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שיטפוניים.  לאירועים  העיקריים  הנגר  תורמי  הם  וצומח  קרקע  מכיסוי  החפים  ההרים  מדרונות  קיצון  צחיח  בסובב 
השונים.  המדרון  בחלקי  וכן  למדרון  ממדרון  שונה  הנגר  התפתחות  כן  ועל  רבה,  הטרוגניות  בעלי  הם  אלה  מדרונות 
מטרת מחקר זה הייתה לבדוק את יחסי גשם–נגר באירועי גשם טבעיים בחלקות מגודרות שגודלן נמדד. המחקר בחן את 
אפקטיביות הגשם, שהיא אחוז הנגר העילי מכלל הגשם שירד בכל אירוע. נתוני הגשם הם כמות הגשם בכל חלקה ובכל 

אירוע שנמדדה באמצעות מדי גשם זעירים, וכמות הנגר העילי שנמדדה במוצא של כל חלקה. 
בערבה הדרומית בשולי בקע ים המלח הוקמו 12 חלקות לאיסוף נגר עילי, שמוקמו על משטחי סלע, קולוביום וטראסות 
נחלית קדומה האופייניים לאזור. עשר חלקות אוספות נגר משטח בגודל 2.5–5 מ"ר. שתי חלקות נוספות הוקמו על שטח 
גדול פי כמה – גודלן 30.2–31.5 מ"ר – על מנת לבחון את איבודי התמסורת המדרוניים כתוצאה מהגדלת שטח הניקוז. 
מכלל החלקות, תשע ממוקמות בפארק תמנע באגן הניקוז של נחל נחושתן על משטחי סלע וקולוביום של גרניט, אבן חול 
מתצורת שחורת ועמודי שלמה, דולומיט חולי מתצורת תמנע וטראסות נחל מתקופות שונות. שלוש החלקות הנותרות 

ממוקמות בשלוחת שחרות סמוך לקיבוץ גרופית, על משטחי סלע וקולוביום גירי מתצורת חצרה. 
מחקר זה משלב נתוני גשם ונגר מעשרים אירועי גשם טבעיים במהלך שלוש עונות גשם )2012–2015( בערבה הדרומית, 
עם ניתוח מגוון תכונות של פני השטח האופייניים לאזור ומיוצגים על ידי חלקות הנגר. במחקר נלמדו ההבדלים בתפוקת 

הנגר בין הגשמים השונים באותן חלקות, ובין החלקות השונות באותו אירוע גשם. 
אפקטיביות הגשם הגבוהה ביותר על גבי סלעים נמדדה באבן חול גסת-גרגר מתצורת עמודי שלמה, ולאחריה בסלעי 
גיר. האפקטיביות הנמוכה ביותר מבין סוגי הסלע השונים נמדדה בסלעי הגרניט. התוצאות מלמדות כי חלקות בעלות 
תשתית סלעית מייצרות כמות נגר רבה יותר, ובמספר רב יותר של אירועים מאשר חלקות בעלות תשתית קלאסטית )על 
קולוביום או טראסה(. ככל שעוצמת הגשם ועובי הגשם גבוהים יותר, גדלה אפקטיביות הגשם גם בחלקות הקולוביאליות 
בין חלקות הסלע  אלה  באזור, הבדלים  ומעלה  בערוצים מסדר שני  זרימה  גשם טבעיים שיצרו  באירועי  ובטראסות. 
לחלקות הקלאסטיות מצטמצמים. כמו כן יש איבודי תמסורת של נגר עילי בחלקת הסלע ובחלקת הקולוביום הארוכות 

בהשוואה לחלקות הקצרות. 
יישום אפשרי של ממצאי מחקר זה הוא מיפוי יחידות בעלות מקדמי נגר שונים )המשתנים בהתאם לעובי הגשם ולעוצמת 
הגשם החזויים( באגני הניקוז של דרום הנגב והערבה, על מנת לקבל תחזית ספיקות אפשרית באגני ניקוז אלה בהתאם 
לאפקטיביות הגשם. המחקר יכול גם לשמש בסיס למחקר המשך על מדרונות באגני ניקוז קטנים ועל ההבדלים בתרומת 

הנגר המדרוני של מדרונות שלמים בעלי תכונות פני שטח שונות.
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In hyper-arid environments, slopes, devoid of soil and vegetation cover, are the main component 
affecting runoff generation within watersheds. However, these slopes have varied performances and 
produce runoff with heterogeneous characteristics.
Twelve runoff plots were demarked on typical surfaces of bare rock, colluvium and abandoned fluvial 
terraces in the southern Arava Valley formed along the Dead Sea Transform. The plots collect runoff 
from an area of 2.5–5 m². Two plots are one scale larger )30.2–31.5 m²( aiming to study transmission 
losses in large areas. Nine of the plots, in Timna Park, were constructed on granite, sandstone and 
sandy-dolomite rocks, colluvium and mixed/terraced surfaces. Three of the plots were located on bare 
rocks and limestone colluvium in the Shaharut Ridge, near Kibbutz Grofit. 
This study analyzes data of rainfall–runoff ratio from twenty varied rainfall events during the rainy 
seasons of 2012–2015 in the southern Arava, together with analysis of varied surface features of typical 
slopes in this region, represented by the plots. Differences between runoff yields generated during 
different rain events, as well as differences within a single rain event at the different plots, were studied. 
Results show that bare rock plots generate runoff at much higher rates and instances than clastic plots. 
However, in rain events that generate flow on channels from 2nd order or higher, these differences 
decrease. The best linear correlation was found between the rain thickness and the runoff volume per 
area unit. Another good linear correlation exists between the rain intensities and the runoff coefficient 
of the plots. When analyzing the enlarged plot areas, the transmission loss was found to be higher at 
the colluvial limestone plot than at the colluvial granite plot. Rain characteristics have a significant 
influence on runoff volume. The atmospheric conditions and synoptic patterns play a crucial role in 
runoff generation. 
Some possible applications of this study are mapping runoff units in different watersheds of the southern 
Arava, by using the rainfall-runoff correlations that were found in this research. Further research on 
runoff characteristics of slopes and small watersheds can be based on the results of this study. We 
recommend to continue studying runoff coefficients under natural rainfall conditions in hyper-arid 
regions in midscale and large-scale basins.
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רקע מדעי  .1

1.1. אפקטיביות הגשם )מקדם הנגר( 
התפתחות זרימות שיטפוניות בנחלים ובנהרות היא נושא הנחקר ונלמד 
עוסקות  זה למעלה משמונים שנה. שאלות המחקר השונות  ביסודיות 
האטמוספרה  בתחום  והגיאוספרה.  האטמוספרה  בין  הגומלין  בקשרי 
נחקרות שאלות על אודות אופיין ופריסתן של סופות הגשם היוצרות 
במסלע  מתמקדות  השאלות  הגיאוספרה  בתחום  שיטפוניות.  זרימות 
עילי  נגר  היווצרות  על  המשפיעות  הניקוז  ואגן  השטח  פני  ובתכונות 
והפיכתו לזרימה שיטפונית באפיק. ניתוח קשרי הגומלין האלה מתמקד 

בעיקר בהיבטי הזמן והמרחב של המפגש בין הגשם לשטח. 
לזרימה  הקלסי  המודל  את  פיתח   )Horton, 1933( הורטון 
שיטפונית, לפיו יש חלחול של מים בפני השטח, והמים שאינם מצליחים 

פני השטח הם בעלי כושר  עילי.  כנגר  פני השטח  זורמים על  לחלחל 
כדי  תוך  נתונה.  זמן  ביחידת  גשם  מי  לקלוט  כיכולתם  המוגדר  חידור 
ירידת הגשם קטן כושר החידור של פני השטח עד לערך המכונה כושר 
להם  המתאים  חידור  עקום  יש  שטח  ופני  קרקע  לכל  הסופי.  החידור 
(Horton, 1945(. אם ברגע מסוים עולה קצב ירידת הגשם )או עוצמת 
הגשם – נמדדים לרוב ביחידות של מ"מ/שעה( על כושר החידור של 
ולאחר מילוי  פני השטח,  פני השטח, נשארים מי הגשם העודפים על 
אוגר שקערוריות פני השטח והתגברות עומד המים על כוחות החיכוך, 
הם מתחילים לזרום במורד המדרון כנגר עילי. לפי ההנחה של הורטון 
בתנאי גשם אחידים על פני אגן הניקוז, נוצרת זרימה רציפה בכל שטחו 
המודל  אולם  הזרימה,  שיא  יהיה  ובו  הניקוז,  בסיס  אל  מהמדרונות 
הזה אינו דן במצב שבו כושר החידור של אגן הניקוז משתנה במרחב 
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וגם לא במצב של גשם שאינו  ולאורך המדרון בהתאם לתנאי השטח 
אחיד במרחב. 

ממחקרים שנעשו באגני ניקוז קטנים באזורים לחים במהלך שנות 
שהציע  מהמודל  יותר  מורכבים  גשם–נגר  יחסי  כי  התברר  השישים, 
וגם  לחים  באזורים  העילי  הנגר  התפתחות  את  להסביר  כדי  הורטון. 
באזורים מדבריים פותח המודל Partial Area Contribution, המניח 
כי אזורים מסוימים וקבועים בלבד באגן הניקוז תורמים לנגר באפיק 
(Betson, 1964; Yair, 1983, 1999(. תרומה זו מתרחשת רק בעת 
לאורך  השטח  פני  של  מלאה  להרטבה  התורם  משמעותי  גשם  אירוע 
המדרון. באזורים אלה רוב הזרימה המדרונית היא תת-קרקעית ומקורה 

 .(Hewlett and Hibbert, 1967( ברווית פרופיל הקרקע
)באחוזים(  היחס  את  מבטא   )runoff coefficient( נגר  מקדם 
בין נפח הנגר העילי על פני שטח מסוים, לנפח הגשם שירד על אותו 
תא שטח. מקדם הנגר אינו קבוע לאותו תא שטח או אגן ניקוז, והוא 
עוצמתו  משכו,  הגשם,  עובי   – הגשם   סופת  לאופי  בהתאם  משתנה 
ופריסתו במרחב – ולתנאים הפיזיים של פני השטח. מקדם הנגר מוכר 
בספרות גם כאפקטיביות הגשם עבור תא שטח מסוים. לכל אגן ניקוז 
יש אפקטיביות גשם משלו ותנאי התחלה של זרימה המשתנים בהתאם 
שצוין  כפי   .)Critchley et al., 1991( באגן  היורדת  הגשם  לסופת 
אפקטיביות  כי  מניח   Partial Area Contribution המודל  לעיל, 
הגשם משתנה בזמן ובמרחב בהתאם להשתנות סופת הגשם והשתנות 
 Dunneֿ( דיפרנציאלית של כושר החידור של פני השטח בזמן ובמרחב

 .(and Black, 1970; Lavee and Yair, 1976

1.2. עבודות קודמות בנושא יחסי גשם–נגר באזור מדברי 
בארץ נערכו מחקרים רבים כדי לפענח את אפקטיביות הגשם באזורים 
מדבריים על פני מדרונות שונים בהרכבם ובאופיים ובהתאם לסופות 
גשם אופייניות לאותו אזור. מרבית המחקרים נעשו באזור הצחיח של 
וגם  ונגר של גשמים אמיתיים  נתוני גשם  והם כללו איסוף  הר הנגב, 
 Hikel et al., 2012; Lavee and( ניסויי המטרה וחידור מלאכותיים
 Yair, 1990; Lavee et al., 1997; Yair, 1983; 1999; Yair and
 Lavee, 1976; Yair et al., 1980; Yair and Raz-Yassif, 2004;
Shanan and Schick, 1980(. המחקר האחרון שנעשה בנגב הוא של 
וילר )2010(, ונושאו אפקטיביות הגשם של גשמים קלים )עד 6 מ"מ/

שעה( על משטחי סלע אופייניים להר הנגב.
מחקר הידרולוגי רב-שנתי על יחסי גשם–נגר ומנגנוני יצירת הנגר 
בסובב צחיח, ששילב רכיבים מתחומי האקלים, הבוטניקה והזואולוגיה 
של  השבעים  משנות  החל  ושותפים  יאיר  אהרון  פרופ'  בידי  נעשה 
 Yair, 1978; Yair et al.,( המאה ה-20 ברכס חלוקים שבהר הנגב
ניתוח  כללו  והנגר במחקר  הגשם  נתוני   .)1978; Yair et al., 1980
המדמים  המטרה  ניסויי  וכן  באזור,  טבעיות  גשם  סופות  של  מפורט 
גשמים אופייניים. מסקנות החוקרים היו כי נגר מתפתח על פני שטחים 
סלעיים במהירות רבה יותר מאשר על שטחי קולוביום, וכי הנגר הנוצר 
החלקים  אל  בהגיעו  ברובו  נבלע  הסלעיים  העליונים  המדרון  בחלקי 
הקלוביאליים המצויים בתחתית המדרון; כך נוצרת אי-רציפות בזרימה 
בין ראשי המדרונות לאפיקי הניקוז ברוב אירועי הגשם באזור )וילר, 

.(Lavee and Yair, 1990; Yair and Raz-Yassif, 2004 ;2010

ובצפון  בנגב  קיצון  ובצחיח  צחיח  בסובב  בארץ  שנעשו  מחקרים 
סיני, שתכליתם להבין את מנגנוני היווצרות הנגר בתנאי מדבר צחיח 
 Partial Area קיצון, גילו כי גם באזורים אלה אפשר להשתמש במודל
הגורמת  השטח  פני  בתכונות  הרבה  השונות  משום   ,Contribution
להטרוגניות בכושר החידור על פני המדרונות. השונות מתבטאת לדוגמה 
בהתפתחות נגר במדרונות קולוביאליים אולם בערוצונים בלבד )לביא, 
1973(, ובהבדלים בכושר החידור של מדרונות בהתאם לפנּות שלהם 
ולקיומה של שכבת קרום עליהם )Yair et al., 1980(. אופיין המקומי 
והקצר של סופות הגשם האופייניות לנגב, התפרוסת המצומצמת שלהן 
מצב  יוצרים  לגשם,  גשם  שבין  יחסית  הארוכים  הזמן  ופרקי  במרחב 
של  אורכם  לחלוטין.  יבשים  שטח  פני  על  יורדים  הגשמים  רוב  שבו 
המדרונות כנגד משכי הגשם הקצרים בא לידי ביטוי בכך שטיפת גשם 
היורדת על ראש מדרון תגיע לבסיסו ולנחל רק כשכמות הגשם גדולה 

דיה כדי לייצר רציפות בזרימה )לביא ויאיר, 1980). 
יאיר ולביא )Yair and Lavee, 1976( חקרו מדרון סלע וקולוביום 
מסוגי סלע שונים, עם כיסוי אבני רב )90–100%( בצפון מזרח סיני 
בעזרת ניסויי המטרה על חלקות גדולות בנות 70–140 מ"ר ועל חלקות 
 Salmon,  1980( ושיק  סלמון  מ"ר שנוקו מאבנים.   1.5 בנות  קטנות 
and Schick, 1980( וגרינבאום )1986( חקרו מדרונות סלע ומפלסים 
אלוביאליים שונים האופייניים להרי אילת בעזרת ניסויי המטרה זעירים 
על פני חלקות ששטחן 0.25 מ"ר. חוקרים נוספים הם גרינבאום וגרסון 
(1990(, שחקרו טראסות אלוביאליות בערבה הדרומית בעזרת ניסויי 
אפקטיביות  נתוני  איסוף  מ"ר.   0.25 בנות  קטנות  חלקות  על  המטרה 
גשם מגשמים טבעיים שירדו במהלך עונת גשם אחת על גבי מדרונות 
אבנים,  מכוסים  ואמפיבוליט(  גנייס  )דייקים,  שונים  ממקורות  טאלוס 
יאיר וקליין  יעל ליד אילת, בידי  נעשה בסובב הצחיח קיצון של נחל 
(Yair and Klein, 1973(. מתוך המחקרים שפורטו עולה שאֶלה הם 

גורמי פני השטח המשפיעים על אפקטיביות הגשם באזור מדברי:
ומידת  הסלע  צפיפות  והסידוק,  השיכוב  הסלע,  סוג   – התשתית   •

הכיסוי האבני שעל השטח.
האבנים – אחוז הכיסוי האבני, מיקום האבנים ותפרוסתן, גודלן   •
וכן אופי הריצוף המדברי, בעיקר בקרקעות שעל גבי אלוביום. כל 

אלה מכתיבים את חספוס פני השטח. 
הרכב החומר הדק – הוא והיחס בין החול, הסילט ובעיקר האחוז   •

היחסי של החרסית בקרקע.

1.3. אזור המחקר ורקע גיאולוגי ואקלימי
אזור המחקר תחום בשולי הערבה הדרומית, ורוב המחקר מתמקד באגן 
נחל נחושתן הזורם בפארק תמנע, כ-25 ק"מ מצפון למפרץ אילת. אזור 
נוסף שעומד במוקד המחקר הוא גבעות הגיר ממערב לכביש 90, כ-3 

ק"מ מצפון ליטבתה )איור 1).
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איור 1: מפת גשם. מיקום תחנות המחקר  

צפון–דרום  בכיוון  הנפרס  וצר  ארוך  טקטוני  שקע  הוא  הערבה  עמק 
בדרום מזרח ישראל. העמק הוא החלק היבשתי הדרומי ביותר של עמק 
הביקוע ששוליו מגיעים עד דרום טורקיה. עמק זה, שאורכו עולה על 
1,000 ק"מ, נוצר בעקבות פעילות טקטונית של טרנספורם ים המלח. 
הוא  המלח  ים  ק"מ;   160 הוא  לדרום  מצפון  הערבה  עמק  של  אורכו 
5 ל-25  גבולו הצפוני ומפרץ אילת הוא גבולו הדרומי. רוחבו נע בין 
מצפון  וצר  הולך  והוא  הנגב,  והרי  ירדן  אדום שבשטח  הרי  בין  ק"מ 
לדרום: בחלק הצפוני הוא מגיע ל-25 ק"מ, בחלק המרכזי )מול יהל( 
 8–7 בגבולות  קבוע  כמעט  הרוחב  נשמר  הדרומי  ובחלק  ק"מ  לכ-10 

ק"מ )גינת ושותפים, 2013).
היא  לאילת,  צפונית  ק"מ  כ-30  הדרומי  בנגב  נמצאת  בקעת תמנע 
ידי  זוהי בקעה רחבה המנוקזת על  דמוית פרסה ושטחה כ-60 קמ"ר. 
שני נחלים עיקריים – נחל תמנע בחלקה הצפוני ונחל נחושתן בחלקה 
עובר  מזרח–מערב,  שכיוונו  הבקעה,  של  המים  פרשת  קו  הדרומי. 
בין הנחלים תמנע ונחושתן וחוצה גם את הר תמנע, המתנשא במרכז 
הבקעה לגובה של 453 מ'. מי השיטפונות והסחף זורמים מבקעת תמנע 
דרך שני הערוצים העיקריים אל הערבה. כיום חסום ערוץ נחל נחושתן 
של  החמישים  משנות  הנחושת  כריית  בפעילות  שהוצא  עפר  בסוללת 

המאה הקודמת ועד שנת 1984 )גינת ושותפים, 1999). 
סלעים  שונות:  מתקופות  מגוון  במסלע  מאופיינת  תמנע  בקעת 
גרניט(  הוא  ביותר  השכיח  )הסלע  הפרה-קמבריום  מעידן  מגמתיים 
תצורת  התיכון;  המזוזואיקון  ועד  מהפליאוזואיקון  נוביות  חול  ואבני 
עמודי שלמה שגילה קמבריום הבנויה בעיקר מגרגרים ומחלוקי קוורץ 
המלוכדים על ידי תחמוצות ברזל; תצורת תמנע הבנויה מדולומיט חולי 

ומנגן;  בנחושת  מסוימים  במקומות  העשירה  דקת-גרגר  חול  ומאבן 
תצורות שחורת, אמיר, עברונה וסמר הבנויות מאבני חול דקות-גרגר 
מצוק  של  התחתון  החלק  לאורך  תמנע,  לבקעת  צפונה  וגסות-גרגר; 
ההעתקים וליד קיבוץ גרופית, חשופים סלעים מתצורת חצרה המצויה 
בבסיס סלעי המשקע הימיים ובנויה בעיקר מסלעים קרבונטיים )גיר, 
דולומיט, חוואר וקירטון( מהמזוזואיקון )איור 2(; כמו כן בבקעת תמנע 
ששקעו  שונות  בגרות  בדרגות  אלוביום  שעליהן  נחל  טרסות  מצויות 

במהלך הרביעון )גרוסמן וגרסון, 1990).

חתך עמודי כולל של יחידות הסלע באזור המחקר ובדרום ישראל )על פי  איור 2: 
)Segev, Beyth and Matthew, 1992

השנתית  המשקעים  כמות  קיצון.  וצחיח  חם  המחקר  באזור  האקלים 
ובאירועי  בכמויות  רבה  שונות  ויש  מ"מ,  כ-25  היא  בו  הממוצעת 
ובמרחב. השונות בעובי המשקעים השנתי באזור הצחיח  הגשם בזמן 
75% – יש שנים שכמות הגשם בהן מגיעה  קיצון לבדה מגיעה לכדי 
אחד תרד  ייתכן שבאירוע  ואילו בשנים אחרות  אחדים,  למילימטרים 

כמות הגבוהה פי שניים ויותר מהממוצע השנתי )לקח, 2003). 
בשנים 1997–2009 היו מעט מאוד אירועי גשם בערבה הדרומית, 
בודדים,  למילימטרים  הגיעה  הממוצעת  השנתית  המשקעים  כמות 
ובמרבית הנחלים לא נרשמו זרימות כלל )Ginat et al., 2010(. שנות 
2010. בחודש זה היה אירוע קיצוני בכל  יובש אלה הסתיימו בינואר 
בחמש  ניצנה.  בנחל  ארציות  שיא  ספיקות  עם  והערבה  הנגב  מרחב 
המחקר  באזורי  טבעיים  גשם  אירועי   20 נרשמו  מכן  שלאחר  השנים 
 15 היו  המחקר  התבצע  שבהן  בשנים  לשיטפונות.  גרמו  ומרביתם 
אירועי גשם שיצרו זרימה, באירוע הגדול שבהם שאירע ב-25.10.15, 
ירדו כמויות משקעים יוצאות דופן שהגיעו בתוך שעות ספורות ל-60 
מ"מ. כמות המשקעים השנתית הממוצעת במהלך המחקר בבקעת תמנע 

הייתה כ-27 מ"מ וליד קיבוץ גרופית כ-28 מ"מ )טבלאות 1א ו-1ב(. 



      19 השפעת תכונות פני השטח על יחסי גשם–נגר במדבר צחיח קיצון בגשם טבעי

התפלגות האירועים בתחנה ביטבתה לפי עובי גשם במהלך  טבלה 1א: 
שנות המחקר

אחוז מסך האירועיםכמות האירועיםעובי גשם באירוע

0.51470%–5 מ"מ

5210%–10 מ"מ

10315%–15 מ"מ

15%מעל 15 מ"מ

לממוצע  והיחס  המחקר  עונות  במשך  שנתיות  גשם  כמויות  טבלה 1ב: 
הרב-שנתי בתחנת יטבתה )מתוך מאגר המידע של השירות 

המטאורולוגי(

אחוז מהממוצעכמות שנתית )מ"מ(עונת גשם

2013-201226.495%

2014-201354.4218%

2015-201436.1144%

2016-201553.5213%

 Goldreich( פעילים  סוף  ים  אפיקי  ידי  על  נגרמים  עיקר המשקעים 
 and Karni, 2001; Kahana et al., 2002; Kahana et al., 2004;
Ziv et al., 2005(. אירועים אלה מתפתחים במזרח אפריקה, עולים 
צפונה לאורך הים האדום, ונוצר בהם לחץ ברומטרי נמוך בפני השטח, 
סינופטיות  מערכות  מצרים.  במזרח  לרוב  המתפתח  רום  אפיק  עם 
אחרות שבמהלכן מומטרים משקעים הם שקעים ים-תיכוניים. במרבית 
ולכן  המומטר,  האזור  בשולי  נמצא  המחקר  אזור  האלה  האירועים 
סינופטית  מערכת  יחסית.  קטנות  ועוצמותיו  המומטר  הגשם  כמויות 
אחרת הגורמת להתפתחות סופות גשם היא מערכת של אפיק רום סורי 
מאירועי  קטן  חלק   .)Kahana et al., 2002( התיכון  לים  הקשורה 
ואילו   ,)Alpert and Ziv, 1989( שרב  באירועי  קשורים  הגשם 
אירועי גשם בודדים ועוצמתיים שהתרחשו בעשרות השנים האחרונות 
בכיסוי  מאופיינים  והם   ,)Ziv, 2001( טרופית  בתימרה  קשורים  היו 
 Kahana et al., 2002; Kahana et al., 2004; Ziv et al.,( נרחב
2005(. כמות המשקעים בשני אתרי המחקר בשלוש השנים שבוצעה 

בהן המדידה מוצגים בטבלה 1ג. 

פירוט הגשמים במהלך עונות המחקר. הגשמים מסודרים לפי עובי הולך ויורד ולא בסדר כרונולוגי. כחול — זרימה שיטפונית חזקה.  טבלה 1ג: 
ורוד — אירועי זרימה בינונית. ירוק —אירועי זרימה קלה בערוצים  

מצב סינופטיתאריך
עובי גשם בתחנה 

מטאורולוגית יטבתה 
מ"מ(

עוצמת גשם מקסימלית 
למשך 10 דקות )מ"מ/

שעה(

עובי גשם בתחנה 
הידרומטרית

נחל נחושתן )מ"מ(

עוצמת גשם מקסימלית
למשך 10 דקות )מ"מ/

שעה(

3069.63088.2אפיק ים סוף25/10/2015

1514.418.614.4תמרה טרופית8/5/2014

12.133726.4אפיק ים סוף9/12/2014

לפני הקמת התחנהלפני הקמת התחנה10.95.4שקע ים תיכון16/2/2014

לפני הקמת התחנהלפני הקמת התחנה6.43.6אפיק ים סוף9/3/2014

לפני הקמת התחנהלפני הקמת התחנה13.2 5.2 שקע ים תיכון1/2/2013

לפני הקמת התחנהלפני הקמת התחנה16.2 4.8 לא קוטלג18/11/2012

433.46לא קוטלג14/1/2015

לפני הקמת התחנהלפני הקמת התחנה 3.613.2לא קוטלג6/2/2013

לפני הקמת התחנהלפני הקמת התחנה3.41.2אפיק ים סוף9/1/2014

לפני הקמת התחנהלפני הקמת התחנה3.28.4שקע ים תיכון2/3/2014

3.23.62.43.6אפיק ים סוף15/2/2015

37.222.4שקע ים תיכון16-17/1/2015

2.57.21.44.8לא קוטלג19-21/2/2015

לפני הקמת התחנהלפני הקמת התחנה6 2.4 שקע ים תיכון6/1/2013

1.91.22.22.4שקע ים תיכון9-11/1/2015

לפני הקמת התחנהלפני הקמת התחנה1.61.2שקע ים תיכון12-14/12/2013

14.8אין נתוניםאין נתוניםלא קוטלג12/12/2014

לפני הקמת התחנהלפני הקמת התחנה0.60.6שקע ים תיכון29/12/2013

אין נתוניםאין נתונים0.51.8אפיק ים סוף20/10/2014
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גשם  אירועי  בעקבות  באים  הדרומית  בערבה  שיטפונות  אירועי 
שמומטרים בהם לא פחות מ-5 מ"מ בעוצמה שאינה פחותה מ-10 מ"מ 
שקוטרו  מצומצם  בשטח  רק  מתרחשים  מהשיטפונות  רבים  בשעה. 
פחות מקמ"ר, כי הזרימה השיטפונית נמשכת רק לאורך חלק מהאפיק 
בשל התופעה הנקראת איבודי תמסורת – חלחול ואיבודי מים בתשתית 
האלוביום של האפיק. נמצא כי בערוצים מסדרים נמוכים נוצרת זרימה 
מיד לאחר ירידת מילימטרים ספורים של גשם, אך אם עובי הגשם באגן 
הניקוז נמוך, הזרימה נבלעת בעיקר באלוביום ואינה ממשיכה עד בסיס 
הניקוז )שיק, 1990(. הגורמים המשפיעים על היווצרות זרימות באגני 
הניקוז של הנגב הדרומי והערבה הדרומית הם התנאים האטמוספריים: 
עוצמתו,  הגשם,  עובי  המשקעים,  כמויות  מבחינת  הגשם  סופת  אופי 
הגיאוספריים:  התנאים  וכנגדם  שלו;  המרחבית  והתפרוסת  הֶמשך 
המדרונות,  אופי  המסלע,  סוגי  הניקוז,  אגני  של  השטח  פני  תכונות 

תשתית האפיקים וגודלם של אגני הניקוז. 

2. המחקר הנוכחי: מטרה ושיטות

2.1. מטרת המחקר 
מטרתו העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה להבין את השפעתם של סוג 
הסלע, הקולוביום והאלוביום הטבעיים, על יחסי גשם–נגר בעת אירועי 
נבדקו  פרמטרים  קיצון. שלושה  צחיח  במדבר  הדרומית  בערבה  גשם 
במחקר זה: )1( אפקטיביות הגשם על פי סוגי סלע שונים; )2( השוואה 
בין סלע לקולוביום של אותו סלע; )3( השפעת אורך החלקה בזרימה 
המדרונית. פרמטרים אלה נבחנו בעיקר ביחס לעובי הגשמים ובחלק 

מאירועי הגשם גם ביחס לעוצמתם.

2.2. שיטות המחקר 
מחקר זה נעשה בעיקרו בשדה, כאמור בניסיון להסביר את השפעת סוג 
הסלע, הקולוביום והאלוביום של אותו סלע על ההיווצרות והזרימה של 
נגר במדרונות חשופים מקרקע וצמחייה במדבר הצחיח הקיצון. בשטח 
נאספו תוצאות של גשמים טבעיים בעלי אופי סינופטי שונה ושל הנגר 
העילי שהם יצרו על מדרונות באזור הצחיח קיצון של הערבה הדרומית 

)טבלה 1ג( )למכלול הנתונים המפורט ראו מאירי, 2015).
ומדדי  גשם–נגר  ביחסי  הקשורים  במונחים  שימוש  נעשה  במחקר 

הנגר, ואלה הם: 
זה הוא נפח הגשם שהפך לנגר עילי  מקדם הנגר העילי. מקדם  	•
ביחס לנפח הכולל של כמות הגשם שירד על החלקה. המקדם נמדד 
באחוזים. בעבודה זו נמדד מקדם הנגר העילי בכל אחת מחלקות 

המדידה.
הגשם  אפקטיביות  חישוב  הממוצעת.  הגשם  אפקטיביות   •
באירועים שנמדדו בתקופת המחקר נעשה על פי נוסחה זו: כמות 
הנגר שנמדדה בחלקה/נפח הגשם שירד על החלקה, כולל גשמים 
שלא יצרו נגר בחלקות. האפקטיביות חושבה ביחס לאירועי זרימה 

באפיקים מסדר שני ומעלה. 
שנמדדה  הנגר  כמות  היא  התפוקה  שטח.  ליחידת  נגר  תפוקת   •
בחלקה/שטח החלקה )ליטר/מ"ר(. זהו נתון המיועד להשוואה בין 
חלקות בעלות שטח שונה. התפוקה תלויה בעובי הגשם היורד על 

החלקה. 

הסף ליצירת נגר. עובי הגשם או עוצמת הגשם המינימליים שיצרו   •
נגר בחלקה )מ"מ או מ"מ/שעה(.

הסף המינימלי ליצירת נגר משמעותי. עובי גשם מינימלי שיצר   •
מעל 100 מ"ל נגר. במחקר חושב אחוז האירועים שבהם עובי גשם 

זה יצר נגר משמעותי )מעל 100 מ"ל(.
לפי  רק  מחושב  האחוז  בחלקה.  נגר  שיצרו  הגשמים  אחוז   •
אירועים שהתקבלו בהם מעל 100 מ"ל נגר. מתחת סף זה נראה כי 

תרומת החלקות לנגר מדרוני אינה משמעותית. 

12 חלקות  במחקר הנוכחי נבחנו ביסודיות תכונות פני השטח של 
לאיסוף נגר עילי, הנמצאות על גבי מדרונות אופייניים לערבה הדרומית 
ונותחו במשך שלוש עונות המחקר  כן נאספו  1, 2, 3(. כמו  )איורים 
(2012–2013, 2013–2014, 2014–2015( הנתונים של אירועי הגשם 
באזור החלקות ושל הנגר מחלקות המדידה. נתוני הגשם והנגר נאספו 
מעשר חלקות נגר קטנות ששטחן 2.5–5 מ"ר ונוסף להן משתי חלקות 
גבי  על  הוצבו  הנגר  חלקות  מ"ר.  ו-31.5  מ"ר   30.2 ששטחן  גדולות 
מדרונות סלע וקולוביום מסוגים שונים בערבה הדרומית. נעשה ניתוח 
מפורט של אופי הגשמים, וכן נבחנו מאפיינים בפני השטח של חלקות 
הנגר. החידוש והחשיבות של מחקר זה טמונים אפוא בשילוב של ניתוח 
תוצאות הגשם והנגר מ-20 אירועי גשם טבעיים באזור הצחיח הקיצון 
שטח  תאי  של  יחסית  רב  במגוון  הגשם–נגר  יחסי  ושל  הערבה  של 

האופייניים לאזור. 

המחשה של התהליכים ההידרולוגיים המתרחשים על אבנים ובסביבת  איור 3: 
אבנים הנמצאות במיקום שונה ביחס לקרקע, בחתך קרקע עם אבנים. 
1– ספיגת מים על ידי האבן. 2 – אוגר השקערוריות של האבן. 3 – נגר 
6 – חלחול בתוך הקרקע. עילי על פני האבן. 4 – אידוי. 5 – חידור. 

7 – נגר עילי על פני השטח. 8 – עלייה קפילרית. האבן השמאלית מונחת   
על הקרקע, האבן האמצעית שקועה בתוך שכבת הקרום העליונה, והאבן 

הימנית נמצאת בשכבה התת-אבנית

בעבודה הנוכחית נבדקו ההבדלים בפני השטח בין חלקות הממוקמות 
הוכנו  ואלוביאלית.  קלוביאלית  תשתית  על  וגם  שונים  סלע  סוגי  על 
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על  קולוביאלית  תשתית  בעלות  וחלקות  סלע  תשתית  בעלות  חלקות 
אותו סוג סלע, לבדיקת ההשערה כי המנגנונים של היווצרות הנגר בהן 
שונים. השיפועים של החלקות לא היו רכיב במחקר כיוון שלימוד מדויק 

של השפעתם על יחסי גשם–נגר היה מחייב תוספת חלקות בכל אחד 
מסוגי הסלע השונים. כמו כן נבחן הנגר על גבי מדרונות קולוביאליים 

שעליהם מונחים סלעים ומדרונות עם חומר דק )טבלה 2). 

סיכום נתוני הנגר בחלקות מכל הגשמים. עוצמות הגשם למשך 10 דקות מתייחסות לאירועים שהושג בהם הסף המינימלי ליצירת נגר כלשהו בכל חלקה.  טבלה 2: 
סף הגשם ליצירת נגר לכל חלקה נקבע על ידי הגשם המינימלי שהניב מעל 100 מ"ל נגר. ורוד — חלקות הנגר באגן נחל נחושתן בפארק תמנע. תכלת — 

חלקות הנגר על גבעות הגיר מצפון ליטבתה

תיאור החלקהמספר החלקה
אחוז הגשמים שהתקבל 
בהם נגר )מעל 100 מ"ל(

אפקטיביות גשם ממוצעת
סף הגשם ליצירת נגר 

משמעותי 
)מעל 100 מ"ל(

עוצמת הגשם המירבית 
למשך 10 דקות באירוע 
שהושג בו סף הגשם לנגר

אין נתונים3 מ"מ52%13%סלע גרניט 1

4.8 מ"מ/שעה1.5 מ"מ38%8.3%קולוביום גרניט 2

טראסה צעירה בתחתית 3
מדרון גרניט 

אין נתונים9 מ"מ5%0.06%

קולוביום של אבן חול 4
מתצורת עמודי שלמה 

אין נתונים5 מ"מ33%15.8%

אבן חול מתצורת עמודי 5
שלמה 

4.8 מ"מ/שעה1.4 מ"מ100%41.1%

אין נתונים3 מ"מ57%13.7%סילט בלוי מתצורת שחורת 6

טראסה עתיקה בתחתית 7
מדרון סילט מתצורת שחורת 

6 מ"מ/שעה5 מ"מ43%9.4%

מדרון סלע גרניט – חלקה 8
ארוכה 

26.4 מ"מ/שעה7 מ"מ25%3.8%

קולוביום של דולומיט חולי 9
מתצורת תמנע 

6 מ"מ/שעה3 מ"מ38%4.8%

1.2 מ"מ/שעה1 מ"מ90%26.5%סלע גיר מתצורת חצרה 10

קולוביום גיר מתצורת חצרה 11
– חלקה קצרה 

1.8 מ"מ/שעה2 מ"מ38%15%

קולוביום גיר מתצורת חצרה 12
– חלקה ארוכה 

7.2 מ"מ/שעה1 מ"מ61%1.6%

כדי לחשב את אפקטיביות הגשם על שטחים שונים מגשמים בעלי אופי 
שונה, נדרש לתחום את השטחים, לנקזם ולמדוד ביחס לכל אירוע את 
כמות הגשם שירדה עליהם ואת כמות הנגר שנוקזה מהם. הדרך הנוחה 
ביותר לעשות זאת היא לקבוע חלקות מדידה התחומות על פני השטחים 
רבועים  מטרים  של  בגודל  להיות  החלקות  על  לבחון.  רוצים  שאותם 
אחדים, ועל כולן להיות מנוקזות לכלי איסוף שווים שניתנים למדידה 

נוחה.
קולוביום  סלע,  תשתית  שבהן  בחלקות  מדידה  כללה  העבודה 
ואלוביום שונות האופייניות לאזור הערבה הדרומית )איור 2, טבלה 2): 
סלעים מגמתיים מגיל פרקמבריום הכולל גרניט גס-גרגר ודייקים, אבן 
חול מתצורת עמודי שלמה שהיא לרוב גסת-גרגר, אבן חול מתצורת 
שחורת שהיא לרוב סילטית וסלע גיר מתצורת גרופית. החלקות בעלות 
מדרון  גרניטי,  מדרון  בתחתית  קולוביום  כללו:  הקלאסטית  התשתית 
תלול שנוצר מטראסה צעירה מפורקת בתחתית מדרון גרניטי, קולוביום 
של  קולוביום  שלמה,  עמודי  מתצורת  חול  אבן  של  מדרון  בתחתית 
דולומיט חולי מתצורת תמנע, קולוביום גירי מתצורת חצרה וטראסה 
קדומה יותר בתחתית מדרון של הסלע שעיקרו סילטי מתצורת שחורת. 

כמו כן נעשתה מדידה בחלקות גיר וגרניט ארוכות בהשוואה לחלקות 
האחרות, שאורכן 8 מטרים ושטחן כ-31 מ"ר )טבלה 2).

נמצאות   12–10 וחלקות  נחושתן  בנחל  ממוקמות   9–1 חלקות 
בעונת  הוקמו   9–1 חלקות   .)1 )איור  ליטבתה  מצפון  הגיר  בגבעות 
 10 חלקה  ו-4א(,   4  ,2  ,1 )איורים   )2013–2012( הראשונה  המחקר 
 12–11 הוקמה לקראת עונת המחקר השנייה )2013–2014(, וחלקות 
החלקות   .)2 )טבלה   )2015–2014( השלישית  המחקר  בעונת  הוקמו 
מדרונות  ועל  חול(  אבן  גרניט,  )גיר,  שונים  סלעים  על  ממוקמות 
פי  גדול   )12,  8( חלקות  שתי  של  שונים. שטחן  מסוגים  קלוביאליים 
שמונה מהחלקות האחרות על מנת לבדוק אם לאורך החלקה יש השפעה 

על הנגר בה )איור 3).
במהלך שלוש עונות המחקר היו עשרים אירועי גשם טבעיים בני 
מדידה באזור המחקר. נתונים על אודות גשמים אלה התקבלו משלושה 

מקורות:
קבוצת  או  חלקה  כל  ליד  שמוקמו  )מג"זים(  זעירים  גשם  מדי  	•
הגשם  עובי  על  ורק  אך  מידע  להפיק מהם  ניתן  חלקות סמוכות. 

הכולל בסופה.
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תחנה של השירות המטאורולוגי בסמוך לקיבוץ יטבתה. הנתונים   •
 10 של  זמן  בפרקי  הגשם  עוצמות  של  ניתוח  מאפשרים  בתחנה 
דקות. חסרונה הוא המרחק מן החלקות – כ-3 ק"מ מהחלקות שליד 

קיבוץ גרופית וכ-15 ק"מ מחלקות תמנע.
תחנה הידרומטרית שכללה מד גשם רושם שמוקם סמוך לחלקות   •
1–5. עוצמות הגשם מתייחסות לאירועים שנוצר בהם נגר כלשהו 
בנחל נחושתן. תחנה זו נותנת מידע דקתי על אודות הגשם, וכך 
ניתן ליצור הידרוגרף של עוצמות גשם לפרקי זמן של דקה ומעלה. 
גשם  אירועי  עשרה  בה  ונרשמו   ,2014 באפריל  הוקמה  התחנה 

במהלך המחקר.

בתחנה  הגשם  אירועי  התפלגות  את  מציגות  ו-1ב  1א  טבלאות 
המטאורולוגית ביוטבתה על פי כמות האירועים בכל שנת מדידה ועל 
פי כמות הגשם השנתית. בטבלה 1ג מוצגים נתוני אירועי הגשם במהלך 
עונות המחקר בהתאם למצב הסינופטי בכל אירוע ובהשוואה למדידה 
ובנחל  ביטבתה  המטאורולוגיות  בתחנות  ועוצמותיו  הגשם  עובי  של 
נחושתן. לאחר כל אירוע גשם חושב מקדם הנגר בכל אחת מהחלקות. 
נוסף על כך בכל אחד מהאירועים נעשה מעקב אחר זרימות שהתפתחו 

או שלא התפתחו בנחלים מסדר שני. 

3. ממצאי המחקר

במחקר זה נלמדו ההבדלים ביחסי גשם–נגר על גבי משטחי סלע מסוגים 
שונים, מקטעים קולוביאליים וטראסות נחל האופייניות לאזור הערבה 
הדרומית. הנתונים מוצגים בטבלה 2 ובה – בהתאם ליחידות הסלע – 
סיכום נתוני הנגר מכל הגשמים ביחידות הסלע השונות. עוצמות הגשם 
המינימלי  הסף  בהם  שהושג  לאירועים  מתייחסות  דקות  עשר  למשך 
ליצירת נגר כלשהו בכל חלקה. סף הגשם ליצירת נגר לכל חלקה נקבע 

על ידי הגשם המינימלי שהניב מעל 100 מ"ל נגר )טבלה 2). 
 באיורים שיובאו להלן מוצגים החלקות ונתוני הגשם והנגר על פי 
אירועי גשם בחלקות הגרניט, אבני החול, הסילט והגיר. איור 4 מציג 
בתמונות את החלקה על סלע הגרניט ועל גבי קולוביום של סלע גרניטי. 
מחלקות  אחת  בכל  הגשם  לכמות  ביחס  העילי  הנגר  נראה   5 באיור 
הגרניט. כמות הנגר בחלקה הסלעית גדולה באופן משמעותי בהשוואה 
יותר.  ובייחוד באירועים הגדולים  לקולוביום במרבית אירועי הגשם, 

הדבר בא לידי ביטוי במקדמי הנגר המוצגים בשתי החלקות.

חלקות הגרניט )בתמנע(: A — על גבי הסלע )חלקה B .)1 — קולוביום  איור 4: 
גרניטי )חלקה 2(

איור 4א: חלקה 2 למדידת נגר בקולוביום של גרניט

איור 4ב: חלקה 2 למדידת נגר בקולוביום של גרניט

איור 4ג: חלקה 12 למדידת נגר על גבי חלקה ארוכה של קולוביום של סלע גיר
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באיורים  המוצגים  יטבתה  באזור  הגיר  במשטחי  נראית  דומה  תמונה 
בחלקת  יותר  גבוהים  כאן  גם  הנגר  מקדמי  ו-7.  החלקות(  )תמונת   6
הסלע מאשר בחלקת הקולוביום בכל אירועי הגשם )טבלה 2( )לניתוח 
משטחי  על  נגר  ליצירת  הסף   .)2015 מאירי,  ראו  מפורט  סטטיסטי 
הסלע בגשמים בעלי עוצמה חזקה הוא 2 מ"מ. איור 8 מציג בתמונות 
את חלקות הסלע והקולוביום של אבני החול האדומות מתצורת עמודי 
שלמה. על פי הנתונים המוצגים באיורים 8א ו-9 אפשר לקבוע שמקדמי 
מאלה  בהרבה  גבוהים  שלמה  בעמודי  הסלעית  בחלקה  העילי  הנגר 
שבחלקת הקולוביום וכך גם בסלעי הסילט מתצורת שחורת )איור 10, 

טבלה 2(. איור 11 מציג את הקשר בין עובי הגשם לתפוקת הנגר בכל 
יחידות הסלע שנבדקו במחקר. 

חלקות הגיר )באזור יטבתה(: A — על גבי הסלע )חלקה 10(. איור 6: 
B — קולוביום גירני )חלקה 11(  

איור 5: יחסי גשם—נגר על חלקות הגרניט

איור 7: יחסי גשם—נגר על חלקות הגיר

חלקות אבן החול מתצורת עמודי שלמה )בתמנע(: A — על גבי הסלע  איור 8: 
)חלקה 5(. B — קולוביום של אבן חול )חלקה 4( 
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בכל  הסלע  חלקות  של  הגשם  אפקטיביות  ממוצעי  בין  השוואה  איור 11: 
האירועים ובאירועים שבהם נצפתה זרימה באפיקים מסדר שני לפחות 

בסביבת החלקות

האפקטיביות הגבוהה ביותר במשטחי הסלע נמצאה באבן החול מתצורת 
גם   ,12 באיור  כמוצג  הגרניט.  בסלע  ביותר  והנמוכה  שלמה,  עמודי 
בחלקות הקולוביאליות האפקטיביות הגבוהה ביותר היא בקולוביום של 
אבן החול מתצורת עמודי שלמה ושל חלקת סלע הגיר מתצורת חצרה. 
מקדם הנגר באירועים שבהם התפתחה זרימה על גבי משטחי הסלע נע 

בין 41% בחלקות הסלע מתצורת עמודי שלמה ל-26% בחלקות סלעי 
זרימה  מתרחשת  התברר שכאשר  כן  כמו   .)2 טבלה   ,11 )איור  הגיר 
באפיקים )מסדר שני ומעלה(, אפקטיביות הגשם בחלקות הקלאסטיות 
והטראסות נמוכה מזו שבחלקות הסלע שלידן )איורים 12, 13(. השוני 
המשקעים  כמות  שבהם  באירועים  השונות  הסלע  בחלקות  גדל  לרוב 

גדולה יותר ומתפתחת זרימה )איור 11). 

השוואה בין ממוצעי אפקטיביות הגשם בחלקות בעלות תשתית קלאסטית איור 12: 

איור 9: יחסי גשם—נגר על חלקות אבן החול מתצורת עמודי שלמה

איור 10: יחסי גשם—נגר על חלקות הסילט מתצורת שחורת )חלקות 6 ו-7(



      25 השפעת תכונות פני השטח על יחסי גשם–נגר במדבר צחיח קיצון בגשם טבעי

אפקטיביות הגשם הממוצעת בכל חלקות המחקר איור 13: 

סף הגשם המינימלי ליצירת נגר משמעותי )מעל 100 מ"ל(, כפי שעולה 
כ-4  שגודלן  הסלע  בחלקות  מ"מ   3–1 על  עומד  שנעשו,  מהמדידות 
מ"ר, ועל 1.5–9 מ"מ בחלקות הקלאסטיות )איורים 6, 8, 9, 10(. הסף 
סף  הקולוביום;  של  הצעירה  הטראסה  חלקת  של  הוא  ביותר  הגבוה 
הגשם שיצר בה נגר משמעותי עומד על 9 מ"מ. החלקות שמגיבות לכל 
 (100%( גשם הן חלקות הסלע של אבן החול מתצורת עמודי שלמה 
בחלקות  לעומתן  ו-9(.   7 )איורים   )90%( חצרה  מתצורת  הגיר  ושל 
הקולוביום אפקטיביות הגשם נמוכה בהרבה. הסיבה לכך היא שאחוז 

הגשמים שיצרו נגר משמעותי נמוך בהרבה )טבלה 2). 
המחקר בחן גם את השפעת אורך החלקה על מקדמי הנגר. כאמור 
בקולוביום  האחרות  מהחלקות  ארבעה  פי  ארוכות  חלקות  שתי  יש 
גרניטי וגירני )חלקות 8 ו-12(. בטבלה 1 ניכרת הירידה המשמעותית 
באפקטיביות הגשם בהשוואה בין החלקות הארוכות לקצרות )איורים 

11 ו-12).
ממצא נוסף של המחקר הוא עוצמות הגשם הנמדדות. לפי רישומי 
ובתחנה  נחושתן  נחל  באפיק  ההידרומטרית  בתחנה  הגשם  עוצמות 
25% מהגשמים שירדו במהלך המחקר היו  המטאורולוגית ביטבתה, 
המחקר  במהלך  השיא  עוצמת  מ"מ/שעה.  מ-14  הגבוהות  בעוצמות 
בפרק  שנמדדה  המרבית  הגשם  עוצמת  נרשמה  שם  בתמנע.  נרשמה 
באוקטובר  החריג  בשיטפון  מ"מ/שעה   97.2  – דקות  עשר  של  זמן 
2015 )איור 14(. עובי הגשם המינימלי שייצר זרימה באפיק המחקר 
7 מ"מ.  0.32 קמ"ר( היה  בחלקו העליון של נחל נחושתן )שטח של 
ביטבתה  גרניט.  סלע  ממדרונות  מורכב  הניקוז  אגן  משטח  כ-70% 
העוצמה המרבית שנמדדה במשך המחקר הייתה 69.6 מ"מ/שעה, גם 
היא בשיטפון אוקטובר 2015 )איור 14(. סף עוצמת הגשם המינימלי 
מתצורת  הגיר  בחלקות  מ"מ/שעה   5.4 היה  בערוצים  זרימה  שיצר 

גרופית.

עוצמות הגשם בסופה של 25 באוקטובר 2015 איור 14: 

4. דיון בממצאי המחקר

לאופי  בהתאם  מהחלקות  הנגר  בממצאי  נדון  המאמר  של  זה  בחלק 
הגשמים ופני השטח של החלקות, כפי שנותחו במהלך העבודה. נעסוק 
על  הגשם  אירועי  של  הקשר  ועל  הנגר  מקדם  על  הגשם  בהשפעת 

השיטפונות במרחב. 
כי  ללמוד  ניתן  החלקות,  בכל  הנגר  תוצאות  בין  משווים  כאשר 
מ"מ/שעה  מ-10  נמוכות  השיא  עוצמות  כאשר  )בפרט  קלים  בגשמים 
לעשר דקות(, יש הבדלים ניכרים בתפוקת הנגר בין החלקות, בעיקר 
ובין  עוצמה,  ובכל  גשם  בכל  כמעט  נגר  שמניבות  הסלע  חלקות  בין 

החלקות הקלאסטיות. 
בולט  הסלע  בחלקות  כי  לסכם  ניתן  החלקות,  קבוצות  לכל  ביחס 
הגיר  וסלע  שלמה  עמודי  מתצורת  החול  אבן  חלקת  בין  ההבדל 
שמייצרות נגר רב יחסית וברוב רובם של הגשמים; זאת לעומת חלקות 
הגרניט, הסילט ואבן החול מתצורת שחורת שבהן נוצר נגר רק במחצית 
2(. נתון זה שונה מהפרסום של גרינבאום  7, טבלה  מהגשמים )איור 
(1986( וגם של יאיר ולביא )Yair and Lavee, 1976(, שמצאו כי 

סלע גרניט מניב נגר רב יותר מאבן חול. 
אשר לחלקות בעלות התשתית הקלאסטית, ההערכה היא שצפיפות 
הנגר בחלקות  תפוקת  על  ניכרת  בעל השפעה  גורם  היא  הדק  החומר 
עילי.  נגר  ויותר  חלחול  פחות  יש  כן  יותר,  גבוהה  ככל שהצפיפות   –
בכלל הגשמים יש אפקטיביות גשם ממוצעת גבוהה יותר בחלקות הסלע 
מאשר בחלקות הקלאסטיות, אך אפקטיביות גשם ממוצעת דומה באותו 
)מסדר  באפיקים  זרימה  שיצרו  בגשמים  מופיעה  קולוביום  או  סלע 
ועוצמת  גשם  של  מסוים  סף  שיש  הוא  אפשרי  הסבר  ומעלה(.  שני 
הקלאסטיות  ובחלקות  נגר  מייצרות  הסלע  חלקות  אליו  שעד  גשם 
החידור  קצבי  יותר,  גדולות  הגשם  כמויות  כאשר  חידור.  תהליכי  יש 
דומים בין חלקות הסלע לחלקות הקלאסטיות, ולכן כאשר יש זרימה 
והקולוביום  האלוביום  הסלע,  חלקות  היחסית של  שיטפונית התרומה 
יחסית  אחידות  בעל  הוא  הזה  במצב  שהמדרון  היא  המשמעות  דומה. 
)פרט לאותם אזורים "בולעי" נגר, לדוגמה אזור טראסות לא מיוצבות 

או אפיק הנחל(. 
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בשתי החלקות הארוכות ביחס לכל האחרות שנבדקו במחקר נמצאה 
בסלעי גרניט וגיר פחיתה גדולה במקדם הנגר. בסלע הגרניט בחלקה 1 
לעומת חלקה 8 ובסלע הגיר בחלקה 4 לעומת חלקה 12 ניכרה פחיתה 
של מעל 70% באפקטיביות הגשם )איור 13(. ההשערה היא כי הדבר 
נגרם עקב איבודי התמסורת במהלך הזרימה שמקורם באורך החלקה. 
Gomi et al., 2008; Martinez- ( ההשערה נתמכת במחקרים שונים

 Mena et al., 1998; Stomph et al., 2002; Van de Giesen et al.,
Yair and Raz-Yassif, 2004 ;2000( שהראו הבדלים באפקטיביות 
הגשם כשמגדילים את אורך החלקה. לפי תוצאות המחקר הנוכחי, נראה 
כי איבודי התמסורת לאורך החלקה גדולים יותר כשהתשתית היא דקת-

גרגר מאשר כשהיא עשויה סלע.
זרימה  ליצירת  הדרוש  המינימלי  הגשם  שעובי  נמצא  במחקר 
שיטפונית גבוה במקצת מעובי הגשם המינימלי שיצר זרימה בנחל יעל 
(3.4 מ"מ. על פי לקח, 2003(. באזור צחיח בהר הנגב נמצא סף גשם 
מינימלי של 5.5 מ"מ ליצירת זרימה בחלקות קטנות מסדר גודל ראשון 
(0.01–0.07 קמ"ר( )וילר, 2010(. כאמור באזור המחקר הסף ליצירת 
הנגר באגן נחושתן שרובו בנוי מסלעי גרניט הוא 3 מ"מ, ובחלקות הגיר 

באזור גרופית הוא 1–2 מ"מ גשם )טבלה 2). 
 אפשר לקבוע אפוא שבאזורים הצחיחים החשופים מקרקע וצמחיה, 
במהירות  עילי  נגר  מייצרים  סלעיים,  בעיקר  מסוימים,  מדרון  חלקי 
הגשם  אירועי  מרבית  קלים.  גשמים  של  אירועים  במהלך  אפילו 
מייצרים אירועי זרימה על גבי משטחי סלע קטנים. כדי לייצר זרימה 
באגן כולו נדרשות כמויות גשם גדולות יותר ובעוצמות גבוהות יותר, 
כיוון שבגשמים הנגר העילי שעל המדרונות נבלע באפיק האלוביאלי 
ולעיתים גם בטראסות שלצידו. בטבלה 2 מוצגים כל הנתונים של אחוז 
הגשמים שהניבו נגר בכל אחת מהחלקות, אפקטיביות הגשם הממוצעת 

בכל חלקה וכמות הסף של הגשם ליצירת נגר.

5. סיכום

הטרוגניות  יש  שבעטיין  השטח  פני  תכונות  נבחנו  זה  במחקר 
באפקטיביות הגשם על פני מדרונות באזור הצחיח קיצון של הערבה 
איסוף  מחקר שכלל  מערך  בעזרת  נעשתה  התכונות  בחינת  הדרומית. 
נתוני גשמים ונגר מחלקות מדידה הנמצאות על גבי מדרונות אופייניים 
לערבה הדרומית, והן בעלות תכונות פני שטח שונות. במחקר התייחסנו 
שונים;  סלע  סוגי  פי  על  הגשם  אפקטיביות   )1( פרמטרים:  לשלושה 
אורך  השפעת   )3( סלע;  אותו  של  לקולוביום  סלע  בין  (2( השוואה 

החלקה על הזרימה המדרונית.
נתוני הגשם והנגר נאספו מעשרים אירועי גשם שהתרחשו במהלך 
 .(2015–2014  ,2014–2013  ,2013–2012( גשם  עונות  שלוש 
ולכן  המחקר,  באזור  בגשמים  ברוכות  היו  אלה  שנים  לשמחתנו, 
סוגי  נבדקו  בעבודה  שונה.  אופי  בעלי  מגשמים  רבים  נתונים  נאספו 
סלע ומדרונות שונים האופייניים לאזור הערבה הדרומית, ובהם סלעי 
גרניט, גיר ואבני חול וכן מדרונות קולוביום וטראסות נחל. המחקר כלל 
קבוצת חלקות בגודל 2.5–5 מ"ר. פרט להן הוקמו שתי חלקות בעלות 
איבודי  ו-31.5 מ"ר – על מנת לבחון   30.2  – גודל  גדול בסדר  שטח 
תמסורת במהלך הזרימה המדרונית, כתוצאה מהגדלת שטח הניקוז על 

המדרון. נתוני הגשם התקבלו ממג"זים שפוזרו סמוך לחלקות. 

שונות גבוהה נמצאה בנגר בין החלקות. בבחינת כלל אירועי הגשם 
באזור, נמצא שחלקות בעלות תשתית סלעית מייצרות כמות נגר רבה 
תשתית  בעלות  חלקות  מאשר  אירועים  של  יותר  רב  ובמספר  יותר 
זרימה  שיצרו  גשם  באירועי  טראסה(.  או  קולוביום,  )על  קלאסטית 
בערוצים מסדר שני ומעלה באזור, מצטמצמים הבדלים אלה בין חלקות 

הסלע לחלקות הקלאסטיות. 
את  ייצרה  שלמה  עמודי  מתצורת  החול  אבן  הסלע  חלקות  מקרב 
ואירוע. אחריה  הנגר הגדולה לא רק בממוצע אלא בכל אירוע  כמות 
נגר  שמניבה  חצרה,  מתצורת  הגיר  סלע  חלקת  היא  לנגר  בתרומתה 
משמעותי ב-90% מהאירועים. בפער ניכר אחריהן נמצאות חלקות אבן 
החול מתצורת שחורת וסלע הגרניט גס-הגרגר; הן מייצרות נגר בכ-
50% מהאירועים וכמות הנגר הנוצר בהן פחותה. בחלקות הקלאסטיות 
והאלוביאליות הדירוג דומה: בחלקות הקולוביום של אבן החול מתצורת 
עמודי שלמה וכן של סלע הגיר מתצורת חצרה אפקטיביות הנגר היא 
הגבוהה ביותר. אחריהן הטראסה הקדומה, קולוביום של סלע הגרניט 
האלה  החלקות  בכל  תמנע.  מתצורת  חולי  דולומיט  של  והקולוביום 
נוצר נגר משמעותי ב-30–40% מהאירועים. באירועים אלה לרוב גם 
זרמו ערוצונים מסדר שני ומעלה, כלומר כאשר מתקבל נגר באזורים 

הקלאסטיים, כנראה זורמים גם הערוצונים. 
מהגדלת  כתוצאה  המדרוניים  התמסורת  איבודי  גם  נבדקו  במחקר 
אורך החלקה באמצעות השוואה של תוצאות הנגר של חלקות בעלות 
מאפייני פני שטח דומים אולם בעלות אורכים שונים – 2 מ' לעומת 8 מ'. 
ליד   10  ,9 מס'  )חלקות  הגירי  הקולוביום  לחלקות  נעשתה  זו  בדיקה 
1, 11 בפארק תמנע(.  קיבוץ גרופית( ולחלקות סלע הגרניט )חלקות 
נמצאו אובדני תמסורת משמעותיים עם הארכת המדרון ואובדנים רבים 

יותר בסלע הגרניט מאשר בסלע הגיר. 

6. הצעה למחקרי המשך

מנת  על  קטנות  נגר  חלקות  של  בסקאלה  התמקד  הנוכחי  המחקר 
לחקור בצורה מעמיקה את רכיבי פני השטח על גבי מדרונות סלעיים 
וקלוביאליים, המשפיעים על היווצרות נגר עילי. המחקר התייחס למסלע 
ולהשפעת אירועי גשם טבעיים. כיוון שהמדרונות הטרוגניים ומורכבים 
מדויקת  בצורה  לענות  יכול  זה  אין מחקר  ומגוונים,  רבים  מפני שטח 
על אפקטיביות הגשם בשטחים נרחבים יותר. אולם הידע שנאסף כאן 
הנגר  היווצרות  תהליכי  של  יותר  מעמיקה  להבנה  בסיס  לשמש  יכול 
בקני מידה גדולים יותר של מדרון ואגן ניקוז. הידע המוצג במאמר הוא 
בסיס לחישובים של אפקטיביות הגשם באגני ניקוז קטנים בשימת דגש 
על תרומת מדרונות של משטחי סלע ושל קולוביום מסוגי סלע שונים. 
המחקר התמקד בלימוד אפקטיביות הגשם בחלקות סלע וקולוביום 
שונות, ולא עסק ברציפות הזרימה המדרונית באגן הניקוז. מכאן שאם 
אנו מחילים את תוצאות הנגר בחלקות על כל אגן הניקוז, איננו מתייחסים 
כפי  ובטראסות.  בקולוביום  הנגר  של  ה"בליעה"  לאזורי  מלא  באופן 
שמצאו לביא )1973(, ולביא ויאיר )1980(, אופיין של סופות הגשם 
הקצר וחלקי הקולוביום שבתחתית המדרון יוצרים מצב שבו באירועי 
נמוך  סיכוי  יש  הסלעיים  המדרונות  בראשי  שנוצר  לנגר  רבים,  גשם 
בלבד להגיע לאפיק. נוסף על כך יש איבודי תמסורת בזרימה על סלע 

למרחק רב )כפי שראינו בצורה מסוימת בחלקות הגרניט והגיר(.
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הזרימה בסקאלת  ניתוח  את  רעיונות למחקר המשך שיכלול  להלן 
הביניים של המדרון לשם ייעול האקסטרפולציה לאגן ניקוז:

בניית חלקות לאיסוף נגר על ערוצונים בתחתית המדרונות. לביא   .1
(1973( מראה כי ערוצונים תורמים כמות נגר ניכרת יותר מאשר 
הקולוביום שבו הם זורמים. אנו ממליצים על בניית חלקות אחדות 
שונים.  מסוגים  מדרונות  בתחתית  בקולוביום  זרימה  בערוצוני 
בדיקה זו נועדה לבדוק את ההבדלים בתפוקת הנגר של מדרונות 
הבין- החלקים  ובין  הערוצונים  בין  ההבדלים  את  וגם  שונים 

ערוציים של המדרון.
בניית חלקות בעלות שיפוע שונה באותו סוג מסלע לבדיקת תפוקת   .2
אפקטיביות  על  השיפוע  את השפעת  ללמוד  יהיה  ניתן  כך  הנגר. 

הגשם בכל אחד מסוגי הסלע.
עריכת ניסויי זרימה מצולמים בכל החלקות כדי לבדוק את מהירות   .3
מההתנגדות  גם  מושפעת  זרימה  מהירות  חלקה.  בכל  הזרימה 
לזרימה, שהיא מדד של חספוס פני השטח. מידע זה יכול לתרום 
התפתחות  בעת  במדרון  המתרחשים  השונים  התהליכים  להבנת 

נגר.
שימוש ב-LIDAR קרקעי או אווירי על המדרונות לבחינת נתיבי   .4
הזרימה עליהם ולהגדרת מידת החספוס שלהם. בעבודה זו ימופו 
נתיבי הזרימה המדרוניים ויימדד אורכם, וכך יחושב זמן הריכוז 

לאגן הניקוז.
גשמים  של  מדודים  זמן  למשכי  הריכוז  זמן  תוצאות  השוואת   .5
תאפשר לקבל בכל גשם מפה מדויקת בהרבה של האזורים השונים 

התורמים נגר באפקטיביות שונה.

חשוב מאוד לנסות ליישם את תוצאות הנגר על מידע מרחבי בקנה 
לכך  האמצעים  מרחבית.  אקסטרפולציה  באמצעות  יותר  גדול  מידה 
וגם  המדרונות  מאפייני  במדרונות,  הליתולוגיה  של  מדויק  מיפוי  הם 
הערוצים באגנים אלה באמצעות GIS ועבודת שטח. כך, ובהסתמך על 
תוצאותיו של מחקר זה, ייכללו בחישוב גם אפקטיביות הגשם בחלקות 
להציב  יש  החלקות.  מהגדלת  כתוצאה  ואובדנים  שונה  מסלע  בעלות 
בתחנות  הנרשמים  באפיקים  נגר  נתוני  כנגד  שיתקבלו  הנתונים  את 
גשם  לאפקטיביות  כיול  מפת  ליצור  יאפשר  זה  מחקר  הידרומטריות. 
במדבר צחיח קיצון באגנים קטנים. יש ביכולתו של מפתח זה לתרום 
בשיטפונות  המים  תפוקת  בהגדרת  שיסייעו  הנדסיים  לתכנונים  רבות 
שימוש  בהם  שנעשה  למפתחות  תחליף  יהיה  הוא  מדבריים.  באזורים 
כיום ושחושבו בהתבסס על מיעוט נתונים שאינם מעודכנים וברובם אף 

לא נלקחו מהמדבר הצחיח קיצון.

תודות

בהכנת  הרבה  תרומתם  על  טוב  שם  ולרחמים  שלומי  לינאי  תודתנו 
חלקות המדידה ואיסוף הנתונים לאחר השיטפונות. אנו מודים למיכל 

קדרון על הסיוע הרב בהכנת האיורים. 
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