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קצב נסיגת מצוקים משפיע מאוד על התפתחות הנוף בארץ המכתשים, והוא נתון מהותי בהערכת יציבות מצוקים. הערכות של קצב נסיגת 
מצוקים מעניקות תובנות מרחביות על תהליכים מורפולוגיים ארוכי-טווח ועל שינויי אקלים שחלו בעשרות ובמאות אלפי השנים האחרונות. 
הקושי במציאת סמנים מורפולוגיים שניתן לתארך, מגביל מאוד את יכולתם של גיאומורפולוגים להעריך את קצב הנסיגה של מצוקים רבים 
טופוגרפיים  נתונים  על  נסיגת מצוקים בארץ המכתשים, בהתבסס  יחסי של  מודל אנליטי לחישוב קצב  פיתחנו  ובעולם. לאחרונה  בארץ 
וגיאולוגיים מרחביים. במאמר זה אנו מציגים שיפור ניכר של המודל, המכמת השפעה של נגר שיטפוני על קצב הנסיגה המקומי של המצוק. 
השפעת הנגר על קצב הנסיגה המחושב במודל הוגדרה בהתבסס על שני מרכיבים: )1( נתוני הנסיגה של מצוק במדרשת בן גוריון שנמדדו 
בשנים שבהן הוזרמו אליו באופן מלאכותי כמויות אדירות של מים; ו-)2(  ניתוח מורפולוגי של קו המצוק ושל שטף המים הממוצע במפלים 
טבעיים ברמת דבשון וליד מצפה רמון. המודל המשופר ייושם להערכת קצבי הנסיגה לאורך המצוקים העיקריים בארץ המכתשים. תוצאות 
השימוש במודל מדגישות מחד גיסא את ההשפעה המכרעת של הנגר על קצב הנסיגה המקומי, היכן שנגר מתנקז אל קו המצוק, ומאידך 
גיסא את היעדר השפעת הנגר לאורך מרבית קווי המצוק במרחב. בהערכת יציבות נקודתית במפלים לאורך מצוקי המרחב התוצאות מעידות 
שקצב הנסיגה עלול להיות מוגבר בשניים ואף בשלושה סדרי גודל כתלות בגודל האגן ובשטף הנגר המנוקז אל המצוק. הכללת רכיב הנגר 
במודל האנליטי מאפשרת מיפוי מפורט ומהימן יותר של קצבי נסיגת מצוקי ארץ המכתשים, ומשפרת את יישומיות המודל לניתוח מצוקים 

דומים בארץ ובעולם.
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Cliff retreat rate greatly impacts landscape morphology of the Makhteshim Country, and is significant when assessing 
cliff stability. Estimates of cliff retreat rates provide spatial insights into long-term morphological processes and changes 
in climate regimes that may have occurred during the past tens to hundreds of thousands of years. Finding datable 
morphological markers is challenging, and greatly limits geomorphologists' evaluations of cliff retreat rate in Israel and 
around the world. We recently developed an analytical model for calculating the relative cliff retreat rate on a regional 
scale in the Negev, based on spatial topographic and geological data. In this paper we present an improved model which 
quantifies the effect of flood runoff on local cliff retreat rates. This effect was calculated based on two components: 
(1( data on the cliff retreat rate at Midreshet Ben-Gurion during the years when enormous quantities of water were 
artificially drained over the cliff; and )2( morphological analysis of the cliff edge and measured average water influx 
near the natural waterfalls of Ramat Divshon and near Mitzpe Ramon. The improved model was applied to estimate the 
retreat rates along major cliffs throughout the Makhteshim Country. While the results emphasize the significant effect of 
runoff on local cliff retreat rate where runoff drains over the cliff, it is evident that along most of the cliff, runoff does not 
significantly affect cliff retreat. Our results indicate that waterfalls along such cliffs locally increase cliff retreat rate by 
up to two or three orders of magnitude, depending on the flux of runoff draining to the cliff. Adding the runoff component 
to our analytical model enables to map regional cliff retreat rates in a higher detail and precision than ever before, and 
improves the model's applicability for analyzing similar cliffs in Israel and around the world.
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1. מבוא

בלייה ונסיגה של מצוקים הם תהליכים חשובים הנוגעים למגוון רחב 
של מחקרים גיאוטכניים וגיאומורפולוגיים. כימות קצב נסיגת מצוקים 
מציב אתגר הן בפני גיאומורפולוגים החוקרים התפתחות ושינוי תוואי 
כימות  בנוסף,  מצוקים.  יציבות  החוקרים  מהנדסים  בפני  והן  שטח 
אחרות,  צחיחות  ובסביבות  בנגב  מצוקים  של  הנסיגה  בקצב  שינויים 
שינויי  של  גיאולוגיים  במחקרים  במיוחד  וחשוב  קשה  אתגר  מהווה 
 Bull and Schick, 1979; Duszynski et( עבר  בתקופות  אקלים 

.)al., 2019; Gerson, 1982; Schmidt, 2009
בעבר ננקטו שתי גישות עיקריות להסקת קצבי הנסיגה של מצוקים 
בנגב. בבסיס הגישה האחת תיארוך של סמנים מורפולוגיים המצביעים 
לזמן  בהתאם  נקבע  הממוצע  הנסיגה  קצב  בעבר.  המצוק  מיקום  על 
שעבר ולמיקום הנוכחי של המצוק )Gerson, 1982(. בבסיס הגישה 
התכונות  הוזנו  שלתוכו  נומרי,  או  אנליטי  במודל  שימוש  השנייה 
שורשי  הבדל   .)Klein, 1990( המצוק  של  והגיאומטריות  המבניות 
מפריד בין שתי גישות אלה. אומדנים לקביעת גיל המבוססים על סמנים 
מורפולוגיים מספקים קצבי נסיגה ממוצעים לטווח ארוך בנקודה אחת 
הבליה  את תהליכי  לתאר  יכולים  מודלים  זאת  לעומת  מסוים.  במצוק 
ואת קצבי הנסיגה הנוכחיים לאורך כל מצוק ועבור כל פרק זמן רצוי, 
אך הם נוטים להיות פשטניים שכן הם מתמקדים במספר מצומצם של 
גורמי נסיגה, והדיוק והמהימנות שלהם תלויים באיכות ובזמינות נתונים 
 Hutchinson, 1998; Moore et al., 2001; Obanawa( מהשטח 

 .)and Matsukura, 2006
פינצי והרלב )Finzi and Harlev, 2016( הציעו לשלב את שתי 
הגישות האלה, ופיתחו מודל אנליטי לחישוב קצבי נסיגה יחסיים בארץ 
לקצבים  השוואה  באמצעות  נעשה  החישוב  תוצאות  כיול  המכתשים. 
מצוקים  של  נסיגה  סמני  ניתוח  סמך  על  קודמות  בעבודות  שחושבו 
שונים בשטח המחקר. המחקר הנוכחי מציע שיפור ראשוני של המודל 
של פינצי והרלב בכך שהוא מביא בחשבון את השפעת הנגר השיטפוני 

במפלים שלאורך מצוקים.

שטח המחקר והמודל של פינצי והרלב )2016( להערכת   .2

קצב נסיגת מצוק 

המחקר הנוכחי מתמקד במצוקים הראשיים והנגישים ביותר של ארץ 
לקצהו  עד  קטן(  )מכתש  חצרה  ממכתש  המשתרע  באזור  המכתשים, 
כמה  פזורים  זה  באזור   .)1 )איור  רמון  מכתש  של  הדרומי-מערבי 
 Krenkel,( מכתשים לאורך צירי הקמרים, שהם חלק מהקשת הסורית
הם  נדירה,  גיאומורפולוגיות  תופעה  שהינם  אלה,  מכתשים   .)1924
עמקים אירוזיביים המוקפים במצוק. הם התפתחו בחלק העליון והקטום 
של קמרים א-סימטריים, ומנקז אותם נחל עיקרי אחד דרך פתח באגף 
מסיביים  מצוקים  ידי  על  מוגבלים  העובדה שהמכתשים  התלול. בשל 
 Gerson,( רבים  מצוק  נסיגת  מחקרי  להם  הוקדשו  גובה(,  מ'   50~)

.)1982; Klein, 1990

מפה של אזור המחקר ובה מסומנים שלושת המכתשים ומצוקי בקעת צין איור 1: 

2.1. הגיאולוגיה של המצוקים העיקריים בארץ המכתשים
הקשורים  אזוריים  לחיצה  מאמצי  תוצאת  הם  הסורית  הקשת  קמרי 
להתנגשות בין לוח אפריקה לבין לוח אירו-אסיה החל מתקופת הסנטון 
חזק  קימוט   .)Chaimov et al., 1992) שנים(  מיליון  כ-85  )לפני 
והפעלה מחדש של העתקים עתיקים בתוך הקמר יצרו מערך רכסים, 
 .)Avni, 1990, 1998( איים  ויצרו  טתיס  ים  מעל  התנשאו  שחלקם 
רכסים אלה כוללים סלעים קרבונטיים קשים מתקופות הקנומן והטורון 
מתקופת  חתירה  תצורת  של  חול  אבני  מעל  יהודה(  חבורת  )סלעי 
נרחבת  ימית  יצרה השקעה  ולאחריה  האלביאן. במהלך תקופת הסנון 
רצף עבה של סלעי חבורת הר הצופים, שמרכיביה הם גיר, צור וחוואר, 
האיאוקן,  בתקופת  הים.  לפני  שמתחת  הקמרים  במדרונות  שהושקעו 
 – קרבונטיים  סלעים  של  נוסף  רצף  הורבד  הים,  פני  עליית  בעקבות 
סלעי חבורת עבדת. בתקופה זו עלה מפלס הים באופן בולט, והסלעים 
שקעו על גבי כל המרחב ואף על גבי ראשי הקמרים של הקשת הסורית. 
נרחבת  אזורית  לבליה  גרמה  האוליגוקן  בתחילת  הים  חדה של  נסיגה 
ולקיטום של כל פסגות המבנים הסטרוקטורליים הגבוהים ביותר באזור. 
נגדעו  הסורית,  הקשת  רכסי  שמעל  הסלע  שכבות  הוסרו  זו  בתקופה 
המורכבות  שלהם,  הפנימיות  השכבות  ונחשפו  בנגב  הקמרים  פסגות 
מאבן חול פריכה. בליה והסרה של אבן החול מתוך הקמרים יצרו את 
מורפולוגיית המכתש, שאותה אנו רואים היום )איור 1(. ירידת בסיס 
מואצת  להסרה  גרמה  המלח  ים  אגן  של  היווצרותו  בעקבות  הסחיפה 
של אבן החול, ובשל כך להיווצרות המצוקים המקיפים את המכתשים 

.)Avni, 1990; Zilberman, 2000)
מאפיינים  בעלי  נוספים  מצוקים  למצוא  נוכל  המכתשים  בארץ 
מצוק  קווי  שני  המכתשים.  מצוקי  של  למאפיינים  דומים  סביבתיים 
המורכב  דבשון,  רמת  מצוק   – בדרום  צין:  בבקעת  נמצאים  עיקריים 
מ'  כ-80  לגובה של  ומתנשא  וניצנה  מור  מסלע קרבונטי של תצורות 
מעל חוואר של תצורת טקיה מגיל הפליאוקן. בצד הצפוני של בקעת 
4–8 מ'( מורכבים ממישור סחף נטוש  צין – מצוקי שדה צין )בגובה 
הבנוי מקונגלומרט תצורת אחוזם )מגיל הפליוקן( ומקונגלומרט תצורת 
שדה צין )מגיל הפלייסטוקן(. שדה צין מורבד על גבי שכבת החוואר 
 Avni and Zilberman, 2007; Avni and( הרכה של תצורת טקיה

.)Weiler, 2013
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מחקרים קודמים שעסקו בהערכת קצב נסיגת המצוקים בארץ    .2.2
המכתשים 

מניב  צין  בקעת  ושל  המכתשים  של  הגיאולוגית  ההיסטוריה  על  ידע 
זמן ארוכים.  נסיגה ממוצעים עבור פרקי  הערכות בסיסיות של קצבי 
אבני )1990( העריך כי במצוקים הצפוניים של מכתש רמון התרחשה 
נסיגת מצוק כוללת של כ-600–1,000 מ' מאז ההתרוממות המחודשת 
היא  זו  בעבודה  ההנחה  שנים.  מיליון  כ-10  לפני  רמון  קמר  של 
שהמיקום הראשוני של המצוק היה בקו המפגש בין שכבות אבן הגיר 
הקשה )תצורת חביון( ואבן החול )תצורת חתירה(, בעת שנגדע ראש 
הקמר והמכתש החל להיווצר. מיקום זה חושב על סמך עובי השכבה 
שיוצרת מצוק בתוך היחידה של חביון )50 מ'( ועל סמך הנטייה שלה 
לאלף  ס"מ  כ-6–10  של  נסיגה  קצב  על  מצביעה  זו  הערכה   .)50–30)
שנים. להערכה זו יש טווח טעות של 20% בשל חוסר הוודאות לגבי 
המועד שבו המכתש החל להיווצר והמצוקים החלו לסגת )אבני, שיחה 
עם  לדעוך  צפוי  המצוק  נסיגת  שקצב  כיוון  זאת,  עם   .)2015 אישית, 
חלוף הזמן מאז השלבים המוקדמים של היווצרות המצוק, סביר להניח 
שהקצב הנוכחי הוא 4–8 ס"מ לאלף שנים )אבני, שיחה אישית, 2015(. 
לעומת זאת בקעת צין התפתחה במהירות במיליון השנים האחרונות, 
הרבה  גבוה  בקצב  נסוגים  צין  שדה  שמצוקי  כך  על  שמרמזת  עובדה 
 .)Avni and Weiler, 2013; Avni and Zilberman, 2006( יותר

מושא  היה  המכתשים  בארץ  אחדים  מצוקים  של  הנסיגה  קצב 
 Gerson,( גרסון  האחרונות.  השנים  ב-35  חוקרים  כמה  של  המחקר 
1982( ניתח שארי דרדרות )talus, flatirons( לאורך המצוק הצפוני 
לאלף  ס"מ   40–20 של  ממוצע  נסיגה  קצב  והציע  רמון,  מכתש  של 
שנים במהלך מחזור פלוביאלי מלא )מחזור שלם של תקופה קרחונית 
ותקופה בין-קרחונית שאורכו כ-100,000 שנים(. במחקר אחר הוערך 
קצב נסיגת מצוק בתוך מכתש חצרה באמצעות שתי שיטות תיארוך: 
Optically Stimulated Luminescence (1) – תיארוך משך הזמן 
שחלף מאז נחשף מינרל בסלע לאור השמש; )2( איזוטופים קוסמוגניים 
– איזוטופים הנוצרים בסלעים כתוצאה מחשיפה לקרינה קוסמית חזקה. 
בתוך  נטושות  סחף  טרסות  בתוך  סלע  על שברי  יושמו  שתי השיטות 
המכתש )Fruchter et al., 2011(. פרוכטר ועמיתים הגיעו למסקנה 
כי המצוק נסוג בקצב ממוצע של פחּות מ-10 ס"מ לאלף שנים במהלך 
300,000 השנים האחרונות. קצב נסיגה איטי זה עולה בקנה אחד עם 
בסביבות  מצוקים  נסיגת  קצבי  על  שהתקבלו  רבות  עדכניות  תוצאות 
 Boroda et al., 2014; Gutierrez and Martinez,( צחיחות בעולם
2001(. מחקרים אלה מציעים תובנות על קצב הנסיגה של כמה מצוקים 
אנליטיים  במודלים  הצורך  את  ממחישים  הם  בבד  בד  אך  מקומיים, 

שיאפשרו לבצע הערכת נסיגה אזורית )על מצוקים רבים במרחב(. 
בידי  ויושם  פותח  הנגב  מצוקי  לנסיגת  הראשון  האנליטי  המודל 
קליין )Klein, 1990(. מודל זה מניח כי בתנאים צחיחים בזמן נסיגת 
ולעומת  בליה,  מונעת  המצוק  בבסיס  טאלוס  של  ההצטברות  המצוק 
 Koons,( והנסיגה  זאת הסרת הטאלוס מאפשרת את המשך הבליה 
רוחב  להסרתו,  טאלוס  תוספת  בין  משקל  שיווי  של  במצב   .)1955
 Klein,( בזמן  קבוע  הוא  המצוק  לאורך  טאלוס  נצבר  שבו  האזור 
1990(. כדי לחקור את קצב הנסיגה המתפתחת של המצוק השתמש 

קליין במודל דו-ממדי, וחישב את השטח )A( שנוצר עקב נסיגת מצוק 
בכל יחידת זמן:

משוואה 1

ַבמשוואה ΔX הוא אינקרמנט )תוספת( נסיגה של המצוק )ביחידת זמן 
נתונה(. כפי שניתן לראות באיור X ,2 הוא המרחק הכולל של נסיגת 
מצוק מאז שהגידוע האזורי באוליגוקן חשף את המגע בין תצורת חביון 
לתצורות חתירה, ו-α היא הנטייה )dip inclination( של שכבת הסלע 
משוואה  לניסוח   )1990( קליין  הגיע  זו  ממשוואה  המצוק.  את  הבונה 

עבור קצב נסיגת מצוק: 

משוואה 2 

פרמטרים וגיאומטריה של המודל המתאר את החתך של מצוק מכתש  איור 2: 
 (Klein, 1990 רמון )עיבוד מתוך

2.3. מודל הנסיגה של פינצי והרלב )2016( 
מודל נסיגת מצוק שיהיה ישים עבור ארץ המכתשים הצריך לנסח מחדש 
בה  ולהכליל   ,)1990( קליין  של  מהמשוואה  שנגזר  הנסיגה  קצב  את 
משתנים גיאומטריים שניתן למדוד בשדה: עובי שכבת הסלע היוצרת 
את המצוק )D(, הנטייה של השכבות שמרכיבות את המצוק )α( ומרחק 
הנסיגה הכולל )X( )ראו איור 2(. בעזרת שלושה משתנים אלה ניתן 
להגדיר את היחס D/)tan)α(( = X ולנסח מחדש את הנוסחה לחישוב 

מידת הנסיגה ביחידת זמן:
משוואה 3

 

אינקרמנט הנסיגה ΔX שהתקבל מהמודל של קליין )1990( מוכפל כאן 
ב-)cos)α על מנת לתאר את קצב הנסיגה בכיוון אופקי, ולא במקביל 
לשכבות הסלע. לאמיתו של דבר, עבור ערכים של α קטנים מ-85°, 
המודל של קליין יכול להיות מקורב באמצעות הערך ההופכי של עובי 
השכבה הקשה  )איור 3(. יחס הפוך זה בין עובי שכבת המצוק 
לבין קצב נסיגתו הוא תוצאה ישירה של הנחת שיווי המשקל של שטף 
והוא מצביע על כך שמצוקים מסיביים העשויים סלע קשה  הטאלוס, 
דקה.  שבראשם  הקשה  שהשכבה  ממצוקים  יותר  איטי  בקצב  נסוגים 
הנסיגה האיטית של מצוק גבוה נובעת מכך שכמות הטאלוס בתחתית 
וגם מכך שככל ששכבת המצוק  זמן רב,  ופינויו אורך  המצוק גדולה, 

עבה יותר, כן יתמשכו תהליכי הבליה עד שיביאו להתמוטטותה. 
כמות  את  מייצג  האינקרמנטלית  הנסיגה  שמשתנה  לציין,  חשוב 
בין  להשוות  בעיקר  מאפשר  הוא  ולכן  במטרים(,  )מרחק  הנסיגה 



      25 השפעת נגר עילי על קצב נסיגת מצוקים בארץ המכתשים

)לכן  המחקר  בשטח  שונים  מצוקים  או  מצוק  קו  לאורך  נסיגה  קצבי 
המשתנה נקרא גם קצב נסיגה יחסי(. על מנת לקבל קצב נסיגה מוחלט 
)אבסולוטי( יש לכייל את תוצאות החישוב על פי קצב נסיגה מקומי, 
שנקבע במחקר גיאומורפולוגי באתר מייצג בתוך שטח המחקר. איור 
3 מראה שקצב נסיגת מצוק )שעוביו D = 50 מ'( משתנה מעט מאוד 
בשל שינויי נטיות בין 0–200 )שינוי של 0.007% במודל המקורי ]קו 

מקווקו[; ו-6% במודל המשופר ]קו אדום רצוף[(.
משוואה 3 מבוססת על ההנחה ששטף הטאלוס נמצא בשיווי משקל 
המצוק.  בבסיס  קבוע  בגובה  נשאר  הטאלוס  כלומר   ,)Klein, 1990)
שבהם  ממצבים  הן  מתעלמת  אך  ארוך-זמן,  במיצוע  נכונה  זו  הנחה 
ממצבים  והן  ממצוק  ניכרים  חלקים  מכסה  גדולות  ממפולות  טאלוס 
החלשות  הסלע  בשכבת  גדולים  צנירים  וחושף  מּוסר  טאלוס  שבהם 
מתחת למצוק. מסיבה זו פינצי והרלב )2016( כללו במודל קצב הנסיגה 
)העכשווי( פקטור ליניארי )C( המשקף את מידת החשיפה של המצוק 
מבעד לטאלוס שבבסיסו )C = h/H(, כאשר h הוא גובה המצוק )כפי 
שנמדד בשדה או נגזר ממפה טופוגרפית(, ו-H הוא הגובה המלא של 

שכבת המצוק במצב שבו היא חשופה במלואה. 

)α( במודל המוצע  )ΔX( כפונקציה של נטיית שכבה  קצב נסיגה יחסי  איור 3: 
)ΔX( בעקומה האדומה המודגשת מראה רגישות רבה יותר לנטייה לעומת 
המודל שהציע קליין )1990( )קו אדום מקווקו(. שתי העקומות חושבו 
עבור מצוק בגובה 50 מ'. השפעת הטאלוס על קצב הנסיגה מומחשת 
את  המייצגות  ושחורה(,  כחולה  ירוקה,  )עקומה  הנוספות  בעקומות 
 C  =  1.2, 0.8, 0.3 תוצאות המודל עם תיקון עבור תנאים מורפולוגיים של

)משוואה 4)

קצב הנסיגה המשופר )xm∆(, המתבסס על המאפיינים הסטרוקטורליים 
של המצוק ומותאם למורפולוגיה העכשווית שלו, נוסח כך:

משוואה 4

קצבי  וחישוב   )1990 אבני,  של  ממחקר  תצפיות  פי  )על  המודל  כיול 
במכתשים  נסיגה  קצבי  בין  בולטים  הבדלים  הראו  במרחב  הנסיגה 
השונים ולאורך מצוקי בקעת צין )Finzi and Harlev, 2016(. השפעת 
יוצרת המצוק על קצב הנסיגה המחושב מוצגת בבירור  עובי השכבה 
באיור 4, והשפעת הצטברות הטאלוס )קיומן של דרדרות המכסות על 
בסיס המצוק( והיעדר הטאלוס )קיום צנירים( בולטת באיור 5, המציג 

קצבי נסיגה לאורך המצוק הצפוני של מכתש רמון.

הנסיגה  קצב  צין.  בקעת  של  המצוקים  לאורך   )∆x( יחסי  נסיגה  קצב  איור 4: 
במצוק המדרשה )שדה צין( מהיר בסדר גודל מקצב נסיגת מצוק רמת 
דבשון )מדרום לבקעת צין(. ההבדל בקצבי הנסיגה הוא ביטוי ישיר של 
ההבדלים המבניים ביניהם – שכבת המצוק במדרשה דקה יחסית )~5 מ'(, 
ואילו ברמת דבשון היא עבה במיוחד )~80 מ'(. קו צהוב מקווקו מסמל 
את קו המצוק המקורב ללא השפעת נגר בקצה הצפוני של רמת דבשון 

(Finzi and Harlev, 2016 מבוסס על(

המתחשב  מוחלט  נסיגה  קצב  רמון.  למצפה  סמוך  מצוק  נסיגת  קצב  איור 5: 
נסיגת  ערכי  על  מבוסס  )הכיול  הטאלוס  ורמת  המצוק  של  בחשיפה 
המכוסים  מצוק  מקטעי  בעוד   .)Avni, 1990 בידי  שהוערכו  המצוקים 
נסיגה  קצבי  מציגים  קדומות  ומגלישות  ממפולות  בטאלוס  חלקית 
איטיים מאוד )0–2 ס"מ לאלף שנים(, מקטעי מצוק המתנשאים מעל 
 Finzi צנירים מציגים קצב נסיגה של עד 7 ס"מ לאלף שנים )מבוסס על

(and Harlev, 2016

3. שיטות 

ALOS מלוויין DEM מבוסס נתוני GIS 3.1. בניית מודל
מבוסס  דיגיטלי  טופוגרפי  מודל  באמצעות  נעשה  המצוקים  מיפוי 
ברזולוציה  היבשות  פני  רוב  עבור  הזמינים   ALOS לוויין  נתוני 



י' פינצי, א' באב"ד, א' מרוז, נ' הרלב26      

 .)Shimada et al., 2009( ו-5 מ' אנכי  מ'/פיקסל מרחבי   12.5 של 
זמינות המידע מאפשרת ליישם את המודל במהירות ובקלות )ללא צורך 
את  גיאולוגי הכולל  מיפוי  בו  במיפוי מפורט בשטח( בכל מקום שיש 
עובי שכבות הסלע ואת נטייתן. קצב הנסיגה היחסי )משוואה 4( חושב 

באמצעות תוכנת QGIS ובשימוש בשלוש שכבות המידע האלה: 
)cos (α – שכבת זווית נטיית השכבות הבונות את המצוק הנחקר.  א. 
D – עובי שכבת הסלע הבונה את המצוק ]m[; מנתוני עובי שכבת  ב. 
המצוק מחושב גובה שכבת המצוק היכן שהוא חשוף באופן מלא 

ללא כיסוי 
h – גובה המצוק המתקבל מחישוב mheight  המפורט בסעיף הבא  ג. 

.]m[

הכנת שכבת קו מצוק 
מצוק הוא אלמנט נופי ברור לעין, אולם לצורך אנליזה מרחבית נדרש 
לייצר שכבת מידע הקובעת היכן יש במרחב מצוק והיכן אין בו. על מנת 
לרכז חישובי נסיגה רק לאורך קו המצוק ולהימנע מהצגת קצב נסיגה 
מחושב למדרונות ומצוקים משניים, הוכנה שכבת קו מצוק, שבה ערך 
פיקסלים הוא 1 לאורך המצוק ו-0 בשאר אזורי המפה. שכבת המצוק 

הוכנה באופן זה: 

 mslope * mheight = Cliffline

אברי הנוסחה הם אלה:
mslope )מפת שיפועים(: מפת שיפועים המחלקת את אזור המחקר  א. 
על פי זווית השיפוע. קו המצוק הוגדר כבעל שיפוע גדול מ- 250 . 
1, ואילו שאר  כל פיקסל שהוגדר כחלק מהמצוק קיבל ערך של 
הלוויין,  נתוני  של  מהרזולוציה  שנגזר  זה  ערך  אופסו.  הערכים 
ולא מדרונות משופעים  לייצג באופן איכותי מצוק  נמצא מתאים 

שאינם מצוקיים. 
יצירת  באמצעות  חושבה  המפה  גבהים(:  הפרשי  )מפת   mheight ב. 
גובה מקסימלי, שבה  Imagemax, מפת    (1( נבדלות:  שתי מפות 
חושב ערך הפיקסל הגבוה ביותר מבין הפיקסלים סביבו, בשיטת 
שבה  מינימלי,  גובה  מפת   ,Imagemin  (2(  ;nearest neighbor
 .nearest neighbor בשיטת  ביותר  הנמוך  הפיקסל  ערך  חושב 
באמצעות חיסור מפת גובה מינימלי )Imagemax( ממפת מקסימום 
(Imagemin( התקבל הפרש הגבהים המרבי בין פיקסלים צמודים 
בשטח המחקר. הערכים המייצגים את קו המצוק הם בעלי הפרש 

גבהים גדול מ-30 מ', ולהם ניתן ערך של 1. 
Cliffline )מפת קו המצוק(: מפה המייצגת את חיתוך שתי המפות –  ג. 
שיפועים והפרשי גבהים – כך שנכללים בה רק הפיקסלים שבהם 
עומדים  הצמודים(  )בפיקסלים  הגבהים  הפרש  והן  השיפוע  הן 
מצוקים  של  הנסיגה  קצב  חישובי  )איור 6(.  הנבחרים  בתנאים 

בוצעו רק עבור הפיקסלים בשכבת קו המצוק.

הפרשי  ושכבת   )°25>( שיפועים  שכבת  מחיתוך  המתקבל  המצוק  קו  איור 6: 
גבהים )<30 מ'(. עיבוד זה מנפה רעשים בגבהים או בשיפועים הנובעים 
ממגבלות ה-DEM, ומנפה את מרבית המצוקים הקטנים ואת המדרונות 

התלולים לאורך נחלים בשטח המחקר

הוספת פקטור נגר למשוואת קצב הנסיגה היחסי והכנת שכבת   .3.2
שטף נגר לאורך המצוק   

לאורכו,  יוצרת  שהיא  ומפלים  המצוק  אל  נגר  של  שיטפונית  זרימה 
נסיגת  קצב  על  המשפיעים  והתחתרות  בליה  תהליכי  מאוד  מגבירים 
מצוקים )Duszynski et al., 2019; Harel et al., 2019(. במאמר 
הנוכחי שופר המודל של פינצי והרלב )2016( באמצעות הכפלת קצב 
ומפרמטר  הנגר  משטף  המורכב  בפקטור   )4 )משוואה  היחסי  הנסיגה 
המכמת את השפעת הנגר על קצב נסיגת מצוקים במרחב. מאחר שיש 
נתונים מעטים מאוד לגבי קצב נסיגת מצוקים בארץ המכתשים וגם לא 
חיפשנו  הנסיגה,  קצב  על  הנגר  להשפעת  התייחסות  בספרות  נמצאה 
במחקר הנוכחי קשר פשוט )ליניארי( בין שטף הנגר לבין קצב הנסיגה, 

שנוכל לכייל אותו על פי נתונים קיימים. 
נתוני  בסיס  על  אפשרי  המצוק  בקו  הנגר  שטף  פוטנציאל  מיפוי 
טופוגרפיה )ניתוח אגנים על ידי GIS(, נתוני משקעים אזוריים והערכת 
'מקדם הנגר', הוא אחוז המשקעים באגן הזורמים בערוץ כנגר. נתוני 
הטופוגרפיה האזורית )DEM, רזולוציה של 12.5 מ'( מאפשרים לבצע 
נקודה  ואת שטח האגן מעל כל  ניתוח אגני, המזהה את דגמי הזרימה 
משתנה  אומנם  המרחב  פני  על  היורדת  המשקעים  כמות  המצוק.  בקו 
בזמן, אך בשל העובדה שקצבי נסיגת המצוקים מחושבים לסדרי זמן 
של מאות שנים, ניתן להניח שהערך הממוצע של המשקעים שנמדדו 
בעשרות השנים האחרונות מייצג נאמנה ערך זה. לעומת זאת פרמטר 
מקדם הנגר משתנה מאוד, והוא עצמו תלוי במשתנים רבים כגון סוג 
הסלע, שיפועו, הפנות שלו )הכיוון שעליו משטח הסלע פונה(, מידת 
 Wieler( הסידוק והבליה של הסלע ומידת כיסוי הסלע על ידי קרקע
et al., 2017(. מאירי )2016( העריך כי מקדם הנגר באזור המחקר, 
וצמחייה  קרקע  ובכיסוי  תת-אופקיות  גיר  סלע  בשכבות  המתאפיין 
מועט, הוא כ-10%. הערך הנמוך של מקדם הנגר נובע מכך שמרבית 
שטף  כן,  אם  מחלחלים.  או  מתאדים  באזור  היורדים  המשקעים  מי 
כמות  מהכפלת  מתקבל  המצוק  נסיגת  קצב  על  המשפיע  השנתי  הנגר 
הנגר.  במקדם  למצוק  שמתנקזים  האגנים  בשטח  השנתית  המשקעים 
חושבו  כולם  הניקוז,  אגן  שטח  והערכת  הזרימה  קווי  האגנים,  מיפוי 
באמצעות תוכנת saga 2.3.2 מתוך ארגז הכלים לניתוח הידרולוגי של 
נקודה  בכל  לשנה  הפוטנציאלית  הזרימה  כמות  תא שטח. הערכה של 
כמות  האגן,  במעלה  השטח  נתונים:  שלושה  של  הכפלה  תוצאת  היא 

המים השנתית הממוצעת באזור )80 מ"מ( ומקדם הנגר.
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הביוב  במכתש  מצוק  נסיגת  נתוני  פי  על  נגר  השפעת  כיול   .3.3
במדרשת בן גוריון   

ליד  המצוק  קו  אל  ביוב  של  אדירות  כמויות  הוזרמו  שנים   22 במשך 
כאל  זו  לזרימה  להתייחס  אפוא  ואפשר   ,)7 )איור  גוריון  בן  מדרשת 
ומאיר   )Arkin et al., 1986( ועמיתים  ארקין  ידועה.  שַכמותו  נגר 
ועמיתים )Meir et al., 2013( ניתחו את קצב נסיגת המצוק ואת קצבי 
קצב  כי  עולה  מעבודתם  הביוב.  מי  זרימת  בהשפעת  לאורכו  הבליה 
נסיגת המצוק עלה מכמה מ"מ בשנה ל-10–13 מ' בשנה במקום שבו 
 Arkin( ֶשטף מי הביוב היה 60,000–120,000 מ"ק לשנה, בהתאמה
et al., 1986(. השוואת קצבי הנסיגה לאורך המצוק כאשר הביוב זורם 
וכאשר אינו זורם, מאפשרת לבצע כיול של מידת השפעת הנגר על קצב 
ליניארית  התאמה  מראה   8 איור  השנתי.  הנגר  בשטף  כתלות  הנסיגה 
סבירה ביותר בין קצבי הנסיגה השנתיים לבין שטף הנגר )הביוב(, כפי 
שדווחו על ידי ארקין ועמיתים )Arkin et al., 1986(. מובן שניתן היה 
יותר  טובה  התאמה  ולקבל  יותר  מורכבת  מתמטית  פונקציה  להתאים 
לתצפיות, אך היו נדרשות לכך תצפיות רבות יותר לכיול הפרמטרים 
של ההתאמה. למרבה הצער, עשור של הזרמת הביוב במצוק המדרשה 
הניב תצפיות מועטות בלבד, ואין בנמצא כלל מדידות של שטף שנתי 

וקצב נסיגה במפלים לאורך מצוקים אחרים במרחב.

מכתש הביוב דרומית-מזרחית למדרשת בן גוריון. מתאר מצוקי הקניון  איור 7: 
מודגש באדום. הביוב הוזרם לקו המצוק מכיוון צפון

קצבי הנסיגה השנתיים כתלות בשטף הנגר )הביוב(, כפי שדווחו על ידי  איור 8: 
(Arkin et al., 1986( ארקין ועמיתים

על מנת לקבוע פקטור הגברת נסיגה שיצורף כרכיב חדש במשוואה 4, 
חושב היחס בין קצב הנסיגה המרבי במצוק המדרשה ללא השפעת נגר 
(0.001 מ'/שנה; פינצי והרלב, Finzi and Harlev 2016; כיול על פי 
נתוני נסיגה של אבני, 1990( לבין קצב הנסיגה בהשפעת הזרמת הביוב 
(Arkin et al., 1986(. השימוש בקצב המרבי עבור נסיגה ללא השפעת 
ביותר  הרב  המורפולוגי  בדמיון  כזה מתאפיין  הנחה שמצוק  נגר מבטא 
למצוק שבו נגר שיטפוני מסייע להסיר טאלוס. עוד הובא בחשבון, שגובה 
 .)Arkin et al., 1986( 'בעת הזרמת הביוב היה כ-10–15 מ )h( המצוק
באמצעות  חושב  אילו  המצוק,  נסיגת  קצב  היה  זה  נתון  על  בהתבסס 
משוואה 4 ללא התחשבות בנגר אלא רק בגיאומטריה של המצוק, גבוה 
פי שניים לפחות מכפי שמחושב עבור מצוק שגובהו H = 5 m והשרוי 
חישובי  מוצגים   9 באיור  )כלומר  מורפולוגי  משקל  בשיווי 
הגברת הנסיגה במצוק הביוב משנת 1982 ואילך. על פי הדיווח של ארקין 
ועמיתים )Arkin et al., 1986(, זו השנה שהמצוק החל לפתח בה צורת 

מכתש סימטרי, והחוקרים אף ציינו את גובה קירות המכתש. 
במטרה להשתית את פקטור הגברת הנסיגה גם על תצפיות מאגנים 
ביצענו  המכתשים,  לארץ  אופייניים  מצוקים  לאורך  הנקווים  טבעיים 
שיש  המחקר  בשטח  מקומות  באותם  המצוק  קו  של  מורפולוגי  ניתוח 
בהם אגן גדול דיו, המנקז נגר אל המצוק. שלושה מפלים כאלו נותחו: 
שניים ברמת דבשון, מול מדרשת בן גוריון, ומפל אחד במצוק הצפוני 
עצמאות(.  )מעלה  המכתש  אל  היורד  לכביש  סמוך  רמון,  מכתש  של 
מבחינה ליתולוגית ומורפולוגית אלה אגנים טיפוסיים למצוקי הרמות 
בנגב ולמצוקים הצפוניים-מערביים של מכתשי הנגב. מרכיבים אותם 
משטחי גיר או דולומיט בעלי נטייה קלה של 5–10°, והם בעלי קרקע 
וצמחייה מועטות מאוד. אגנים אלה מייצגים את טווח הגודל של האגנים 

הטיפוסיים המזרימים נגר למצוקי המרחב. 
הוערך   )1 )טבלה  אלה  מפלים  של  ארוך-הטווח  הנסיגה  קצב 
התרחשה  הכללי  המצוק  לקו  מעבר  שנסיגתם  ההנחה,  על  בהסתמך 
לאחר סיום תקופת הקרח האחרונה )במשך כ-13,000 שנים(. פקטור 
הגברת הנסיגה באותם מצוקים הוא היחס בין קצב נסיגת המצוק ללא 
 .)1 4( לבין קצב נסיגת המפלים )טבלה  נגר )הקצב הנובע ממשוואה 
נסיגת  קצב  על  הנגר  השפעת  לעין  ניכרת   )map view( מפה  במבט 
המצוק: המצוק באזור נחל צין ונחל דבשון נסוג לאחור )דרומה, במקרה 
זה( באופן בולט בהשוואה לקו המצוק הכללי )איור 4(. באיור 9 ניתן 
פקטור  חישובי  כלל  בין  טובה  ליניארית  התאמה  ששוררת  לראות 
ההגברה במכתש הביוב ובמפלי הדבשון והרמון לבין שטף הנגר השנתי 

בהם. 

מאפייני המפלים ברמת דבשון ובמצוק הצפוני של מכתש  טבלה 1: 

רמון, אשר שימשו להערכת קצב נסיגה בהשפעת נגר    

גודל אגן מפל
]מ2[

שיפוע ליתולוגיה
מאפיין 

]°[

מקדם 
אפקטיביות 

נגר 

הערכת 
נגר שנתי 
 R במצוק
]מ3/שנה[

נסיגה ראש 
המפל יחסית 
לקו המצוק 

]מ[

דבשון 
ראשי

קולוביום, 7,000,000
גיר

3–10.163,0001,000

דבשון 
משני

קולוביום, 1,170,000
גיר

3–10.110,530300

קולוביום, 100,000רמון
גיר

3–10.1800100
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התאמה ליניארית טובה בין פקטור הגברת קצב הנסיגה לבין שטף הנגר  איור 9: 
הזורם אל המצוק )R2 = 0.97(. שיפוע קו המגמה שימש על מנת לקבוע 

את מקדם פקטור הגברת הנסיגה במשוואה 5

חיתוך  הוגדר  הנגר  לבין שטף  ההגברה  פקטור  בין  ההתאמה  בחישוב 
קו המתאם בנקודה 1,0 )שטף הנגר = 0, פקטור הגברת הנסיגה = 1; 
איור 9(. הגדרה זאת מבטאת את ההנחות שבניית המודל נשענה עליהן: 
גם ללא נגר מתרחשת נסיגת מצוק )בהתאם למשוואה 4(, וככל שאגן 
הניקוז המתנקז אל המצוק קטן יותר ושטף הנגר מועט, כן מצטמצמת 
השפעתו על קצב הנסיגה. לראיה, לאורך רוב המצוק הצפוני של מכתש 
רמון קו המצוק הוא גם קו פרשת המים, לכן הנגר אינו זורם במפלים 

היורדים למכתש ואינו משפיע על נסיגת המצוק.
ראשוני  כיול  מספקים  והרמון  הדבשון  ומפלי  הביוב  מכתש  נתוני 
סביר למקדם פקטור ההגברה של קצב נסיגת מצוק המושפע מנגר. כעת 
ניתן לכלול את השפעת הנגר כפקטור במשוואה משופרת לקצב נסיגת 
וממאפייני   ) ( הטאלוס  ממורפולוגיית  גם  המושפע   ,) ( מצוק 
)משוואה 5),  המתקבלת  במשוואה   .) ( המצוק  שכבת  מבנה 
מטר  של  ביחידות  במצוק  השנתי  הנגר  שטף  את  מייצג   F המשתנה 
 100,000 מעוקב )מ"ק( לשנה. על פי חישוב זה, שטף נגר שנתי של 
אותו מצוק  לעומת   4,501 פי  נסיגת המצוק  להגדלת קצב  יגרום  מ"ק 

ללא השפעה של נגר.

משוואה 5

יש לזכור שמשוואה 5 נותנת את אינקרמנט הנסיגה ליחידת זמן )קצב 
נסיגה יחסי( וכי השימוש בה להסקת קצבי נסיגה מוחלטים מחייב כיול 
על פי קצב נסיגה, הנקבע באופן בלתי תלוי באתר בתוך שטח המחקר 
או לחלופין כיול משוכלל על פי קצבים אחדים, שנקבעו בכמה אתרים 
קצב  לפי  נעשה  המודל  כיול  שלהלן  התוצאות  בפרק  המחקר.  בשטח 
נסיגה של 6 ס"מ/אלף שנים שפורסם עבור המצוק הצפוני של מכתש 
פי תצפיות של קצבי  כיול חלופי של המודל על   .)1990 רמון )אבני, 
בליה במכתש הקטן )Fruchter et al., 2011( היה מניב קצבי נסיגה 
גדולים פי 2.5 בכל המרחב. כיול משוכלל על פי תצפיות שני המחקרים 
מכתש  מצוק  נסיגת  קצב  לגבי  יותר  ישנות  תוצאות  פי  ועל  האמורים 
רמון )Gerson, 1982( היה מניב קצבי נסיגה גדולים פי 2.5–3 )טבלה 

 .)Finzi and Harlev, 2016 ,1

4. תוצאות 

במכתש  נסיגה  קצב  של  צפויות  תוצאות  מניב  המוצע  המודל  יישום 
הביוב )כ-10 מ'/שנה, בדומה לערכים המדווחים אצל ארקין ועמיתים, 
Arkin et al., 1986(. קצב נסיגה גבוה מאוד מתקבל גם במפל רמת 
10,000 ס"מ/ מ'/שנה, כלומר   0.1  – גוריון  בן  דבשון שמול מדרשת 

אלף שנים – לעומת קצב של 3.5 ס"מ/אלף שנים במצוק שלידו )ללא 
השפעת נגר(. בשפת מכתש רמון גודלם של האגנים המזרימים נגר אל 
המצוק קטן יחסית, ושטף הנגר בהם נמוך במידה ניכרת משטף הנגר 
שבמפל דבשון )טבלה 1(. קצב הנסיגה המחושב בנקודה שבה זורם מפל 
מעל מעלה עצמאות )הכביש היורד למכתש רמון( הוא כ-200 ס"מ/אלף 
שנים, לעומת קצב של 6 ס"מ/אלף שנים באותו המצוק, ללא השפעת 
נגר. המשמעות הנובעת מתוצאות אלו היא שזרימת נגר משפיעה מאוד 
על קצב נסיגת מצוקים, ובאפשרותה לשמש גורם מכריע בנסיגת מצוק. 
אפילו אגנים קטנים מאוד מגבירים באורח ניכר את קצב הנסיגה, אם 

כי באופן מקומי מאוד. 

4.1. קצבי נסיגה לאורך המצוק הצפוני של מכתש רמון
קצב הנסיגה ברוב אורכו של המצוק נע בין 0 )היכן שהמצוק מכוסה 
בטאלוס( ל-7 ס"מ לאלף שנים )היכן שהמצוק מתנשא מעל צניר, איור 
המצוק,  שפת  אל  בהם  מתנקז  שהנגר  הבודדים  באתרים  אולם   .)10
הנסיגה מוגברת ומגיעה לקצבים בני עד 300 ס"מ לאלף שנים. לאורך 
ולכן  הנסיגה,  קצב  את  להגביר  היכולה  נגר  זרימת  אין  המצוק  רוב 
הטאלוס  הצטברות  במידת  בעיקר  קשורה  בקצב  המרחבית  השונות 
)איור 10(. המודל מראה בבירור כי לאורך המצוק הצפוני של המכתש 
 6–5.6 התלות בהשתנות נטיית השכבות היא משנית )קצב נסיגה של 
0–150(. לצורך השוואה,  ס"מ לאלף שנים עבור מצוק עם נטייה של 
מקום  המכתש,  של  הדרומי  בצד  העיקריים  המצוק  מקטעי  לאורך 
שנטיית השכבות נעה בטווח של 50–800, קצב הנסיגה המחושב נמוך 
בהרבה )0.2–2 ס"מ לאלף שנים(. באיור 10 ניתן לראות את ההשפעה 
המצוק  של  הנסיגה  קצבי  על  הנגר  של   – הנקודתית  אך   – הבולטת 

בסביבת מצפה רמון. 

4.2. קצבי נסיגה לאורך מצוקי ארץ המכתשים
וחצרה  )ירוחם(  חתירה  מכתשי  מצוקי  לאורך  האופייני  הנסיגה  קצב 
)מכתש קטן( ולאורך מצוקי רמת דבשון נמוך יחסית )1–5 ס"מ לאלף 
מקומיים  ומשינויים  השכבות  מנטיית  במידת-מה  מושפע  הוא  שנים(. 
בגובה המצוק החשוף מעל הטאלוס, אך רק במפלים המנקזים אגנים 
בולטים בגודלם הוא מגיע לקצבי נסיגה גבוהים )למשל 10,000 ס"מ 
לאלף שנים בערוץ הקדום המנקז אגן גדול לתוך מכתש קטן, וקצב דומה 
במפל רמת דבשון מול מדרשת בן גוריון(. במצוק שדה צין קצב הנסיגה 
האופייני גבוה ביחס לשאר מצוקי המרחב )30–110 ס"מ לאלף שנים(, 
אך בשל העובדה שאין על שדה צין אגן גדול המתנקז למצוק, הקצב 
המרבי שם הוא כ-1,300 ס"מ לאלף שנים. שדה צין יוצא דופן משאר 
המצוקים בליתולוגיה וגם בחשיפה שלו להשפעות אנתרופוגניות, כגון 
הזרמת מים מלאכותית למצוק ובנייה לאורך קו המצוק. מסיבות אלה 
ראשונית  הערכה  בבחינת  הם  זה  מצוק  לנסיגת  המחושבים  הקצבים 
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אזורים  יש  המדרשה  שליד  המצוק  שלאורך  להניח  יסוד  ויש  בלבד, 
הנסוגים בקצב מהיר יותר )Meir et al., 2013(, וגם אזורים שעברו 
חיזוק ותמיכה הנדסית ולכן יש לקוות שהם נסוגים לאט יותר. טבלה 2 
בארץ  העיקריים  המצוקים  עבור  המודל  תוצאות  של  סיכום  מציגה 
המכתשים. בטבלה מוצג פירוט של משרעת הקצבים לאורך המצוקים 
שאליהם לא מתנקז נגר, ומצוינת הערכת קצב הנסיגה במפלים כתלות 

בכמות הנגר שהם מזרימים למצוק.

רמון,  מצפה  העיירה  בסביבת  מצוק  נסיגת  קצב  חישוב  תוצאות  איור 10: 
מרבית  לאורך   – למעלה  רמון.  מכתש  של  הצפוני  המצוק  שלשפת 
קו המצוק הנסיגה אינה מושפעת מנגר, וקצב הנסיגה נע בטווח של 
2–7 ס"מ לאלף שנים )גוני תכלת וכחול(. למטה – תקריב של אזור 
מצפה רמון מראה את הערוצים המנקזים נגר שיטפוני אל המצוק ואת 
קצב הנסיגה בקרבת המפלים שהנגר יוצר, 100–300 ס"מ לאלף שנים 

)במפלים עצמם הקצב עולה ל-100 ס"מ לאלף שנים(

שבשטח  המצוקים  לאורך  מחושבת  נסיגה  קצבי  משרעת   :2 טבלה 

המחקר )עם השפעת נגר ובלעדיה(

משרעת קצבי 
נסיגה במפלים 
לאורך המצוק

]ס"מ/אלף שנים[

משרעת קצב 
נסיגה ללא נגר*

 ]ס"מ/אלף 
שנים[

עובי שכבת מצוק )D(, טווח 
נטיות שכבת המצוק )αα( ועובי 
)h( טיפוסי של המצוק בפועל

אתר המצוק

 300–100 7–3 50 מ', 0–°12, 25–55 מ' מצוק צפוני 
מכתש רמון

200–100 5–2 70 מ', 0–°15, 35–75 מ' מכתש חתירה 
)מצוק צפוני(

עד 10,000** 5–1 70–100 מ', 0–°45, 35–105 מ' מכתש חצרה 

***10,000–1,700 4–3 80 מ', 0–°5, 65–85 מ' רמת דבשון

****1,300 110–30 4–5 מ', 0–°5, 2.5–6 מ' שדה צין

לאורך כל מצוק יש מעלה אחת לפחות שבה הטאלוס )טבעי או מלאכותי(   *
מכסה את כל גובה המצוק, ולכן קצב הנסיגה המקומי שם הוא אפס. הקצבים 

בעמודה זו אינם כוללים את המעלות האלו. 
בערוץ הקדום המתנקז לתוך מכתש קטן יש אגן נרחב מצפון-מזרח למכתש.  **
לא כולל את קצב נסיגת מפל עין מעריף המנקז את אגן צין עליון. המודל   ***

המוצע מתאר נסיגת מצוקים, והתיקון המתחשב בהשפעת נגר אינו מתאים 
לתיאור נחל ואגן גדולים ומורכבים כגון צין.

ארקין ועמיתים )1986( מציינים שהאגן הטבעי בשדה צין מספק מי נגר   ****
בכמות המגיעה לכמה מאות מטרים מעוקבים בשנה. 1,300 ס"מ/אלף שנים 

מתקבל מ-R = 400 מ"ק בשנה, h = 6 מ'.

5. דיון ומסקנות 

ניתוחים  זו הוא כלי שימושי לביצוע  המודל האנליטי המוצע בעבודה 
מבניים  במאפיינים  מתחשב  המודל  מצוק.  נסיגת  קצבי  של  אזוריים 
בתכונות   ,)D המצוק  שכבת  ועובי   ,ahpla השכבות  )נטיית  בסיסיים 
זרימה שיטפונית  ובהשפעת  )גיאומטריית מצוק–טאלוס(  מורפולוגיות 
על פני המצוק. מכאן התאמתו לניתוח מרחבי של קצבים יחסיים של 
אזורי,  כיול  הם  המודל  בגישת  הטמונים  יתרונות  שני  מצוק.  נסיגת 
של  קפדנית  השוואה  לכך  ונוסף  מקומיות,  קצב  הערכות  על  המבוסס 
זה, חושבו קצבי נסיגה  נסיגת מצוק באזור מחקר נרחב. על פי מודל 
גם מצוקי שלושת  של מספר רב של מצוקים בארץ המכתשים, בהם 
 (2 )טבלה  התוצאות  צין.  ושדה  דבשון  רמת  הגדולים,  המכתשים 
מדגישות את השפעת הנגר על קצב הנסיגה, עם הערכות נקודתיות של 
הגברה בשלושה סדרי גודל באזור מפלי רמת דבשון, והגברה המגיעה 
עד שני סדרי גודל במפלים הנשפכים מעל המצוק הצפוני של מכתש 

רמון. 
בניית מודל אנליטי לקצב נסיגת מצוקים כרוכה באתגר גדול, הנובע 
מהיעדר תצפיות שישמשו לכיול הפרמטרים בו. כתוצאה מכך המודל 
מופשט עד לרמה המאפשרת התאמה ליניארית בין משתנים מרכזיים 
לבין קצב הנסיגה. ההתאמה הליניארית המצוינת בין ספיקת הנגר לבין 
הגברת קצב הנסיגה )R2 = 0.97 באיור 9(, היא התאמה מטעה. מאחר 
שהנתונים משתרעים על פני כמה סדרי גודל של שטף נגר, ההתאמה 
המצוינת מסתירה מהעין סטיות יחסיות גדולות בהתאמה לנתונים בעלי 
השטף הנמוך )נתוני המפלים הטבעיים(. לדוגמה, קצב הנסיגה המחושב 
בחצי  קטן  רמון  מכתש  של  הצפוני  במצוק  המפל  עבור   5 ממשוואה 
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מהקצב המחושב ישירות מהערכת הנסיגה היחסית ב-13,000 השנים 
האחרונות )~770 ס"מ לאלף שנים(. לעומת זאת קצב הנסיגה המחושב 
פי  גדול  )10,000 ס"מ לאלף שנים(  דבשון  של המפל העיקרי ברמת 
1.3 מהקצב המתקבל מהערכה ישירה על פי מידת נסיגתו מקו המצוק 
מחקרים  שדרושים  אפוא  נראה  שנים(.  לאלף  ס"מ   7,700~( הכללי 
גיאומורפולוגיים נוספים שיספקו נתוני קצב נסיגה ושטף נגר במצוקי 
המרחב, ויאפשרו כיול טוב יותר של המודל ושל הפרמטרים במשוואת 

הנסיגה.
בו  שייָכללו  כך  המודל  את  לשפר  כדי  נדרש  המחקר  המשך 
תכונות מבניות כגון ריווח סדקים, וריאציות ליתולוגיות בתוך המצוק 
יציבות  את  מערערים  קרובות  שלעיתים  הצנירים,  של  והמאפיינים 
המצוקים באזור. האתגר הגדול בשיפור המודל נעוץ בהקפדה על כך 
שרכיביו העיקריים יתבססו על נתונים מרחביים זמינים מבוססי חישה 
מרחוק, שיאפשרו הערכת קצבי נסיגה הן בשטחי מחקר בעלי נגישות 
מוגבלת והן במרחבי ענק, שלא ניתן לחקור בהם כל מצוק ומצוק. אומנם 
המודל הנוכחי אינו מותאם עדיין למטרת ביצוע סקר גיאוטכני, אולם 
הוא יכול להניב תובנות חשובות על אודות היציבות היחסית של חלקי 
10(. באמצעות  )איור  כגון חלקי המצוק שבסמוך למצפה רמון  מצוק 
המשך השימוש במודל המשופר יתאפשר מיפוי מפורט ומהימן יותר של 

קצבי נסיגת כלל מצוקי ארץ המכתשים.
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