
  

  שפת מדבר – 91-2020יכום עונת הגשמים ס

  

  ברקע 'כרם שיזף'של אבישי חניבד , בשטח הפרויקט החקלאי 'נס במדבר' 25.2.20זרימת הגאות בתאריך 

  

  ערוץ מסדר ראשון אשר בו חיישן למדידת רום הגאות.פריחה אביבית ב

  

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



בעונת המשקעים שהסתיימה לאחרונה, נרשמו כמויות משקעים גדולות מאד. השירות המטאורלוגי החל למדוד את 
. כלומר קיים רקורד של מעל לשישים שנים (למעט מספר שנים שבהם 1953שנת ברמון כמות המשקעים במצפה 

משקעים הגבוהה ביותר שנמדדה במצפה רמון כמות ה ירדה, 2020-19לא היו מדידות). בעונת הגשמים הנוכחית, 
  מ"מ! 175.4 –

  

מצפה רמון. העמודות הכחולות מדידה של השירות המטאורלוגי, העמודות נמדד בהשנתי שמשקעים ה עובי: 1תרשים 
  הירוקות מדידה של מו"פ מדבר וים המלח.

  

וך טווח של מדידות אמנם לא קיים באזור רקורד אר גם באזור שפת מדבר נמדדו כמויות משקעים גבוהות מאד,
   .)3, 2, תרשים 1(טבלה  גבוהה במיוחדכמות משקעים  מדובר על עונה עם כאןגם ככל הנראה משקעים, אך 

  .2020-19כמות המשקעים שנמדדה באגן הצין העליון בעונת הגשמים : 1טבלה 

  

כמות משקעים   מיקום המדידה
  (מ"מ)

  175.4  מצפה רמון
  141.5  כרם רמון

  165.6  חוות משכית
  162.4  שיזף חוות
  160.3  ננה חוות

  128.0  ראש האגנים
  157.5  (שמורה) מעלה האגן



  

  .בשלוש נקודות מדידה הפזורות באגן הצין העליוןנמדד השנתי שמשקעים ה עובי: 2תרשים 

  

הן ממדי הגשם ש. הנקודות הירוקות מייצגות את 2020-19אינטרפולציה מרחבית של סך כמות המשקעים בשנת : 3תרשים 
  .נעשתה האינטרפולציה



ין במיוחד היה אירוע הזרימה האחרון, י). מענ2 היו שונים בעוצמתם (טבלהיצרו ארבעה אירועי זרימה ש הגשמים
הגשם החל לרדת בעוצמה גבוהה בלילה שבין . 14-12/3/2020אשר התפרש על פני כל סוף השבוע בתאריכים 

משטר גשמים זה  במהלך יום שישי והתחזקה בשנית בלילה שבין שישי לשבת.חמישי לשישי, עוצמת הגשם פחתה 
תה יזו, על אף שעוצמת הזרימה באירוע לא היסיבה מ .) 4(תרשים  זרימה יצר אירוע שיטפוני אשר בנוי משני גלי

סך כל כמות יותר), נשמה ספיקת שיא גבוהה  26/10/19  -אירוע השיטפוני שהתרחש בהגבוהה ביותר שנרשמה (ב
  נחל היא הגבוהה ביותר שחושבה בשלושת השנים שבהם קיים הניטור ההידרולוגי בשפת מדבר.בהמים שזרמה 

  

  נחל צין סמוך לחוות משכית.בנפחי הגיאות ספיקות השיא שחושבו : 2טבלה 

  14-12/3/20  25/2/20  26/10/19  16/10/19 תאריך

נפח הגאות   
  (מ"ק)

ספיקת 
שיא (מ"ק 

  לשנייה)

נפח הגאות 
  (מ"ק)

ספיקת 
שיא (מ"ק 

  לשנייה)

נפח הגאות 
  (מ"ק)

ספיקת 
שיא (מ"ק 

  לשנייה)

נפח הגאות 
  (מ"ק)

ספיקת 
שיא (מ"ק 

  לשנייה)
  19.9  872,048  19.9  351,199  41.4  643,745  0.18  373  נחל צין

  

  

  

 
במד הגשם  מהשנרשמשקעים ה ועוצמתהמחושבת על גבי נחל הצין (סמוך לחוות משכית)  ת הזרימהפיקס: 4 תרשים

  הסמוך.


