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תקציר

המחקר בוחן תנודות ושינויים באקלים בגשמי הנגב מראשית שנות ה–60. הניתוח כלל מיפוי מרחבי 
באזור שבין קווי 100 מ"מ ו–400 מ"מ משקעים לשנה ועיבוד של נתונים חודשיים מתחנות נבחרות. 
הממצאים מראים תנודתיות בולטת עם הפחתה במשקעים ברוב האזור ב–15 השנים האחרונות. המהלך 
הבין–שנתי מראה עלייה מתונה מראשית תקופת המחקר עד ראשית שנות ה–90, וירידה תלולה יותר 
לאחר מכן, בפרט בעשור האחרון. תנודות חריפות נצפו במיקום גבול הצחיחות. עם זאת, מסתמנת 
מגמת התפשטות בלתי מובהקת של האזורים היבשים צפונה ומערבה, על חשבון אזור האקלים הים 
תיכוני, בשיעור ממוצע של 1% בעשור. העובדה שמגמת ההתייבשות מלווה במגמת התחממות, משמעותה 

שנסיגת קווי גבול הצחיחות צפונה ומערבה גדולה בפועל מזו המשתמעת מכמות המשקעים לבדה. 
התנודות בגשמי הנגב נבדקו מול שכיחות המערכות הסינופטיות והתנודות האטמוספריות בקנה 
מידה גדול. גשמי צפון הנגב ומרכזו נשלטים על–ידי השקעים הקפריסאיים, למרות ריחוק הנגב 
ממסלולם, ועל–ידי התנודות האטמוספריות השולטות במשטר החורפי באירופה ובים התיכון. גורמים 
אלה מסבירים את התנודתיות בגשמי צפון הנגב ומרכזו, אך לא מסבירים את הירידה העקבית בגשמי 

הערבה ודרום הנגב. 
היו  ואף  סוף,  ים  אפיקי  בתדירות  העלייה  למגמת  במקביל  פחתו  הנגב  ודרום  הערבה  גשמי 
נכבד  שחלק  אף  על  זאת  זו.  סינופטית  מערכת  של  שכיחותה  עם  ומובהק  שלילי  באופן  מתואמים 
מהגשמים באזור זה מתרחשים כתוצאה מהשפעתם של אפיקי ים סוף "פעילים". ממצא זה קשור ככל 

הנראה לירידה בשכיחות האפיקים הפעילים המלווים בגשם מתוך כלל אפיקי ים סוף. 
ממקור  אקלימיות  תנודות  משקפות  ובמרכזו  הנגב  בצפון  שהמגמות  כך  על  מעידים  הממצאים 
סינופטי יותר מאשר מגמת שינוי ארוכת טווח, ואילו בדרום הנגב קיימת מגמת הפחתה ארוכת טווח, 

שהבנת הגורמים לה מחייבת מחקר נוסף. 

תנודה   . אקלים  שינוי   . סינופטי  מצב   . שינוי  מגמות   . וִעתית  מרחבית  השתנות  מפתח:  מילות 
אטמוספרית . תנודה אקלימית 

החורף, ביוון, בטורקיה ובקפריסין. בישראל, הצביעה שטיינברגר 
בין  עלייה בגשמי הדרום  לצד  צפון הארץ  ]5[ על הפחתה בגשמי 

שנות ה–60 לשנות ה–90 של המאה ה–20. מחקר שבחן את מגמות 
על  הצביע   ]7[ ו–2008   1950 השנים  בין  הערבה  בגשמי  השינוי 

התייבשות מובהקת באזור צחיח קיצוני זה. 
שייחסו  יש  הנגב,  בגשמי  השינוי  למגמות  לגורמים  באשר 
בשימושי  לשינויים  ה–90  שנות  אמצע  עד  שנמצאה  העלייה  את 
המוביל  הפעלת  בעקבות  הנגב  בצפון  אלבדו  ולשינויי  הקרקע 
הציעו  אחרים   .]11 ,10  ,9[ הנגב  בצפון  החקלאות  ופיתוח  הארצי 
במספר  לגידול  היינו  בדרום,  ההגברה  למגמת  סינופטי  הסבר 
אלה  מימים  שבחלק  משום  סוף,  ים  אפיק  באזור  ששולט  הימים 
אחר  הסבר   .]9[ ובמזרחה  הארץ  בדרום  לגשמים  פוטנציאל  קיים 
יותר  גבוהה  דווקא בשכיחות  תלה את השינוי בגשמי צפון הנגב 
הנגב  עד  מתפשטים  שגשמיהן  תיכוני  ים  ממקור  מערכות  של 
והעלייה  בצפון  הירידה  במגמת  ה–90  שנות  במהלך  היפוך   .]32[

צפון  בין  המשקעים  ביחסי  התנודות  כי  ההבנה  עם  יחד  בדרום, 

מבוא
תיכוני  הים  האקלים  בין  אקלימי,  גבול  באזור  ממוקמת  ישראל 
ידוע כנתון לתנודות בין–שנתיות ותוך– זה  והאקלים היבש. אזור 
באזור  בצפונו  גובל  הנגב  המשקעים.  בכמויות  גבוהות  עונתיות 
שלושה  בתוכו  וכולל  תלול  משקעים  במפל  מאופיין  תיכוני,  הים 
הצחיח  בשנה(,  מ"מ   400-200( למחצה  הצחיח   :]6[ אקלים  אזורי 
מ"מ  מ–100  )פחות  הקיצוני  והצחיח  בשנה(  מ"מ   200-100(
בשנה(. המודלים האקלימיים, גם העולמיים וגם האזוריים, חוזים 
ובישראל  התיכון,  הים  באגן  במשקעים  והפחתה  התחממות 
בכלל זה ]15, 21, 24, 28[. טבעי הדבר שלאור התנודות הבין–שנתיות 
הגדולות המאפיינות את האזור, יהיה קשה לזהות מתוך התצפיות 

מגמות שינוי מובהקות ]25[. 
בכמויות  הפחתה  מגמת  על  מצביעים  המחקרים  מרבית 
המשקעים באגן הים התיכון, אך לא בחלק המזרחי שלו, שנמצאו 
 ]33[ ועמיתיו   Zhang לדוגמה,  השנים.  לאורך  משתנות  מגמות  בו 
התיכון.  הים  במזרח  מובהקת  שינוי  מגמת  לאתר  הצליחו  לא 
]18[ מצאו מגמת הפחתה, בעיקר בגשמי   Jones–ו  Kostopoulou
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הארץ לדרומה הן קצרות טווח, הביאו להערכה כי הגורם העיקרי 
בשימושי  הקשור  שינוי  ולא  סינופטי–דינמי  הוא  השינוי  למגמות 
הקרקע )בעיקר עלייה בלחות הקרקע כתוצאה מייעור ומפיתוח 

החקלאות בצפון הנגב( ]8[. 
שגרמו  הסינופטיות  המערכות  של  סובייקטיבי  אפיון 
עולה  בנגב,  שמצפינים  שככל  מצא  בנגב,  הגדולים  לשיטפונות 
ואילו  לשיטפונות,  תיכוניים  הים  השקעים  של  היחסית  תרומתם 
לעיקר  התורמים  הם  סוף  ים  אפיק  של  אירועים  הנגב  בדרום 
באזורנו  שכיחים  סוף  ים  אפיקי   .]17[ והשיטפונות  הגשמים 
לתנאים  הארץ.  רחבי  בכל  משקעים  ירידת  רוב,  פי  על  ומֹונעים, 
הייחודיים שבהם האפיקים הופכים ל"פעילים" ומורידים גשמים 
הסינופטיות  המערכות   .]30[ ברורים  מאפיינים  יש  משמעותיים 
מושפעות מתנודות בדפוסי זרימה אטמוספריים בקנה מידה של 
התנודות  הגדולות(.  האטמוספריות  )התנודות  קילומטרים  אלפי 
בכמויות הגשם  על התנודות  הגדולות משפיעות  האטמוספריות 
הראו  מחקרים   .]16  ,12[ הסינופטיות  המערכות  של  ב"תיווכן" 
קובעים  אלה  בתנודות  והבין–שנתיים  התוך–שנתיים  שהשינויים 
של  תנועתם  מסלולי  ואת  הופעתם  שכיחות  את  רבה  במידה 
השקעים הקפריסאיים )לדוגמה, עבור הים התיכון ]4[(. ישנן מספר 
תנודות אטמוספריות גדולות הנחשבות כשולטות במשטר החורפי 
באירופה ובים התיכון וכן בצפון הארץ ובמרכזה ]31, 34[. הקשר בינן 
נבחן  הנגב,  צפון  בגשמי  זה  ובכלל  ישראל,  בגשמי  תנודות  לבין 
לשנים  ניניו  אל  שנות  בין  נמצא  מובהק  קשר  שונים.  במחקרים 
נמצא רק מאמצע שנות ה–70  זה  כי קשר  בישראל, אם  גשומות 
הפרש  פי  על  שהוגדרה   ,)MOI( תיכונית  הים  התנודה   .]27[ ואילך 
גובה מפלס 500 הקטופסקל )hPa( בין אלג'יר לקהיר ]13[, נמצאה 
 North-Sea Caspian-Sea–מתואמת עם גשמי ישראל ]23[. תנודת ה
NCP( Pattern( נמצאה אף היא מתואמת עם התנודות במשקעים 

East-Atlantic – Western-–באזורנו ]22[. תנודה זו דומה לתנודת ה
של  משולבת  השפעה  נמצאה  כך,  על  נוסף   .]16[  )EA-WR(  Russia
ה–EA-WR והתנודה הצפון אטלנטית )NAO( על המשקעים באזורנו 
]19, 20[. יש המשערים כי קיים קשר בין המופע החיובי של התנודה 

יחסית  המרובים  לגשמים  וה–90  ה–80  בשנות  אטלנטית  הצפון 
שפקדו את צפון הנגב בתקופה המקבילה ]32[. 

הנגב  בגשמי  ושינויים  תנודות  לבחון  היא  זה  מחקר  מטרת 
בחמישים השנים האחרונות, ולהעריך את תרומתן של המערכות 

הסינופטיות ושל התנודות הגדולות למגמות השינוי בגשמים.

שיטות 
תקופת המחקר כוללת את השנים 2010-1961. אזור המחקר הוא 
בו היא 400 מ"מ  השטח שכמות המשקעים השנתית הממוצעת 
ומטה. ניתוח מגמות השינוי המתבססות על כמויות גשם חודשיות 
ושנתיות נעשה בחלקו באמצעות מיפוי )רק עבור האזור שבין קווי 

ה–400 וה–100 מ"מ( בהתבסס על כלל התחנות המדווחות. המיפוי 
המרחבי אינו כולל את דרום הנגב, את הערבה ואת אזור ים המלח 
והתנודתיות  התחנות  מיעוט  מחמת  מ"מ(,  ה–100  לקו  )מתחת 
הגבוהה המאפיינת את האזורים האלה. המיפוי נעשה באמצעות 
 IDW -( אינטרפולציה  ]14[ תוך שימוש בשיטת   ArcGIS 9.3 תוכנת 
של  יותר  מדויק  אומדן  לצורך   .)Inverse Distance Weighted

הערכים באזורים בעלי מפל משקעים חריף, בוצעה האינטרפולציה 
היחסית בגשם ]1[.  על ערכי האנומליה 

בצפיפות   )grid( סריג  נקודות  הושלכו  השנתיות  המפות  על 
נקודת סריג חושב השיפוע הלינארי של מגמת  ולכל  3 ק"מ,  של 
השתנות המשקעים לאורך תקופת המחקר ומקדם המתאם שלה. 
נותחו  המיפוי,  על  נוסף   .IDW בשיטת  כן  גם  מופו  אלה  משתנים 
נתוני 15 תחנות מייצגות ששמרו על רצף תצפיות לאורך תקופת 
המחקר. הניתוח נעשה לכל תחנה בנפרד ועבור שלושה אשכולות 
של תחנות שהוגדרו עבור צפון–מערב הנגב, צפון הנגב ופנים הנגב. 
באמצעות  נבחנה  המשקעים  בכמות  הליֵנארי  השינוי  מגמת 
נבדקו  במקביל   .Pearson פי  על  ומובהקותה  לינארית  רגרסיה 
מגמת השינוי הלינארית ומובהקותה על פי השיטה הא–פרמטרית 
של Mann-Kendall. מאחר שכיוון המגמה אינו ודאי, המובהקות 

נבחנה לפי המבחן הדו–צדדי )non-directional( המחמיר יותר. 
בין  המפרידים  האקלימיים  הגבולות  של  במיקומם  התנודות 
באמצעות  מוצגות  והצחיח  למחצה  הצחיח  תיכוני,  הים  האזור 
מיפוי התזוזות של קווי הגשם המייצגים גבולות אלה, ומוערכות 
מאזורי  אחד  בכל  הכלולים  השטחים  חישוב  באמצעות  כמותית 
על  נעשתה  אלה  גבולות  התוויית  כי  להדגיש  יש  הללו.  האקלים 
סמך כלל תחנות הגשם העומדות לרשות השירות המטאורולוגי 

ולא על סמך התחנות המייצגות במחקר לבדן. 
השינוי  ומגמות  התנודות  של  מקורן  את  להסביר  כדי 
שבין  המתאם  את  בחנו  השנתית,  המשקעים  בכמות  הנצפות 
משתנים  של  אלו  לבין  המשקעים  כמות  של  הבין–שנתי  המהלך 
העשויים להסבירו. משתנים אלה כוללים את שכיחות המערכות 
של  השונים  הטיפוסים  דהיינו  לגשם,  הרלוונטיות  הסינופטיות 
השקעים הקפריסאיים ואפיקי ים סוף, ואת עוצמתן של התנודות 
האטמוספריות הגדולות. הגדרת הטיפוסים הסינופטיים התבססה 
האטמוספריות  התנודות   .]9[ למחצה  האובייקטיבי  המיון  על 
הגדולות שההשתנות הבין–שנתית במשקעים נבחנה מולן הן: ה– 

.NCP–וה MOI–ה ,)Nino 3-4( האל ניניו ,EA-WR–ה ,NAO

המשקעים  לכמות  המשמעותיים  הגורמים  את  לזהות  כדי 
משוואות   .SPSS תכנת  באמצעות  חיזוי'  'משוואות  נבנו  השנתית, 
המנובא(  )המשתנה  השנתית  המשקעים  כמות  את  חוזות  אלה 
כפונקציה לינארית של מכלול הגורמים הפוטנציאליים )המשתנים 
המנבאים(, היינו שכיחות המצבים הסינופטיים הרלוונטיים לגשם 

ועוצמתן של התנודות האטמוספריות הגדולות. 
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תוצאות 
בכמות  הלינארית  השינוי  מגמת  של  המרחבית  התפרוסת 
לשנה  מ"מ  וה–100  ה–400  קווי  שבין  לאזור  השנתית  המשקעים 
מראה מגמה כללית של הפחתה )איור 1א(. יוצאת דופן היא עלייה 
מזערית בנגב הצפוני–מערבי. המגמה הממוצעת לאזור כולו היא 
בכל  סטטיסטית  מובהקות  ללא  לעשור,   )2%( מ"מ   4 של  ירידה 
האזור המוצג במפה. המפות העונתיות )איור 1( מצביעות על ירידה 
באביב, שמובהקת )ב–95%( בחלק ממזרח האזור. בממוצע מרחבי 
מגיע שיעור הירידה במשקעים בעונה זו ל–2.9 מ"מ לעשור, שהם 
היו  ובחורף  בסתיו  זאת,  לעומת  זו.  עונה  ממשקעי  לעשור   7.6%

מגמות השינוי מינוריות, בלתי אחידות ובלתי מובהקות. 
ירידה  משקפות   )1 )טבלה  המייצגות  בתחנות  השינוי  מגמות 
)בלתי מובהקת( במשקעים, למעט תחנות צפון–מערב הנגב שלא 
חל בהן שינוי ממשי. מגמת הירידה מובהקת )ב–95% לפי שיטת 
רמון,  מצפה  ביותר:  הצחיחות  התחנות  בשלוש   )Mann-Kendall

סדום ואילת.
לסדרת הזמן של כמויות המשקעים הותאם גם קו מגמה רב–

איברי )מדרגה שלוש(. כל התחנות, פרט לסדום, משקפות מגמת 
עלייה מתונה בחלק הראשון של תקופת המחקר ואחריה מגמת 
ירידה תלולה יותר. הירידה היא היפוך ממגמת העלייה בצפון הנגב 

שתועדה בשנות ה–90 ]10, 11, 26[. 
בחלקים הצפוניים של אזור המחקר ניכרת תנודה בסקלת זמן 
ובתחנות  באילת  ואילו   ,)decadal oscillation( שנים  עשרות  של 
תקופת  מראשית  עקבית  הפחתה  מגמת  ניכרת  בערבה  נוספות 
בסדום  גם   .]7[ הערבה  עבור  קודמים  לממצאים  בדומה  המחקר, 
בו  שחלה  האחרון,  בעשור  למעט  העקבית,  ההפחתה  ניכרת 
עלייה מזערית. סביר שהדבר נובע מאירוע גשם קיצוני שהתרחש 
באוקטובר 2004, שירדו בו 75 מ"מ )מה שגרם לכמות עונתית של 
112 מ"מ, פי שלושה מהממוצע הרב–שנתי(. יש להדגיש שגם אם 
מגמת השינוי באזור הצחיח הקיצוני היא מובהקת, הרי שהשינוי 
הוא במ"מ ספורים בלבד לעשור, ואין בכך כדי לשנות את הגדרתו 

האקלימית.
שינויים  הוא  המשקעים  בכמות  שינויים  של  ההיבטים  אחד 
בגודל השטחים התואמים את תנאי האקלים הים תיכוני, הצחיח 
ובהתחשב  קפן,  של  האקלימי  המיון  פי  על  והצחיח.  למחצה 
בטמפרטורה שנתית ממוצעת של 20 מעלות צלזיוס, גבולות אזורי 
השנתית  המשקעים  שכמות  לקווים  חופפים  בישראל  האקלים 
ואזור הביניים שבין  ו–200 מ"מ, בהתאמה,  שלהם היא 400 מ"מ 
ה–200  קווי  מיקום   .]3[ למחצה  הצחיח  האזור  הוא  אלה  קווים 
 וה–300 מ"מ לשנה נבחן בשלוש תקופות עוקבות בנות 17 שנים 
)איור 2(. ניתן לראות ששני קווי הגשם נדדו דרומה, לעבר האזור 
היבש, בין התקופה הראשונה לשנייה, אך נסוגו, ובמידה רבה יותר, 
לעבר האזור הים תיכוני בין התקופה השנייה והשלישית. המהלך 

הבין–שנתי של השטחים שכמות המשקעים השנתית בהם קטנה 
מ–200 מ"מ, נמצאת בין 200 ו–300 מ"מ וגדולה מ–300 מ"מ )עד קו 
ה–400 מ"מ(, מוצג באיור 3. המהלך מדגיש את התנודתיות הבין–

בצורת  שררה  המחקר  שנות  מחמישים  בשבע  הגבוהה.  שנתית 
המחקר  לאזור  מחוץ  אל  מ"מ  ה–300  קו  בהצפנת  שהתבטאה 
ו–1998/9,   1962/3 מתוכן,  ובשנתיים  כחולה(  עמודה  )היעדר 
הצפין  מ"מ  ה–200  קו  גם  שבה  קיצונית,  לדרגה  הבצורת  הגיעה 
אל מחוץ לאזור המחקר )נראית עמודה חומה בלבד(. מאידך גיסא, 
דרום  אל  מ"מ  ה–200  קו  הדרים   ,1964/5 ביותר,  הברוכה  בשנה 
מ"מ,  מ–200  פחות  קיבלו  המחקר  אזור  משטחי   15% ורק  הנגב, 
וזאת בהשוואה ל–60% ממנו בממוצע רב–שנתי. במהלך תקופת 
המחקר הייתה עלייה בגודל השטח הצחיח והצחיח למחצה בקצב 
ממוצע של 1% ו–0.5% בעשר שנים, בהתאמה, על חשבון השטח 
הים תיכוני, שהצטמצם בשיעור ממוצע של 1.5% בעשור. עלייה זו 

אינה מובהקת מבחינה סטטיסטית.
עלייה  משמעותה  השנתית  בטמפרטורה  שעלייה  לציין  יש 
בערכי הגבול של המשקעים המגדירים את אזורי האקלים. מכאן 
שהנסיגה  פירושה  והצפויה  הנצפית  ההתחממות  שמגמת  נובע 
מזו  גדולה  ומערבה,  צפונה  הצחיחות,  גבול  קווי  של  בפועל 
המשתמעת מכמות המשקעים לבדה. התחזיות לשינוי האקלים, 
המגמה  את  מחריפות  ולהתחמם,  להוסיף  אזורנו  עתיד  פיהן  על 

הצפויה כתוצאה מההתייבשות. 
מסבירות  מידה  באיזו  בוחן  המחקר  של  האחרון  חלקו 
המגמות  את  האזור  על  המשפיעים  האקלים  בגורמי  התנודות 
בין  הקשר  נבחן  כך  לשם  האחרונות.  השנים  בחמישים  שנצפו 
הסינופטיות  המערכות  שכיחות  לבין  השנתית  המשקעים  כמות 
בשלב  הגדולות.  האטמוספריות  והתנודות  לגשם  הגורמות 
לבין  השנתית  המשקעים  כמות  בין  המתאמים  חושבו  הראשון 
השקעים  הרלוונטיות,  הסינופטיות  המערכות  של  שכיחותן 
הקפריסאיים ואפיקי ים סוף. ערכי המתאם משתנים בין החלקים 
הגבוה  המתאם  המערכת.  לסוג  בהתאם  וכן  הנגב  של  השונים 
השקעים  מספר  לבין  הנגב  צפון–מערב  גשמי  בין  נמצא  ביותר 
אפסיים  לערכים  ויורד  ב–0.001(,  מובהק   ,R=+0.7( הקפריסאיים 
עבור סדום ואילת. הירידה במתאם מצפון–מערב לדרום ולמזרח 
החלק  ובהיות  השקעים,  מעבר  מאזור  המרחק  בהגדלת  קשורה 
שקעים  של  מעברם  בעת  הגשם  בצל  המחקר  אזור  של  המזרחי 
אלה. טיפוס השקעים שנמצא כמשפיע ביותר על הנגב הוא שקע 
קפריסאי שמרכזו ממזרח לישראל. הסיבה לכך היא שבמיקומו זה 
התיכון  מהים  לחות  המחדירה  צפון–מערבית  לרוח  השקע  גורם 
כמויות  עם  שלילית  מתואמים  נמצאו  סוף  ים  אפיקי   .]29[ לנגב 
המשקעים במרכז הנגב ובדרומו )במובהקות גבולית(, מה שמעיד 
הנגב.  של  אלה  בחלקים  גשם  מונעת  כמערכת  סוף  ים  אפיק  על 
פעילים,  סוף  ים  אפיקי  על  לנו  הידוע  את  לכאורה  סותר  הדבר 
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איור 1. מגמת השינוי 

הלינארית בכמות המשקעים 

הממוצעת )מ"מ/עשור( 

 ,Pearson( ומובהקותה

ערכים הגדולים מערך מוחלט 

של 0.28 מובהקים ב–95%( 

לעונת הגשם כולה, לסתיו, 

לחורף ולאביב בין השנים 

2009/10-1960/1 לאזור 

שבין קווי 400-100 מ"מ 

ד.אביב
30 15 0צ

ק"מ

בעמודת ימין{ {

שינוי במשקעים לעשור 
)מ"מ(

8-6
5-3
2-0

(-1)-(-3)
(-4)-(-6)
(-7)-(-9)

(-10)-(-12)
(-13)-(-15)
(-16)-(-18)

בעמודת שמאל{ {

מקדם המתאם 
)פירסון(

(-0.28)-(-0.40)
(-0.10)-(-0.27)

0.09-(-0.09)
0.27-0.10
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עין גדי

ערד
יתיר

שדרות

נתיבות
רהט

אופקים
באר שבע

דימונה

שדה בוקר

א. שנתי

עין גדי

ערד
יתיר

שדרות

נתיבות
רהט

אופקים
באר שבע

דימונה

שדה בוקר

ב. סתיו

עין גדי

ערד
יתיר

שדרות

נתיבות
רהט

אופקים
באר שבע

דימונה

שדה בוקר

ג. חורף

עין גדי

ערד
יתיר

שדרות

נתיבות
רהט

אופקים
באר שבע

דימונה

שדה בוקר

ד.אביב

עין גדי

ערד
יתיר

שדרות

נתיבות
רהט

אופקים
באר שבע

דימונה

שדה בוקר

א. שנתי

עין גדי

ערד
יתיר

שדרות

נתיבות
רהט

אופקים
באר שבע

דימונה

שדה בוקר

ב. סתיו

עין גדי

ערד
יתיר

שדרות

נתיבות
רהט

אופקים
באר שבע

דימונה

שדה בוקר

ג. חורף

עין גדי

ערד
יתיר

שדרות

נתיבות
רהט

אופקים
באר שבע

דימונה

שדה בוקר



67סערוני ועמיתיה / תנודות בגשמי הנגב

איור 2. מיקום ממוצע של 

איזוהייטות )קווים שכמות 

המשקעים השנתית שלהם 

שווה( של 300 מ"מ ו–200 

מ"מ לכל אחת משלוש 

התקופות בנות 17 שנה שבין 

השנים 2009/10-1959/60

טבלה 1. כמות המשקעים השנתית הממוצעת )מ"מ(, מקדם ההשתנות הבין–שנתית, שהוא סטיית התקן יחסית לכמות השנתית הממוצעת )%( 

והשינוי היחסי בכמות המשקעים השנתית )אחוזים לעשור( בתחנות המייצגות ובממוצע לאשכולות, על פי שיפוע קו המגמה הלינארי הפשוט 

 Mann-Kendall והא–פרמטרי בשיטת

ערכים המובהקים ב–non-directional( 95%( מודגשים, ואלה המובהקים ב–90% מסומנים בקו תחתי.

Mann-Kendall
א–פרמטרי

רגרסיה לינארית מקדם ההשתנות )%( כמות משקעים שנתית 
ממוצעת במ"מ

תחנה אשכול

+0.1 +1.5 37.1 407.5 מפלסים

2.9-צפון–מערב הנגב -2.1 40.0 360.5 בארי

-1.6 -0.4 33.9 357.6 רוחמה

-2.1 -1.6 37.0 306.5 נירים

-1.3 -0.5 35.4 358.0 ממוצע לאשכול

-2.5 -2.5 34.7 304.5 להב

צפון הנגב
-1.5 -1.3 36.2 284.7 שובל

-3.8 -3.4 32.7 232.8 אשל הנשיא

-5.5 -4.4 34.2 218.6 אורים

-3.7 -3.5 33.1 199.1 באר שבע

-3.2 -2.9 33.0 247.9 ממוצע לאשכול

-3.0 -2.9 40.3 133.4 ערד

2.7-פנים הנגב  -3.0 39.1 106.5 רביבים

-3.3 -3.2 43.7 95.1 שדה בוקר

-8.3 -7.0 41.7 74.3 מצפה רמון

-3.4 -3.7 36.8 102.3 ממוצע לאשכול

-10.6 -10.9 57.2 44.7 סדום ים המלח

 -16.4 -19.2 74.9 26.8 אילת דרום הערבה

15 10 5 0צ
ק"מ

אשקלון

קרית גת

שדרותחברון

נתיבות

רהט

אופקים יתיר

ערד

 באר שבע

קווי ה–300 מ"מ
תקופה א': 1976-1960
תקופה ב': 1993-1977
תקופה ג': 2010-1994

קווי ה–200 מ"מ 
תקופה א': 1976-1960
תקופה ב': 1993-1977
תקופה ג': 2010-1994
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איור 3. תנודות בשיעור השטח היחסי )מאזור המחקר, ר' איור 1( של התחום הצחיח והצחיח למחצה

בכך  זו  סתירה  להסביר  ניתן   .]17[ בדרום  לשיטפונות  הגורמים 
שרובם המכריע של אפיקי ים סוף אינם פעילים. 

האטמוספריות  התנודות  לבין  המשקעים  כמות  בין  המתאם 
)פרט  בינן  מובהקים  סטטיסטיים  קשרים  על  מצביע  הגדולות 
המתאמים  ומרכזו.  צפונו  הנגב,  צפון–מערב  גשמי  לבין   )NAO–ל
הקפריסאיים.  השקעים  שכיחות  עבור  שהתקבלו  מאלה  נמוכים 
הדבר אינו מפתיע בהתחשב בכך שהשקעים משפיעים ישירות על 
משטר הגשם, ואילו התנודות משפיעות עליו בעקיפין, ב"תיווכן" 
שבדרום  כך  על  לפיכך  להתפלא  אין  הסינופטיות.  המערכות  של 
הנגב והערבה, שם המתאמים בין הגשם והמערכות הסינופטיות 
נמוכים מראש, אין שום תנודה אטמוספרית בעלת מתאם מובהק 

לכמויות הגשם. 
של  ששכיחותם  כך  על  מעידות   )2 )טבלה  החיזוי  משוואות 
על  המשפיע  המובהק  הגורם  היא  ממזרח  קפריסאיים  שקעים 
ים  אפיק  של  שכיחותו  נמצאה  ובאילת  בסדום  הנגב.  צפון  גשמי 
כגורמים  שניהם  נמצאו  הנגב  בפנים  ואילו  המובהק,  כגורם  סוף 
הנגב  מצפון–מערב  יורד  המוסברת  השונות  אחוז   מובהקים. 

)40%-50%( לעבר דרומו ומזרחו )10% בסדום ובאילת(. 
ארוכת  המגמה  ואת  הבין–שנתי  המהלך  את  משווה   4 איור 

הטווח בכמות המשקעים השנתית )א(, בשכיחות השקעים ממזרח 

בכולם  )ד(.   EA-WR–וה )ג(,   NAO–ה גדולות:  תנודות  ובשתי  )ב( 
ניכר דמיון במהלך ארוך הטווח הבא לביטוי במגמה הרב–איברית 
)מדרגה שלוש(, היינו עלייה בחלק הראשון של התקופה שמגיעה 
לשיא בתפר שבין שנות ה–80 וה–90 וירידה לקראת סוף תקופת 
מפתיע  הגדולות  התנודות  שתי  של  במהלכן  הדמיון  המחקר. 
לאור היעדר מתאם ביניהן ברמה הבין–שנתית. מהלך זה משקף 
את ההשפעה הדומה שלהן על שכיחות השקעים הקפריסאיים, 

 )R( והמתאם ,)P( טבלה 2. משוואות החיזוי עבור כמות המשקעים

בין כמות המשקעים המדודה והחזויה על פי משוואת החיזוי בחמשת 

אזורי המחקר בנגב

 )R(המתאם משוואת החיזוי

0.70  P = 36.8 + 12.9LowsEast

צפון–מערב 
הנגב

0.63  P = 60.9 + 7.5LowsEast
צפון הנגב

0.60  P = 66.9 + 2.8LowsEast - 1.3 RSTcentral
פנים הנגב

0.29  P = 54.6 - 0.4RST
סדום

0.31  P = 40.4 - 0.6RSTeast
אילת

מתחת ל–200 מ"מ בין 200 ל–300 מ"מ  בין 300 ל–400 מ"מ 
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איור 4. התנודות הבין–שנתיות ומגמת השינוי, 
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הקובעים את כמות הגשמים בצפון–מערב הנגב, בצפונו ובמרכזו, 
אך לא באילת ובסדום, שהמגמה השלטת בהם היא ירידה כמעט 
עקבית. ירידה זו מתרחשת במקביל לעלייה העקבית והמובהקת 

בשכיחותם של אפיקי ים סוף ]9[. 

סיכום ומסקנות 
בחמישים  הנגב  במשקעי  ושינויים  תנודות  לאתר  נועד  המחקר 
בשכיחות  תנודות  של  השפעתן  את  ולבחון  האחרונות  השנים 
המערכות הסינופטיות ובתנודות האטמוספריות הגדולות. נמצא 
ישנן  אך  הגשם,  בכמויות  עקבית  ירידה  אין  התחנות  במרבית  כי 
בכמויות  עקבית  ירידה  שנים.  עשרות  של  זמן  בסקלת  תנודות 
המחקר.  באזור  ביותר  הצחיחות  בתחנות  רק  נמצאה  הגשם 
הסתיו  עונות  בגשמי  מינוריים  שינויים  נמצאו  לעונות  בהפרדה 
שעשוי  דבר  האביב,  עונת  בגשמי  הפחתה  ולעומתם  והחורף 

להתפרש כהתקצרות עונת הגשם. 
מובהקות מגמת השינוי תלויה בהשתנות הבין–שנתית בכמות 
ובמרכזו,  הנגב  בצפון  ל–45%   35% בין  נע  ששיעורה  המשקעים, 
באילת.  ל–75%  עד  ומגיעה  המלח  ים  באזור   50% מעל  אל  עולה 
שם  דווקא  הנגב,  בדרום  הקיצונית  הבין–שנתית  התנודה  למרות 
השינוי  כי  אם  במשקעים  הפחתה  של  מובהקת  מגמה  נמצאה 
הוא במ"מ ספורים בלבד לעשור, ואין בו כדי לשנות את הגדרתו 

האקלימית של אזור זה.
הקירוב הלינארי של מגמת השינוי באזור שבין קווי 100 מ"מ 
בממוצע   2% של  מובהקת  בלתי  ירידה  מראה  לשנה  מ"מ  ו–400 
)הבלתי  ההתפשטות  מגמת  את  תואמת  זו  מגמה  לעשור. 
חשבון  על  ומערבה,  צפונה  היבשים  האזורים  של  מובהקת( 
האזור הים תיכוני. העובדה שמגמת ההתייבשות מלווה במגמת 
התחממות משמעותה כי הנסיגה בפועל של קווי גבול הצחיחות, 
צפונה ומערבה, גדולה מזו המשתמעת מכמות המשקעים לבדה. 

בחינת מהלך מגמת השינוי, על–ידי קירוב רב–איברי )מדרגה 
בכמות  מתונה  עלייה  הראתה  המחקר,  תקופת  לאורך  שלוש( 
ה–90,  לראשית שנות  ועד  ה–60  המשקעים החל מראשית שנות 
מהלך  האחרון.  בעשור  ששיאה  מכן,  לאחר  יותר  תלולה  וירידה 
דומה ניכר בתנודות קווי הצחיחות )300 מ"מ ו–200 מ"מ לשנה(, 
שהדרימו מעט לעבר האזור היבש בין השליש הראשון והשני של 
תקופת המחקר, אך נסוגו צפונה, לעבר האזור הים תיכוני, בשליש 
האחרון שלה. ממצאים אלה מצביעים כי העלייה במשקעים בצפון 
הקרקע  בשימושי  לשינוי  שיוחסה  ה–90,  שנות  ראשית  עד  הנגב 
מאז הקמת המוביל הארצי ופיתוח חקלאות בצפון הנגב, הייתה 
למעשה תנודה אקלימית שהתהפכה ולא מגמה של שינוי באקלים. 
על–ידי  נשלטת  ובמרכזו  הנגב  בצפון  המשקעים  כמות 
זאת,  ריחוק הנגב ממסלולם. עם  השקעים הקפריסאיים, למרות 
המשקעים,  כמות  עם  שלילית  מתואמים  נמצאו  סוף  ים  אפיקי 

ים סוף  כי אפיקי  ובדרומו, עובדה שמשמעה  בפרט במרכז הנגב 
יוצרים תנאים מונעי גשם. ניתן להסביר זאת בכך שלרוב, אפיקים 
אלה מסיעים לאזור אוויר מדברי חם ויבש, ושכיחותם של אפיקי 
נמוכה  בדרום,  ולשיטפונות  לגשמים  הגורמים  הפעילים,  סוף  ים 
עשויה  הנגב  דרום  בגשמי  העקבית  ההפחתה  מזו,  יתרה  ביותר. 
במהלך  פעילים  סוף  ים  אפיקי  של  בשכיחותם  מירידה  לנבוע 
תקופת המחקר, ללא קשר לעלייה במספרם של כלל ימי אפיק ים 

סוף. נושא זה, מן הראוי שייחקר בעתיד. 
נמצא כי התנודות האטמוספריות בקנה מידה גדול, הנחשבות 
בצפון  וכן  התיכון  ובים  באירופה  החורפי  במשטר  כשולטות 
הארץ ובמרכזה, משפיעות גם על גשמי צפון הנגב ומרכזו, אם כי 
השפעתם הישירה נמוכה מזו של שכיחות השקעים הקפריסאיים. 
אינה  והערבה  הנגב  דרום  במשקעי  העקבית  ההפחתה  מגמת 
מוסברת על–ידי המגמות ארוכות הטווח של התנודות והטיפוסים 

הסינופטיים. 
בכמויות  שהמגמות  כך  על  מצביעים  זה  מחקר  ממצאי 
המשקעים ברובו של הנגב משקפות בעיקר תנודות בסקלת זמן 

של עשרות שנים, יותר מאשר מגמה ארוכת טווח. 

תודות
לישראל,  הקיימת  הקרן  של  העזבונות  לקרן  להודות  ברצוננו 
קרנות ועזבונות מקרן אמיליו סצרדוט )מענק מחקר מס' -1440

16-4-07( ולאקדמיה הישראלית למדעים )ISF, מענק מחקר מס' 
108/10( שהשתתפו במימון מחקר זה.
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תנודות בגשמי הנגב בחמישים השנים האחרונות - האם עדות לשינוי באקלים?  / עמ' 71-62 /       
הדס סערוני, ברוך זיו, רואי פרגמנט, נעם חלפון, אבנר פורשפן    

ואיזבלה אוסטינסקי–צדקי   

סיכום 
ומשמעויות 

 

וסביבה:  ה  י ג לו נכתב על–ידי מערכת אקו

מודלים אקלימיים חוזים מגמה של התחממות עולמית שעלולה לגרום להפחתה בכמות הגשמים 
באזורנו. הנגב ממוקם בצפונה של רצועת מדבריות עולמית, על גבול האזור הים התיכוני, ואם 
תתרחש הפחתה משמעותית בכמות הגשמים, היא תגרום להתפשטות המדבר אל תוך האזור הים 
תיכוני, עם כל המשתמע מכך. המאמר עוסק במשטר הגשמים בנגב ב–50 השנים האחרונות, ובוחן 
השפעות קלימטולוגיות וסינופטיות על משטר זה, מתוך כוונה לבחון אם קיים שינוי, ואם הוא 
מבטא מגמת הפחתה בכמות הגשמים. המחקר מתבסס על נתוני גשם שנמדדו בתקופה זו ב–15 
תחנות מטאורולוגיות מייצגות. ברוב תחנות המדידה לא נמצאה ירידה מובהקת סטטיסטית בכמות 
הגשם, אך זוהו תנודות בסקלת זמן של עשרות שנים. ירידה מובהקת סטטיסטית בכמויות הגשם 
נמצאה רק בתחנות הממוקמות באזור הנגב הצחיח )מצפה רמון, סדום ואילת(, אך השינוי מתבטא 
רק ב–5 מ"מ בעשור, ולכן קיים קושי להסיק מסקנות על פיו. המאמר שם דגש על התנודתיות 
במהלך הגשמים לאורך 50 השנים האחרונות, אך עם זאת מצביע על מגמות ההפחתה, גם אם 
ברובן המכריע אינן מובהקות. כמו כן מצביע המאמר על אפשרות להתקצרות עונת גשמי החורף.

שיעור הירידה בכמויות הגשמים שנמצא באזור הצחיח שנחקר, ראוי להתייחסות כאל תמרור 
אזהרה לאפשרויות שטומן העתיד. יחד עם זאת, יש לזכור כי נצפה שינוי קטן ביותר, ושלאור 
התנודתיות הבין–שנתית הרבה בגשמי האזור, ניתן יהיה לקבוע כי מדובר בשינוי מובהק רק אם 

שיעורה של מגמת הירידה יהיה לפחות 30% במהלך 50 שנה.

.
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