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הקדמה

מטרת מחקר ינ לקבוע את מידת ש ע של עולות לשימור קרקע על ת וקת סחף בעמק
חרוד .לאור סחי ת קרקעות בעמק חרוד ו עולות רבות לשימור קרקע בעמק קיים ורך למדיד
לח של שיטות לשימור קרקע .זו מבו עת
ישיר של ת וקת סחף לקביעת מידת
באמ עים מדויקים ומודרניים ,כולל עברת מידע סלולרית לרשות ניקוז .ניטור מבו ע ליי
את חלקו עליון של עמק חרוד בתחנת שר רדסים .לקביעת יעילות של עולות לשימור קרקע
מבו ע ניטור בשני מיקומים :על נחל שונם ללא אמ עים לשימור קרקע ועל נחל שקדים עם
אמ עים כאל  .בנוסף מנוטר נחל חרוד .יעקב רויס בי ע את מחקר ו ניטור בין .2016-2017
מאסטרנט נדב בקין מב ע את מחקר ו ניטור כיום .בחורף נוכחי ( )2018/19נוטרו  13אירועי
זרימ בתחנת חרוד 11,אירועים בתחנות שקדים ו 9-אירועים בתחנת שונם.

תיאור הפעילות במחקר בחורף 2018/19
מחקר כולל בי וע די ום רחו ת ומדידות מ ירות זרימ במ לך אירועי נ ר .זאת בנוסף לניטור
אוטומטי של רום מים ושל ריכוזי מרח ים .כמו כן ,בתחילת עונ  ,בו עו מדידות של חתך
ו רו יל אורך של נחל ,בכל אחת מ תחנות .לדו מא ,באיור  1מו ים נתונים יאומטריים
של נחל שונם.

ידרומטרית בנחל שונם .א) מבט במעל זרימ למקטע נחל בו נמ את
איור  .1נתוני תחנ
תחנ  .ב) חתך רוחב של תחנת נחל שונם .קו ר וף מתאר את חתך מדוד ב 2016-ו קו
מקווקו מתאר את חתך מדוד ב .2018-נקוד כתומ יא בית חיישנים ) .רו יל אורך
של תחנ כ י שנמדד בקיץ .2018
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מדידות מ ירות זרימ בו עו בנחל חרוד בחורף  .2017/18בחורף  2018/19בו עו מדידות מ ירות
בנחל שקדים במס ר עומקים ובאמ עי מדיד שונים .שמונ מדידות בו עו באמ עות מ ו ים
בעומק  3.2ס"מ 10 .מדידות בו עו באמ עות מד מ ירות רדאר ( ,)SVRכל מדיד יא ממו ע של
דק (איור  .)3מתוכן  5בו עו ברום מים  20-25ס"מ 5 ,נוס ות בו עו ברום מים של  5-7ס"מ .כמו
כן בו ע בתחנ מדיד ישיר של ס יק באמ עות מד מ ירות אלקטרומ נטי חד כיווני ברום
מים של  22ס"מ וב 5-אנכים לאורך חתך רוחב .בנחל שונם בו ע מדיד ישיר של ס יק
באמ עות מד מ ירות אלקטרומ נטי חד כיווני ברומי מים של  13ס"מ וב 5-אנכים לרוחב חתך
נחל (איור  .)2מדידות ישירות של מ ירות זרימ ושל יאומטריית נחל מא שרות ל עריך
כמותית את ס יק בנחל ולקבוע עקום רום-ס יק לכל תחנ .

איור  . 2קשר עומק מים ומ ירות זרימ ממו עת .נקודות אדומות מתארות מ ירות מדוד .
קווים כחולים מתארים את קשר חזוי על י מודל אמ ירי של מנינ  .מימין :נחל שקדים.
משמאל :נחל שונם.

איור  .3מדידות מ ירות זרימ שבו עו בעזרת מד מ ירות -רדאר ( )SVRבתחנות ידרומטריות חרוד
ושקדים.
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תוצאות חורף 2018/19

משרעת עומקי מים בתחנת חרוד רדסים בחורף  2018/19נע בין  0.5מ' ל 1.96-מ' .שיא עומק
מים תרחש באירוע נ ר של  .6-8.12.2018-באותו אירוע ,ריכוז רחו ת מקסימלי י 42
ר'/ליטר .ריכוז שיא עונתי עבור תחנת חרוד רדסים וא  165ר'/ליטר .ריכוז ז נמדד
באירוע נ ר ראשון לחורף  2018/19אשר תרחש ב.21/10/2018-

בנחלים שקדים ושונם ,נרשמו ס יקות שיא של  3.1ו 4.6-מ/3שנ' ,ב תאמ  .ס יקות שיא
תרחשו ב( 7/12/2018-טבל  .)1באירוע נ ר ז נמדד ריכוז מרח ים בו ביותר בנחל שונם,
 112ר'/ליטר .בעוד בנחל שקדים נמדד ריכוז שיא של  119ר'/ליטר ב .23/11/2018-נ ח מים
כולל בתחנות שקדים ושונם וא  51ו 23-אלמ"ק ,ב תאמ  .לעומת זאת ,מכיוון ש שטח
תורם נ ר בשונם קטן מאשר בשקדים ,נ ח מים ליחידת שטח נמוך בשקדים מאשר בשונם.
עובי נ ר כולל בתחנות שקדים ושונם וא  16ו 18-מ"מ ,ב תאמ  .ת וקת סחף ליחידת שטח
עבור שקדים ושונם יא  400ו 1000 -טון/ק"מ .2כמו כן ,מבחינת עובי סחי ת קרקע א נית
ממו עת שונם בו משקדים י ( 2.5טבל  .)1אירוע נ ר ש תרחש ב 6-7/12/2018-מ וו 37%
ו 83%-מכלל ת וקת סחף לעונת  2018/19בא ני ניקוז שקדים ושונם ,ב תאמ  .איור  4מ י
את ידרו ר ים ו סדי ר ים בשני א ני ניקוז וכן את שתנות יחסי שם/נ ר במ לך סו ת
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שם ש תרחש ב. 6-7/12/2018-
שם מ יר ו רכיב עול של
לאורך כל אירוע נ ר.

ידרו ר ים בעלי מס ר שיאים .בכל שיא ,ת וב ל רק
ידרו רף תלול .יחסי נ ר /שם בו ים בשונם מאשר בשקדים

איור  .4נחלים שקדים ושונם )a .6-7/12/2018 ,ידרו ר ים (קווים ר ו ים) ,סדי ר ים (עי ולים)
ועו מות שם (כחולים) )b .עקומות מ טברות של נ ר ו שם.

סיכום ומסקנות ()2016/17-2018/19
חורף  2018/19ינו חורף שלישי בר י ות בו מבו ע ניטור בתחנות שונם ושקדים במקביל.
שיש עשר אירועי זרימ נוטרו בתחנת שקדים ו 11-בתחנת שונם .ערכי שיא בכל תקו ת
מחקר ,ן מבחינת נ ר ו ן מבחינת סחף ,נרשמו באירוע נ ר אשר תרחש ב.12-13.12.2016-
ס יקות שיא באירוע ז יו  17ו 10-מ/3שנ' בתחנות שקדים ושונם ,ב תאמ  .בנוסף ,אירוע ז
א נית ממו עת
מ וו  40%מכלל נ ר ש טבר בכל תחנ בכל תקו ת מחקר .סחי
באירוע ז יית  1.4מ"מ בתחנת שקדים ו 3.5-מ"מ בתחנת שונם .סו ות שם מתרחשות
בתחילת חורף ,בתקו ת חזר של שנתיים ומאו יינות בעו מות שם בו ות וקרקע חשו ,
אחראיות ליותר מ 90%-מת וקת סחף כללית בכל אחד מ א נים ולריכוזי מרח ים בו ים מ-
 200ר'/ליטר .על כן ,תו אות מחקר מד ישות את חשיבות בשמירת כיסוי מחי במ לך סו ות
שם מתקיימות בסתיו ובתחילת חורף.
שחושב בנחל שונם (ללא עולות שימור קרקע) וא  2000טון/קמ"ר/שנ
ק ב סחי
מקבילים ל 1.7-מ"מ ,י  2.5בו יותר מאשר בנחל שקדים סמוך בו חושב ק ב סחי של 820
טון/קמ"ר/שנ מקבילים ל 0.7-מ"מ .ק בים אלו ם בו ים ביותר שחושבו עד כ בא ן ניקוז
חקלאי בישראל .ק בי סחי כ בו ים נמדדו בישראל ובא ן ים תיכון אך ורק בא ני ניקוז
מאו יינים ברעיית יתר או חקלאות אינטנסיבית .ק בי סחי ת קרקע בו ים מא ן ניקוז
נמ א תחת עולות שימור קרקע (שקדים) מד ישים את חשיבות של יש א נית בשימור
קרקע.
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