
 שפת מדבר – 81-9201סיכום עונת הגשמים 

 

 על גבי טרסה משחוזרת בפרויקט החקלאי 'נס במדבר' של אבישי חניבד ,5.3.19בתאריך  זרימת הגאות

                

 ממוקם על קו פרשת המים בין שני אגנים המתנקזים לחוות ננהשנתרם על ידי התחנה לחקר הסחף,  מד הגשם 'ראש אגנים',

 

 אבשלום באב"ד, הידרוגיאולוג, מו"פ מדבר וים המלח



, בחודש זה ובחודש  2019אר  ו ונמשכה בעצלתיים עד לתחילת פבר  2018עונת הגשמים החלה בסוף חודש אוקטובר  

מדי הגשם השונים באגן הצין העליון מאפשרים יצירת  (. 1)תרשים  נרשמו כמויות גבוהות של משקעים מרץ 

אר ומרץ היו חודשים  וכאמור, חודשים פבר (.2חבית של כמות המשקעים בכל האגן )תרשים אינטרפולציה מר

אירועי הזרימה נרשמו היטב בחיישני רום הגאות אשר מוצבים בערוץ   גשומים שבהם נוצרו שלושה אירועי זרימה.

 (. 3)תרשים   ם שלוהצין המרכזי ובכמה יובלי

 

 .2019-18בחוות משכית בשנת  שנמדד יומי המשקעים  עובי: 1תרשים 

 

 

הן מ. הנקודות הירוקות מייצגות את מדי הגשם ש2019-18: אינטרפולציה מרחבית של סך כמות המשקעים בשנת 2תרשים 

 .נעשתה האינטרפולציה



לי  עוצמת גשם יוצרת נגר עי  להעריך איזהניתוח של עוצמת הגשם ונתוני הגאות בערוצי המשנה לצין, מאפשרים לנו  

 את הגאות בערוצים.  שמחולל על פני המדרונות, 

. מד הגשם 'ראש אגנים' מייצג את עוצמת הגשם  7-6/2/2019ניקח לדוגמא את אירוע הגשם שהתרחש בתאריכים 

, מטח  4(. כפי שניתן לראות בתרשים 3שירדה במעלה ארבעה אגנים של ערוצים מסדר ראשון עד שלישי )תרשים 

יצר נגר עילי, אשר התנקז ממדרונות האגן לעבר הערוץ    ( דקות  14מ"מ ב    1.3מ בשעה )מ"  5.6  גשם עם עוצמה של

מ"מ בשלושים   3.5מ"מ בשעה ) 7 ונרשם במדי רום הגאות. לאחר רבע שעה החל מטח גשם נוסף בעוצמה של 

 (. דקות 

היא השונות    –הסיבה הראשונית לכך    , םעל אף הקרבה הגיאוגרפית, גלי הגאות בכל אחד מן הערוצים שונים באופי

אנו מניחים כי תפרוסת   –המרחבית של עוצמת הגשם, אך מכיוון שבמקרה זה אנו מסתמכים על מד גשם יחיד 

  ידרולוגי הגלי הגאות לאופיו ה  התפתחות   ניתן לקשור את   – המשקעים בכל האגנים היא אחידה. לאחר קבלת הנחה זו  

קמ"ר( ואורך   0.25הערוץ המערבי הינו בעל אגן ניקוז קטן )בחינה ההידרולוגית: מהשל כל ערוץ.  פולוגירמואווהגי

מטר. המשמעות של נתונים אלה היא שערוץ זה   950כ  מראש האגן ועד למד רום הגאות הוא  - קו זרימת הערוץ 

עים בהפרש  ימג ניתן לזהות שני גלי גאות ש  , (ירוק קו  מסומן ב)  4  בתרשים   . רות רבה למטחי הגשם השוניםי מגיב במה

המרכזי,   ץולעומת זאת בערו )קו כתום בתרשים( דקות. את שני גלי הגאות ניתן לזהות גם בערוץ המזרחי 17 של

  הרבה פחות ברורה. הסיבה לכך נעוצה בשטח אגן הניקוז הגדול יותר של הערוץ   -של שני גלי גאות נפרדים    מגמהה

רך קו הזרימה הגדולים,  ושטח אגן הניקוז וא  מטר.   2,000כ  כם בשמסת  קמ"ר( ואורך קווי הזרימה שלו  0.43)  המרכזי

  נים תורמים וגורמים לכך שזנב גל הגאות הראשון ממעלה האגן, זורם בד בבד עם ראש גל הגאות השני של ערוצ

 ממרכז האגן. כך למעשה נוצר "עירבוב" בין גלי הגאות השונים שמתאחדים לגל גאות יחיד. 

 

 .אמצעי הניטור ההידרולוגי על גבי תצלום אווירפירוס : 3תרשים 



 

מפלס הגאות בארבעה יובלים של נחל הצין וכמות הגשם המצטברת )נקודות וקו כחולים( באירוע הזרימה : 4תרשים 

 צטברת מופיעה בציר האנכי מצד ימין.מכמות המשקעים ה .7.2.2019שהתרחש בתאריך 

 

  צורתו הפיזית של כלומר  -  היא הגיאומורפולוגיהבערוצים השונים ת גלי הגאו בהתפתחות סיבה נוספת להבדלים 

ערוץ  ה מבנה עמוקה וצרה ולעומת זאת המערבי והמזרחי מתאפיינים במבנה של תעלת זרימה  צים הערוץ. הערו

חב תעלת הערוץ ולכן גל הגאות בערוץ  והמרכזי הינו רחב יותר. כאשר גל גאות מתקדם, המים ממלאים את כל ר

 . המרכזי מתקדם לאט יותר לעומת הזרימה בערוצים המזרחי והמערבי

חתך זרימה קבוע. הפרשלים   ן שלה  ות ת זרימה קשיחותעל ן שהינ – ' מוצבים פרשלים רכזיבערוצים ה'מזרחי' וה'מ 

  בלבד. חישוב נוסף  )רום הגאות( על בסיס גובה עמודת המים בערוץ מאפשרים לנו לחשב את ספיקת הזרימה

, מאפשר את קביעת סך כל נפח המים אשר זרם בכל אחד מן הערוצים בעת אירועי  יה של ההידרוגרף( )אינטגרצ

 . 1. הנתונים המחושבים מופיעים בטבלה הגאות 

 . 3: נתונים הידרולוגים מיובלים של נחל הצין. מיקום החיישנים מופיע בתרשים 1טבלה 

 25.3.2019 5.3.2019 7.2.2019 תאריך 

 נפח הגאות  ספיקת שיא  נפח הגאות  ספיקת שיא  נפח הגאות  ספיקת שיא  

 s3m 3m /s3m 3m /s3m 3m/ יחידות 

 376 0.112 1989 0.877 320 0.115 מזרחי 

 317 0.069 1020 0.473 447 0.076 מרכזי

 

בנקודת המדידה המזרחית ביצענו חישוב   (. 3צבים שני מדי רום )תרשים ועל גבי הערוץ המרכזי של נחל הצין מ 

. חשוב לציין כי  (Manning Equation). חישוב הספיקה בוצע על בסיס משוואת מניג הזרימות  להערכה של ספיקת



פרמטרים שונים ובעיקר מקדם החספוס של   –התוצאה המתקבלת בחישוב מעין זה היא אך ורק תוצאה מקורבת 

הנתונים המחושבים מופיעים   התוצאה המתקבלת הינה קירוב. קרקעית הנחל אינם ניתנים למדידה מדויקת ועל כן

ההידרוגרפים שמתארים את השינוי בספיקת הגאות לאורך זמן יחד עם עוצמת הגשם שנמדדה בחוות   . 2בטבלה 

 . 7-5מופיעים בתרשימים   ,( משכית )אשר ממוקמת במרכז האגן

 . 3מופיע בתרשים  שן הצין. מיקום החיי  מנחל: נתונים הידרולוגים  2טבלה 

 25.3.2019 5.3.2019 7.2.2019 תאריך 

 נפח הגאות  ספיקת שיא  נפח הגאות  ספיקת שיא  נפח הגאות  ספיקת שיא  

 s3m 3m /s3m 3m /s3m 3m/ יחידות 

 54,490 2.8 357,936 30.9 100,048 4.6 צין מזרח 

 

.  במרחב  פגיעה בדרכי העפרסחף קרקע והזרימות, מביאה איתה גם נזק שעיקרו  יהברכה שבגשמים ובאירוע

מזרימות עזות ביובלים של הצין   ההנזקים העיקריים התחרשו לדרכי העפר בקרבת חוות שיזף וחניבד, כתוצא

 . ( 2ים הגיע לדרך העפר וכבר גורעת ממנה )תמונה נ ובאזורים מסומים התחתרות הערוצ  (.2, 1)תמונות מספר 

 

 

באירוע שהתרחש  )עמודות אפורות( שנמדדו  חוות משכיתנחל צין ועוצמת הגשם שנמדדה בבהגאות  ספיקת: 5תרשים 

 עוצמת הגשם מופיעה בציר האנכי מצד ימין. .7.2.2019בתאריך 



 

)עמודות אפורות( באירוע שהתרחש בחוות משכית נחל צין ועוצמת הגשם שנמדדה בהגאות  ספיקת: 6 תרשים 

 7פי  גדולספיקת הגאות שים לב כי הציר המייצג את עוצמת הגשם מופיעה בציר האנכי מצד ימין.  .5.3.2019בתאריך 

 .7ו  5בתרישימים  יםהמופיע אלהמ

  

באירוע שהתרחש  )עמודות אפורות( שנמדדו חוות משכיתהגאות בנחל הצין ועוצמת הגשם שנמדדה ב ספיקת: 7תרשים 

 עוצמת הגשם מופיעה בציר האנכי מצד ימין. .25.3.2019בתאריך 



 

 התחתרות בדרך העפר סמוך לכניסה לחוות שיזף.: 1תמונה 

 

 בדרך העפר סמוך לחוות חניבד. יםנים שמכרסמו התחתרות של ערוצ: 2תמונה 


