
גשמים  כים שונים לאורך הערוץ הראשי. במהלך אירוע בו ירדוספיקות השיא נמדדו באופן אקראי בחת

מ"מ באופן רציף, נמדד בחתך הרוחב שנבחר באמצע הערוץ הראשי עומק מים מרבי  10 בעוצמה של
 ס"מ במוצא אגן הניקוז )כתוצאה מאיבודי תמסורת(. 30ס"מ, שיורד לכמעט  80בגובה 

ן הניקוז ובמפגשים של אגני הניקוז המשניים הערכת השונות המרחבית של מדדי הזרימה בתוך אג
יכולים לשמש כבסיס לתכנון הנדסי ולהקמת תשתיות קוויות במקומות בהם סכנת השיטפונות היא 

 הפחותה ביותר, מידע כזה יסייע למקבלי ההחלטות ולמתכננים למזער את הסכנות הללו.
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Evidence for flash floods over deserts from loss of coherence in InSAR imagery 

 מעל מדבריות InSARעדויות לשיטפונות בזק על פי אובדן הרצף בהדמיות מכ"ם 

 
 K. Schepanski, T. J. Wright, and P. Knippertz  

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 117, 2012. 
https://doi.org/10.1029/2012JD017580 

 איש קשר:
K. Schepanski, School of Earth and Environment, University of Leeds, UK. k.schepanski@leeds.ac.uk. 

 

טחים מורכבים באזורים צחיחים ומהווים שיטפונות בזק ממלאים תפקיד חשוב בהובלת סחף על פני ש
פוטנציאל לייצור אבק, אך תצפיות על תופעות אלה הן נדירות ברוב מדבריות העולם. במחקר זה עובדו 

( בצפון מערב 2010–2003שנים ) 8, שנאספו במשך  ENVISATונותחו נתוני מכ"ם אינטרפרומטרי 
הסהרה, ומשמשים להצגת הפוטנציאל של נתונים אלה לצורך זיהוי שיטפונות משמעותיים. הנתונים 
נאספו משטח מחקר בדרום מרוקו, שהוא ברובו רמה מדברית המחורצת על ידי עמקים של נחלי אכזב. 

תרחש כל השנה, כתוצאה מאפיקים ברומטרים בשכבות אירועים של גשמי קונבקציה חזקים יכולים לה
אפריל(. מחקרים המנתחים תמונות לוויין -העליונות שמעל האוקיאנוס האטלנטי במהלך החורף )נובמבר

 הדגישו אזור זה כמקור עיקרי לאבק, בעיקר ממרבצי סחף בעמקים המדבריים. 

ינויים במאפייני השטח. מדידה יומית אובדן הרצף )קוהרנטיות( בין שתי תמונות רצופות מעיד של ש
של גשמים טרופיים שבוצעה לצורך הערכת כמות משקעים, יחד עם מודל גובה דיגיטלי ממכ"ם לניתוח 
טופוגרפי, נותחו ועובדו כדי להעריך את הקשר של שינויים מסוג זה לשיטפונות. ארבעה זוגות של 

גשמים שונות, נבדקו ביחס לשינויים במאפייני נתונים אינטרפרומטריים המייצגים תקופות עם כמויות 
השטח שנגרמו על ידי משקעים. לצורך זה חושבו יחסי הרציפות תוך הדגשת השינויים במרקם הקרקע, 

 במיוחד עבור עמקי נחלים במדבר.

פיקסלים רבים בתוך הוואדיות הראו רציפות טובה בתקופות יבשות, ואובדן משמעותי בתקופות 
חרים הראו קוהרנטיות נמוכה ללא קשר לגשמים, יתכן כתוצאה מתהליכי סחיפה של רטובות, בעוד שא

-הרוחות. בטווח הארוך, ממצאים ממחקר זה ישמשו לחקירת הקשר בין שיטפונות הבזק להשתנות בין
 שנתית של אירועי היווצרות אבק מקומיים.
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Flash flood hazard zonation based on basin morphometry, using remote sensing and GIS 
techniques: A case study of Wadi Qena basin, Eastern Desert, Egypt 

חלוקה אזורית של סכנת שיטפונות בזק על בסיס מורפומטריה של אגן ניקוז באמצעות חישה מרחוק 
 מצרים: מקרה בוחן באגן ואדי קינה, המדבר המזרחי, GISוטכניקות 

Maysa M.N. Tahaa, Samah M. Elbarbaryb, Doaa M. Naguibc, I.Z. El-Shamya 

Remote Sensing Applications: Society and Environment 8 (2017) 157–167 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rsase.2017.08.007 

יש קשר:א  
Maysa M.N. Tahaa, Department of Geology, Faculty of Science, Helwan University, Egypt. 

maysanabeh@science.helwan.edu.eg 

 

יטפונות הבזק על מנת להעריך את סכנת ש GISבמחקר נעשה שימוש בטכניקות חישה מרחוק יחד עם 
( במדבר המזרחי במצרים. הואדי מתחתר בעמק גדול, רחב, יבש וארוך היורד Wadi Qenaבוואדי קינה )

קמ"ר,  15,588-מחלקה הדרומי של רמת הגלאלה לעיירה קינה. השטח הכולל של אזור ואדי קנה הוא כ
 והאזורים המישוריים הדרומיים שלו נחשבים כטובים להרחבת החקלאות.

-הסכנה של השיטפונות בוואדי קינה התבצעה על ידי שילוב של כמה פרמטרים גיאו הערכת
. 2013בינואר  28 -( של השיטפון האחרון בTRMMמורפומטריים ונתוני לוויין לניטור גשמים טרופיים )

אגנים, ובוצעו -תת 151. אזור ואדי קינה חולק ל ASTER DEMהזרימות הוצאו אוטומטית מנתוני 
ל הפרמטרים המורפומטריים השונים בכל אחד מהם. הוכנה מפה של רמת סכנת השיטפונות חישובים ש

 GISהאגנים המסוכנים ביותר, זאת על ידי שילוב של כל הפרמטרים המרחביים, וניתוח שכבות -בתת
 האגן. -לתת

אדי רוב אגני המשנה נעו בין דרגת סיכון נמוכה לבינונית, למעט אגן שנמצא בחלק המזרחי של הוו
שסווג כסיכון גבוה. שיטה זו עשויה לעזור בהערכת האגן ההידרוגרפי ומציעה בסיס למפה התוחמת את 

צדדיות: האחת היא הרסנית וקטלנית,  -וההצפה. לשיטפונות הבזק יש השפעות דו ההעשרהאזורי 
השנייה היא מועילה, וזאת במידה וניתן לשלוט בה ולכוון אותה לפיתוח הקהילה. שיטה זו מסייעת 

 בהפחתת סכנות השיטפון ומגדילה את הזנת האקוויפרים הרדודים.
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 .193-180עמ' ,  57/58 . אופקים בגאוגרפיהחלוקית: תוצאות מניסויי מעבדה
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