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שיטפון מדברי

הידרוגרף

עיבוד  מדבריים.  באזורים  ולחיים  התהום  למי  תרומתם  בשל  רב  עניין  מעוררים  מדבריים  באזורים  משיטפונות  הידרולוגיים  נתונים 
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 שטח רטוב בנקודת זמן ידועה במהלך דעיכת השיטפון. התוצאות שהתקבלו הראו התאמה טובה בין 
השינויים בגודל השטח הרטוב לבין השינויים בספיקה על 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 בפוטנציאל 
המדידה הפשוט שלו, שיכול להתבצע באמצעי חישה מרחוק מכווני זמן ומקום. כמו כן המודל הפשוט מאפשר עיבוד נתונים מהיר ויעיל.

1. הקדמה

מתחדש  מים  מקור  משמשים  מדבריים  באזורים  שיטפונות  אירועי 
מקומיות  שעונות  שכבות  ולהעשרת  העמוקים  התהום  מי  להעשרת 
ותוארו  רבות  נחקרו  ולפיכך  המדברי,  ולצומח  לחי  מים  המספקות 
בספרות. בין האתגרים הגדולים במחקר שיטפונות מדבריים נמנה שלב 
גישה  וקשיי  מריחוק  בעיקרו  נובע  הקושי  הנתונים.  ואיסוף  המדידה 
קיימים  רוב  פי  על  ולכן  אלו,  באזורים  מדידה  מכשירי  של  ותחזוקה 
מודלים שונים המנסים  איכותיים.  די  ולא תמיד  נתונים קטנים  בסיסי 
נתונים  על  נסמכים  והעשרה,  הזרימה  תהליך  את  ולאפיין  ללמוד 
השיטפון  כמקור  הגשם  מאפייני  כגון  מהתהליך,  חלק  שהם  שונים 
 (Rainfall-Runoff simulation and Flood-Routing)
 Dayan and Morin, 2006; Kidron and Pick, 2000; Lane,)
Morin et al., 2009, 2001; Sherman, 1932 ;1972(, המאפיינים 
 El-Hames and( הנחלית  והתשתית  הניקוז  אגן  של  הפיזיקליים 

 Richards, 1998; Greenbaum et al., 2001; Shamir et al.,
 Bastawesy et al.,( מאפייני זרימה של שיטפונות עבר מדודים ,)2013
 2009; Peebles, 1975; Sharma and Murthy, 1994; Shentsis
עבר  שיטפונות  שחזור   ,)and Rosenthal, 2003; Walters, 1990
 Jacoby et al.,( גבוהה  בעוצמה  שיטפונות  ולנתח  להבין  בניסיון 
 Dahan et( ומאפייני התווך הלא רווי וסוג האקוויפר הנתרם )2008
למערכות  כלליים  נתונים  אפיון  ידי  על   .)al., 2007; Shani, 2006
 Ben-Zvi, 1982; Ben-Zvi and Cohen,( אזוריות  הידרולוגיות 
1975( ובעזרת המודלים והשיטות השונים מתאפשרת הערכה של נפחי 
 Shanafield( תמסורת(  )אובדני  והעשרה  החלחול  נפחי  או  הזרימה 

.)and Cook, 2014
תלוי  והוא  זמן,  לאורך  המים  ספיקת  של  פונקציה  הוא  הידרוגרף 
בחתך הרוחבי של ערוץ הזרימה בנקודת המדידה ובגובה הזרימה. הוא 
והוא  השיטפון,  בזמן  בזרימה  והשינויים  השיטפון  מהלך  את  מאפיין 
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ג' רונן-אלירז ועמיתים2      

הידרולוגיים  חישובים  לצורך  ולהבנתו  השיטפון  לניתוח  חשוב  בסיס 
 Lane, 1972; Nash, 1957; Sharma and( של נפחי זרימה והעשרה
Murthy, 1995; Walters, 1990(. לכל נקודה ונקודה לאורך הנחל יש 
הידרוגרף מייצג שלו. התקדמות שיא ההידרוגרף מנקודה לנקודה לאורך 
הנחל מאפיינת את קצב התקדמות השיטפון לאורכו, ויכולה לשמש ככלי 
חיזוי בהתקדמות השיטפון לצורך היערכות מראש ולשם מתן התראות 
מסכנת שיטפונות. ניתן לומר שזמן ההתקדמות של שיטפון לאורך נחל 

 .)Ben-zvi et al., 1991( מתקצר ככל שעוצמת השיטפון גדלה
הידרוגרפים בנחלי אכזב מדבריים מאופיינים בהגעה מהירה לשיא 
השיטפון, ולאחריו דעיכה מתונה וארוכה יותר. אלה יוצרים לו מראה 
שהזמן  מכך  שנוצר   ,)Peebles, 1975( זווית  ישר  למשולש  הדומה 
על  דעיכתו.  עד  מהזמן  בהרבה  קצר  לשיאו,  להגיע  לשיטפון  שלוקח 
הדעיכה.  זמן  לאורך  המדידה  בנקודת  עובר  הזרימה  נפח  מרבית  כן 
בצורה  לשחזר  שניתן  קבעו  זו  תצפית  על  שהתבססו  חוקרים  כמה 
טובה הידרוגרף לשיטפון על ידי שחזור דעיכת השיטפון משיאו בלבד 
 Peebles, 1975; Ronen-Eliraz et al., 2016; Sharma and)
Murthy, 1994(. שחזור כזה איננו מייצג בהכרח שיטפונות בעוצמה 
גבוהה, מפני שבאלו על פי רוב תורמים ערוצי המשנה המצטרפים נפח 
זרימה גדול לערוץ הראשי, ולפיכך לא רק דוחים את הגעת השיא אלא 
 Greenbaum et al., 1998;( אחדים  פיקים  עם  הידרוגרף  יוצרים 

.)Greenbaum et al., 2010
אובדני תמסורת הם המים המחלחלים מנפח הזרימה העילי לאורך 
כנפחי  אליהם  להתייחס  ומקובל  הנחלית,  התשתית  תוך  אל  הנחל 
תהליכי   .)Jordan, 1977; Wilfried, 2008( לאקוויפר  העשרה 
החלחול והעשרה משתנים בזמן ובמרחב ותלויים במשתנים רבים כגון 
שיא השיטפון, משך זמן הזרימה, התשתית הנחלית, תכולת הרטיבות 
השטח  גודל  הנחל,  אורך  השיטפון,  לפני  הנחלית  בתשתית  הקיימת 
 Ben-Zvi et al., 1984; Lange, 2005;( ועוד  המחלחל  האקטיבי 
 Lerner et al., 1990; Vries and Simmers, 2002; Schwartz,
2001(. מגוון המשתנים המשפיעים על התהליך, והשינויים שלהם בזמן 
התהליך,  של  ובחיזוי  באפיון  מאוד  גדולה  מורכבות  יוצרים  ובמרחב 
 Dahan et( והמודלים המתארים אותו מורכבים מאוד. דהן ועמיתים
al., 2008( הראו שמשך השיטפון )זמן הזרימה( וגודל השטח האקטיבי 
הרטוב הם המשתנים הדומיננטיים ביותר בהשפעתם על סדרי הגודל 
של נפחי החלחול בנחלי אכזב מדבריים, מבין כל המשתנים המשפיעים 

על התהליך.
בעבודה זו מוצג מודל פשוט לשחזור השינויים בשטח הרטוב לאורך 
זמן השיטפון. בזכות הִמתאם הקיים בין גודל השטח הרטוב לבין גובה 
המודל  משמש  הנחל,  של  הרוחבי  החתך  ידוע  שבה  בנקודה  הזרימה 
בסיס נתונים יעיל לשחזור הידרוגרף משיטפון, בהנחה שהשינוי בשטח 
נתון.  שיטפון  בזמן  המורפולוגי  מהשינוי  הגודל  בסדרי  שונה  הרטוב 
מדידות של השטח הרטוב בזמן שיטפון יכולות להתבצע באמצעי חישה 
מרחוק מכווני זמן ומקום בהתאם לאירוע, ולפיכך איסוף הנתונים יכול 
להיות פשוט יותר. בהנחה שהפרמטרים העיקריים המשפיעים על סדרי 
הגודל של החלחול וההעשרה הם גודל השטח הרטוב ומשך זמן הזרימה, 
ייתכן שיפותח במחקר עתידי מודל ישיר בין גודל השטח הרטוב לבין 

נפחי החלחול וההעשרה.

2. אזור המחקר

עד   40 כביש  שבין  במקטע  פארן  נחל  במורד  מתמקד  המחקר  אזור 
נחל  במעלה   .)1 )איור   90 כביש  באזור  ערבה  לנחל  וניקוזו  מוצאו 
פארן ועד למקטע זה תוואי הנחל מגיע למאות מטרים רוחב. בקטע זה 
מתכנס הנחל לרוחב של כמה עשרות מטרים לאורך ק"מ אחדים, עד 
אשר הוא נפתח שוב לנחל רחב של מאות מטרים ונשפך לנחל ערבה. 
את  זיכתה  בודדים  מטרים  לרוחב של עשרות  זה  במקטע  התכנסותו 
זה מצטרף אליו  המקטע הזה בכינוי "צוואר הבקבוק". בתוך מקטע 

נחל ציחור )כ-166 קמ"ר( מעט לפני שהוא נפתח שוב לערוץ רחב. 

אזור המחקר. מורד נחל פארן בין כביש 40 לכביש 90 איור 1: 

האקלים באזור המחקר מוגדר צחיח קיצון עם ממוצע משקעים שנתי 
של 30 מ"מ, פוטנציאל אידוי עד 2,000 מ"מ בשנה וטמפרטורה שנתית 
השיטפונות  אירועי  את  המאפיינים  הגשמים   .24-23C° של  ממוצעת 
סינופטיות  למערכות  ומעט  פעיל  סוף  ים  לאפיק  רוב  פי  על  קשורים 
 Dayan and Morin, 2006; Kahana et al., 2002;( אחרות 

 .)Kidron and Pick, 2000; Sharon, 1972; Ziv et al., 2005
בגלל  נרחבים  לסקרים  פארן  נחל  זכה  וליתולוגית  גיאולוגית 
 Golts and( תרומתו הגדולה למי התהום בעיקר באזור גרבן כרכום
 Rosenthal, 1998; Shentsis and Rosenthal, 2003; Shentsis
פארן  נחל  להצטרפות  ועד  הבקבוק  צוואר  מאזור   .)et al., 1998
זורמים המים על תשתית  לגרבן כרכום(,  )הקטע העוקב  לנחל ערבה 
אלוביאלית דקה בעובי של עד עשרות מטרים של קונגלומרט ערבה, 
היושב ישירות על חבורת עבדת ובכך יוצר רצף הידראולי בין השכבות.

3. שיטות ונתונים

המחקר המוצג מציע שיטה חדשנית לשחזור הידרוגרף של שיטפונות 
בסדרי גודל קטנים ובינוניים על בסיס השינויים בשטח הרטוב במהלך 
משיטות  המתקבלות  לתוצאות  בהשוואה  וזאת  השיטפון,  דעיכת 
המים  רשות  אנשי  ידי  על  סופקו  ההידרומטריים  הנתונים  מקובלות. 
וכוללים  פארן,  בנחל  הבקבוק"  "צוואר  ההידרומטרית  מהתחנה 
הידרוגרף ונפח זרימה כולל עבור כל אחד משני השיטפונות שאירעו 
של  ומדידות  העדינה  הטופוגרפיה  מיפוי  וב-30.4.2011.  ב-4.4.2011 
גודל השטח הרטוב נמדדו במיוחד עבור מחקר זה במהלך השיטפונות 

בחודשים אפריל–מאי 2011.



      3  גודל השטח הרטוב בשיטפון כבסיס לשחזור הידרוגרף בדעיכתו

מיפוי הטופוגרפיה העדינה של השטח  3.1
שונים  גודל  מסדרי  באפיקים  משופע  האכזב  הנחל  ערוץ  בסיס 
ובכך  הזרימה,  את  המנתבים  ושיפועים  "חריצים"(  בהמשך  )מכונים 
מיפוי  האקטיבי.  הנחל  ערוץ  בתוך  הרטוב  השטח  גודל  את  מכתיבים 
בסמוך  מ"ר   200x200 של  בשטח  הנחל  של  העדינה  הטופוגרפיה 
לתחנה ההידרומטרית צוואר הבקבוק התבצע באמצעות ליידר קרקעי 
עמדות  משלוש  רדיאלית  סריקה   ."Lecia Scanstation 2" מסוג 
שונות בוצעה בצפיפות דיגום של 1 ס"מ. בתוכנת ARCGIS בוצעה 
 2.5 של  ברזולוציה  דיגיטלי  שריג  להפקת   IDW מסוג  אינטרפולציה 

ס"מ/פיקסל מתוך אוסף הנקודות שיובא לתוכנה. 

מדידת השטח האקטיבי הרטוב  3.2
השינויים  אחר  למעקב  שונים  מקטעים  ארבעה  נבחרו  הנחל  לאורך 
הבקבוק  צוואר  לתחנת  הסמוך  מהשטח  החל  הרטוב  השטח  בגודל 
ושלושה מקטעים נוספים במורד הנחל. מדידת השטח האקטיבי הרטוב 
 Trimble" מסוג GPS בוצעה בזמן השיטפון באופן קרקעי באמצעות
של  במקלט  מאובזרת  זו  מערכת   ."GeoExplorer 2005 GeoXT
 Global Navigation Satellite" אזורית  לוויינים  ניווט  מערכת 
תוואי  אחר  מעקב  ס"מ.   10 של  דיוק  ומאפשרת   GNSS  "System
הזרימה המקסימלי ותוואי הזרימה בזמן דעיכת השיטפונות באמצעות 
ה-GPS יצרו פוליגונים להגדרת השטח הרטוב בשתי נקודות זמן בכל 
הרטוב  השטח  גודל  נגזרים  הפוליגונים  מתוך  השיטפונות.  משני  אחד 

המקסימלי וגודל השטח הרטוב בזמן נתון בדעיכת השיטפון. 

4. מודל

הקדמה  4.1
לאפיון  כללי  מודל  של  ישיר  המשך  הוא  זו  בעבודה  המוצג  המודל 
האקוויפר  של  וההעשרה  החלחול  תהליך  של  השונים  השלבים 
משיטפונות באזורים מדבריים )Ronen-Eliraz, 2013(. המודל הכללי 
מתבסס על סדרה הנדסית יורדת )Dody et al., 2001(, כאשר אופן 
התהליך  של  השלבים  כל  לתיאור  מתאים  נמצא  הסדרה  של  הדעיכה 
כולל תיאור דעיכת הידרוגרף )Ronen-Eliraz et al., 2016(, אובדני 
התמסורת )Ronen-Eliraz et al., 2013(, שינויים במפלסי מי התהום 
ושינויים בשטח הרטוב. השינוי מחושב בשטח האקטיבי הרטוב לאורך 
טוב  מתאם  שקיים  הנחה  מתוך  הכללי.  המודל  על  בהתבסס  השיטפון 
משוחזר  נקודה,  באותה  ההידרוגרף  לבין  הרטוב  בשטח  השינוי  בין 

ההידרוגרף על בסיס השינויים בשטח הרטוב. 

המודל לחישוב השינויים בשטח הרטוב לאורך השיטפון  4.2
בשיא  הרטוב  האקטיבי  השטח  גודל  שיטפון  בזמן  אכזב  נחל  בערוץ 
סופית  לדעיכה  עד  ויקטן  יצטמצם  והוא  ביותר,  הגדול  יהיה  השיטפון 
השיטפון  זמן  לאורך  הרטוב  השטח  בגודל  השינויים  השיטפון.  של 
 Ben-Zvi,( פרופורציונליים לשינויים בספיקת המים לאורך השיטפון
הידרוגרף  )Peebles, 1975(, שצורת  פיבלס  1982(. במחקרו הראה 
של שיטפון בערוץ נחל מדברי אכזב מיד לאחר הספיקה המקסימלית, 
פיבלס  ידי  על  אופיינה  הצורה  עצמה.  על  החוזרת  דעיכה  צורת  היא 

(Peebles, 1975( כמשולש בעל קודקוד חד אשר הפאה האחת שלו 
יותר. משמעות  ומתונה  יותר  ואילו הפאה השנייה ארוכה  חדה מאוד, 
צורת הידרוגרף זה היא שרוב זמן השיטפון נמצאת הספיקה בתהליך 
דעיכה, ולפיכך מרב המים הזורמים בשיטפון עוברים בזמן זה. מאחר 
את  נתאר  לספיקה,  פרופורציונלי  הרטוב  האקטיבי  השטח  שגודל 
השינויים בגודל השטח הרטוב מהרטבה מקסימלית ועד לדעיכה סופית 
יורדת  הנדסית  סדרה  ידי  על  הידרוגרף  דעיכת  לתיאור  דומה  באופן 

 .)Ronen-Eliraz et al., 2016)
כדי לחשב את הסדרה ההנדסית המתארת את השינויים בגודל השטח 
כסדרת  הבודד  השיטפון  אל  נתייחס  השיטפון,  בזמן  הרטוב  האקטיבי 
זמן, ונחלק את משך זמן השיטפון למספר קטעי זמן קצרים כרצוננו. 
כשמדובר בשיטפונות בפארן נוח לדבר על מקטעי זמן של שעה אחת 
Dt, ועד רצף של 10–15 שעות משיא השיטפון ועד דעיכתו  = כלומר 1
 ,Amax המקסימלי  הרטוב  האקטיבי  השטח  לנו  ידוע  כאשר  הסופית. 
ושטח אקטיבי רטוב בזמן נתון וידוע בדעיכת השיטפון Ati, ניתן לחשב 
בין כל שני  q, שהוא למעשה המנה הקבועה  את המקדם של הסדרה 

איברים סמוכים, על ידי המשוואה:

השינוי  את  לחשב  ניתן  היורדת,  ההנדסית  הסדרה  למודל  בהתאם 
בשטח הרטוב ביחידת זמן אחת At1, על ידי המשוואה:

לאחר חישוב השינוי בשטח הרטוב ביחידת הזמן הראשונה, בהינתן 
הסדרה  ומקדם  בסדרה(  הראשון  )האיבר  המקסימלי  הרטוב  השטח 
q, ניתן לחשב את גודל השטח הרטוב בכל זמן לאורך הדעיכה כאחד 

מאיברי הסדרה ההנדסית היורדת, על ידי המשוואה:

מידע  היא  זמן  לאורך  הצגת השיטפון כסדרה של שטחים רטובים 
המקביל לסדרת ספיקות לאורך זמן או בשמה המקובל: הידרוגרף.

5. תוצאות ודיון

שינויים בגודל השטח האקטיבי הרטוב  5.1
המייצגים  שינויים  הם  זמן  לאורך  הרטוב  השטח  בגודל  שינויים 
את השיטפון במרחב כולו לאורך זמן, כפי שאומנם מתרחש בתהליך 
נמדדו  השיטה  יכולות  בדיקת  ולצורך  המחקר  ביצוע  בזמן  עצמו. 
שאירעו  השיטפונות  בשני  פארן  נחל  לאורך  שונים  מקטעים  ארבעה 
בתאריכים 4.4.2011 ו-30.4.2011 )איור 2 מקטעים עליונים ומקטעים 
השיטפונות  בשני  שנמדדו  המקטעים  ארבעת  בהתאמה(.  תחתונים 
חופפים במיקומם הגיאוגרפי כך שניתן להשוות בין אותו מקטע בשטח 
הרטוב המקסימלי משני השיטפונות. המדידות התבצעו במהלך דעיכת 
השיטפון, שעות ספורות לאחר שיאו, כך שתוואי השטח הזורם בעת 
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בבירור  נראו  שסימניו  המקסימלי,  הרטוב  השטח  ותוואי  המדידה 
באיור 2 )מסומנים בקו מרוסק אדום ותכלת בהתאמה(, נמדדו באותו 
לעיל, מדידת השטחים הפיזית התבצעה בשני  כפי שתואר  זמן.  פרק 
נמדדו שמונה  הכול  ובסך  לכל שיטפון,  זמן  נקודות  שיטפונות בשתי 
פוליגונים שונים בארבעה מקטעים בשני שיטפונות. באיור 2 ובטבלה 
1 מוצגים הנתונים המדודים באופן השוואתי. ניתן לראות שבהשוואה 
של אותו מקטע בין שני השיטפונות השונים, הגודל הרטוב המקסימלי 
בשיטפון  שנמדד  המקסימלי  מהשטח  גדול   30.4.2011 בשיטפון 
גדול  היה  ב-30.4.2011  שהשיטפון  להניח  ניתן  ולפיכך   ,4.4.2011

יותר. 

הרטובים  השטחים  את  המייצגים  הפוליגונים  עם  המקטעים  ארבעת  איור 2: 
המקטעים  ארבעת  שונים.  שיטפונות  שני  לאורך  זמן  נקודות  בשתי 
הגבהים.  מפת  על  מסומן  ומיקומם  חופפים,  והתחתונים  העליונים 
והמקטעים התחתונים   ,4.4.2011 בשיטפון  נמדדו  העליונים  המקטעים 
את  מייצגים  בכחול  המסומנים  השטחים   .30.4.2011 בשיטפון  נמדדו 
שיא השיטפון, והקטעים המפוספסים באדום מייצגים נקודת זמן נוספת 

בדעיכת השיטפון

גודל השטחים הרטובים של ארבעת המקטעים שנמדדו  טבלה 1: 
בשני השיטפונות   

השינויים בגודל השטח הרטוב על פי השטחים המדודים והמודל  5.2
השטחים הרטובים שנמדדו בשתי נקודות זמן לאורך דעיכת השיטפון 
פי  על  מקטע  באותו  השיטפון  דעיכת  לחישוב  הדרושים  הנתונים  הם 
לדעיכה  יחסית  המחושבת  הדעיכה  את  לבדוק  כדי   .)3 )איור  המודל 
זמן  לאורך  מדידות  השיטפון.  זמן  כל  לאורך  מדידות  דרושות  מדודה 
קיימות רק עבור המקטע הראשון שנמצא בסמוך לתחנה ההידרומטרית 

בצוואר הבקבוק, ולפיכך ההשוואה שלהלן מתייחסת רק אליו.

הסימונים  השיטפון.  דעיכת  מודל  פי  על  לזמן  הרטוב  השטח  דעיכת  איור 3: 
הכחולים מייצגים את מקטע 1, הסימונים הירוקים מייצגים את מקטע 
2, הסימונים הסגולים מייצגים את מקטע 3 והסימונים הכתומים מייצגים 
את מקטע 4. הקווים הרציפים עם הסמנים המלאים מייצגים את שיטפון 
4.4.2011, והקווים המקווקוים עם הסמנים הריקים מייצגים את שיטפון 

30.4.2011

גובה  את  ברציפות  מדדה  הבקבוק  צוואר  ההידרומטרית  התחנה 
4.4.2011 ו-30.4.2011, כך שקיימים  השיטפונות שאירעו בתאריכים 
לא  זמן  של  )באינטרוולים  לזמן  השיטפון  גובה  על  רציפים  נתונים 
קבועים( באזור תחנת צוואר הבקבוק. כפי שהוצג לעיל בפרק "שיטות 
באמצעות  בוצע  התחנה  באזור  העדינה  הטופוגרפיה  מיפוי  ונתונים", 
בליווי  בנחל  מסוים  בחתך  השיטפון  גובה  ידוע  כאשר  קרקעי.  ליידר 
מיפוי של הטופוגרפיה העדינה, ניתן להגדיר מה היה השטח הרטוב ואילו 
שינויים חלו בו לאורך זמן בהתאם למפה ולגובה המדוד. לצורך הצגה זו 
ולשם בחינת המודל נקרא השטח שלהלן "שטח רטוב מדוד על פי גובה 
הידרוגרף ומפה". סדרת דעיכה של השטח הרטוב המדוד על פי גובה 
הטופוגרפיה  מיפוי  נעשה  רק בשטח שבו  ומפה התאפשרה  הידרוגרף 
העדינה. החיתוך בין השטח שעבורו נעשה מיפוי הטופוגרפיה העדינה 
 GPS ידי  על  השיטפון  בזמן  שנמדד  השטח  עם  גבוהה(,  )ברזולוציה 

במקטע 1, מוצג באיור 4. 

טופוגרפיה עדינה של אזור התחנה ההידרומטרית צוואר הבקבוק בנחל  איור 4: 
פארן )מתוך רונן-אלירז, 2013(
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יש  המודל  לבחינת  והוגדר  שנמדד  המסוים  שבשטח  לראות  ניתן 
אף  השיטפונות,  שני  של  המקסימלי  השטח  בין  מלאה  כמעט  חפיפה 
גם  זו  חפיפה  לראות  ניתן  יותר.  גדול  היה  ב-30.4.2011  שהשיטפון 
הסיבה   .1 מקטע  של  הדרום-מזרחי  בחלק  הזרימה  בנתיב   2 באיור 
לחפיפה נובעת מכך שנתיב הזרימה המרכזי מתנקז בנקודה זו לערוץ 
יותר  גבוהה  הזרימה  כאשר  אלו  בנסיבות  יותר.  ועמוק  יותר  דרומי 
הרטוב  בפוליגון  שמשתקף  כפי  יותר,  גדול  שטח  על  מתפרסת  היא 
המקסימלי, ואילו מתחת לגובה זרימה מסוים מתנקזת הזרימה לערוץ 
זרימה  ושטח  מקסימלי  זרימה  שטח   ,1 מקטע   ,2 )איור  עמוק  אחד 
זה  זהו למעשה ערוץ הזרימה המרכזי בחתך  זמן בהתאמה(.  בנקודת 

של הנחל. 
גדול  היה  ה-30.4.2011  של  בשיטפון  המקסימלי  שהשטח  אף 
 GPS-ה ידי  על  שנמדדו  החופפים  הקטעים  שני  בין  ההשוואה  יותר, 
יותר  גדול  גבי מפת הטופוגרפיה העדינה, מצביעה על קטע רטוב  על 
דווקא בזרימה מתאריך 4.4.2011 )איור 5(. באיור מייצגים הריבועים 
ידי  והריבועים הסגולים את השטחים הרטובים שנמדדו על  האדומים 

ה-GPS בשיטפונות מה-4.4.2011 וה-30.4.2011 בהתאמה. 
 GPS-אשר מייצג ערכים מדודים מה ,Y בהשוואת ערכיהם על ציר
של  המקסימלי  שהערך  לראות  ניתן  המודל,  באמצעות  ומחושבים 
הריבוע האדום גדול מערכו המקסימלי של הריבוע הסגול. לעומת זאת 
X, המייצג את הגודל על המפה המתקבל  בהשוואת הערכים על ציר 
מהריבוע  גדול  מקסימלי  לערך  מגיע  הסגול  הריבוע  השיטפון,  מגובה 
מגודל  כ-1%  על  ועומד  מאוד  קטן  ההפרש  המקרים  בשני  האדום. 
השטח, ולכן ניתן לשייך אותו לשינויים קטנים בנתיב הזרימה הכללי או 
לשגיאת מדידה או סטייה בחפיפה על המפה בין הפוליגונים ממקורות 

שונים )GPS וליידר קרקעי(. 

הידרוגרף  גובה  פי  על  המדוד  הרטוב  השטח  בין  ההתאמה  מידת  איור 5: 
ומפה לבין השטח הרטוב המחושב על פי המודל ושטח מדוד בשתי 
הסמנים  הבקבוק.  צוואר  לתחנת  בסמוך   1 מקטע  עבור  זמן  נקודות 
מייצגים  הירוקים  והסמנים   ,4.4.2011 שיטפון  את  מייצגים  הכחולים 
את  מייצגים  והסגולים  האדומים  הריבועים   .30.4.2011 שיטפון  את 
ה-4.4.2011  של  השיטפונות  במהלך   GPS-ה עם  המדידה שהתבצעה 

וה-30.4.2011 בהתאמה

גובה  פי  על  המדוד  הרטוב  השטח  גודל  בין  המתקבלת  ההתאמה 
מצביעה  המודל,  פי  על  המחושב  השטח  גודל  לבין  ומפה  הידרוגרף 
כשהשיפוע   ,4.4.2011 בשיטפון  המודל  של  יותר  גבוהה  הערכה  על 

קטנה  הערכה  ואילו  בכחול(,  מודגשת  )משוואה  מ-1  גדול  הישר  של 
יותר של המודל בשיטפון 30.4.2011, כשהשיפוע של הישר קטן מ-1 
)משוואה מודגשת בירוק(. בשני המקרים מידת ההתאמה גבוהה ועומדת 

=R2 בהתאמה. =R2 ו-0.92 על מקדם מתאם 0.97

שגיאות מדידה  5.3
ידי  על  קרקעי  באופן  התבצעה  השטחים  מדידת  לעיל,  שהוצג  כפי 
נותרו  שסימניו  המקסימלי  השטח  גודל  את  כללה  זו  מדידה   .GPS
בולטים בשטח בזמן המדידה, וכן את מדידת השטח בזמן נתון במהלך 
לייצג  אמור  השיטפון  במהלך  שנמדד  השטח  גודל  השיטפון.  דעיכת 
נקודת זמן בשיטפון, ואולם הוא נמדד על טווח של זמן )כ-20 דקות 
למקטע(. הבדל זה )ייצוג השטח הרטוב בנקודת זמן לעומת מדידתו 
גודל  בין  המתקבלת  לסטייה  לגרום  יכול  זמן(  טווח  לאורך  בפועל 
השטח המיוחס לנקודת זמן לבין השטח עצמו שנמדד בפועל. סטייה 
הנגרמת מעניין זה ניתנת לפתרון פשוט יחסית, באם תיושם השיטה 
באמצעי חישה מרחוק כמו הצבת מצלמה על בלון צפלין. מקור נוסף 
לשגיאות במדידות שתוארו יכול להיגרם מסטיות גיאוגרפיות קטנות 
השטחים  מדידת  כאמור  מדידה.  מכשירי  במגוון  משימוש  הנובעות 
השטח  תוואי  מיפוי  ואילו  ידני,   GPS באמצעות  בוצעה  הרטובים 

העדין התבצע על ידי ליידר קרקעי. 

שחזור הידרוגרף  5.4
הרטוב  השטח  בגודל  השינויים  בין  המתקבלת  הטובה  ההתאמה 
המחושבים על פי המודל מחד גיסא, לבין השינויים בגודל השטח הרטוב 
המדוד על פי גובה הידרוגרף ומפה מאידך גיסא, מצביעה על אפשרות 
ההידרוגרף  נתוני  שימשו  לעיל  שתואר  במקרה  ערך.  בעלת  יישומית 
כנתוני בסיס מדודים במקום שבו אכן קיימת תחנה הידרומטרית בשטח. 
בפועל, כפי שצוטט כבר בהקדמה, ברוב המקרים יש לנו חוסר בתחנות 
באחזקתם  הקושי  בגלל  מדבריים,  באזורים  בייחוד  הידרומטריות, 
ובתפעולם. ככורח יוצא מזה יש לנו על פי רוב חוסר בנתונים מדודים. 
שינויים בשטח הרטוב כפי שהוצגו לעיל, ניתנים לחישוב פשוט יחסית 
באמצעות המודל, באם ידוע גודל שטח רטוב מקסימלי וגודל שטח רטוב 
בנקודת זמן במהלך דעיכת שיטפון. מכאן שאם אוספים נתונים של גודל 
טופוגרפיה  מפת  קיימת  שעבורו  רצוי  באזור  בשיטפון  הרטוב  השטח 

עדינה, ניתן לשחזר גרף של דעיכת השיטפון. 

6. סיכום ומסקנות

שיטפון  של  הרטוב  בשטח  השינויים  לשחזור  מודל  הוצג  זו  בעבודה 
על  מתבסס  המודל  אכזב.  מדברי  נחל  כמייצג  פארן,  נחל  בערוץ 
פונקציית סדרה הנדסית יורדת, שנמצאה מתאימה גם לשחזור דעיכת 
הידרוגרף של שיטפון. לצורך שחזור השינויים בשטח הרטוב באמצעות 
המקסימלי,  ההרטבה  שטח   )1( בלבד:  נתונים  שלושה  נדרשו  המודל 
בנקודת  נוסף  מדוד  הרטבה  ו-)3( שטח  המקסימלי,  ההרטבה  (2( זמן 
זמן מסוימת בדעיכת השיטפון. השינויים בשטח הרטוב כפי שחושבו על 
ידי המודל היו בסטייה של ±1% מהשינויים המדודים עם מקדם מתאם 

 .R2= גבוה )ממוצע( 95
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באזור  שיטפון  של  מהלך  מייצג  הרטוב  בשטח  השינויים  שחזור 
שיטפון.  מאירוע  הידרולוגיים  לנתונים  בסיס  משמש  ולפיכך  מדברי, 
גודל השטח הרטוב המקסימלי שסימניו ברורים גם כמה שעות לאחר 
שהחל השיטפון לדעוך, וגודל השטח הרטוב בנקודת זמן כלשהי במהלך 
מדידה  מכשירי  בהתקנת  צורך  בלי  למדידה  ניתנים  השיטפון,  דעיכת 
לפני השיטפון עצמו. מנגד, כדי לבצע את המדידה של השטחים באופן 
יעיל ועל מנת ליישם את השיטה בפועל, רצוי שמדידת השטחים תתבצע 
)מפה  עדינה  טופוגרפיה  מפת  בהינתן  מרחוק.  חישה  של  באמצעים 
יכולים השטחים המדודים לשמש סמנים לשחזור  ברזולוציה גבוהה(, 
הידרוגרף של שיטפון, נפחי זרימה וחישובים של נפחי חלחול והעשרה 

של המים מתוך השיטפון. 
נתונים  להערכת  חדשנית  אפשרות  מעלה  לעיל  המוצגת  העבודה 
הידרולוגיים משיטפונות באזורים מדבריים. הרעיון עדיין ראשוני, ולא 
נבדק בצורה מספקת בשל מיעוט נתונים, ועל כן כדי להפוך אותו לכלי 
במאמר,  שהוצגו  כפי  השיטה  מגבלות  המחקר.  את  להמשיך  יש  יעיל 
קשורות בגודל השיטפונות הניתנים לשחזור, בצורך במיפוי ברזולוציה 
גבוהה, וביכולת לעקוב אחרי שלבים שונים במהלך השיטפונות עצמם. 
למרחב  זמינים  נתונים  בהפקת  הוא  כזו  שיטה  בפיתוח  הגדול  היתרון 
החישה  שאמצעי  בתנאי  זאת  ומרוחקים,  מדבריים  אזורים  של  גדול 

מרחוק ייתנו מענה טוב למדידת השטחים.
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