גיאומורפולוגיה – מכניקה ואבולוציה של נוף ,ד"ר איתי חביב ,סתיו
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נושא  - 1מבוא והיסטוריה:
בגיאומורפולוגיה שואלים למעשה ארבע שאלות מרכזיות:
.1
.2
.3
.4

איך תבניות גיאומורפיות נוצרות בפני השטח ומה הן מספרות לנו על תהליכים?
איך נופים משפיעים ומקליטים לנו אקלים וטקטוניקה?
מהם חוקי ההובלה ששולטים בהתפתחות פני השטח בכדור הארץ?
איך הריאקטור הביו-גיאוכימי של פני השטח של כדור הארץ מגיב לנופים ומעצב אותם?

הנופים למעשה מבטאים את האינטראקציה בין הליתוספרה לאטמוספרה.

𝑂  𝜕18משקף את ההעשרה של האיזוטופ הכבד על חשבון האיזוטופ הקל בפורמניפרים ימיים והוא מהווה שיטה
חשובה לחישוב שינויי אקלים .ערכי 𝑂  𝜕18אינם קבועים בזמן ,ובפרק זמן של  5,000,000השנים האחרונות ניתן
לראות הכבדה חדה בערכים אשר מייצגת שינוי משמעותי באקלים כדור הארץ – הוא נעשה קר יותר .כמו כן,
18
בקומפילציה גלובלית של שטפי סדימנטים ניתן לראות קפיצה משמעותית בשטפים שמתאימה לרקורד של 𝑂 𝜕.
כלומר ,שינוי אקלימי בסקלה גלובלית מהווה טריגר לעלייה בקצבי הארוזיה בסקלה גלובלית.
אם הארוזיה איננה פזורה בצורה הומוגנית במרחב (כלומר אם יש עמק וקרחון שזורם בתוכו) ,לא ניתן להעריך
שתהיה יותר ארוזיה בקרקעית העמק מאשר בפסגות ושהרליף המקומי יגדל .כמו כן ,איזוסטסיה עשויה לגרום
להגברת קצב התרוממות עקב כך.

באופן כללי ,הנוף מורכב מערוצי נחלים ,ממדרונות ומפרשות מים .ישנם תהליכים ייחודיים לסביבה ספציפית
וקיימת אינטראקציה בין האלמנטים הללו .הנחלים קובעים את תנאי הגבול להתפתחות מדרונות (כלומר אם הנחל
מתחתר מהר ,שיפוע המדרון גדל) ולמעשה קובעים את גובה בסיס המדרון .מצד שני ,גם המדרונות משפיעים על
הנחלים בכך שישנו שטף סדימנטים שמגיע מהמדרונות אל הנחלים .בכיוון קווי פרשת המים ישנם סלעים חשופים.
קצבי הבלייה מהווים פרמטר משפיע לגבי הנראות של הנוף .כאשר מייצרים חומר הובלה ,צריך מנגנון הובלה –
תהליכי הובלה איטיים נקראים תהליכים דיפוזיביים ) (Diffusive Processesותהליכי הובלה מהירים נקראים
תהליכים סטוכסטיים ) – (Stochasticלדוגמה גלישת קרקע .ישנם תהליכי התחתרות בערוצי סלע ותהליכי
התחתרות נחלים שמכוסים ב.Alluvium-
עקרונות מכווינים:
-

שימור מסה ,אנרגיה ותנע :חומר שנגזר מנקודה אחת בנוף לא נעלם ,אלא מגיע לנקודה אחרת שבה הוא
מושקע .מאזני המסה הם מאוד חשובים.
חוקי הובלה :זרימת מים וקרח ,הסעת סדימנטים וכו'.
גודל ,תדירות ומשך אירוע :סופות ,הצפות ,שונות אקלימית וכו'.

ניתן להמחיש זאת על ידי גרף שבו ציר  Xהוא המאמץ המופעל וציר  Yהוא – ( aקצב התנועה)( b ,תדירות
ההתרחשויות) ו( c-שילוב של התדירות והקצב):

בעקום  aניתן לראות שככל שהמאמץ גבוה יותר כמות החומר המובלת גדולה יותר ובעקום  bניתן לראות את זמן
החזרה עבור מאמצים בגודל מסוים .השילוב ביניהם נותן לנו את עוצמת ההשפעה בעקום .c

עשר השנים האחרונות מהוות תקופת שיא בגיאומורפולוגיה ב 300-השנים האחרונות מכמה סיבות:
-

קיימות שיטות גיאוכרונולוגיות חדשות.
הכוח החישובי מפותח.
התפתחות היכולת למדוד טופוגרפיה ברזולוציה גבוהה (תצלומי אוויר ולווין.)DEM ,
מידע על נופים בכוכבי לכת אחרים השתדרג.

בקורס נעבור על שלוש שיטות תיארוך שונות:
 .1איזוטופים קוסמוגניים:
ישנה אינטראקציה תמידית בין קרינה קוסמית (הכוללת בעיקר נויטרונים) לבין הסלעים שהיא פוגעת בהם ויוצרת
בהם איזוטופים שלא קיימים בהם באופן טבעי .לדוגמהSi32→Al26,O16→Be10,Ca40→Cl36 :
היסודות הללו הינם רדיואקטיביים בעצמם ואינם קיימים בסלע באופן טבעי ועומק החדירה של הנויטרונים הוא
מוגבל (סביב  .)2mנניח שקרחון גילח לנו המון חתך והביא סלעים מעומק גדול אל פני השטח ,או לחילופין גלישת
קרקע שחשפה לנו סלעים עתיקים .במקרים אלו ריכוז האיזוטופים הקוסמוגניים הוא  .0אם נחכה ,ריכוז
האיזוטופים יילך ויגדל .לכן ,אם נמדוד את הריכוז ,נשתמש בנוסחאות הנכונות ונוכל להמיר את הריכוז לזמן
חשיפה ).(Exposure Age
במקרה קצה אחר ,נוף שעובר הנמכה הדרגתית וארוזיה שהולכת ומנמיכה את פני השטח בצורה כמעט רציפה,
השכבה שיושבת בעומק הולכת ומתקרבת את פני השטח .אם השכבה תעבור את שני המטרים העליונים של
החשיפה מהר ,הריכוז יהיה קטן או אפסי .אם ייקח לשכבה הרבה זמן לעשות את הדרך מ 2m-ל 0m-יצטברו
איזוטופים קוסמוגניים .במצב זה נוכל לקחת דוגמה ,למדוד את הריכוז ולהמיר אותו לקצב ארוזיה .השיטה הזו
מאפשרת לנו לתזמן אירועים גיאומורפולוגיים ,השקעת סדימנטים וכימות קצבי הנמכה של נוף .הגילאים
שאותם אפשר לתארך משתנים לפי איזה איזוטופ בודקים ,ובדרך כלל גבול השיטה הוא כמה מיליוני שנים.
:OSL – Optically Stimulated Luminescence .2
שיטה שבה השעון איננו מבוסס על דעיכה רדיואקטיבית אלא על זה שלוקחים מינרל כמו קוורץ או פלדספר
וחושפים אותו לקרינה מייננת .חלק מהאלקטרונים שנמצאים בשריג של הגביש מעורערים ממקומם הטבעי
ונלכדים במלכודות אנרגטיות בשריג מבלי לחזור למקום שבו היו לפני החשיפה לקרינה .כמות האלקטרונים
שנמצאת במלכודות הללו היא פונקציה של כמה זמן עבר מאז שהמינרל נחשף לקרינה מייננת ומה השטף של
הקרינה הזו .חשיפה של כמה דקות לשמש עשויה לאפס את השעון הזה .לכן ,אם לוקחים מינרל וקוברים אותו
תחת השקעה בנחל או במערה (תנאים בהם הוא כבר לא רואה את אור השמש) ובאים לאחר  200,000שנה
ודוגמים את הסדימנט – כמות האלקטרונים המעורערים תהיה פונקציה של כמה זמן עבר מאז הקבורה ומה שטף
הקרינה שהגרגר רואה מהסביבה שלו – כך מחושבים גילאי קבורה .גבול השיטה נע בין מאות שנים ,ל20,000
ואף ל 400,000-שנה.
 .3תרמוכרונולוגיה של טמפרטורות נמוכות:
שיטה שבה בודקים מתי הסלע שלנו התקרר מתחת לטמפרטורה נמוכה מסוימת .למשל ,שעון של U-Th-He
במינרל אפטיט יגיד לנו מתי הסלע התקרר מתחת ל 60-מעלות ,ושעון של  Fission Tracksבאפטיט יגיד לנו מתי
הסלע התקרר מתחת ל 110-מעלות .קצב הבריחה של ההליום מהמינרל היא מאוד גבוהה בטמפ' גבוהות ולכן
השעון לא מתקתק בתנאים כאלה .השעון יתחיל לתקתק כאשר קצב הדיפוזיה מספיק נמוך כך שההליום יתחיל
להצטבר (כאמור במינרל אפטיט זה קורה ב 60-מעלות) .בהרבה מאוד סביבות הטמפ' היא קורלטיבית לעומק
ולכן בעזרת שיטה זו ניתן לקחת סלע שנמצא היום בפני השטח של כדור הארץ ולהגיד מתי הוא היה בעומק
של  .2,000m-3,000mדוגמה נוספת לשיטה היא אזור שעובר שבירה נורמלית כך שנוצר מצוק העתקים עם
הפרשי גובה גדולים .למעשה נוכל לתארך את גיל השבירה ואולי אף לחלץ את הקצב שבו הבלוק העלוי מתרומם.
באמצעות שיטה זו ניתן לשחזר את מסלול הקירור של הסלעים.

היווצרות דגמים טופוגרפיים:

לדוגמה ,פיתולי נחלים עם אמפליטודה מסוימת .מסתבר שהפיתולים נעים במרחב בצורה מסוימת ושיש היגיון
בצורה שבה הם נעים .המוביליות של הפיתולים במרחב היא תולדה של זרימת המים המהירה בצד החיצוני של
הפיתול יותר מאשר בצד הפנימי ,עם מאמצי גזירה גדולים יותר בצד החיצוני של הפיתול .באופן כללי ,הצד
החיצוני של הפיתול עובר ארוזיה בזמן שהצד הפנימי צובר סדימנט וכך הפיתול זז במרחב ומשאיר רקורד
סדימנטרי שמאפיין אותו .האמפליטודה של הפיתול נמצאת בקורלציה עם הספיקות שעוברות בנחל.
הקלטת רקורד אקלימי וטקטוני:
סוגיה נוספת שבה מתעסקים בתחום הגיאומורפולוגיה היא היכולת של נופים להקליט רקורד אקלימי וטקטוני .ניתן
להבחין זאת בתצפיות שדה ובניסויי מעבדה .דוגמה לניסוי די פשוט :לוקחים חבית עם חול שיש בה מוצא ,אנו
קובעים את גובה בסיס הסחיפה של החול ומכתיבים את הקצב שבו תתרחש האירוזיה.

בציר  – Xסקלת הזמן .בציר  Yשמאלי – גובה בסיס הניקוז ,לפי הגרף בסיס הניקוז יורד בקצב קבוע (אנלוגי
להתרוממות הרים בקצב קבוע) .בציר  Yימני – שטף הסדימנט ,כלומר נפח הסדימנט ליחידת זמן שיוצא מהחבית.
שטף הסדימנט נמוך בהתחלה מכיוון שאין כלכך טופוגרפיה והשיפועים מאוד מתונים .עם הזמן ,שטפי הסדימנטים
הולכים וגדולים עד שמגיעים לשיווי משקל ).(Steady State
דוגמה נוספת מהרי ההימלאיה :ניתן לראות ערוץ נחל שחוצה את המעבר מההימלאיה למישורי הגאנגס ,לאורך
ערוץ הנחל פזורים מפלסי זרימה קדומים של אותו ערוץ (טרסות נחליות) שמתוארכים על ידי קונגלומרטים .ניתן
לראות מספר דורות של טרסות נחליות שאמורות להיות איזוכרוניות ,אבל הן לא יוצרות לנו פרופיל אורך הגיוני של
נחל אלא נראות כמו אנטיקלינה:

על ידי מיפוי מפלסי הזרימה הקדומים ותיארוכם ,הצליחו לחץ את דגם ההתרוממות במרחב – מקבלים קצב גבוה
בשיא המבנה אשר יורד לכיוון השוליים שלו .מבחינת תת-הקרקע ,רואים שקיים שבר הפוך שהגיאומטריה שלו
מכתיבה את קצב ההתרוממות .ההתרוממות תהיה בקצב הכי גבוה איפה שזווית מישור ההעתק הכי גבוהה .אם
נדע זאת נוכל לחשב גם את ההתקצרות האופקית כתוצאה מההעתק ,ואת קצב ההתקצרות (התקבל ערך של
.)20mm/year
דוגמה נוספת עבור קרחונים :נוף נחלי שנוצרים עליו קרחונים שבשלב מסוים נמסים ומבצעים ארוזיה על הנוף
ומשנים אותו .ניתן לראות גרף של שינויי הגובה במרחב לפני ואחרי ההתקרחנות:

בלבן – הנוף הנחלי ובחום – הנוף הקרחוני .ההיסטוגרמה אומרת לנו איזה אחוז מהשטח הוא במקטע מסוים של
גובה .הקרחונים הנמסים מרחיבים את העמקים ,מצרים את השלוחות ומקטינים את השיפוע במקום שבו הם
זורמים .כתוצאה מכך ,אחוז השטח שנשאר מעל לקו השלג מצטמצם בצורה דרסטית .כתוצאה מהאפקט של
הקטנת השטח מעל לקו השלג ,לפעמים מתארים את השפעת האירוזיה הקרחונית כ"גילוח" – Glacial Chainsaw
אשר משאירה חותמת מורפולוגית לנוכחות הקרח.

האינטראקציה הביוכימית בפני כדור הארץ והחותם שלה על הנוף:
בנופים מסוימים ההשפעה היא דומיננטית .הרבה פעמים כתוצאה מנפילת עצים אנו מקבלים השפעה על הנוף.
דוגמה פחות דרמטית עשויה להיות חפרפרות ומכרסמים שחופרים מחילות בקרקע וזורקים את החומר החוצה,
כך שהוא יורד במורד המדרון ונוצר שטף סדימנט .בהסתכלות על התהליכים הפיסיקליים ,השטף יגדל ככל
שהשיפועים יגדלו .בתהליכים ביולוגיים ההסתכלות היא בנוגע לאיפה היצור יבנה יותר מנהרות (באילו שיפועים).
מסתבר שהתנהגות בעלי החיים משפיעה על שטף הסדימנטים במיוחד בשיפועים נמוכים.
רעיונות קדומים ודמויות מרכזיות:
קארל גילברט ( )1843-1918היה מנהל המכון הגיאולוגי האמריקאי ,פרסם הרבה ספרים ומחקרים .חלק מהדברים
שאנו מבינים היום בצורה כמותית ,הוא הסיק אותם בעבר על ידי התבוננות בנוף.
בשנת  1877קארל גילברט טבע שלושה מונחים:
-

-

-

 :Equality of Actionכאשר יש לנו תנאים קבועים ויש לנו סלע קשה וסלע רך במעבד חד ועם בסיס ניקוז
שיורד בקצב קבוע ,הנוף ישאף להגיע למצב שבו קצב ההנמכה בסלעים הקשים וקצב ההנמכה בסלעים
הרכים יהיה שווה ,ובכדי להגיע לשיווי משקל הזה נקבל שיפועים גבוהים יותר בסלע הקשה.
 :Dynamic Equilibriumאם מסתכלים על טופוגרפיה מקומית שכוללת פרשות מים ,מדרונות וערוצים,
ובהינתן טקטוניקה קבועה בזמן (למשל קצב התרוממות) ,אז נקבל שיווי משקל דינמי שבו פרשות המים,
המדרונות והערוצים מונמכים באותו קצב .כלומר ,קצב האירוזיה לא משתנה במרחב.
 :Graded Riversקארל גילברט ראה ששיפועי ערוצים אינם משתנים בצורה אקראית במרחב אלא
בהרבה מקרים הם מותאמים לסדימנט שהערוץ מוביל .אם יש לנו סדימנט גס נקבל שיפוע גבוה ,ואם יש
לנו סדימנט דק (חול או סילט) השיפוע יהיה נמוך .גילברט הסתכל על ערוצים כצינורות הובלה של סלעים
שהשיפוע שלהם מותאם לסדימנט שהם מובילים.

בשנת  1890הוא חקר את אגם בונביל ביוטה ,מיפה את קווי החוף שהשאיר האגם הגבוה שהיה בעבר וראה
שקווי החוף עברו קימוט כתוצאה מהסרת משקל המים .הוא חישב את צמיגות המעטפת לקבלת הסרה
איזוסטטית בסדר גודל כזה ,והוא קיבל מספר קרוב למספרים שמקבלים היום לגבי צמיגות המעטפת.
בשנת  1909גילברט טבע את הרעיון של קמירות מדרונות )” :(“Convexity of Hilltopsאם מסתכלים על מדרונות
מכוסי קרקע ,בהרבה מקומות בעולם ניתן לראות שהמדרונות הם קמורים.

בשיווי משקל דינמי ,הנקודות  D, A, Bמונמכות באותו קצב .לשם כך צריך להסיר כמות חומר שונה מכל נקודה.
הדרך לסלק יותר חומר היא על ידי הגדלת השיפוע ,ולכן הנוף מאופיין במדרונות שבהם השיפוע גדל במורד
המדרון.
בשנת  1914גילברט דיבר על הובלת סדימנט על ידי מים ,מתי הם מתחילים לנייד סדימנט והוא התייחס לכוחות
המניעים והכוחות המתנגדים להובלה.
וויליאם מוריס דיוויס ( )1850-1934היה חוקר שפעל בתקופה חופפת לקארל גילברט .דיוויס היה פרופ' לגיאוגרפיה
באוניברסיטת הארוורד .בשנת  1899הוא כתב מאמר שנקרא "המחזור הגיאוגרפי" עם תרשים אחד בלבד בו הוא
מתאר את האבולוציה של נופים עם הזמן:

 αהיא נקודת ההתחלה ו ω-היא נקודת הסוף .העקום העליון מתאר את גובה קווי פרשת המים והעקום התחתון
מתאר את גובה קרקעית הערוצים .דייוויס אמר שקיים סיגנל טקטוני שתוצאתו תהיה שהרליף והגבהים יגדלו .בין
 Aל B-הרליף ימשיך לגדול מכיוון שהנחלים מונמכים בקצב גבוה יותר מאשר פרשות המים ,ולכן מקבלים הגדלה
של הרליף המקומי בפרק הזמן שבין  t1ל .t2-בזמן של  t3הרליף מעט קטן מכיוון שהערוץ מתחתר בקצב נמוך יותר
מאשר המדרונות .בזמן  t4הרליף המקומי ממשיך לקטון וכך גם ב .t5-ב ω-הרליף דועך ל.0-
כמו כן ,במאמרו דיוויס טען שהרים מתפתחים ליצירת מישורי פנה-פליין עם שיפוע :0

נתחיל במישור פנה-פליין עם שיפוע  .)A( 0הסיגנל הטקטוני מייצר טופוגרפיה וכך מקבלים רליף מקומי ()B
שבהתחלה גדל והערוצים מתחתרים מהר יותר מהמדרונות ( )Cעד שהם מתייצבים ) (Dובמקום לחצות לעומק
המדרונות הם נעים לאטרלית .בשלב זה ברליף המקומי מתחיל לדעוך ( )Eעד שחוזרים למישור פנה-פליין ).(F
קיימת כאן הנחה שהסיגנל הטקטוני הוא רגעי ורוב הארוזיה מתרחשת לאחר מכן.
המבקרים הגדולים של דיוויס היו קארל גילברט ווולטר פנק ( )1888-1923שהיה חוקר אוסטרי שלרוע מזלו הוא
כתב בגרמנית והיה בצד הלא נכון של מלחמת העולם הראשונה ולכן לא הרבה כתבו את מה שכתב .בשנת ,1924
כשנה לאחר מותו התפרסם ספרו שנקרא "אנליזה מורפולוגית של נופים" ורק לאחר כ 30-שנה הופיע התרגום
הראשון לאנגלית .למרות כל זאת ,הייתה ביקורת .וולטר טען שצריך להגיד מהו היחס בין ההתרוממות
להשתפלות ודיוויס לא היה חד משמעי בעניין .הוא חשב שיש טקטוניקה רגעית שפועלת ואז מפסיקה ושיש
תהליכי בלייה שמובילים לפנה-פליין וחוזר חלילה.

האק ) (Hackהוא ממשיך דרכו של קארל גילברט ,והוא הדגיש את ה Steady State-שבו קצב ההתרוממות איננו
משתנה בזמן .במצב זה הנוף לא יגיע לפנה-פליין ,אלא פשוט יהיה רליף קבוע בזמן.
דיוויס הדגיש תסריט אחר שבו יש התרוממות בזמן קצר שלאחר מכן נפסקת – נוצר רליף מקומי בתקופה קצרה
בקצב גדול ,אשר דועך עד להיווצרות פנה-פליין.
פאנק (האמצעי בדיאגרמה) הוא היחיד שמסתכל ואומר שהטקטוניקה מורכבת יותר .האמרה שלו היא הכי מדויקת
אבל גם לא תמיד נכונה.
שאיפתנו היא לחדד את הקצר בין הצורה (שיפועים ,אורך מדרונות ,צפיפות ניקוז ,איך נחלים נראים ,מהם שטפי
הסדימנטים) לבין תהליכים שמעצבים את הצורה (זחילת קרקע ,גלישות גרגר ,זרימות גרנולריות) וגם להיפך –
איך מתוך הצורה נוכל לחלץ את התהליכים הללו.
נושא  - 2אגני ניקוז ויצירת נגר:
כיצד מים נעים דרך אגן ניקוז? איך צפיפות הניקוז משפיעה על תנועה זו? איפה ערוצים מתחילים?
אגן ניקוז :שטח שבו כלל הגשם שיורד עליו מתנקז לאותה נקודת מוצא.
צפיפות ניקוז :האורך הכולל של הערוצים באגן הניקוז חלקי שטח אגן הניקוז:
צפיפות ניקוז גבוהה מול צפיפות ניקוז נמוכה:

1

ביחידות של 𝑚.

קיימים שני הבדלים בין הגורמים לצפיפות ניקוז גבוהה ונמוכה:
ההבדל הראשון הוא בצפיפות הסלע (קשה או רך) ,כלומר צפיפות הניקוז בסלע רך תהיה גבוהה יותר מאשר
צפיפות הניקוז בסלע קשה.
ההבדל השני הוא בתנאי האקלים.
כאשר מסתכלים על מערכת ניקוז ,רואים שיש לה תכונה שנקראת  ,Self-similarityכלומר בסקלות שונות היא
נראית מאוד דומה.

כאן ניתן לראות ארבע מפות שונות ללא קנה מידה עם קונטורים של גובה ללא סקלה ,וניתן לראות את אותה
תבנית ב 11-סדרי גודל.
ניתן להגדיר יחס בין ערוצים קטנים ,בינוניים וגדולים .יחס זה הוא די קבוע בתוך אגן הניקוז.
 :Strahler Stream Orderכל פעם ששני ערוצים מאותו סדר נפגשים ,אז הסדר עולה .אם סדר נפגש עם סדר קטן
יותר הוא לא עולה.

)𝑗(𝑁

יחס הסיעוף :היחס מתאר את מספר הערוצים מסדר מסוים חלקי מספר הערוצים מסדר גבוה ב𝑅 = 𝑁(𝑗+1) :1-

בדרך כלל נקבל יחס סיעוף בין  3ל .5-אם לדוגמה יחס הסיעוף הוא  3ויש רק ערוץ אחד מהסדר הכי גבוה ,אז יהיו
לנו שלושה ערוצים מסדר נמוך יותר 9 ,ערוצים מהסדר הבא וכו'.
מאזן מסה באגן הניקוז:
נניח הנחות מפשטות לפיהן אין קרח ואין אגמים באגן הניקוז.
𝑡𝑢𝑝𝑡𝑢𝑜 ∆𝑆𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 = 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 −
𝑇

𝑇

𝑇

𝑇

𝑡𝑑 ∗ 𝑡𝐸 ∫ ∗ 𝐴 𝐴 ∗ ∫ 𝑅 ∗ 𝑑𝑡 − ∫ 𝑄𝑠 ∗ 𝑑𝑡 − ∫ 𝑄𝑔𝑤 ∗ 𝑑𝑡 −
0

0

0

0

 – Rכמות המשקעים.
 – Qsספיקת המים בערוצים.
 – Qgwספיקת המים למי תהום.
 – Etאוופו-טרנספירציה
𝑇

אוגר המים בתווך הרווי ואוגר המים בתווך הלא-רווי∫0 𝑆 ∗ 𝑑𝑡 :
קצב החידור ) (Infiltration Rateתלוי במספר גורמים .ראשית ,הוא תלוי באופי החומר שחשוף בפני השטח.
כלומר ,אם יש לנו אזור שבו חומר גס גרגר חשוף בפני השטח קצב החידור יהיה גבוה מאשר באזור בו חומר דק
גרגר חשוף בפני השטח .כמוכן ,מה שקורה בפני השטח משפיע גם על קצב החידור ,לדוגמה אזורים מיוערים –
באזורים שבהם יש צמחייה ניתן לראות קצב חידור גבוה יותר .כמו כן ,קצב החלחול דועך עם הזמן והסיבה לכך
היא התפשטות כתוצאה מהרטבה – כאשר הגענו לרוויה וכל החללים מולאו ,חומרים דקים מוסעים בחל מהחללים
והם נסתמים.
מים יכולים לנוע על גבי מדרון בכיוון הערוץ בארבעה מנגנונים:
:Horton Overland Flow (HOF) .1
מנגנון זה מתאר זרימה משטחית .כאשר עוצמת המשקעים גדולה מקצב החידור ,המים יתחילו לזרום על פני
השטח (לאו דווקא אומר שהגענו לרוויה) בזרימה משטחית .מנגנון  HOFהוא שכיח באזורים מדבריים בהם קצב
החידור נמוך (אין צמחייה ,פרופיל קרקע דק) ולכן קל לעבור את קצב החידור ולקבל זרימה משטחית .כמו כן,
באזורים מדבריים יש יותר שכיחות של כמויות משקעים חריגות (סופות) .מנגנון  HOFלא מייצג את רוב השטח של
כדור הארץ ,ובמנגנון זה המים נעים על פני השטח במהירות של בין  10m/hour-500m/hourמהמדרון לכיוון
הערוץ.

:Sub-surface Storm Flow (SSSF) - Interflow .2
זרימה בעומק רדוד בתת הקרקע (עומק של עשרות ס"מ עד מטרים בודדים) שבדרך כלל מוכתבת על ידי הבדלי
מוליכויות הידראוליות ,לרוב במגע בין קרקע לסלע .מנגנון זה נפוץ באזורים לחים יותר בהם יש כיסוי צמחייה גדול
וחלק ניכר מהגשם מחלחל אל תוך הקרקע .מבחינת מהירויות המים שזורמים במנגנון זה זורמים בתוך נקבובים
ולא בפני השטח ולכן מדובר בזרימה איטית יותר של .0.001m/hour-1m/hour
:Groundwater Flow .3
זרימת מי תהום במפלס מי התהום האזורי ,ווקטור הזרימה הוא תת-אופקי והקצבים הם איטיים מאוד מכיוון
שהזרימה מתבצעת דרך סלעים וסדקים.
:Saturation Overland Flow (Return Flow) .4
מנגנון בו מפלס מי התהום עולה עד כדי כך שהוא מגיע אל פני השטח ומים שהיו חלק ממי התהום חוזרים אל פני
השטח .מנגנון זה כולל גם תוספת מי גשם ישיר שיורד על אותו אזור שבו קיימת רוויה.
כלל המנגנונים הללו מייצרים זרימה בנחלים:

במנגנון  , HOFמכיוון שמהירות זרימת המים היא מאוד גבוהה ,העלייה בכמות המים שזורמת בנחל ביחידת זמן
בעקבות אירוע גשם תהיה מאוד מהירה ,ומשך הזמן שמפריד בין שיא ספיקת המים בנחל (נפח לזמן) לבין שיא
מסת הגשם הוא קצר יחסית:

התגובה של המנגנונים האחרים היא הרבה יותר איטית עבור אותו פיזור גשם בזמן ובמרחב .העלייה תהיה
איטית ,ספיקת השיא תהיה יותר נמוכה ומשך הזמן שייקח לספיקה לרדת חזרה יהיה ארוך יותר:

כאשר מגיעה סופה ותוך כדי התקדמותה ,מפלס המים עשוי לעלות .תוך כדי התפתחות הסופה אזור הרוויה
מתרחב .זה יקרה סמוך לקרקעית הערוץ וזה ילך ויגדל עם הזמן:

 :Variable Source Areaאזור שהשטח שלו תורם נגר מהיר לערוץ.
הידרוגרף  :Hydrographזהו גרף שמציג את הספיקה כתלות בזמן הסופה .ההידראוגרף מאופיין במספר
פרמטרים.

 – Rising Limbהשלב עד להגעה לספיקת שיא.
 – Falling Limbהשלב שבו יש ירידה בספיקה ,כך שביניהם יש את שיא הספיקה.
 – Lag to Peakהזמן שחולף בין שיא עוצמת הגשם לבין ספיקת השיא.

כדוגמה נ יתן לראות שלושה הידרוגרפים בשלושה אגנים שונים במזרח ארה"ב כתוצאה מהוריקן שהתרחש בשנת
 1972בחוף המזרחי .שלושה ערוצי נחל שונים הגיבו להוריקן:
בערוץ  ,Aששטח אגן הניקוז הוא  ,115km2ומשך הזמן מתחילת הגשם ועד לשיא הספיקה היה כ 24-שעות,
וספיקת השיא הייתה .143cm/sec
2
בערוץ  Bששטח אגן הניקוז שלו הוא  5,278kmספיקת השיא מגיעה כיום וחצי לאחר תחילת האירוע והיא
משמעותית יותר גבוהה מאשר באגן .A
בערוץ  Bששטח אגן הניקוז שלו הוא  67,574km2לספיקת השיא לוקח עוד יותר זמן להגיע והיא בהרבה יותר
גבוהה ממה שקיבלנו עד כה .אם נשים את ההידרוגרפים של שלושת האגנים יחד נראה ש Lag to Peak-הוא
פונקציה של גודל האגן ,ספיקת השיא היא פונקציה של גודל האגן וגם משך האירוע הוא פונקציה של גודל
האגן.
באופן כללי ,ניתן לייצר עקום מעטפת לכל אירוע\אזור ,כך שבהינתן גודל האגן נוכל להגיד מהי ספיקת השיא
שהאגן מסוג לייצר לפי סוג אקלים:

כמו כן נוכל לייצר עקום מעטפת גם על ידי שחזור שטפונות עבר .ניתן לראות שהעקום העתיק יותר נמוך יותר ,על
כן יש עלייה של העקום עם הזמן ,בדוגמה רואים עקום מעטפת של ארה"ב.
גורמים המשפיעים על אופי השיטפון (צורת ההידרוגרף) מתחלקים לשני גורמים עיקריים:
מאפייני האגן  -שטח אגן הניקוז ,אקלים ,גיאולוגיה ,צורת האגן ,צמחייה ,קצב החידור ,שיפוע המדרונות ואורכם,
צפיפות הניקוז.
מאפייני הסופה – עוצמת המשקעים ,משך הסופה ,מיקום תא הגשם באגן ,סוג המשקעים ,פיזור המשקעים
במרחב ,מיקום הסופה ביחס לסופות קודמות ,מהירות תנועת תא הגשם וכיוון התקדמות הסופה ביחס לכיוון
האגן.
נחל כזיב הוא נחל שמנקז את כל אזור המירון לים התיכון .ספיקה השיא שלו יחסית נמוכה מכיוון שהוא יושב
באזור לח מאוד ולכן שטח אגן הניקוז שלו מכוסה צמחייה ויער ,חתך הקרקע עבה ומנגנון הנגר העיקרי שמתרחש
בו הוא .SSSF
נוכל להתרשם מעקום מעטפת שמציג את נפח המים הכולל שעבר בשיטפונות בנגב ואיך נחל כזיב נופל עליו:

בארץ ישנם מספר מכ"מים של גשם שמעריכים את הגשם שיורד בשטח גדול:

נסתכל באילו מאפייני סופה מקבלים שיטפון ובאילו מאפיינים לא מקבלים שיטפון .פרמטר אחד הוא שטח הכיסוי
של תא הגשם – אנו רואים שבאופן כללי שטח הכיסוי של תאי הגשם שיצרו שיטפונות גבוה יותר משטח הכיסוי
של תאי גשם שלא יצרו שיטפונות .פרמטר חשוב נוסף הוא מהירות התקדמות תא הגשם – אירועי סופה שיוצרים
שיטפונות הם בעלי מהירות תא גשם איטית יותר.

מבחינת כיווניות תא הגשם ,דיאגרמת שושנה מציגה לנו את הכיוונים של הסופות ואת המהירות שלהן .הצבע
מציג מהירות התקדמות תא הגשם והווקטור מציג את הכיוון ממנו הגיעה הסופה .סופות שלא יצרו שיטפונות
מאופיינות בסקלת צבעים אדומה-ורודה (מהירות התקדמות תא גשם גבוהה) ומבחינת זווית הם הגיעו בערך
ממערב ,בזווית לאגן .כמו כן ,הסופות שיוצרות סופות במגניטודה גבוהה מאופיינות במהירויות איטיות ובכיוון
תנועה מקביל לכיוון האגן – מכיוון צפון-מערב.
איפה ערוצים מתחילים –  HOFומאמצי גזירה :חישוב השתנות הספיקה ,עומק הזרימה ומאמץ הגזירה לאורך
המדרון:

ננסה לעשות חישוב כמותי עם הרבה הנחות מפשטות על מנת לחדד את האינטואיציה לגבי הפרמטרים
הרלוונטיים .נתמקד באזורים ארידיים יחסית שבהם  HOFהוא דומיננטי ,נסתכל על יחידת מדרון ונשאל את
השאלה איך גובה המים משתנה כתלות במרחק מקו פרשת המים במורד המדרון ,ואיך גובה המים משפיע על
מאמץ הגזירה שהמים מפעילים על הקרקעית.
הנחות מפשטות :מצב עמיד ( )Steady-stateשבו = 0
מפרשת המים ויחסית נמוך.

𝜕ℎ
𝑡𝜕

ושיפוע המדרון קבוע ,לא משתנה כתלות במרחק

 – hגובה – t ,זמן – R ,עוצמת משקעים – I ,קצב החלחול – X ,מרחק מפרשת המים – Q ,ספיקה ליחידת רוחב,
 – fקבוע חספוס במשוואת דארסי-וייסבאך.

𝜕ℎ
𝑄𝜕
= (𝑅 − 𝐼) −
𝑡𝜕
𝑋𝜕
𝑄𝜕
0 = (𝑅 − 𝐼) −
𝑋𝜕
𝑄𝜕
𝐼=𝑅−
)(1

𝑋𝜕

גוזרים לפי :X
𝑋 ∗ )𝐼 (2)𝑄 = (𝑅 −
כלומר ,ככל שההפרש בין קצב המשקעים לקצב החלחול גדול יותר נקבל ספיקה גבוהה יותר .כעת נשאל את
עצמנו איך גובה הזרימה משתנה כתלות במרחק מפרשת המים.
(3) 𝑄 = 𝑣 ∗ ℎ
1

𝑠 ∗ (4) 𝑣 = ∗ √𝑔 ∗ ℎ
𝑓
1
∗ 𝑔0.5 ℎ1.5 𝑠 0.5
𝑓

= 𝑄 )(5

נשווה בין משוואה ( )2למשוואה ( )5ונבודד את  hשיגיד לנו איך גובה הזרימה משתנה כתלות במרחק מפרשת
המים :X
1
∗ 𝑔0.5 ℎ1.5 𝑠 0.5
𝑓

= 𝑋 ∗ )𝐼 (𝑅 −

𝟐

𝟑 𝑿 ∗ )𝑰 𝒇(𝑹 −
) 𝟓(𝟔) 𝒉(𝑿) = ( 𝟎.𝟓 𝟎.
𝒔∗ 𝒈
כעת נחשב איך משתנה מאמץ הגזירה שהמים מפעילים על קרקעית הערוץ כתלות במרחק מפרשת המים:
𝑠 ∗ (7)𝜏𝑏 = 𝜌𝑤 ∗ 𝑔 ∗ ℎ ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝜌𝑤 ∗ 𝑔 ∗ ℎ
עשינו קירוב ל 𝜃 -עבור זוויות קטנות שבהן 𝑠 = 𝜃𝑛𝑎𝑡 = 𝜃𝑛𝑖𝑠 .כעת נציב את הביטוי עבור  hבתוך משוואה (:)7
𝟐

𝟑]𝑿 ∗ )𝑰 (𝟖) 𝝉𝒃 = 𝝆𝒘 [𝒈 ∗ 𝒔 ∗ 𝒇 ∗ (𝑹 −
באזורים ארידיים שבהם  HOFדומיננטי מתקיימת משוואה ( ,)8ובאזורים לחים שבהם  SSSFדומיננטי מתקיימת
המשוואה:
𝝋𝒏𝒂𝒕 ∗ 𝝉 = 𝒄 + 𝝈′
𝑃 𝜎′ = 𝜎 −
אנו נרצה שלמים יהיה מספיק כוח לנייד חומר מהקרקעית ולהסיע אותו .כאשר יהיה למים מספיק כוח הם יתחילו
להסיע אותו וההסעה תתחיל לייצר לנו ערוץ .נתחיל לקבל הסעה של חומר על ידי מים זורמים במקום שבו מאמץ
הגזירה שהמים מפעילים על הקרקעית יהיה גדול ממאמץ הגזירה הקריטי שדרוש על מנת להתחיל לנייד את
החומר .הפרמטר העיקרי שמשפיע על כוח הגזירה הקריטי הוא גודל הגרגר ,שהוא גם משפיע על הקוהזיות של
החומר.
))𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒𝝉𝑏 > 𝝉𝑐𝑟𝑖𝑡 (𝑓(𝐺𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑧𝑒 + 𝐶𝑜ℎ

נוכל להסתכל על הפרמטרים המשפיעים בגרף:

גובה הזרימה בערוץ וחוזק הגזירה של המים על הקרקעית בערוץ גדלים עם המרחק מקו פרשת המים.
מה קובע את צפיפות הניקוז שמשפיעה על איפה מתחילים נחלים?

ככל שמאמץ הגזירה הקריטי יהיה נמוך יותר ,יהיה יותר קל לערוץ להתחיל להתחתר והערוצים יתחילו להופיע
קרוב יותר לקו פרשת המים .נניח שמאמץ הגזירה הקריטי הוא קבוע ,נוכל לראות איך ישפיעו פרמטרים סביבתיים
שונים על צפיפות הניקוז .אם נגדיל את השיפוע – הערוצים יתחילו קרוב יותר לפרשת המים .אם נגדיל את עוצמת
המשקעים – הערוצים יתחילו קרוב יותר לפרשת המים .אם נגדיל את קצב החידור – נקבל צפיפות ניקוז נמוכה
יותר ונחלים יתחילו רחוק יותר מפרשת המים.
באזורים לחים שבהם קצב החלחול משמעותי ולעתים גבוה מעוצמת המשקעים ( ,)SSSFהמרחק של הערוצים מקו
פרשת המים הוא תולדה של גלישות קרקע רדודות ולא של מאמצי הגזירה של המים .ככל שנתרחק מקו פרשת
המים ,עומק זרימת מי התהום ילך ויגדל .הזרימה שם היא מאוד איטית והפרמטר אותו צריך לקחת בחשבון
באזורים לחים הוא המאמץ האפקטיבי הנורמלי בין הקרקע לבין הסלע .מרכיב הקוהזיה לא תלוי במאמץ הנורמלי,
וככל שלחץ מי הנקבים גדל המאמץ האפקטיבי קטן וחוזק הקרקע לגזירה קטן .לעתים ניתן להגיע למצב שבו
ההפרש בין לחץ מי הנקבים למאמץ הנורמלי הוא קטן מאוד ,דבר המשפיע על חוזק הגזירה כך שבעומקים
מסוימים נוכל לקבל כשל של הקרקע ,וכך מקבלים באזורים לחים התחלה של נחלים במרחק קצר מפרשת המים.

נושא  - 3תהליכים מדרוניים איטיים:
את המדרונות ניתן לסווג לשתי קטגוריות מרכזיות  -מדרונות מוגבלי הובלה ) (Transport-limitedומדרונות
מוגבלי בלייה ).(Detachment-limited
מדרונות מוגבלי הובלה  :Transport-limitedמדרונות מכוסי קרקע .אם המדרון מכוסה קרקע ,זה אומר שקצב
ייצור הקרקע (או קצב ייצור החומר הבלוי) גדול יותר מיכולת ההובלה של החומר.
מדרונות מוגבלי בלייה ) :Detachment-limited (Weathering-limitedמדרונות סלעיים ,שבהם יכולת ההובלה
של החומר גדולה יותר מקצב ייצור החומר הבלוי.
ניתן להסתכל על מדרונות גם מבחינת התהליכים הדומיננטיים בהם .נחלק את כלל התהליכים שפועלים על
המדרונות לתהליכים הדרגתיים ,רציפים ואיטיים (זחילת קרקע ,)Rainsplash ,ולתהליכים מהירים ואקראיים
(גלישות קרקע).
תהליכים הדרגתיים ,רציפים ואיטיים:
זחילת קרקע :מכלול התהליכים שגורמים לזחילת קרקע כוללים תהליכים ביוגניים ותהליכים פיסיקליים .באופן
כללי ,זחילת קרקע נפוצה יותר באזורים לחים בהם לא מתפתח נגר על פני השטח והחומר מתנייד על גבי המדרון
בצורה אחרת ,איטית יותר .לזחילת קרקע קיימים גורמים ביוגניים:
פעולות נבירה ) – (Burrowingמכרסמים שחופרים בקרקע והחומר שהם מוציאים מהמחילות מוסע במורד
המדרון .מעבר לכך ,המחילות לעתים קורסות וזה גם יוצר הובלת חומר על המדרון.
נפילת עצים ) :(Tree Throwלעתים בית השורשים הולך יחד עם העצים והוא מכיל חלק מחתך הקרקע .כאשר
העץ נרקב ,החומר הבלוי נושר מבית השורשים וכיוון תנועת החומר הוא במורד המדרון .נפילת עצים נפוצה
במקומות בהם יש עצים יחסית גבוהים עם נטייה לקרוס.
סימני הליכה ) – (Foot Treadשבילים שמייצרים בעלי חיים כדי לחפש אוכל על המדרון.
כמו כן ,קיימים גורמים פיסיקליים:
מחזורי הרטבה וייבוש של חומר ) ,(Wet/Dry Shrink/Swellבמיוחד בחתכים עשירי חרסיות .כתוצאה מכך מקבלים
תנועה נטו של חומר במורד המדרון.
הקפאה והפשרה ) (Freeze\Thawשל חתך הקרקע במדרון.
זחילה גרביטטיבית ( )Rheologic Creepבעיקר בחתכים חרסיתיים שנוטים לזרום עם הזמן ולעבור זחילה במורד
המדרון.
התהליכים האיטיים משפיעים על התפתחות מדרונות מכוסים בקרקע (מוגבלי הובלה  )Transport-limitedולכן
ננסח מאזן מסה שמתייחס לחומר הבלוי ואיך הוא נע במורד המדרון.

נפח החומר ביחידת מדרון:
𝑥∆
𝑥∆ ∗ 𝑧 =
𝜃𝑠𝑜𝑐

∗ 𝜃𝑠𝑜𝑐𝑧 = 𝑠∆ ∗ 𝑉 = ℎ

שינוי נפח החומר לאורך המדרון:
𝑡∆ ∗ 𝑡𝑢𝑜𝑞 ∆𝑉 = ∆(ℎ ∗ ∆𝑠) = ∆(𝑧 ∗ ∆𝑥) = 𝑞𝑖𝑛 ∗ ∆𝑡 −
𝑞∆ ∆ℎ
=
𝑥∆ 𝑡∆
𝑞∆ ∆ℎ
=
𝑠∆ 𝑡∆
משוואת הרציפות:
𝑞𝜕𝜕ℎ −
=
𝑡𝜕
𝑥𝜕
בהרבה סביבות השטף הוא פונקציה ליניארית של השיפוע:
𝒛𝝏−
𝒙𝝏

∗ 𝒑𝒆𝒆𝒓𝒄𝒌 = 𝑺 ∗ 𝒑𝒆𝒆𝒓𝒄𝒌 = 𝒒

כעת נחבר בין המשוואה של  qלבין משוואת הרציפות ונקבל:
𝑧𝜕−
∗ 𝑝𝑒𝑒𝑟𝑐𝑘( 𝜕
)
𝑧𝜕
𝑞𝜕
𝒛𝝏 𝒛 𝟐𝝏
𝒌 = 𝑥𝜕
=−
=−
=
𝒑𝒆𝒆𝒓𝒄
𝑡𝜕
𝑥𝜕
𝑥𝜕
𝒕𝝏 𝟐𝒙𝝏
השינוי של הגובה בזמן הוא פונקציה של קבוע הזחילה  kכפול הנגזרת השנייה (עקמומיות) של הגובה לפי
המרחק .כעת נפתור את משוואת הדיפוזיה לפי תנאי גבול ונקבל את הגובה כתלות במרחק מקו פרשת המים:
𝑠𝑠𝐸−
∗ 𝑋 2 + 𝑍0
𝑝𝑒𝑒𝑟𝑐𝑘 ∗ 2

= )𝑥(𝑍

קיבלנו פיתרון משוואת דיפוזיה שאומר לנו איך אמורה להשתנות הטופוגרפיה כתלות במרחק מפרשת המים.
הפיתר ון שקיבלנו הוא משוואה ריבועית .ככל שמגדילים את קצב האירוזיה ,נקבל פרבולה מכווצת יותר .אם

מגדילים את מקדם הזחילה  kcreepהפרבולה תתרחב ,ואם נקטין אותו היא תתכווץ .לפי המשוואות אנו נצפה
שהמדרונות יהיו קמורים והמורפולוגיה תהיה מורפולוגיה של פרבולה בוכה.

עבור קבוע זחילה  kcreepמסוים העקמומיות משתנה אם משנים את קצבי האירוזיה (גרף שמאלי) .כאמור גילברט
הסתכל על הרבה מדרונות מכוסי קרקע ואמר שאם התהליך הדומיננטי הוא זחילת קרקע אז המדרון יהיה קמור
(אמר זאת ללא המשוואות – גאון).
הערכות לקבוע הזחילה :kcreep
𝑚2

אזורים לחים מאופיינים על ידי קבוע זחילה של 𝑟𝑎𝑒𝑦 .5 ∗ 10−3
𝑚2

הערכה נוספת מאזור  Wyomingבארה"ב נותנת מקדם דיפוזיה גדול יותר של 𝑟𝑎𝑒𝑦 1.7 ∗ 10−2
בדרום מערב ארה"ב מקבלים ערכים נוספים בטווח שבין

𝑚2
𝑟𝑎𝑒𝑦

− 10−3

𝑚2
𝑟𝑎𝑒𝑦

10−2

עבודות שנעשו בארץ:
הולכים לסביבה שבה יודעים את המורפולוגיה ההתחלתית ,כמה זמן עבר מאז ואת המורפולוגיה הנוכחית של
המדרון – דוגמה קלאסית היא חרוטי אפר בגולן שאת גילם אנו יודעים .מתוך אלו ניתן לחלץ את מקדם הדיפוזיה.

הקו הכחול – מורפולוגיה התחלתית.
הקו האדום – מורפולוגיה נוכחית.
הקו הירוק – המורפולוגיה בזמנים שונים בתהליך זחילת קרקע.
בניסוי זה מנסים להתאים את הקו שהכי יתאים למורפולוגיה הנוכחית וכך מחלצים את המקדם .kcreep
 :Fault Scarp Degradation Modelסביבה נוספת שניתן לבדוק היא סביבה של העתקים או צלקות העתקים
צעירים ששוברים חומר אלוביאלי (סחף) .אנו יודעים את תנאי ההתחלה לפני ההעתק ,את גיל הצלקת של
ההעתק ,ואת הטופוגרפיה הנוכחית .בשלב מסוים צלקת ההעתק עוברת דיפוזיה שבה חומר מוסר מראש הצלקת
ושוקע בבסיס הצלקת.
כאשר אנו לא יודעים את תנאי ההתחלה ,ניתן ללכת לנוף מסוים שבו אנו מסוגלים למדוד את קצבי הארוזיה
במרחב ורואים שהקצבים אינם משתנים במרחב .בעזרת הקצב נוכל לדעת כמה הנוף שאנו בודקים קרוב לשיווי
משקל .בשלב זה ,נוכל לכמת את הטופוגרפיה (איך היא משתנה כתלות במרחק מפרשת המים) .אם הנוף בשיווי
משקל ואנו יודעים את קצבי הארוזיה ,יודעים איך  Zמשתנה כפונקציה של  – Xנוכל לחלץ את .kcreep
זחילת קרקע לא ליניארית :Non-linear Creep
בלא מעט מקומות בעולם המדרונות אכן מכוסים בקרקע אבל המורפולוגיה של המדרון לא עומדת בתחזית
הפשוטה של המודל שפיתחנו (המורפולוגיה היא לא פרבולה) .כמו כן ,בגרף של שיפוע כתלות במרחק היינו
מצפים לראות משהו ליניארי ,ולעתים אנו רואים התאמה עד כ 10m-מפרשת המים ומעבר לכך אנו מקבלים צורה
שונה ולא ליניארית.

בגרף השלישי ניתן לראות את העקמומיות – היינו מצפים שהיא תהיה קבועה ולא תשתנה ,אבל אנו רואים שהיא
גדלה ככל שמתרחקים מקו פרשת המים (מתקרבת ל .)0-כאמור העקמומיות היא לא פונקציה של השיפוע ,אלא
רק בשיפועים נמוכים יחסית .ניתן לתאר זאת על ידי המשוואה:
𝑆𝐾
𝑠 2
) (1−
𝑐𝑠

=𝑠

𝑞

התחזית לפי המודל הזה היא שהשטף הוא פונקציה לא ליניארית של השיפוע בשיפועים גבוהים .במודל הלא-
ליניארי ככל שהשיפוע גדל ,העקמומיות שואפת ל 0-והשיפוע כמעט ולא ישתנה ,יהיה קרוב לשיפוע הקריטי.

:Rainsplash

הדרך שיעשו הגרגרים כתוצאה מפגיעת טיפה כלפי מעלה והדרך שיעשו כלפי מטה לא יהיו זהות ,ההסעה של
הגרגר כלפי מטה תהיה גבוהה יותר מאשר כלפי מעלה וההסעה נטו תהיה כלפי מטה .ניתן להראות זאת גם
באמצעות ניסויי מעבדה ,וניתן לנסח באופן דומה לזחילת קרקע סט משוואות שיתייחס לתנאים הללו ,שגם בהם
נצפה לקבל צורת מדרון של פרבולה .מקדם הדיפוזיה של  Rainsplashהוא  krsוהוא תלוי בעוצמת המשקעים ,גודל
הטיפה ,כיוון\זווית הגשם והרכב הקרקע (גודל גרגר).
המשוואות הרלוונטיות למנגנון :Rainsplash

 :Sheetwashזרימה משטחית שמתחילה לנייד גרגרים במורד המדרון .השטף של הזרימה הוא פונקציה של
המרחק ושל השיפוע כאשר שניהם בריבוע ,זה נובע ממשוואות שפיתחנו בעבר .עד מרחק ( )Xcritמסוים מקו
פרשת המים מכניזם ה Sheetwash-לא משפיע מכיוון שכוח הגזירה שמופעל לא מספיק גבוה כדי לנייד גרגרים
נוספים במורד המדרון .החל ממרחק מסוים ) (Xcritוהלאה המכניזם נכנס לפעולה ואז המשוואה שאומרת לנו מה
צפויה להיות הטופוגרפיה של המדרון בשיווי משקל במרחק שגדול מ Xcrit-הופכת לדומיננטית.
כלומר ,במדרונות מוגבלי הובלה ) (Transport limitedמכוסי קרקע בתנאים ארידיים שהגיעו לשיווי משקל דינמי,
נצפה שבמרחק מסוים מקו פרשת המים מורפולוגיית המדרון תפסיק להיות קמורה ותהפוך להיות קעורה –
 Rainsplashמפסיק להיות דומיננטי ו Sheetwash-הופך להיות דומיננטי.

כימות מקדם הדיפוזיה  kwבשיטות שונות:
) :Young Pits (1960שיטה מיושנת שבה חופרים בור בקרקע ושמים מרקרים שיאפשרו לנו לראות האם היא זז.
באחת מהקירות של הבור תוקעים מסמרים ,מחכים מספיק זמן ומנסים לראות איך המרקרים ששמנו עברו
דפורמציה .חסרונות – יוצרים הפרעה שיכולה לשנות את קצבי התנועה של הקרקע ,והקצבים הם איטיים כך
שלעתים צריך לחכות הרבה זמן בשביל שיקרה משהו משמעותי .מה שכן ניתן לראות זה שבאופן כללי המהירות
של תנועת הקרקע דועכת עם העומק.
 :Rudberg Columnהרעיון הוא לנסות לצמצם את ההפרעה שנוצרת כתוצאה מחפירת הבור ולא לחפור בור אלא
לקחת מוט חלול שבתוכו חוליות ולהחדיר אותו לקרקע .לאחר ההחדרה שולפים את המוט החוצה ומשאירים את
החוליות הוות סמנים הקרקע בצורה תת-אנכית .לאחר כמה שנים אם נראה את החוליות מוסטות אחת ביחס
לשנייה נוכל לדעת מה כמות הדפורמציה ואיך היא משתנה עם העומק.
 :Flexible strip with gaugesמדי מעוות דיגיטליים שרושמים את המעוות של רצועה גמישה שמוחדרת לקרקע.
 : Insitu-produced 10Beאוספים דוגמאות מסלע מסוים (סלע מתחת לקרקע או סדימנט שמובל בקרקע) .בשיטת
איזוטופים קוסמוגניים מחשבים את קצב ההנמכה של פני השטח ורואים אם הוא משתנה במרחב או לא .לפיכך
נוכל לחשב את מקדם הדיפוזיה ואת השטפים.
 :Meteoric 10Beשיטה יקרה ואיטית שבה משתמשים באיזוטופ הקוסמוגני  Be10המטאורי .השטף של האיזוטופ
המטאורי שמגיע אל פני השטח הוא קבוע בזמן .לכן ,נוכל להגיד שהוא נוצר באופן תמידי באטמוספרה ,נשטף
ממנה ומגיע לקרקע .היתרון שלו הוא שהוא נספח בקלות לחרסיות וכתוצאה מכך קשה מאוד להמיס אותו או
לסלק אותו מהקרקע .ההנחה היא שכל ה Be10-שנשטף מהאטמוספרה אל הקרקע נשאר בקרקע ולא עובר
שטיפה אל מי התהום היא הנחה טובה לרוב הסביבות.
עד כה התעלמנו מפרמטר של עובי הקרקע על המדרון .לא רק שיש לנו שטף קרקע במורד המדרון אלא גם
תהליך שבו הסלע עצמו עובר בלייה ומייצר קרקע .קיים מעבר הדרגתי בין הסלע הטרי לבין הקרקע ,כך שחלק
מפרופיל הבלייה מתנייד במורד המדרון.

הפרמטרים המשפיעים על קצב ייצור קרקע:
הדרך הכמותית ביותר ללמוד על קצב ייצור הקרקע היא שימוש באיזוטופים קוסמוגניים שנוצרים בתוך הסלע.
חופרים בור ,מגיעים למגע של הקרקע עם הסלע ודוגמים את הסלע .אם נדגום את גג הסלע הטרי ונמדוד את
הריכוז ,נוכל ללמוד ממנו על קצב יצירת הקרקע  -במידה ומניחים כי עובי הקרקע נותר קבוע בתהליכי הבלייה.

מבחינה תיאורטית ,היינו יכולים לחשוב על מצב שבו עם העומק קצב ייצור הקרקע יעלה (חומצות ,שורשים,
צמחייה ,בעלי חיים שחיים בקרקע) ומעומק מסוים קצב הייצור יורד .רוב התצפיות בעולם מראות קצב ייצור קרקע
יורד אקספוננציאלית עם העומק ,ואת העלייה הביוגנית בקצב ניתן לחזות משיקולים תיאורטיים.
קצב ייצור הקרקע במשוואות:
𝑊 = 𝑊0 ∗ 𝑒 −𝑊𝑑 ∗ℎ
כאשר  – hעומק הקרקע – W ,קצב ייצור קרקע – W0 ,קצב ייצור הקרקע בפני השטח
 – Wdמקדם שיחידות  ,1/mקבוע דעיכה ו h-הוא עומק הקרקע.
בשיווי משקל קצב ייצור הקרקע הוא קצב הארוזיה.
נושא  – 4בלייה וקרקעות:
באופן כללי ,כל תהליכי הבלייה גורמים להתפוררות של הסלע המאפשרת להוביל חומר על גבי מדרונות וסילוק
שלו מהנוף .בפרופיל קרקע אנו מתייחסים לחלק המובילי (החלק העליון ביותר שלא שומר על סטרוקטורה מקורית
של הסלע) .לכל החלק העליון קוראים  Regolithולחלק המובילי של ה Regolith-קוראים  ,Mobile Regolithאליו
נתייחס כאל קרקע .כמו כן Saprolite ,מתייחס לחלק בחתך שיותר בלוי מהסלע שמתחתיו אבל שומר על
הסטרוקטורה של הסלע הזה.

בלייה פיסיקלית :מתייחסת למאמצים תרמליים שעשויים לגרום למעוות וסידוק בסלעים ,סידוק כתוצאה
מהקפאה ,סידוק מלחים בתוך חללים בסלע ,מחזורי הרטבה וייבוש ,שורשי צמחים ,סדקים כתוצאה משחרור
עומס מעל הסלעים ,שברים ובלייה איאולית (הסעה על ידי רוח).
השפעת הסידוק והפירוק לגרגרים :ככל שהסלע יהיה סדוק יותר ,כך יהיה חלש יותר וקל יותר להסיע פרגמנטים
קטנים ממנו במסלול שנוצר בעזרת הסדקים ובכך שטח הפנים של הסלע יגדל.
מאמצים תרמליים:
בדיאגרמה ניתן לראות פלקצואציה של טמפרטורות בסלעים גרניטיים ואת דיגום השינוי בטמפרטורה עם הזמן
בעומקים שונים בסלע .כתוצאה מכך ,מקבלים גרדיאנטים תרמליים משמעותיים בסלע .בס"מ הקרובים לפני
השטח מקבלים גרדיאנטים תרמליים נמוכים אשר גדלים עם העומק .גרדיאנטים תרמליים עשויים לייצר
גרדיאנטים במאמצים שגורמים למעוות בסלע ולבלייה.

𝑃
𝜋

∗ 𝜅√ =∗ 𝑧

* zהוא העומק האופייני שבו התנודות בטמפרטורות דועכות ל 1/e-מהטמפ' בפני השטח .מאמצים תרמליים שהם
תולדה של פלקצואציות תרמליות בפני השטח ישפיעו על סידוק סלעים באזור מצומצם יחסית של כמה עשרות
מטרים שבו נקבל סידוק תרמלי.
מקדם ההתפשטות התרמלי הופך את הגרדיאנט התרמלי לגרדיאנט מאמצים .מקדם ההתפשטות התרמלי
משתנה בין מינרלים (פרמטר  )αבסדר גודל אחד עד שניים כתלות במינרלוגיה ,אוריינטציה גבישית וגודל גרגר:

השינוי הנפחי בסלעים הוא פונקציה של המקדם התרמלי ושל השינוי בטמפרטורה ,שהם תלויים ב:
מינרלוגיה :אם יש לנו שני מינרלים שונים אחד ליד השני (למשל קוורץ ומיקה) ,כל אחד מהם יתפשט קצת אחרת
מהמינרל שלידו וזה כשלעצמו יוצר מאמצים בסלע .בפני השטח עצמם אנו נקבל גרדיאנטים בהתפשטות ,דבר
היוצר מאמצים בסלע שיכולים לסדוק אותו.
אוריינטציה גבישית :מקדם ההתפשטות כאמור תלוי גם בכיווניות הגבישית של המינרל ,מכיוון שקיימת
אנאיזוטרופיות במקדם ההתפשטות.
גודל גרגר :לא כל הגרגרים הם באותו גודל – דבר המשפיע על היחס בין שטח הפנים לנפח .בגרגרים גדולים יותר
היחס בין שטח הפנים לנפח גדול יותר וזה משפיע על ההתרחבות וההתכווצות של מינרלים בגדלים שונים ועל כן
גם על הגרדיאנטים התרמליים שנוצרים .כשיש לנו סלעים עם גבישים גדולים יותר ,הם יהיו יותר מושפעים
ממאמצים תרמליים ויתפוררו ברמת הגרגר .זהו הגורם הכי דומיננטי בבלייה פיסיקלית של סלעים בפני השטח.

בלייה כימית :המסת סלעים ,החלפה יונית ,ספיחת מים למינרלים ,פירוק מינרלים על ידי מים וחמצון חיזור.
בלייה כימית (או המסה) היא סוג של ארוזיה ,כלומר מנגנון שמנמיך לנו את פני השטח .הבלייה הכימית משנה את
התכונות הפיסיקליות של הסלעים ,היא מחלישה אותם כתוצאה מהחלפת מינרלים ,הרחבת סדקים וכתוצאה מכך
מסת הסלע משתנה.
השטפים הכימיים שנוצרים הם משמעותיים מבחינת הסעת מומסים ומאזני מסה מסלעים לקרקעות ואגמים 
לים ולאטמוספרה .חלק מהמחזור הביו-גיאוכימי הגלובלי תלוי בשטפים הללו שהם תוצר של הבלייה הכימית .אם
נרצה ללמוד מהסלע ומהקרקעות על התנאים בעבר ,נוכל לחלץ חלק מהפרמטרים מתוך הבלייה הכימית.
קיימים מספר פרמטרים מרכזיים המשפיעים על עוצמת הבלייה הכימית – קבועים קינטיים ,זמינות המים,
טמפרטורה ,pH ,פעילות ביולוגית וזמינות חמצן.
באופן כללי ,בתהליכים הללו יכולים לגרום לכך שמתחילים במינרלים מסוימים וככל שהם נחשפים לתהליכים של
בלייה כימית הם בהתחלה מאבדים את היסודות המוביליים שנכנסים לתמיסה ובמקום זאת מקבלים תוצר שהוא
יותר עשיר ביסודות קשי תמס .בסיכומו של תהליך יישארו מינרלים שכוללים בעיקר יסודות לא-מוביליים .הבלייה
הכימית לא מעלימה את כל מסת הסלע אבל היא כן גורמת לשינוי מינרלוגי בו – שינוי במרכיבים הנותרים בפאזה
המוצקה.
לא משנה על איזה מינרל אנו מדברים ,ניתן לומר שאנרגיית האקטיבציה היא  .40kJ/mol-80kJ/molקצב
הריאקציה משתנה עם הטמפרטורה – הקצב יגדל יחד עם הטמפ' בשניים עד שלושה סדרי גודל.
חוק המסה כללי עבור מינרלים סיליקטיים בתנאי  pHקבוע:
 – Cריכוז יסוד  iבתמיסה – t ,זמן – V ,נפח הנוזל – Aθ ,שטח הפנים של המינרל  – βθi ,θהכמות הסטויכיומטרית
של היסוד  iבמינרל  – Kθ ,θקבוע הקצב ביחידות של  – Ea ,mol/m2*secאנרגיית האקטיבציה –R ,קבוע הגזים,
 – Tטמפרטורה:
𝜃𝐴 𝐶𝑑
=
∗ 𝛽θi ∗ 𝐾θ
𝑇𝑑
𝑉
𝑎𝐸−

𝑇∗𝑅 𝑒 ∗ 𝐴 = 𝐾θ

בניסיון לראות את היחסים בין הבלייה הפיסיקלית לבין הבלייה הכימית ניתן לראות גרף שבו ציר  Xמייצג את קצב
ההנמכה של פני השטח וציר  Yמייצג קצבים של תהליכי בלייה כימית:

ניתן לראות שהבלייה הכימית משחקת תפקיד משמעותי בלא מעט מקומות .יש קו  1:1שאם נקודה נופלת עליו
המשמעות היא שכל קצב ההנמכה מוכתב על ידי בלייה כימית .כצפוי ,כל הנקודות הן מתחת לקו וניתן לראות
שהמרכיב הכימי הוא לפחות  50%מכלל ההנמכה וזה משמעותי .אם נתמקד בקבוצה עם אותו צבע ואותה צורה
(אזור ומדגם ספציפיים) נוכל לראות שבכל הנתונים יש התאמה די טובה בין קצבי הבלייה הכימית לקצבי
ההנמכה – כשקצב ההנמכה גדל גם קצב הבלייה הכימית גדל.
בסקלה גדולה ,אם נסתכל על שטפי חומר בנחלים גדולים ,כלומר נסתכל על גרף שבו מראים נחלים שמובילים
לאוקיינוסים ועל שטף החומר שנמצא בפאזה מוצקה (מנויד כתרחיף) ובפאזה מומסת:

באופן כללי ניתן לראות שברוב הנחלים בעולם המאזן הוא כזה שרוב החומר מובל בצורה מוצקה (פיסיקלית,
תרחיף) מאשר בצורה מומסת ,ואם מחשבים ממוצע גלובלי של שטפים יוצר שהיחס הוא  1ל ,4-כלומר פי  4יותר
חומר מנויד כתרחיף מאשר מומס .ישנם נחלים ספציפיים שבהם היחס הזה הוא הפוך .זה תלוי באקלים ,בסוג
הסלעים ובנתונים הפיזיים של אותו אזור .באופן ספציפי מה שמשפיע על המאזן זה סוג הסלע ,הטמפ'
והטופוגרפיה.
היווצרות קרקעות:
אחד המרכיבים המשמעותיים שבונים קרקעות זה למעשה סלעים בלויים ,אבל לא רק .קרקע מכילה גם חומר
אורגני (צומח ופעילות בעלי חיים) ,מים ומומסים ,אוויר וגזים ,אבק ומרכיב שהוא תולדה של שטיפת יסודות קלי
תמס מפני השטח אל החלקים העמוקים יותר בחתך הקרקע ) .(Illuvial Concentrationלקרקעות שונות יש
מאפיינים שונים ,טקסטורה שונה ומבני פנימי ייחודי .חתך קרקע נראה בצורה הבאה:

כך נראית קרקע טיפוסית מאזורנו עם גרדיאנט של סלע פחות בלוי בעומק לסלע יותר בלוי שמכיל נפח קרקע,
ובחלק שהכי קרוב לפני השטח ניתן לראות שהרוק זה קרקע ואין כמעט סלע .כמו כן בחלק העליון של הסלע ניתן
לראות צפיפות גדולה יותר של סדקים ,שהיא תולדה של תהליכים פיסיקליים וכימיים.
קרקע נוצרת כפונקציה של:
חומר המקור  -קרבונט ,סלעים גרניטיים ,אבק.
אקלים  -כמות המשקעים משפיעה על כמות הקרקע.
צמחייה  -סוג הצומח שמתפתח באזור ובקרקע מסוג זה – מושפע מהאקלים ומחומר המקור.
טופוגרפיה  -קרקע בעמק או קרקע באזור עם שיפועים תלולים וזמן.
באופן כללי בעולם ניתן לראות קרקעות השונות זו מזו בטקסטורה ,בהרכב וגם במבנה .כאשר מגדירים קרקעות,
מתייחסים לאופקים שמתפתחים בקרקע –  ,Horizonsכאשר שלושת האופקים המרכזיים שמגדירים בקרקעות הם
אופקים  .A, B, Cישנם אופקים נוספים אך הם פחות נפוצים.
אופק  – Aיחסית דל במרכיבים שעוברים שטיפה וסילוק מכני\פיזי ,זהו אופק שטיפה שממנו נשטפים יסודות
מסוימים בצורה מכנית וכימית.
אופק  – Bאופק צבירה של מרכיבים שעברו שטיפה מאופק .A
אופק  – Cתערובת של סלע בלוי וקרקע.
חומרים שעוברים הסעה מכנית מאופק  Aאל אופקים עמוקים יותר בחתך עשויים להיות חרסיות ,מרכיבים קלי
תמס (מלחים – מלח ,גבס ,קלציום-סולפט) אשר עוברים שטיפה מפני השטח ובתנאים מסוימים עשויים להצטבר
באופק הצבירה .B
כאשר מסתכלים ובודקים את השתנות יסוד הנתרן ) (Naכתלות בעומק ,הריכוז שלו יהיה נמוך יחסית בפני השטח
מכיוון שהוא נשטף משם ,ובעומק מסוים רואים עלייה בריכוז (אופק צבירה  .)Bאת הריכוזים הכי גבוהים של נתרן
בתת הקרקע ניתן לראות בקרקעות שהתפתחו על גבי סדימנטים עתיקים יותר מכיוון שהיה יותר זמן לשטוף
מלחים מפני השטח אל עומק הקרקע .לא רק שריכוז הנתרן יהיה הכי גבוה בקרקע כזו ,אלא גם עומק השטיפה
יהיה הכי גדול מכיוון שעם הזמן הוסרו יותר ויותר מלחים מפני השטח.

עומק הצבירה והמינרל שאותו צוברים הרבה פעמים מושפעים מפרמטרים אקלימיים .בתנאי אקלים ארידיים או
היפר-ארידיים לא מקבלים השקעה של קרבונט בפרופיל הקרקע אלא רק של מלחים כמו גבס ומלח .מתחת ל-
 100mmגשם צוברים רק גבס:

החל מכמות משקעים מסוימת מתחילים לקבל גם צבירת קרבונט בתת הקרקע .אופקי הצבירה יכולים לעזור לנו
לאפיין את תנאי האקלים בעבר.
סיווג קרקעות:
קרקעות במזרח התיכון אינן חופפות בשם לקרקעות באירופה או בצפון אמריקה .יש בלאגן בטרמינולוגיה של
קרקעות .עם זאת ,ישנם כמה ניסיונות להגיע לשפה משותפת מבחינת הסיווג .ברמה הגלובלית ,קיימת חלוקה של
כלל הקרקעות הקיימות בעולם ל 12-סדרים של קרקעות ) .(Soil Orderניתן לראות גרף שבציר  Xהטמפרטורה
ובציר  Yאחוזי לחות:

באזורים חמים ולחים מאוד (טרופיים) אנו מקבלים קרקעות שמשתייכות לסדר שנקרא  – Oxisolesקרקעות בלויות
ושטופות מאוד .על כן ,הפרמטר העיקרי בסיווג הקרקעות הוא אקלימי.
במפת תפוצה גלובלית ה Oxisoles-שנוצרים בתנאי טמפ' ולחות גבוהים נמצאים באזור הקו המשווה .דרך נוספת
למיון קרקעות היא טקסטורלית על סמך גודל הגרגר .ניתן להסתכל על התפלגות גודל הגרגר בקרקעות ולקבוע
ללא קשר להרכב המינרלוגי ולאופקים את סוג הקרקע:

הרבה פעמים קרקעות מקבלות שמות מקומיים או אזוריים .קרקעות על סלעים קרבונטיים קשים באזור הלח של
ישראל נקראות טרה-רוסה (הרי יהודה ,קמר רמאללה ,הגליל) והן משתייכות לסדר של  ,Alfisolesהן עשירות
בתחמוצות ברזל ועניות בקרבונט .קרקעות דומות לטרה-רוסה ניתן למצוא באזור קפריסין וטורקיה ,בארה"ב זה
כבר לא מוכר .קרקעות נוספות שמתפתחות על גבי סלעים יותר רכים (קרטון ,חוואר ,חרסית) נקראות רנדזינה
(אזור השפלה) והן משתייכות לסדר קרקעות יחסית לא-בלויות כלומר יחסית דומות לסלע המקור – .Ultisoles
קצב ייצור הקרקע באזורנו הוא .20m/1,000,000 years
אפיון קרקע מהווה קירוב לגיאוכרונולוגיה .נוכל לראות איך מאפייני קרקעות משתנים במרחב ולהגיד איזו קרקע
עתיקה מאיזו .מכיוון שקרקע מושפעת מפרמטרים אקלימיים ומזמן ,נוכל לעשות אנליזה על הרכב הקרקעות
ולהגיד משהו לגבי אקלים קדום.
דוגמה לעבודה שנעשתה בדרום הארץ :במפה שמראה כמויות משקעים ניתן לראות שמרחב הדרום צחיח מאוד
ואין בו קרקעות קרבונטיות בכלל אלא רק קרקעות שמשקיעות גבס ומלח .לעומת זאת ,בסדימנטים שגילם כ-
 2,000,000שנה כן מוצאים קרבונט ולכן מסיקים כי התנאים האקלימיים בעבר היו משמעותית שונים מאשר היום.
שני שימושים נוספים לקרקעות הם למידה על התפתחות הנוף במרחב והבנה של אירועים ניאו-טקטוניים .על ידי
מיפוי הקרקעות במרחב ואיך הן משתנות במרחב נוכל להגיד משהו לגבי סדר האירועים של התפתחות הנוף
ולעתים נוכל לומר משהו על טקטוניקה צעירה ששברה סדימנטים צעירים.
נושא  – 5תהליכים מדרוניים מהירים\סטוכסטיים:
כאמור קיים גבול לקצב הארוזיה המקסימלי שמדרונות מכוסי קרקע יכולים לייצר .אם מסיבות מסוימות הנחל
בבסיס המדרון ילך יתחתר ,כיסוי הקרקע על גבי המדרונות יקטן והעקמומיות של המדרונות מכוסי הקרקע תלך
ותגדל ,אבל יש גבול לקצב המקסימלי שניתן לקבל .מדובר בפרמטר שמשתנה לפני אקלים וסוג סלע.
אם נחל התחתר בקצב גבוה מקצב הארוזיה במדרונות ,הקרקע על המדרונות תידקק ונקבל מדרונות מוגבלי
בלייה ) .(Detachment-limitedשיפוע המדרונות ילך ויגדל עד שבשלב מסוים ייכנסו למשחק תהליכים סטוכסטיים
כדוגמת גלישות קרקע.

כאשר מסתכלים על מקומות בעולם שחווים קצבי ארוזיה גבוהים (קצבי התרוממות הרים לדוגמה) מקבלים את
התמונה הבאה (ציר  – Yקצב ארוזיה ,ציר  – Xשיפוע ממוצע):

ני תן לראות שבשיפועים נמוכים יחסית התלות של השיפוע הממוצע במדרונות בקצב הארוזיה היא פחות או יותר
ליניארית .אבל בשיפועים גבוהים יותר ניתן לראות שהשיפוע משתנה בטווח מאוד צר וקצבי האירוזיה משתנים
בצורה דרמטית.
בדוגמה נוספת ניתן לראות אפקט דומה בהימלאיה – היסטוגרמה של שיפועים במרחב:

במרחב הזה ישנן תשע היסטוגרמות שונות של תשעה אזורים שונים ,כך שהאזורים שמתרוממים בקצבים הכי
גבוהים הם  .6 ,3 ,1כשמסתכלים על ההיסטוגרמה של השיפועים לא ניתן להבדיל בין שלושתם לבין שאר
האזורים שמתרוממים לאט יותר ,בכולם השיפוע השכיח הוא סביב ה 35-מעלות .מכיוון ששכיחות אירועי הגלישה
גבוהים יותר אנו מקבלים קצבי ארוזיה גבוהים יותר ,אבל השיפועים עשויים להיות דומים.
סוג התהליכים הסטוכסטיים שפועלים על מדרונות הוא כלל התהליכי ה( Mass Wasting-סילוק מסה) שאותם ניתן
לחלק לשתי קבוצות עיקריות – גלישות  Slidesוזרימות  ,Flowsכך שההבדל בין גלישה לבין זרימה הוא איך
מפוזרת הגזירה בתוך התווך שנע .בגלישה ,רוב הגזירה מתרחשת בין התווך הגולש לבין משטח הכשל (אין גזירה

פנימית בתוך הגוף הנע במורד) .לעומת זאת ,בזרימה יש גזירה פנימית בתוך התווך שנע במורד (הגזירה
הפנימית באה לידי ביטוי בגרדיאנט מהירויות).
גלישות  :Slidesגלישות קרקע וגלישות סלע מטיפוסים שונים ,מפולות סלעים ,נפילת גושי סלע בודדים.
זרימות  :Flowsזרימות גרנולריות שבהן אוסף גרגרים מגדלים שונים נע במורד ,לפעמים קוראים לזה Debris
 Flowולפעמים עושים הבחנה בי ן סוגים שונים של זרימות גרנולריות .קיימים קריטריונים לחלוקה של זרימות –
ריכוז הסדימנט בתוך התווך הזורם ,סוג הסדימנט מבחינת גודל גרגר ומהירות הזרימה.
ישנו מכניזם נוסף של סילוק מסה שנקרא זחילה ) .(Heave, Creepמה שמגדיר לנו זרימה כזרימה גרנולרית ולא
סתם שיטפון זה בין היתר צפיפות החומר בזורם .בזרימות גרנולריות הצפיפות היא גבוהה מכיוון שאחוז המוצקים
בתווך הזורם הוא די גבוה .כמו כן ,בזרימות קרקע מקבלים זרימות למינריות ללא טורבולנציה.

 :Debris Flowדוגמה לזרימה גרנולרית .בזרימה זו הגרגרים הגדולים מתרכזים בשוליים ולא במרכז הזרימה.
שכיחות האירועים הללו גבוהה יותר במקומות בהם השיפועים תלולים ,עוצמות משקעים גבוהות ,ויש מעט
צמחיה .שילוב שלושת התנאים הללו יחד יוצר זרימות גרנולריות בעוצמות גבוהות .מס' תובנות בנוגע להתנהגות
ה:Debris Flow-
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רוב הזרימות הגרנולריות מתחילות כגלישות קרקע ,שהן בדרך כלל תוצר של לחץ מי נקבים גבוה
וכתוצאה מכך מקבלים גלישה עם הרבה מים.
מכיוון שיש זמינות גבוהה של מים בסדימנט עשוי להתרחש תהליך התנזלות ,שבו החומר לא נע במורד
ללא גזירה פנימית אלא מתחיל לנוע עם הרבה גזירה פנימית בין תווכים שנעים במורד – וכך הגלישה
הופכת לזרימה.
כאשר מסתכלים על התנועה של  Debris Flowבמרחב ,הן מאופיינות במוביליות גבוהה (יחס בין
המרחק שעבר החומר במורד לבין הגובה שאיבד בדרך).
מבחינת דגם התנועה ,אנו מקבלים נחשול אחד שיכול להתפצל וליצור מניפה של מספר נחשולי
סדימנטים שנעים במורד .חזית הנחשול מכילה את החומר הגס ביותר ובשולי הנחשול את החומר הפחות
גס ,אבל עדיין גס יותר ממה שבתוך הנחשול .נחשול כזה משאיר חותמת אירוזיבית על גבי המדרון אשר
נראית כמו תעלה שנוצרה על ידי זרימה גרנולרית שנעה במורד ,כך שבשולי התעלה ישנן שתי סוללות
של מספר מטרים  Leviesשמאופיינות בסדימנט גס יותר.
קיים אפקט שנקרא "מיון" או "סינון" קינטי שגורם לכך שהמרכיבים הגסים יותר בתווך יוצאים לכיוון שולי
הזרימה.
משקעי זרימות גרנולריות הם משקעים עם מיון גרוע.

 :Landslideתהליך סטוכסטי שני שמתרחש שקשור בסילוק מסה .הפרמטרים המרכזיים שמשפיעים על שכיחות
הגלישות בחלקם משותפים לפרמטרים שמשפיעים על זרימות גרנולריות וחלקים ייחודיים לגלישות קרקע – שיפוע
מדרון ,חוזק סלע\ קרקע ,חוזק התווך ,שכיחות אי רציפויות במסת הסלע (סדקים ,שברים ומישורי שיכוב).
פרמטרים נוספים שמשפיעים על אופי הגלישות – צפיפות ואוריינטציה של אי רציפויות במסת הסלע ביחס למדרון,
חוזק הסלע לאורך מישורי אי הרציפות ,ולחץ מי נקבים שעשוי להקטין משמעותית את מאמץ הגזירה הקריטי
שנדרש בשביל לייצר גלישה .פרמטר נוסף שעשוי להשפיע על אופי הגלישה הוא העמסה דינמית באירועי רעידות
אדמה .כלומר ,מעבר לכוחות הסטטיים שפועלים על המדרון יכולה להיות העמסה דינמית (תאוצת קרקע)
שהתולדה שלה היא אירועים סיסמיים המהווים טריגר לגלישות.

בקומפילציה של  4,000אירועי גלישה ברחבי העולם ניתן לראות את היחס בין נפח החומר הגולש לבין שטח
הגלישה .כמו כן ,ניתן להסתכ ל על עומק הגלישה לעומת השטח שלה .גלישות הקרקע הן יחסית רדודות עם עומק
מישור כשל של  10cmעד  ,10mזאת לעומת גלישות סלע שיש להם שטח השתרעות יותר נרחב ומישור הכשל
מגיע ל .100m-1,000m-לגלישות מסוג זה קוראים  Deep-seated Landslidesולגלישות קרקע קוראים Shallow
 .Landslidesמבחינת שכיחות אירועי גלישה במגניטודות שונות – הגלישות הקטנות והחלשות הן פחות שכיחות.
קיים טיפוס מסוים של גלישות קרקע שקצת דומה לזרימה גרנולרית בכך שהמוביליות של גלישת הקרקע היא
חריגה .לעומת זאת ,לא מדובר בזרימה מכיוון שמסתכלים על החומר שהורבד ורואים שאין בו הרבה גזירה
פנימית ,החומר התנהג בצורה קשיחה ופחות זורמת אבל כן עם מוביליות גבוהה – .Long runout Landslides
האפקט המשמעותי ביותר שמוריד את החיכוך הוא חום כתוצאה מגזירה .אם מעלים את הטמפ' במגע בין החומר
הגולש לבין התשתית החיכוך ירד ומקור החום יהיה החיכוך עצמו .מקדם החיכוך הולך וקטן כאשר החום עולה,
כמו במצב שבו אין לנו מנגנון יעיל שמסלק חום החוצה .אם בתווך שגולש יש התפרקות לתת-בלוקים (קורה
הרבה) שמתחילים לקפוץ או לנוע בצורה אנכית כנגד הקרקעית ,האפקט הקינטי יקטין מעט את החיכוך .המנגנון
המקובל ביותר שמייצר גלישות עם מוביליות גבוהה זה מנגנון של  Shear Heatingשמקטין את החיכוך.
סוגי כשל:
אנו מבחינים בין ארבעה מנגנוני כשל שונים שיכולים לנתק מסת סלע ולנייד אותה במורד:
כשל בגזירה :באופן גורף זהו מנגנון הכשל הנפוץ ביותר .הגיאומטריה של מישור הכשל עשויה להיות מישורית,
צורת יתד או מעגלית:

הנחות מפשטות – גיאומטריה דו-ממדית ,זרימת מי תהום במקביל למישור הכשל הפוטנציאלי ,לחץ מי נקבים
שווה לעומד המים מעל מישור הכשל.
פרמטרים – h :גובה מישור הכשל – hw ,עומד המים – ρb ,צפיפות התווך – ρs ,צפיפות המוצקים – Vs ,נפח
המוצקים – ρw ,צפיפות המים – m=hw/h ,החלק מעובי החתך שרווי במים – C ,קוהזיה – ψ ,מקדם חיכוך– σ’ ,
מאמץ נורמלי אפקטיבי.
הכוח המניע ליצירת מישור כשל – גרביטציה:
𝜃𝑛𝑖𝑠 ∗ 𝜏𝑏 = 𝜌𝑏 ∗ 𝑔 ∗ ℎ
𝑤𝜌 ∗ ) 𝑠𝑉 𝜌𝑏 = 𝑉𝑠 ∗ 𝜌𝑠 + 𝑚 ∗ (1 −
הכוח שמתנגד ליצירת מישור כשל:
𝜏𝑐 = 𝐶 + 𝑡𝑎𝑛𝜑 ∗ 𝜎 ′
𝑒𝑟𝑢𝑠𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑟𝑜𝑝𝑃 𝜎 ′ = 𝜎 −
𝜃𝑠𝑜𝑐 ∗ 𝑤𝜎 ′ = 𝜌𝑏 ∗ 𝑔 ∗ ℎ ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝜌𝑤 ∗ 𝑔 ∗ ℎ
כעת נרצה לחשב מקדם ביטחון עבור גלישת קרקע (כוחות מתנגדים חלקי כוחות מניעים) .אם מקדם הביטחון קטן
מ 1-תהיה גלישה ,אחרת לא.
𝑒𝑑𝑖𝑙𝑆 → 𝐹𝑆 < 1
)𝑃 𝐶 + 𝑡𝑎𝑛𝜑 ∗ (𝜎 −
) 𝑤𝐶 + 𝑡𝑎𝑛𝜑 ∗ 𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠θ(𝜌𝑏 ∗ ℎ − 𝜌𝑤 ∗ ℎ
= 𝑆𝐹
=
𝜃𝑛𝑖𝑠 ∗ 𝜌𝑏 ∗ 𝑔 ∗ ℎ
𝜃𝑛𝑖𝑠 ∗ 𝜌𝑏 ∗ 𝑔 ∗ ℎ
נפשט את המקרה עבור שלושה מקרים פרטיים שבהם:
 .1אין קוהזיה ואין מי נקבים:
𝐶=0
ℎ𝑤 = 0
𝜑𝑛𝑎𝑡
= 𝑆𝐹
𝜃𝑛𝑎𝑡

 .2אין קוהזיה וכל התווך מלא במים:
𝐶=0
ℎ𝑤 = ℎ
𝑤𝜌 𝑡𝑎𝑛𝜑 𝜌𝑏 −
= 𝑆𝐹
(∗
)
𝜃𝑛𝑎𝑡
𝑏𝜌
המים למעשה מקטינים את מקדם הביטחון באופן משמעותי ומקלים על היווצרות כשל בגזירה
 .3יש קוהזיה ואין מי נקבים.
בגרף שבו ציר  – Xמאמץ נורמלי וציר  – Yמאמץ גזירה:

נית ן לראות את זווית הכשל לעומת הזווית הפנימית של החומר .אם החומר הוא חסר קוהזיה ואין מי נקבים אז
הקו הוא ליניארי  1:1וזווית הכשל תמיד תהיה מוכתבת על ידי הזווית הפנימית של החומר (הפשטה ראשונה).
כאשר יש לנו מים שמגיעים עד לפני השטח נוכל לקבל כשל בזווית משמעותית יותר נמוכה (הפשטה שנייה) ,עד
פקטור  .2זאת מכיוון שהמים יוצרים לחץ מי נקבים גבוה על מישור הכשל הפוטנציאלי אשר מקטין את החוזק של
החומר לגזירה .זו הסיבה שלא מעט אירועי גלישה קטסטרופליים מתרחשים בעקבות אירועי עוצמות משקעים
גבוהות – מפלס מי התהום עולה ,לחץ מי הנקבים עולה והחוזק הקריטי לגזירה קטן.
תהליך טבעי שיכול להקטין לנו בצורה משמעותית את הקוהזיה :הרבה פעמים הקוהזיה של קרקע ללא צמחייה
קרובה ל . 0-אם משווים קוהזיה של קרקע מכוסה יער לעומת קרקע מכוסה עשב ,נוכל לראות שהחוזק של הקרקע
המכוסה יער הוא גבוה יותר מכיו ון שיש מרכיב של קוהזיה אפקטיבית שמקורו בעצים .כאשר הורסים יערות חוזק
הקרקע לגזירה הולך ויורד ,ולאחר מכן עולה לאחר שקמים עצים חדשים .ניתן לראות זאת בגרף הבא:

כשל במנגנון של  :Topplingמנגנון כשל שדומה להתמוטטות דומינו .אנו נקבל כשל מסוג זה כאשר הפרמטר
העיקרי שמשפיע הוא היחס בין הרוחב של הבלוק לגובה שלו:

במציאות ישנם תסריטים יותר מורכבים מזה:

כל אחת מהשכבות המקומטות הללו עשויה לעבור  Topplingאבל הן גם נתמכות על ידי שכבות אחרות .באופן
כללי ,בכל הסיטואציות היחס בין הרוחב לגובה מהווה פרמטר חשוב.
 :Cantilever Tension Failureמנגנון פחות נפוץ שמתאר כשל של קורה במתיחה.

חוזק הסלעים למתיחה הוא הרבה יותר נמוך מהחוזק שלהם ללחיצה .אם מגדילים את אורך הקורה הלא-תמוכה,
באורך קריטי מסוים  Lcritמאמצי המתיחה יהיו גבוהים מספיק כדי שייווצר כשל והקורה תיפול .מנגנון אופייני
למפלים ומערות.

מנגנון כשל של  :Bucklingכשל כזה עשוי להיווצר כתוצאה מכך שהמשקל העצמי של הסלע גורם לכיפוף של
הקורה שבסיכומו של דבר גורמת לסלע להישבר וליפול.

המנגנון הזה מושפע מהממדים של עמודת הסלע .לפי המשוואה של הגובה הקריטי של עמודת הסלע ,ניתן לראות
שהגובה הוא פונקציה של מודול יאנג ( )Eוהמרווח בין מישורי הסידוק האנכיים ( .)djמנגנון הכשל הזה הרבה
פחות נפוץ משאר המנגנונים ,אופייני למפלים מאוד גבוהים.
נושא  – 6מכניקת זורמים:
כאשר מנסים לנתח את הכוחות שפועלים על גוף מים כלשהו ,מנסחים חוק אנלוגי לחוק השני של ניוטון שנקרא
"החוק הראשון של קושי" ,שאומר שסכום הכוחות הפועלים על יחידת נפח של נוזל מתואר על ידי מכפלת
 .אם יש לנו מים שזורמים בתעלה ,הכוחות שפועלים על המים הם כוח
הצפיפות בתאוצה:
הכבידה שנובע ממסת המים ,כוח שנובע מגרדיאנט הלחצים וכוח החיכוך עם קרקעית הנחל.
ננסח את הביטויים שמתייחסים לכוחות הללו.

כוח הגרביטציה שווה למשקל עמודת המים כפול רכיב הכוח שפועל במורד המדרון :
ובעבור נפח יחידה:
הכוח שמקורו בגרדיאנט הלחצים:

ניתן לביטוי על ידי כימות הלחץ באזורים מסוימים בחתך .נסתכל על ההפרשים באזורים השונים ונחלק במרחק.
כתוצאה מכך נקבל שהלחץ ליחידת נפח הוא למעשה פונקציה של השינוי בגובה המים לאורך מרחק מסוים במורד
הזרימה .אם גובה המים קבוע ,כוח גרדיאנט הלחצים יהיה שווה ל .0-אם גובה הזרימה גדל או קטן במורד אז
נכניס את הכוח הזה לחישוב.

הכוח השלישי ואחרון הוא כוח החיכוך:

כוח החיכוך נובע ממאמץ הגזירה על הקרקעית (כוח ליחידת שטח) .מכיוון שאנו רוצים כוח ליחידת נפח מחלקים
את כוח החיכוך בגובה עמודת המים שמעליו.
לכן ,לפי החוק הראשון של קושי סכום הכוחות יהיה שווה לשלושת הכוחות הללו ויהיה שווה לשינוי מהירות המים
עם הזמן כפול הצפיפות:

כעת נרצה לפתור את המשוואה עבור מקרים פשוטים:

זרימה תמידית ואחידה :זרימה שלא משתנה בזמן ולא משתנה במרחב .אם הזרימה היא תמידית ,הנגזרת
החלקית של המהירות כתלות בזמן מתאפסת .אם הזרימה היא אחידה ,הנגזרת החלקית של המהירות כתלות
במרחק מתאפסת .אנו נשארים רק עם צד אחד של המשוואה ששווה ל .0-כמו כן ,נניח שגובה עמודת המים לא
צפוי להשתנות במרחב ובסופו של דבר אנו נשארים עם הביטוי שאומר שמאמץ הגזירה עבור זרימה תמידית
ואחידה שווה ל:
𝑆𝜏𝑏 = 𝜌𝑔ℎ
כאשר עבור זוויות קטנות ניתן להחליף את  sinהזווית בשיפוע .למעשה ,הכוח שהמים מפעילים על הקרקעית
והכוחות שהקרקעית מפעילה על המים נתון על ידי השיפוע של הקרקעית וגובה עמודת המים .המים זורמים
במורד ושומרים על מהירות קבועה בתנועה במורד .אחרת ,ההפשטה לא הייתה נכונה.

זרימה למינרית :נפתח ביטוי עבור מהירות הזרימה כפונקציה של הגובה מעל הקרקעית:

אין שום פרמטר שמתייחס לחספוס של הקרקעית ואין לכך השפעה מכיוון שהזרימה היא למינרית וסקלת הגודל
של החספוס קטנה מאוד ביחס ל .h-בזרימה למינרית החספוס של הקרקעית לא משפיע על הזרימה.
זרימה טורבולנטית:
הצמיגות הרגילה של הנוזל פחות רלוונטית כאן ,זוהי תכונה מולקולרית שמשתנה מאט מאוד כתלות בטמפרטורה.
בזרימה טורבולנטית מתייחסים לצמיגות אחרת שנקראת צמיגות מערבלתית )” – (“Eddy Viscosityזוהי
צמיגות אפקטיבית שהיא גדולה בהרבה מהצמיגות המולקולרית ,והיא תכונה המושפעת מהפרמטרים של הזרימה
(כפונקציה של מהירות הזורם ,העומק והשיפוע) .הצמיגות הזו מגדירה את האופן שבו יש לנו החלפה של תנע בין
נפחים שונים של הזורם.
אם יש לנו זרימה מאוד טורבולנטית ,קווי הזרימה אינם מקבילים לקרקעית ונפחי מים שונים עולים ויורדים.
כתוצאה מכך יש לנו הרבה יותר התנגדות לזרימה ,ומהירות הזרימה תהיה יחסית הומוגנית וייווצרו גרדיאנטים
חריפים קרוב לקרקעית.
הקריטריון שיקבע לנו איזה סוג זרימה תהיה לנו הוא היחס בין כוחות האינרטיים (מכפלת צפיפות המים ,מהירות
הזורם וגובה הזורם) לכוחות הויסקוזיים (כוחות שמתנגדים לטורבולנציה – צמיגות הזורם) .היחס הזה מתואר על
ידי מספר ריינולדס:

בתעלות ובנחלים מספר ריינולדס הוא סביב ה .500-לכן ,כל עוד מספר ריינולדס קטן מ 500-הזרימה תהיה
למינרית .אם הוא גדול מ 500-הזרימה תהיה טורבולנטית .בנחלים הזרימה היא ללא יוצא מן הכלל טורבולנטית.
חוק הקיר:
∗𝑢
𝑧
) ( ln
𝑘
𝑧0

= )𝑧(𝑢

חוק הקיר מתאר את שינוי המהירות כתלות בגובה מעל הקרקעית בזרימה טורבולנטית.
נשים לב שבזרימה טורבולנטית פרופיל המהירויות כתלות בגובה מהקרקעית הוא כן פונקציה של החספוס.
בסקלה חצי לוגריתמית זה ייראה כך:

השפעת הפרמטרים השונים על פרופיל המהירויות:
אם מגדיל את מקדם החיכוך – המהירות המקסימלית קטנה.
אם נרצה לחשב את המהירות הממוצעת ניקח משרעת מהירויות ,נעשה אינטגרציה ונחלק בעומק הזרימה .כאשר
עושים זאת יוצא שהמהירות הממוצעת שווה למהירות בגובה של  0.4מגובה הזרימה – ” ,“The 4 10th Ruleעבור
זרימה טורבולנטית בלבד.
אחת הסוגיות שגיאולוגים שואלים את עצמם זה איך נוכל לבטא את המהירות הממוצעת של מים שזורמים בתעלה
כלשהי כתלות בפרמטרים שונים שאנו יודעים להעריך .על הגיאולוגים להבין שהיות והזרימה היא טורבולנטית,
קיים פרמטר שנדרש כדי לאפיין את מהירות הזרימה – פרמטר החספוס.
גורמים המשפיעים על פרמטר החספוס :סוג החומר בקרקעית ,יחס החספוס ,מורפולוגיות שנוצרות בקרקעית
(שרטונות ,דיונות ,גלונים) ,צמחייה ,חסימות לאורך תעלת הזרימה ,שינויים בחתך הזרימה.
נגדיר מספר פרמטרים שילוו אותנו במשוואות האמפיריות של מהירות הזרימה שמקשרות בין מהירות לבין
חספוס.
 – Aשטח חתך הזרימה [.]m2
 – Pההיקף המורטב ] – [mאורך ההיקף המורטב מול התשתית.
 – Rhהרדיוס ההידראולי ] A .[mחלקי .P
במרוץ השנים ניסו לבנות כל מיני משוואות לביטוי המהירות הממוצעת ,שבכולן השיפוע משפיע על המהירות
(שיפוע גבוה – מה ירות גבוהה) .השיפוע בכל המשוואות משפיע בצורה דומה (חזקת חצי) .כמו כן ,ניתן לראות
שהרדיוס ההידראולי מופיע בכל הנוסחאות אבל לא באותה חזקה.
כאשר התעלה מאוד רחבה ,נוכל להחליף את  Rhב .h-המסקנה מכך היא שהקבועים במשוואות הללו לא באמת
קבועים ,או שלא כל המשוואות מדויקות בכל התנאים.
במשוואת צ'זי מרכיב החספוס מיוצג על ידי  ,Cאצל מנינג על ידי  ,nאצל דארסי וייסבאך על ידי אלמנט אחר – אבל
אצל כולן ההתייחסות היא למרכיב שנובע מהמיקרו-טופוגרפיה ומהגיאוגרפיה של הקרקעית .ישנן טבלאות
שנותנות לנו משרעת ערכים למקדם מנינג כתלות במקדם החומר ,גודל הגרגר ומרכיבים שונים.

נושא  – 7נחלים אלוביאליים:
אלו הם נחלים שחתורים בתוך סחף נחלי ,בניגוד לנחלי סלע (פלוביאליים) שחתורים בתוך סלע .מה שמייחד
נחלים אלוביאליים זה שאפשר להתייחס אליהם כאל תוצר עצמי שלהם (” – )“Self-formedהם מובילים את
החומר שאל תוכו הם חתורים .הנחל קובע את הגיאומטריה שלו בכך שהוא מביא את החומר שהוא נמצא בו.
התהליכים הדומיננטיים בנחלים אלוביאליים – ניתוק ,הובלה והשקעה .צורת הנחלים האלוביאליים תלויה במספר
תהליכים :עוצמת הזרימה ,תדירות הזרימה ,משך הזרימה ,אופי הסדימנט ,קושי ,קצבים טקטוניים וכו' .חלק
מהפרמטרים הללו משתנים בזמן ובמרחב ,אבל בסקלה מספיק גדולה הם קבועים בזמן .בהינתן פרמטרים שלא
משתנים בזמן נצפה שהמורפולוגיה של הערוץ תהיה יציבה באופן סטטיסטי וקבועה בזמן גם אם הערוץ יזוז קצת
במרחב (רוחב ערוץ ,שיפוע ועומק יישמרו).
סוגי ערוצים אלוביאליים:
ערוצים אלוביאליים ישרים במבט מפה:

אלו ערוצים די נדירים המאופיינים בגדות יחסית קבועות במרחב שלאורכם שרטונות שמופיעים במרחקים פחות או
יותר קצובים במורד הערוץ או שרטונות שמדלגים מצד לצד .ערוצים אלו נפוצים כאשר החומר המובל הוא חומר
מטיפוס ( Gravelחצץ –  .)>2mm, <64mmערוצים מסוג זה אינם יציבים ולרוב הופכים לטיפוס  Braidedאו
.Meandering

ערוצים אלוביאליים שיוצרים מיאנדרים (נפתולים):
ההבדלים המרכזיים בין נחלי מיאנדרים לנחלי פזרות הוא שבנחלי מיאנדרים הגדות עשויות מחומר קוהזיבי ,מה
שאומר שהן יהיו פחות מוביליות בזמן בהשוואה לנחלי פזרות .כמו כן ,ישנה תעלת זרימה בודדת ובמבט מפה יש
להם מורפולוגיה של סינוס .השרטונות המאפיינים אותם הם שרטונות מסוג  ,Point-barאותם מוצאים בחלק
הפנימי של המיאנדר .כאשר המים זורמים בפיתול ,מהירות הזרימה גבוהה יותר בצד החיצוני של הפיתול
ומאמץ הגזירה שפועל על הגדה החיצונית גדל ונוצרת סירקולציה משנית של מים .כתוצאה מכך ,הגדה החיצונית
עוברת ארוזיה משמעותית יותר מהגדה הפנימית והחומר שמוסר ממנה מושקע בחלק הפנימי של הפיתול
וכך נוצר .Point bar

תנועה במרחב :הארוזיה וההשקעה בדפנות הפיתול גורמות לכך שהנחל יזוז אבל לא בצורה אקראית ,אלא בצורה
שניתנת לניבוי .בכיוון הצד החיצוני של הפיתול (לכיוון ’.)A
יחס רוחב לעומק  :בניגוד לנחלי פזרות ,היחס הוא מתון .זה נובע מהקוהזיביות של הגדות שמאפשרת לערוץ
להחזיק תעלות עמוקות יותר ומאמצי גזירה משמעותיים יותר בגדות.
מישורי הצפה :נחלי מיאנדרים מאופיינים במישורי הצפה ) .(Flood Plainsכאשר המים עולים מעל לגובה הגדות
הם מציפים את "פשת ההצפה" והם יכללו את המרכיבים הדקים ביותר בסדימנט שהובלו ברחופת ,בחלק הכי
גבוה של הזרימה והם יושקעו על גבי מישור ההצפה כחרסיות וסילטים.
סוללות סדימנט –  :Leviesבין הגדה למישור ההצפה ניתן למצוא סוללות של סדימנט ,שמכילות את החומר הגס
ביותר שהובל ברחופת ושקע קרוב יותר לדפנות התעלה.
פיתוליות :את הפיתוליות של נחלי מיאנדרים ניתן לכמות על ידי היחס בין אורך הערוץ (קו שחור מקווקו) לבין אורך
העמק (קו אדום מקווקו).

כמו כן ,ניתן לכמת את האמפליטודה של הפיתולים ואת אורך הגל שלהם ,שהם קורלטיביים לרוחב הערוץ .כאשר
מייצרים גרף בסקלה ליניארית או לוגריתמית שבו ציר  – Xרוחב הערוץ וציר  – Yאורך גל של הפיתולים ,ניתן
לראות התאמה יפה עם פונקציה כמעט ליניארית:

אורך הגל הוא כמעט פי  11מרוחב הערוץ .בהמשך נראה שרוחב הערוץ הוא בקירוב טוב פונקציה של הספיקה.
ערוצים אלוביאליים עם פזרות :Braided

דוגמה לכך היא נחל פארן שמוצאו בכיוון הערבה .מאפייני נחל פזרות:
הגדות בנויות מחומר לא קוהזיבי מה שמשפיע על המוביליות של הערוץ.
החומר השכיח הוא חומר מטיפוס .Gravel
מבחינה נפחית רוב החומר מובל בצורה של ( Bedloadגרופת בניגוד לרחופת) ,כלומר חומר שמובל על הקרקעית
ובצמוד לה – גלגול ,רוטציה ,סלטציה).
מבחינה הידראולית ,הרבה פעמים בנחלי פזרות עוצמת הזרימה מכילה פלקצואציות גבוהות (הרבה שינויים) –
שיטפונות ולעתים גם זרימות נמוכות מאוד.
תנועה במרחב :הנחלים הללו אינם יציבים מכיוון שהגדות אינן קוהזיביות ,משטר הזרימה תמיד משתנה ולכן ישנם
הרבה שינויים במורפולוגיית הערוץ עם הזמן ובתנודות הלטרליות של הערוץ במרחב .הערוצים הללו מאופיינים
במספר תעלות זרימה שביניהם מפרידים שרטונות ).(Mid-channel bars
יחס רוחב-עומק :יחס גבוה ,נחלים די רדודים.

ערוצים אלוביאליים :Anastomosing

אלו הם ערוצים שקצת מזכירים את ערוצי הפזרות אבל תעלות הזרימה שבהם יותר רציפות במרחב ויותר קבועות
בזמן .שם נוסף –  .Anabranchingערוצים אלו מורכבים ממספר ערוצים מקבילים בתוך תעלת הזרימה כך
שהשרטונות (איים) שמפרידים בין תעלות הזרימה השונות הם יותר קבועים בזמן (במשך עשרות שנים).
תהליך ההשתנות של השרטונות הוא פחות רציף מאשר בערוצים מטיפוס  Braidedובאירועים מסוימים זה קורה.
מה שגורם לשרטונות להיות יותר יציבים זה לרוב השפעה של צמחייה ,אשר מעניקה קוהזיה מדומה לסדימנט
ומייצבת אותו במקום .כדי לשנות זאת צריך להפעיל מאמצי גזירה גבוהים יותר או אירוע שיסלק את הצמחייה.
גם הערוצים הללו מאופיינים בגודל גרגר של  Gravelעם תוספת קוהזיה מהצמחייה.
שני סוגי הערוצים האלוביאליים הנפוצים ביותר הם נחלי פזרות ונחלי נפתולים.
שניהם נבדלים במידת הקוהזיות שלהם ,בסוג החומר שהם מובילים (גרופת לעומת רחופת ,ובגלל ששניהם
מובילים חומר בגודל של  Gravelאז מקבלים בנחלים הללו הרבה השקעה והרבה שינויים שמתרחשים בתוך
הערוץ – מישורי הצפה בנפתולים ו Midbars-בפזרות .כמו כן ,נחלי פזרות תלולים יותר מנחלי מיאנדרים.
עבור נחל נפתול ונחל פזרות בעלי אותו שיפוע ,נחל פזרות יתאפיין בספיקות גבוהות יותר.
מעבר למבט מפה נוכל להסתכל על שורת פרמטרים בדידים כגון רוחב ערוץ ,עומק ערוץ ,מהירות הזרימה וכיצד
היא משתנה במרחב .כל אלו מתארים את הגיאומטריה ההידראולית של הערוץ .ניתן לראות גרפים לוגריתמים
שבהם ציר  – Xספיקה שנתית ממוצעת עבור מספר ערוצים ובציר  – Yרוחב ערוץ ,עומק ומהירות.

כפי שניתן לראות ,רוחב הערוץ הוא איזשהו פונקציית חזקה של הספיקה בערוץ .כלומר ,כאשר יורדים במורד
הערוץ הספיקה גדלה ורוחב הערוץ גדל .גם עומק הערוץ מהווה פונקציית חזקה של הספיקה .לכן ,נוכל לכתוב
משוואות פונקציית חזקה שיתארו זאת:

אנו יודעים ש  ,w*h=Area, u = speed, Q = flux -לכן הספיקה תהיה מכפלת המהירות הזרימה בעובי ובעומק:
𝑚3
] [ 𝑢∗𝑄 =𝑤∗ℎ
𝑐𝑒𝑠
𝑚𝑄 = 𝑎 ∗ 𝑐 ∗ 𝑘 ∗ 𝑄𝑏+𝑓+
בשביל שהמשוואה הזו תתאים לכל  ,Qסכום המעריכים הללו ומכפלתם תהיה שווה ל .1-מתוך רגרסיה בכל אחד
מהמרחבים הללו אנו מקבלים שעבור רוב הנחלים האלוביאליים המעריך שקושר את הרוחב ( )wלספיקה הוא
 ,b=0.5מה שקושר את העומק ( )hלספיקה הוא  f=0.4ומה שקושר את המהירות ( )uלספיקה הוא .m=0.1
מכך נוכל להסיק שהמהירות משתנה לאט כתלות ברוחב ובעומק של הערוץ .כאשר יורדים במורד הזרימה ואגן
הניקוז גדל ,הרוחב והעומק של תעלת הזרימה גדלים בשיעור די דומה והמהירות גדלה מאוד לאט.

נפחי הסדימנט שספיקות מובילות הם פונקציה די חזקה של הספיקה .כלומר ,עלייה בספיקה מהווה עלייה חזקה
בכמות הסדימנט המובל .בנוסף ,עלינו לדעת מהם זמני החזרה של כל ספיקה ומהו נפח הסדימנט המצטבר של
ספיקות מסוימות על פני משך זמן מסוים:

בעקום  bניתן לראות התפלגות של זמני חזרה שמציגה תדירות של אירועים מגודל מסוים – הספיקות הבינוניות
הן השכיחות יותר .עקום  cהוא פונקציית מקסימום של ספיקות יחסית בינוניות.
הספיקה האפקטיבית (הספיקה שמובילה הכי הרבה סדימנטים) :בגרף ניתן לראות את נפח הסדימנט
המצטבר ואת הספיקות המתאימות:

ספיקות גבוהות מובילות יחסית מעט סדימנט מכיוון שהתדירות שלהן נמוכה .נקודת המקסימום בגרף נקראת
הספיקה האפקטיבית מכיוון שהיא עושה את העבודה הגיאומורפית הגדולה ביותר ויש לה את הקביעה הכי גדולה
על גיאומטריית הערוץ .בהרבה מחקרים רואים שהספיקה האפקטיבית מכתיבה את גיאומטריית הערוץ.

ניתן לראות מפה של ארה"ב עם עיגולים שהרדיוס שלהם מייצג את זמן החזרה של הספיקה האפקטיבית .ניתן
לראות פיזור די רחב אבל אם נסתכל על היסטוגרמה שמציגה את התפלגות זמני החזרה ,נראה שיש מעט נחלים
עם זמני חזרה של מתחת לשנה ומעט מאוד נחלים עם זמני חזרה של מעל  200שנה .רוב הנחלים בארה"ב הם
בעלי זמן חזרה של בין שנה לשנתיים.
הסעת סדימנטים – מאמץ גזירה קריטי לתנועה:
כדי להתמודד עם סוגיות של תחילת תנועה של סדימנט בערוץ נחל נצטרך לקחת בחשבון גם את הממדים של
הסדימנט .לצורך כך ,משתמשים בפרמטר שנקרא  Shield’s stressשמתאר מאמץ גזירה מנורמל על ידי חלוקה
של מאמץ הגזירה שפועל בקרקעית בגודל שכולל שתוכו את קוטר החלוק ,קבוע הגרביטציה וההפרש בין המשקל
הסגולי של הסדימנט לבין המשקל הסגולי של המים:

מאמץ הגזירה המנורמל הוא חסר ממדים ,המכנה הוא קירוב למאמץ הנורמלי שהחלוק מפעיל על הקרקעית ולכן
ה Shield’s Stress-מהווה קירוב ליחס בין מאמץ הגזירה למאמץ הנורמלי שהחלוק מפעיל על הקרקעית.
דיאגרמת שילד:

דיאגרמת שילד מציגה לנו בציר  – Yמאמץ הגזירה הקריטי של שילד ובציר  – Xפרמטר מורכב שכולל בתוכו את
מהירות הגזירה ,קוטר הגרגר וצמיגות קינמטית (צמיגות המים חלקי צפיפות המים) .עבור מאפיינים מסוימים של

זרימה אנו נעים ימינה על ציר  Xככל שגודל הגרגר עולה .הדיאגרמה הזו מראה לנו שמאמץ הגזירה הקריטי
המנורמל איננו קבוע והוא משתנה כתלות בגודל הגרגר – גבוה עבור גודלים גרגר קטנים ,יורד עבור טווח ערכים
מסוים ומגיע למינימום ,ואז הוא עולה ומתייצב על ערך די קבוע עבור טווח גדול יותר של גודלי גרגר .ההיגיון הוא
שמאמץ הגזירה הוא גדול עבור גודלי גרגר קטנים בגלל הקוהזיה שקיימת בין הגרגרים הקטנים וזה מקשה על
הניתוק.
נוכל להציג זאת גם בדיאגרמה אחרת שבה ציר  Xמכיל פרמטרים נוספים:

עבור טווח די רחב של גודלי גרגר גדולים (החל מ 1-ס"מ) הערך הוא די קבוע ומאמץ הגזירה כבר לא פונקציה של
גודל הגרגר (מאמץ גזירה קריטי של .)0.06
המספר הזה ( )0.06מאפשר לנו להגיד משהו על תחילת התנועה – מתי הגרגר מתנתק מהסדימנט ומתחיל לנוע
במורד.
נפח הסדימנט שמובל במורד :ככל שמאמץ הגזירה גבוה יותר ,נפח הסדימנט יהיה גבוה יותר מבחינה
אינטואיטיבית אבל זה לא תמיד מדויק עבור גודלי גרגר משתנים .לכן ,על מנת לכמת את נפחי הסדימנט נסתכל
על פרמטר שהוא מנורמל לגודל הגרגר (מאייר-פיטר-מוילר) שמציג לנו את נפח הסדימנט המנורמל שינוע בזרימה
במאפיינים מסוימים כתלות ב Shield’s Stress-וב Critical Shield’s Stress-כך שרואים שנפח הסדימנט המנורמל
לגודל הגרגר שיזוז הוא פונקציה חזקה של ההפרש בין ה Shield’s Stress-ל – Critical Shield’s Stress-זה נותן לנו
את ה.Excess Shield’s Stress-
נתוני מעבדה שממחישים את החוזק של המשוואות הללו .בציר  – Xמאמץ הגזירה בתנאים ניסויים ,ובציר – Y
שטף הסדימנטים:

אנו מסתכלים על חלוקים בקטרים שונים ובעלי הרכבים שונים וצפיפויות שונות .לאחר מכן רואים גרף מנורמל
עבור מאמץ גזירה ועבור שטף הסדימנטים שבו כל העקומים הללו מתכנסים .משוואת שטף הסדימנט המנורמל
כתלות במאמץ המנורמל היא משוואה מאוד חזקה מכיוון שהיא אוניברסלית.
אם נרצה לחשב תחילת תנועה של סדימנט גס שמובל בגרופת נוכל לעשות זאת בקלות בעזרת הפרמטר של
 Shield’s Stressוכדי לחשב את נפח הסדימנט נשתמש בפרמטר של המשוואה של מאייר .כמו כן ,ישנן משוואות
שמתייחסות לכלל החומר שיובל (גם בגרופת וגם ברחופת).

שיפועי ערוצים אלוביאליים:
רוב הערוצים בעולם הם בעלי שיפוע הולך וקטן במורד הזרימה (מורפולוגיה קעורה) .כמו כן קיימת קורלציה בין
גודל אגן הניקוז לגודל השיפוע.

נסתכל על ערוצים אלוביאליים כאל צינורות הובלה של סדימנט ונבין כי הגיאומטריה של ערוצים אלוביאליים
מותאמת גם לנפחי הסדימנט שהערוץ "צריך" להוביל וגודל הגרגר שהערוץ "צריך" להוביל .ערוצים אלוביאליים
מותאמים לאופי הסדימנט שמובל בהם .נוכל להשתמש בביטוי כדי לחלץ את השיפוע הקריטי שדרוש לניוד
סדימנט בגודל מסוים:

אנו מקבלים ביטוי שבו השיפוע הקריטי הוא פונקציה של כל מיני פרמטרים קבועים ,עם תלות בגודל הגרגר וגודל
עמודת המים .מתוך כך נבדוק איך משתנה השיפוע הקריטי – מכיוון שגודל הגרגר קטן ככל שמתרחקים מפרשת
המים ועומק המים גדל מכיוון שהספיקה הולכת וגדלה – השיפוע הקריטי לפי המשוואה יילך ויקטן.
כאשר מנתחים מורפולוגיות של ערוצים אלוביאליים השיפוע הוא אחיד במרחב רק בתנאים מאוד ספציפיים של
טווח שיפועי ביניים:

כאשר השיפועים יחסית נמוכים ( )0.01-0.02הנחלים צפויים להיות עם מורפולוגיה של בריכה קטנה ואשד Pool-
 .Riffleכאשר השיפועים גדולים יותר ( )0.025-0.03המבנה שמאפיין את הקרקעית נמחק ומקבלים .Plane Bed
כאשר השיפועים גדלים עוד יותר לסביב ה 5%-המבנה של הערוץ הופך להיות מבנה של ( Step-poolמדרגות
ובריכות) .כאשר השיפועים עוד יותר גדולים הערוץ ייראה כמו אוסף של מדרגות .במבט מפה המורפולוגיות ייראו
כך:

אם נעלה מספיק גבוה בנחל ,נתקרב לפרשת המים ונתחבר למדרון ולמעשה בכל נחל נוכל למצוא את כל
המקטעים הללו אבל אורכם יהיה שונה בהתאם לאזורי אקלים וסוג מסלע:

כעת ננסה להבין איך נחל אלוביאלי עשוי להתפתח בזמן מבחינת פרופיל אורך ,דרך פרמטרים שעשויים להשפיע
על כך .נוכל לכתוב משוואה שמנבאת איך צפוי להשתנות הגובה לאורך נחל אלוביאלי בזמן ,כך שהפרמטר
המרכזי ששולט על השינוי בגובה הוא השינוי בשטף הסדימנט במרחב:
𝑠𝑄∆
𝑋∆
𝑛 𝑆 𝑚𝐴 𝑡𝐾 = 𝑠𝑄
𝑠𝑄𝜕
𝑧𝜕
𝐵= 𝑤 +
𝑡𝜕
𝑋𝜕

פרמטרים – Qs :שטף הסדימנט.
 – Kקבוע הובלה.
 – Aגודל האגן.
 – Sשיפוע.
 – Bתוספת נפח סדימנט מהגדות.
נוכל לפשט ולהגיד שאין תרומה מהגדות ולכן נוריד את  .Bאם האגן כבר מספיק גדול כך שכשיורדים במורד השינוי
בגודל האגן שמגדיל את הספיקה הוא זניח ,נוכל להגיד ש A-ו w-קבועים ולכן עבור תנאים ספציפיים מתקיים:
𝑛 𝑠𝑘𝜕 𝑧𝜕
=
𝑡𝜕
𝑥𝜕

עבור גודל גרגר מסוים שבו  n=1מקבלים:
𝑧𝜕
𝑥𝜕 𝑘 𝜕𝑧 𝑘𝜕𝑠1
𝑧𝜕2
=
=
𝑘=
𝑡𝜕
𝑥𝜕
𝑥𝜕
𝑥𝜕
קיבלנו שעבור תנאים מפשטים שבהם הספיקה לא משתנה במורד ,ההתנהגות של המורפולוגיה דומה למשוואת
הדיפוזיה של מדרונות .ההנחה הזו היא לא נכונה תמיד ,רק עבור מקטעים ספציפיים.
כאשר הערוץ צריך להוביל יותר חומר ככל שאנו מתקרבים למוצא בסיס הניקוז נופל באופן קבוע והשיפוע גדל.
בדוגמה שלנו הספיקה לא משתנה והפרמטר היחיד שעל ידי שינוי שלו שטף הסדימנטים יגדל זה השיפוע .אם
הספיקה אכן הייתה גדלה במורד היינו רואים משהו אחר .לאחר שהורדנו את בסיס הניקוז בבת אחת והשיפוע
גדל ,השיפוע אמור להתמתן ושטף הסדימנטים ירד בזמן מכיוון שהמערכת מתחתרת פחות .אם נחכה מספיק זמן,
המערכת תשאף לחזור חזרה לשיפוע ההתחלתי שהיה לה .דוגמה מאזור ים המלח:

ניתן לראות את פרופיל האורך של נחל דרגה ב 1955-ואיך נראה הפרופיל לפני כ 15-שנה כאשר מפלס ים המלח
היה נמוך הרבה יותר .הקו השחור מתאר את הפרופיל המדוד של הנחל ב 2004-והאפור מתאר את של .1955
ניתן לראות איך פרופיל הנחל השתנה בחלון הזמן הזה .הקו המקווקו מציג לנו פרופיל מנובא על ידי שימוש
במשוואה שדיברנו עליה .הפרמטר אותו אנו לא יודעים וצריך לכייל הוא .k

המחשה לפרמטר הספיקה:
המחשה לכמות הסדימנט שהנחל מוביל ,לגודל הגרגר שמובל ולשיפוע הנחל .על ידי המאזניים מנסים לראות איך
כל אחד מהפרמטרים משפיע על ההתחתרות\השקעה של נחל אלוביאלי.
•
•
•
•

נניח שאנו יכולים לשנות רק את הספיקה מבלי לשנות את הפרמטרים האחרים – אם היינו מגדילים את
הספיקה ,הערוץ היה מתחתר כי הייתה לו יותר יכולת לבצע עבודה.
נניח שאנו מגדילים רק את השיפוע של הנחל ,זה אנלוגי להגדלת הספיקה ולכן גם אז הנחל יתחתר.
נניח שאנו מקטינים את נפח הסדימנט שמגיע מהמעלה ,לנחל תהיה יותר יכולת להוביל מאשר מה שהוא
מקבל ולכן הנחל שוב יתחתר.
נניח שרק מקטינים את גודל הגרגר לחרסיות וסילט אבל שומרים על נפח קבוע – שוב הנחל יתחתר.

נושא  – 8נחלים פלוביאליים ,נחלי סלע:
אלו הם נחלים מוגבלי בלייה  ,Detachment limitedברוב המקרים .בערוץ אלוביאלי קצב ההנמכה של הערוץ נקבע
על ידי השינוי בשטף הסדימנט במרחב (לא בכמות אלא בשינוי) .אם אנו מוציאים את אותה כמות שאנו מכניסים,
גם אם השטף גבוה מאוד לא יהיה שינוי בערוץ .לעומת זאת ,בערוצי סלע הפרמטר העיקרי לא קשור לשטף
הסדימנט אלא קשור לכוח שאנו מפעילים על הקרקעית – מאמץ הגזירה שמופעל על הקרקעית .בערוצי סלע
השינוי בשטף הסדימנט במרחב לא קובע אם נצליח לנתק סלע מהקרקעית או לא.

ניתן לראות משוואה שבה קצב האירוזיה צפוי להיות פונקציה שתלויה באובדן האנרגיה ( – ωאובדן אנרגיה
ליחידת שטח של הערוץ ,ביחידות של הספק ליחידת שטח) .בתנאים מסוימים ותחת הפשטות מסוימות זה מתכנס
למשוואה הבאה:

הניבוי הזה מבוסס על מספר הנחות:
-

רוחב הערוץ גדל במורד כפונקציית חזקה של הספיקה.
הספיקה היא פונקציה חזקה של גודל האגן.
הזרימה יחסית קבועה בזמן ואחידה במרחב (לפחות בסקלה קטנה) – הנחה בעייתית קצת.
חספוס הערוץ אחיד במרחב.
הסדימנט עצמו משחק תפקיד מוגבל בהשפעה על קצבי ההתחתרות (נכנס לתוך .)K

ערכים שכיחים של הפרמטרים  mו.m=0.33-0.5, n=0.67-1.5 :n-
כאמור ,קצב ההנמכה בנחלים סלעיים הוא פונקציה של מאמץ הגזירה באותה נקודה .והעובדה שיש מאמץ גזירה
גבוה בערוץ אלוביאלי לא בהכרח אומרת שתהיה התחתרות מכיוון שמאמץ הגזירה לא משתנה במרחב.
בהנחה שההנחות שאנו מניחים קבילות ,נסתכל על הניבוי של קצב ההנמכה של הערוץ .ננסה לפשט את
המשוואה עבור מקרה שבו אנו נמצאים ב Steady State-וננסה לחשב את שיפוע הערוץ:
𝑧𝜕
𝑛 𝑆 𝑚𝐴𝐾 = 𝑈 − 𝐸 = 𝑈 −
𝑡𝜕
𝑧𝜕
𝐸 = 𝑈 = 0,
𝑡𝜕
נבודד את :S
𝑛 𝑆 𝑚𝐴𝐾 = 𝑈
𝑚𝑈 −
𝐴
𝑛𝑆 =
𝐾
1

𝑚 𝑛 𝑈
𝑆 = 𝑛 ( ) 𝐴−
𝐾

לשם הנוחות נעשה  logלשני צדדי המשוואה ונקבל:
1

𝑚 𝑛 𝑈
𝑛 𝑙𝑜𝑔𝑆𝑠𝑠 = log(( ) 𝐴−
𝐾
1

𝑚 𝑛 𝑈
𝐴𝑔𝑜𝑙 𝑙𝑜𝑔𝑆𝑠𝑠 = log(( ) −
𝐾
𝑛
המשוואה תתן לנו קו ישר שבו ככל שגודל האגן גדל השיפוע הולך וקטן ,כך ששיפוע הקו הוא קבוע (קו ליניארי)
והוא נתון על ידי  -m/nוהחיתוך של הקו עם ציר  Yיהיה שווה ל:
1

𝑛 𝑈
) ((log
𝐾
פרופיל נחל הסלע בשיווי משקל דינמי יהיה קעור ,וככל שיורדים באגן הניקוז השיפוע קטן וגודל האגן גדל .כאשר
יש לנו מספר ערוצים באותו מרחב שמתחברים ,נוכל לבחור מספר נקודות במרחב ובכל נקודה נוכל לחלץ את
השיפוע ובכל נקודה נוכל לקבוע מהנתונים מהו גודל האגן בנקודה ,נזרוק את זה על דיאגרמה של שיפוע בציר Y
וגודל אגן בציר  Xבסקלה לוגריתמית .הנקודות יפלו על ענן שניתן לייצג אותו באמצעות קו ישר ששיפועו .-m/n

כעת נחזור למשוואה וננסה לחשוב מה יקרה אם נלך לאגן ניקוז שזהה בליתולוגיה ,באקלים והדבר היחיד ששונה
בו זה קצב התרוממות  .Uנניח כי עברנו לאגן שבו קצב ההתרוממות מהיר יותר ,נצפה שהשיפוע עבור גודל אגן
נתון יהיה גדול יותר ובגרף של  Sמול  Aנקבל קו ליניארי גבוה יותר בעל אותו שיפוע ונק' חיתוך עם ציר  Yתהיה
גבוהה יותר.
כיום ,ניתן די בקלות לחלץ באופן דיגיטלי פרמטרים של שיפוע ושל גודל אגן .מה שאנו רואים זה שבלא מעט
סביבות יציבות אנו מקבלים דגם שבו השיפוע הוא:
𝜃𝑆 = 𝐾 ′ A−
השיפוע תלוי בקבוע כלשהו אחר כפול שטח אגן הניקוז בחזקה מסוימת ,ובסקלה לוגריתמית מקבלים משהו דומה
לגרף הקודם (השיפוע הוא מינוס תטא) .דבר נוסף שניתן לראות זה שתטא הוא די קבוע עבור סביבות שונות
בעולם (סביב  .)0.4-0.6עובדתית ,אנו רואים שמעריך החזקה שקושרת בין גודל האגן לבין השיפוע לא משתנה
כתלות בחוזק הסלע וקצב ההתרוממות ,אבל הערך של ’ Kשאותו אנו מחלצים מנתונים ברחבי העולם משתנה
בצורה עקבית במרחב והוא תלוי גם בקצב ההתרוממות וגם בליתולוגיה (כלומר ב K-הקודם) .בסביבות שנמצאות
בשיווי משקל דינמי והנחות מודל ה Shear stress incision model-הן בקירוב מדויקות היינו מצפים שתטא יהיה נתון
על ידי  m/nוהגודל של  ksיהיה נתון על ידי:
𝑚
𝑥𝑒𝑑𝑛𝐼 𝑦𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑛𝑜𝐶 =
𝑛

=𝜃

𝑈 1
𝑥𝑒𝑑𝑛𝐼 𝑠𝑠𝑒𝑛𝑝𝑒𝑒𝑡𝑠 𝑙𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑠 = ( )𝑛 = 𝐶ℎ
𝐾
 Ksאמור להיות פונקציה חזקה של קצב ההתרוממות ומקדם הארודביליות .כדי לגזור משמעות טקטונית
מהאינדקס נצטרך להשתכנע שהפרמטרים של ליתולוגיה וקצב התרוממות קבועים במרחב.

בגרפים ניתן לראות שני סטים שבהם השחור הוא מאזור בעל קצבי התרוממות גבוהים והאפור הוא מאזור בעל
קצבי התרוממות נמוכים יותר .ניתן לראות שאם אנו מסתכלים במרחב של שיפוע מול גודל אגן ,למעשה עושים
רגרסיה דרך הנקודות ומקבלים שני קווים מקבילים שיחתכו את ציר  Yבנקודה אחרת .אפשר לקחת את כל
האגנים מכל הקצבים ולזרוק את כל הנקודות ביחד ונראה שגם אז יש התאמה:

בדוגמה מאותו אזור ,על פני סקלה של מאות ק"מ ,כאשר הולכים מצפון לדרום קצב ההתרוממות משתנה לאורך
הקו השחור והפרמטר של  Concavity Indexקצת רועש עם שגיאה משמעותית ,אין השתנות עקבית במרחב
שעוקבת אחרי קצב ההתרוממות וזה מביא אותנו לכך שה Concavity Index-הוא בלתי תלוי בקצב ההתרוממות.
לעומת זאת ,דגם השינוי ב Channel Steepness Index-כן עוקב אחרי קצב ההתרוממות ומהווה קירוב שלו .זהו
פרמטר מאוד חזק מכיוון שאחד הדברים שהכי קשה למדוד מבחינה גיאולוגית זה קצבי התרוממות ,ואת האינדס
הזה יחסית קל למדוד על סמך נתונים טופוגרפיים ונתונים על המסלע והאקלים.

ערוץ שלא נמצא ב:Steady State-
כלומר ,קצב הארוזיה שונה מקצב ההתרוממות ומקבלים הסרה או הצטברות של חתך.

היינו מצפים שה Steepness Index-יגדל עם העלייה בקצב ההתרוממות ,אבל לתגובה הזו לוקח זמן לנדוד למעלה
הערוץ .המקטע הראשון שיגיב יהיה המקטע שסמוך לגבול או להעתק .השיפוע במוצא הערוץ יגדל ( Steepness
 Indexיגדל) .האזור שסמוך למוצא או להעתק הגיע לשיווי משקל דינמי חדש עם קצב ההתרוממות החדש .באזור
הזה קצב הארוזיה יותר גדול ממה שהיה קודם לכן ושווה לקצב ההתרוממות החדש .במעלה הערוץ ,הערוץ שמר
על הצורה ההתחלתית שלו אבל לא שמר על הגובה שלו מכיוון שקצב ההתרוממות גדל .אם נחכה מספיק זמן גל
ההתחתרות ינדוד במעלה הערוץ על ידי  .Knickpointsבסופו של דבר נקבל מקטע חדש וכל הערוץ יגיע לSteady -
 stateמחדש שבו ה Steepness Index -בעל הערוץ יהיה גדול יותר מהאינדקס ההתחלתי והערוץ יתחתר בקצב
שווה לקצב ההתרוממות החדש .על גרף של גודל אגן ניקוז מול שיפוע אנחנו מקבלים את הקו הליניארי ,ובאזור
שחווה את קצב ההתרוממות הגבוה יותר ה Steepness Index-עולה וזה יתחיל לייצר לנו עוד קו ליניארי מעל לקו
הקיים.

הערוץ קעור לאורך מסוים (השיפוע הולך וקטן) אבל בנקודה מסוימת במרחב השיפוע פתאום גדל וישנה אי
רציפות – נקודת נקע .Knickpoint
איך בפועל מתפתחת הנמכת הערוץ –  4תהליכים עיקריים שמשחקים תפקיד:
 :Abrasionשחיקה .הסדימנט שמובל במים בא במגע עם הסלעים שבונים את הקרקעית וההתנגשות ביניהם
גורמת לשחיקה של סלעי הקרקעית ולהנמכה שלהם עם הזמן .השחיקה היא מוגברת במקומות שבהם יש
טורבולנציה מוגברת .ניסוי שעשו בברקלי בקליפורניה – לקחו גלילים גדולים שבקרקעיתם יש משטחי סלע
ועירבלו את המים במהירות מסוימת:

בכל הגלילים המים מסתובבים באותה מהירות ,מה ששונה זה כמות הסדימנט שהכניסו לכל אחד מהגלילים.
עושים את הניסוי במשך זמן מסוים ואז מודדים מה המשקל מטבלת הסלע שישבה בקרקעית הגליל שנשחק
ומקבלים את התוצאה שבגרף.
בהתחלה ,כאשר מגדילים את כמות הסדימנט קצב הארוזיה גם עולה ,עד שלב מסוים שבו הקצב מתחיל לרדת
עד ל .0-מכך אנו למדים שלסדימנט עשויה להיות השפעה כפולה – מצד אחד הסדימנט הוא הכלי שמאפשר למים
לשחוק את הסלע ,כך שמכניסים למים עוד כלי שחיקה וקצב הארוזיה עולה .מצד שני ,הסדימנט (כשיש יותר מדי
ממנו) עשוי לשריין ולהגן על הקרקעית הסלעית ,הוא עשוי למסך את הקרקעית הסלעית מפני פגיעות של סדימנט
אחר .לכן ,אם יש הרבה סדימנט שמכסה את הקרקעית מה שקורה זה שאין תנועה יחסית בין הסדימנט לבין
הסלע עצמה והשחיקה היא אפסית .האפקט הכפול הזה נקרא .Tools & Cover
 :Pluckingעקירה הידראולית .בסביבות מסוימות התהליך הדומיננטי הוא לא שחיקה אלא עקירה ,שבה בלוק
שלם מתנייד במורד .זה קורה בסביבות משוכבות עם מישורי אי רציפות משמעותיים או סביבות סדוקות כך
שהמים יהיו מסוגלים להסיע בלוק שלם.

 :Cavitationככל שמהירות הזרימה עולה בתוך צינור ,הלחץ יורד .כאשר הצינור נהיה צר המהירות בו עולה
והלחץ יורד משמעותית כך שבתנאים מסוימים כאשר הלחץ יורדת גם טמפ' הרתיחה של מים יורדת וכתוצאה מכך
נקבל בתוך הצינור בועות של אדים .לאחר מכן ,כאשר הלחץ עולה בחזרה הבועות חוזרות לפאזה הנוזלית
בתהליך אלים שנקרא  .Implosionלכן ,בסכרים מהירות המים עולה בצורה משמעותית ,הלחץ יורד והצינור שדרכו
המים זורמים או שנקרע לחלוטין או שהוא ניזוק .ניתן לעקוב אחרי זה ובמפעלים הידרואלקטריים מה שגורם לנזק
זה אותו תהליך קריסת הבועות בחזרה מהפאזה הגזית לפאזה הנוזלית – קביטציה .ניתן לחשב בצורה תיאורטית
מה אנו צריכים בשביל שקביטציה תהיה דומיננטית :צריך שילוב של גובה מים ומהירות זרימה מאוד גבוהה:

נסיגת מפלים :במבט מפה ניתן לראות איפה הייתה פרסת המפלים כאשר הולכים אחורה בזמן:

ב 200-שנה המפל נסוג בכ 200-מטרים – קצב של כ 1-מטר בשנה .המפל הצדדי מקבל הרבה פחות מים ועל כן
הוא לא נסוג הרבה .ניתן ללמוד מכך שקצב נסיגת המפלים הוא פונקציה של הספיקה .אם שמים גרף של קצב
נסיגה מול גודל אגן ,מפלי הניאגרה יהיו בחלק העליון:

מפלים מאזורנו יהיו בתחילת הדיאגרמה מכיוון שהספיקות משמעותית יותר נמוכות .הרבה פעמים מה שקורה זה
שמה שרחוק ממקטע הערוץ לא קורה בו כלום ואין ארוזיה .כל תהליכי הבלייה הרחק מהמפל הם נמוכים מאוד
ואפילו יש השקעה .לא מגיעים סדימנטים מלמעלה ומה שמובל במורד זה תולדה של ארוזיה.
נושא  – 9איזוטופים קוסמוגניים:
פני השטח של כדור הארץ כל הזמן מופצצים על ידי חלקיקים שמקורם בקרינה קוסמית מתהליכי היווצרות היקום
ומסערות בשמש .לפני שהחלקיקים נכנסים לאטמוספרה החלקיקים הם בעיקר פרוטונים וברגע שחלקיק חיובי
כזה נכנס לתוך השדה המגנטי של כדור הארץ פועל עליו כוח שמסיט אותו לכיוון הקטבים .כאשר החלקיקים
מוסטים לקטבים הם חוצים את האטמוספרה ומתנגשים במולקולות שקיימות באטמוספרה ,מה שגורם לפליטת
קרינה שמייצרת את זוהר הקוטב הצפוני באופן קבוע.

הקרינה הראשונית שמגיעה אל האטמוספרה ומכילה בעיקר פרוטונים נקראת  .Primary Cosmic Fluxתוך כדי
שהפרוטונים עוברים באטמוספרה הם מתנגשים במולקולות קיימות וכתוצאה מכך מקבלים רצף התנגשויות
שמייצר שורת חלקיקים שלא היו מרכיב עיקרי בקרינה הקוסמית הראשונית – נויטרונים ,פאיונים ומיואונים
(נתמקד בנויטרונים).
אם שטף הקרינה הקוסמית מגיע במהירות מספיק גבוהה הוא יחצה את האטמוספרה ואנו נקבל איזוטופים
קוסמוגניים גם בקווי רוחב נמוכים ואף בקו המשווה .בכל זאת השטף הכי גדול של קרינה יהיה בקטבים .כל הזמן
יש לנו הפצצה של פני כדור הארץ על ידי גשם בר מדידה של נויטרונים ,פאיונים ומיואונים.

חמישה גורמים המשפיעים על קצב ההיווצרות:
קו רוחב גיאוגרפי :משפיע על שטף הקרינה הקוסמית ,זהו פרמטר דומיננטי.
שדה מגנטי :עוצמת השדה המגנטי יחסית קבועה בכדור הארץ אבל יש פלקציאציות .ככל שעוצמת השדה חזקה
יותר אנו נסיט יותר קרינה קוסמית לכיוון הקטבים .ברוב המקרים לוקחים ערך ממוצע של השדה המגנטי וזה נותן
תוצאה די טובה.
גובה :ככל שאוספים דוגמה מגובה גדול יותר ,הקרינה הקוסמית צריכה לעבור פחות אטמוספרה כדי לפגוע בפני
השטח ולכן קצב הייצור שם יהיה גבוה יותר מאשר בגובה טופוגרפי נמוך.
מיסוך  :Shieldingלרוב ישנה זווית מסוימת שממסכת את הקרינה הקוסמית:

בהרבה מקרים זה פחות קריטי ממה שזה נראה מכיוון שאחוז מאוד גבוה מקצב הייצור הוא תולדה של קרינה
קוסמית בזוויות תת-אנכיות .ההשפעה הכי גדולה היא אם לוקחים דוגמה מבסיס של מצוק ,שם נצטרך לקחת
בחשבון את הגיאומטריה.
עומק ועובי הדוגמה :נצטרך לקחת בחשבון כמה דוגמה אספנו (עובי) ומאיזה עומק מכיוון שקצב הייצור דועך עם
העומק .אם אספנו דוגמה מתור בור מתחת לכיסוי קרקע מסוים ,נצטרך לקחת בחשבון את הירידה בקצב הייצור
כתוצאה מכיסוי הקרקע.
שלושת האיזוטופים הקוסמוגניים השימושיים ביותר:

באדום ניתן לראות את היסודות מהם נוצרו האיזוטופים הללו .בבריליום ואלומיניום משתמשים בעיקר בסלעים
סיליקטיים (מכיוון שהם נוצרים מסיליקה וחמצן) ובכלור משתמשים בעיקר בסלעים קרבונטיים (מכיוון שהוא נוצר
מקלציום) .כמו כן ,קיימים איזוטופים קוסמוגניים פחות נפוצים כגון  He3, Ne21אשר נוצרים מכמה יסודות שונים.
שני האיזוטופים הללו הם יציבים בניגוד לשלושת האיזוטופים השימושיים יותר אשר דועכים רדיואקטיבית .בגזים
אצילים משתמשים בעיקר בעבודה עם בזלות.
איזוטופ קוסמוגני נוסף הוא  14Cשמקורו באטמוספרה כתוצאה מהתנגשות בין נויטרונים ל N-אטמוספרי.

קצבי ייצור ,מחציות חיים וקצבי דעיכה:

ניתן לראות בטבלה את קצב הייצור  P0קרוב לקטבים ובגובה  0עבור כל איזוטופ ,ביחידות של אטומים לשנה לגרף
קוורץ .היסודות הללו גם דועכים רדיואקטיבית ,לדוגמה ניתן לראות ש 10Be-הוא בעל זמן מחצית חיים של
 1,400,000שנה שזה יחסית ארוך בהשוואה לאחרים.
שלושה מנגנוני ייצור של איזוטופים קוסמוגניים:
 :Spallationהתנגשות של נויטרונים במולקולות קיימות ויצירה של איזוטופים כבדים יותר (קוסמוגניים).
 :Muon Captureבמגע עם יסודות בפני השטח המיואונים מייצרים איזוטופים קוסמוגניים בקצב יחסית נמוך ,אבל
בסביבות מסוימות הוא עשוי להיות משמעותי.
נויטרונים שמגיעים לפני השטח באיטיות :אלו לא ייצרו  Spallationאלא יהיו מעורבים בתגובות אחרות שכתוצאה
מהן מקבלים את אותם איזוטופים קוסמוגניים .לדוגמה ,נויטרונים נספחים אל  35Clומייצרים .36Cl

ציר  – Yעומק מתחת לפני השטח .ציר  – Xקצב ייצור איזוטופים קוסמוגניים בסקלה לוגריתמית .הקו האפור
מתאר ייצור על ידי מנגנון  Spallationוהקו האדום מתאר ייצור על ידי  .Muon Captureהקו השחור מתאר את
הסכום בין שני המנגנונים הללו ,ניתן לראות איך הוא משתנה עם העומק.
בחלק העליון של פני השטח תהליך הייצור הדומיננטי הוא ה ,Spallation-אבל מעומק מסוים ניתן לראות שקצב
הייצור דועך הרבה יותר מהר מאשר קצב הייצור על ידי  Muon Captureולכן החל מעומק של מס' מטרים קצב
הייצור של האיזוטופים הקוסמוגניים מוכתב על ידי  Muon Captureעד כדי כך שניתן להזניח את הקצב על ידי
.Spallation

מקרי קצה לכימות קצבים ותהליכים:

מקרה ראשון – קביעת גיל חשיפה :התרחש אירוע קטסטרופלי שלאחריו אין ארוזיה .אנו נרצה לדעת כמה זמן
עבר מאז האירוע הקטסטרופלי .לשם כך נסתכל על משטח סלע גרניט שעבר גילוח על ידי קרחון .השריטות
בתמונה מעידות על כך שהמשטח לא עבר הרבה ארוזיה מאז הגילוח .ניקח דוגמה מהסלע ,נעביר אותה
פרוצדורה כימית ונמצה ממנה את כמויות  10Beאו  26Alשנוצרו בתוך הקוורץ שבגרניטים הללו .את הכמויות הללו
ממירים לכמה זמן עבר מאז שהקרחון חלף כאן .ההנחה היא שהקרחון לא גילח כמה ס"מ אלא עשה ארוזיה
מספיק עמוקה כך שלאחריה ריכוז האיזוטופים הקוסמוגניים בסלע הוא .0

מקרה שני – קביעת קצבי ארוזיה :בסביבות שבהן לא מתרחשים אירועים קטסטרופליים אלא מתרחשת הנמכה
הדרגתית ורציפה בזמן של פני השטח ,מה שמקרב לנו את הסלעים אל פני השטח זה ארוזיה .בשלב מסוים,
הדוגמה שלנו תיכנס לחלון הצבירה של האיזוטופים הקוסמוגניים (שני המטרים העליונים) .הדוגמה תצבור
איזוטופים קוסמוגניים עד שתגיע לפני השטח בהם נאסוף את הדוגמה .אם קצב הארוזיה היה מהיר והדוגמה
חצתה את שני המטרים העליונים במהירות נקבל ריכוז יחסית קטן של איזוטופים .אחרת ,אם קצב הארוזיה הוא
איטי נקבל ריכוזי איזוטופים גבוהים מכיוון שהיה להם זמן להצטבר .את הריכוז שאנו מודדים נוכל להמיר לקצב
ארוזיה.
תהליכים נוספים שניתן לכמת באמצעות איזוטופים קוסמוגניים :קצבי ארוזיה נקודתיים ,קצבי ארוזיה בסקלה של
אגני ניקוז ,מתי היו קרחונים במרחב ומתי נסוגו ,קצבי נסיגה של מפלים ,תזמון התרחשות גלישות קרקע ונפילת
בלוקים ,היסטוריית צלקות העתקים (מתי פעל לאחרונה ,טווח אפשרי של הסטות בכל אירוע) ותיארוך טרסות
נחליות ושרטונות אגמים.

ריכוז איזוטופים קוסמוגניים ומה שולט בו:

קצב השינוי של ריכוז איזוטופ קוסמוגני מסוים בזמן הוא פונקציה של שני מרכיבים – קצב הייצור  Pוקצב הדעיכה.
 Pהוא פונקציה של העומק ,ללא תלות בגובה הטופוגרפי ובקו הרוחב .עבור תהליך של  Spallationנוכל לבטא
משוואה שמתארת את קצב הייצור והשינוי שלו עם העומק (דעיכה אקספוננציאלית):

 – Λמקדם ההנחתה ,הוא פרמטר שמגדיר כמה מהר הקצב דועך עם העומק (עומק הפחתה אופייני) והוא נמדד
ביחידת של מסה ליחידת שטח .כלומר ,דרך איזה משקל של חומר הנויטרונים צריכים לעבור כדי שהדעיכה בקצב
תהיה בסדר גודל מסוים .יש לו ערך די קבוע של סביב ה .180 g/cm2-היחס בין הצפיפות למקדם ההנחתה ניתנת
לייצוג על ידי * zואז נקבל את המשוואה השניה .אם אספנו את הדוגמה מעומק ששווה לעומק המאפיין * ,zקצב
הייצור יהיה  1/eמקצב הייצור ההתחלתי (בערך שליש מקצב הייצור בפני השטח).
כאשר הצפיפות נמוכה העומק המאפיין עשוי להיות גדול יותר ,ובצפיפות גבוהה העומק המאפיין יהיה רדוד יותר.
לרוב ,בסלעים הצפיפות דומה ולכן העומק המאפיין הוא די דומה עבור רוב סוגי הסלעים ( 60-70ס"מ).
אם קצב הייצור  Pמשתנה בזמן ,נוכל להציב זאת בקצב הייצור במשוואה הראשונה ולקבל:

אנו מעוניינים להגיד איך הריכוז  Nמשתנה כפונקציה של הזמן ולכן נעשה אינטגרציה ונקבל:

במשוואה זו אנו יכולים לראות את הריכוז צפוי להשתנות כפונקציה של הזמן ושל קצב הארוזיה .קצב הארוזיה
למעשה משפיע על  .dz/dtלמעשה ,הנעלמים במשוואה הזו הם  tו.E-
פיתרון עבור ריכוז בפני השטח (:)Z=0

בגרף הנ"ל ניתן לראות בציר  – Xזמן ובציר  Yהריכוז של  36Clכפונקציה של הזמן ,כאשר כל צבע עקום מתאר
קצב ארוזיה שונה וזמן  t=0מייצג אירוע קטסטרופלי.
כאשר אין ארוזיה (עקום כחול) הריכוז גדל עם הזמן כך שבשלב מסוים הוא מתייצב על ערך קבוע ,בגלל הדעיכה
הרדיואקטיבית בקצב שהולך וגודל שמשתווה לקצב הייצור  Pבשלב מסוים .בגלל ההתייצבות על ערך קבוע יהיה
קשה לתארך פרקי זמן ארוכים ,לכן נתמקד בפרקי זמן יחסית קצרים .ככל שקצב הארוזיה גדל – הריכוז
המקסימלי שאליו נוכל להגיע קטן.
הגרף הזה אומר לנו שאם עבר מספיק זמן מאז אירוע קטסטרופלי ,לא נוכל להגיד עליו כלום מכיוון שהריכוז
שנמדוד הוא פונקציה של קצב הארוזיה ולא מתי היה האירוע הקטסטרופלי .במצב כזה נוכל לקחת את הריכוז
ולהמיר אותו לקצב ארוזיה .אם אנחנו מאוד קרובים לאירוע קטסטרופלי ,הריכוז יהיה פונקציה חזקה של הזמן
שעבר מאז אותו אירוע אבל הוא עדיין יושפע מקצב הארוזיה .הריכוז הקבוע שמקבלים ניתן לכימות על ידי
המשוואה שבצד הגרף (פשוט מציבים  )t=infinityוגובה הגרפים לפי קצב הארוזיה הוא רק פונקציה של .t
מקרה שני של קביעת קצבי ארוזיה :כאשר עבר מספיק זמן ( 3-4מחציות חיים) מאז אירוע החשיפה או שלא
היה אירוע חשיפה משמעותי וקצב הארוזיה יציב ,ניתן לחלץ אותו לפי:

מקרה ראשון של קביעת גיל חשיפה :פותרים עבור מצב שבו לא הייתה ארוזיה בכלל ( )E=0ומחלצים את גיל
החשיפה מאז האירוע:

לפי המשוואה ניתן לראות שבזמן  t=0מקבלים ריכוז אפסי (כצפוי) ,ובזמן  t=infinityמקבלים ריכוז קבוע כתלות
בקצב הייצור וקבוע הדעיכה .הגרף משמאל מראה ששינוי הריכוז עם הזמן מגיע בסופו של דבר לערך קבוע .הקו
הליניארי מראה לנו מה היה קורה אם לא הייתה דעיכה רדיואקטיבית .בסביבות רבות ניתן להניח שאנו קרובים
לשני מקרי הקצה הללו.
משך הזמן שקצב ארוזיה מסוים מייצג:
קצב הארוזיה מייצג את פרק הזמן שבו לקח לדוגמה לעבור את שני המטרים העליונים .אם למשל למדדנו קצב
ארוזיה של  ,10m/1,000,000yearsסקלת הזמן שאנו ממצעים היא  100,000-200,000שנה .כשאנו מקבלים קצבים
מהירים (כמו בהימלאיה  )1,000m/1,000,000yearsאז אנו ממצים תקופת זמן מאוד קצרה – עד כאלף שנה.
שיטת דיגום סדימנטים:

בנקודות השחורות דוגמים גרגרי קוורץ שהיו חלק מהסלע ,התקרבו אל פני השטח וצברו איזוטופ קוסמוגני.
האיזוטופ הקוסמוגני הזה היה יכול להיווצר גם בשלבים נוספים בתהליך ,כמו למשל משך הזמן שלקח לגרגר
להגיע מהמדרון לנחל וממעלה הנחל לנקודת הדיגום (משך ההובלה) .אם יש לנו אחסון של חומר בתוך האגן
(טרסת מילוי) צריך לקחת זאת בחשבון .אם אנו מגיעים לאגן ניקוז ורואים שאין בו הרבה טרסות ,נוכל להגיד שאין
 ,Storageכלומר אין צבירה של איזוטופ קוסמוגני מתהליכים קודמים .אם האגן קטן יחסית וזמן ההובלה קצר נוכל
לקחת סדימנט ולהמיר את הריכוז לקצב האירוזיה הממוצע .קצבי ארוזיה עשויים להיות לא הומוגניים במרחב (כמו
שרואים באיור) אבל אם בוחרים אגן עם ליתולוגיה הומוגנית ומורפולוגיה דומה זה יהיה תרגיל חשוב לחשב

מהסדימנט את קצב הארוזיה הממוצע עבור כל האגן.
כמו כן ,באיור ניתן לראות מגמה כללית של קצבי ארוזיה נמוכים במערב אשר הולכים וגדלים ככל שהולכים מזרחה
( 500-1000מ' למיליון שנה) .מתוך דגם האירוזיה נוכל להגיד משהו על הקצבים הטקטוניים במרחב.
תיארוך טרסות מילוי:

נניח שיש לנו טרסת מילוי שהושקעה בזמן קצר יחסית .נאסוף דוגמה מפני השטח ,נמדוד את הריכוז של האיזוטופ
הקוסמוגני ונמיר אותו למשך הזמן שהוא יושב שם .הבעיה – הריכוז שנמדוד מכיל שני רכיבים :רכיב שהיה
בדוגמה עוד לפני שהגיעה לשם ( )Ninheritedורכיב שהצטבר מאז שהדוגמה הושקעה בטרסה .מה שנוכל לעשות זה
להשתמש בריכוז המדוד ולייצר עקום של השתנות הריכוז עם העומק (עומק שבו מזניחים ייצור על ידי Nuon
 ,)Captureהריכוז יתאזן על הערך  Ninheritedועל ידי הפחתה שלו מהערך המדוד נוכל לחלץ את הערך שהצטבר
מאז שהדוגמה שקעה בטרסה .הריכוז שלא משתנה עם העומק זה הריכוז שהדוגמאות הגיעו איתו והצטברו
על הטרסה.
תיארוך קבורה:

 :Banana Plotגילאי הקבורה הקלאסיים שמחשבים מבוססים על  10Beו 26Al-באותה הדוגמה .באופן עקרוני ניתן
היה לעשות זאת עבור כל צמד איזוטופים קוסמוגניים אבל זה יותר נדיר .בציר  – Xריכוז  10Beמנורמל לגובה פני
הים בקו רוחב גבוה ובציר  – Yהיחס בין  26Alל .10Be-נתמקד בעקומים השחורים .ניתן לראות את טווח
האפשרויות ליחסים בין  26Alל 10Be-עבור דוגמאות שלא נקברו מעולם .בדיאגרמה זו ניתן להבחין בשני דברים:

דוגמאות שיש בהן ריכוז נמוך יראו קצבי ארוזיה גבוהים או גיל חשיפה מאוד קצר.
דוגמאות שיש בהן ריכוז גבוה של  10Beיראו קצבי ארוזיה איטיים או גיל חשיפה ארוך.
 26Alל10Be-

בעקום העליון ניתן לראות שעבור טווח ערכים די גדול של ( 10Beכמעט שלושה סדרי גודל) היחס בין
הוא קבוע (בערך  .)6בקצבי ארוזיה גבוהים או זמן חשיפה קצר נצפה שהיחס יוכתב על ידי היחס בין קצבי הייחוס
ששווה בערך ל .6-הנקודה האחרונה על העקום מייצגת את הריכוז שמתייצב בזמן אינסופי אשר נקבע על ידי
הדעיכה הרדיואקטיבית.
נוכל לחשב את היחס בין ריכוז שני האיזוטופים ,שיהיה פונקציה של היחס בין קצבי הייצור ושל היחס בין מקדמי
הדעיכה .מקבלים ש:
𝑎𝑁
= 0.5 ∗ 6 = 3
𝑏𝑁
הקו השחור בגרף מייצג מצב של טרום-קבורה .במצב זה היחס בין  26Alל 10Be-אמור להיות  ,6אותו נקבל על ידי
קצבי הייצור של שני האיזוטופים הללו (אין דעיכה) .אם הולכים לקצה הבננה בדיאגרמה (תחת חשיפה קבועה
לאירוזיה או קצב אירוזיה קבוע) – שני העקומים הצמודים מתכנסים לנקודה אחת ) ,(Endpointשבה היחס הוא
בערך  3והוא נקבע על ידי היחס בין קצבי הייצור ומקדם הדעיכה למדא .הגרף מראה לנו את מגוון השילובים של
היחס בין  26Alל 10Be-ושל ריכוזי ה 10Be-שניתן למצוא בדוגמה עבור תנאים פשוטים.
ברגע שמתחילים לקבור ,הייצור מפסיק אבל הדעיכה ממשיכה ולכן הריכוז שלהם יילך ויקטן .כעת נחשב איך
ישתנה היחס בין  26Alל 10Be-לאחר הקבורה:
𝑡∗)𝑙𝐴(𝑎𝑑𝑏𝑚𝑎𝑙𝑁𝐴𝑙 (𝑡=0) ∗ 𝑒 −
𝑙𝐴𝑁
( = 𝑡𝑅
= )
= 𝑡∗)𝑒𝐵(𝑎𝑑𝑏𝑚𝑎𝑙= 𝑅0 ∗ 𝑒 −𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎(𝐴𝑙)∗𝑡+
𝑡∗)𝑒𝐵(𝑎𝑑𝑏𝑚𝑎𝑙𝑁𝐵𝑒 𝑡 𝑁𝐵𝑒 (𝑡=0) ∗ 𝑒 −
𝑡
2.12∗106

−

𝑒 ∗ = 𝑅0

−6

𝑅0 ∗ 𝑒 −𝑡(𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎(𝐴𝑙)−𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎(𝐵𝑒)) = 𝑅0 ∗ 𝑒 −𝑡∗0.473∗10
𝑎𝑀𝑖𝑓 𝑡 = 2.12
𝑅0 𝑅0
= 𝑅𝑡 = 𝑅0 ∗ 𝑒 −1
≅
𝑒
3

כאשר קברנו את הדוגמאות ,לאחר  2,000,000שנה היחס בין אלומיניום לבריליום יקטן בפקטור  3והמשוואה
שתיארנו היא אקספוננציאלית ובסקלצ לוג -לוג היא תיראה כקו ישר .כל הקווים המקווקווים שרואים בגרף מציגים
לנו את מסלול השינוי ביחס ובריכוז של בריליום  10כתלות בזמן .לפי הגרף ,אם קוברים דוגמה שקצב הארוזיה
שלה הוא  100m/1,000,000yearsומחכים  2מיליון שנה ,ניתן ללכת על הקו המקווקו ולראות מה יהיה היחס
והכמות כעבור  2מיליון שנה .לאחר  4מיליון שנה ,היחס הוא כ 1/9-מהיחס ההתחלתי.
דוגמאות ממקומות בעולם:

בערוץ הגדול הזה יש לא מעט מערות בגבהים שונים מעל קרקעית הערוץ .הערוץ מתחתר בסלעים גרניטיים
שמכילים הרבה קוורץ ,והסדימנטים שיושבים מאוד גבוה מעל הערוץ נותנים גיל של  3,000,000שנה .סדימנטים
שיושבים קרוב לקרקעית הערוץ נותנים גיל של  1,400,000שנה .אם לוקחים את הגילאים ואת הגובה מעל הערוץ
ושמים את זה בגרף של גובה מול גיל קבורה נוכל לקבל את דגם ההתחתרות ,ממנו נוכל לחלץ את קצב
ההתחתרות ומכך לראות שבהתחלה היו קצבים גבוהים ואז הם האטו מאוד .כמו כן ,ככל שהריכוזים יותר נמוכים
נצטרך להפריד יותר את האיזוטופים באמצעות  Mass-spectrometerכדי להבחין בין אטומים בעלי מסה דומה.
נושא :OSL – Optically Stimulated Luminescence – 10
מדובר בלומיניסנסיה שנוצרת בצורה אופטית .השיטה הזו מאפשרת לתארך גילאי קבורה של סדימנט (במובן של
הסתרה מאור השמש) .בעזרת השיטה הזו ניתן לנסות לתארך מגוון מאוד רחב של אלמנטים גיאומורפולוגיים.
שעון ה OSL-הוא לא סטנדרטי .הסיגנל שאנו מודדים בשדה הוא אלקטרונים שהוצאו ממיקומם הטבעי ונלכדו
במלכודות אנרגטיות .הסיגנל הזה גדל עם הזמן  -ככל שהדוגמה קבורה יותר זמן ,יהיו יותר אלקטרונים לכודים
במלכודת אנרגטית כלשהי .האלקטרונים מוסטים ממיקומם הטבעי על ידי חשיפה לקרינה מייננת  -קרינה מספיק
אנרגטית שלוקחת אטום ,מסלקת ממנו מספר אלקטרונים והופכת אותו ליון .לכן ,הקרינה גורמת לאלקטרונים
להילכד במלכודות אנרגטיות בשריג המינרל שאתו אנו עובדים .לכן ,ככל שיש יותר קרינה מייננת וככל שמחכים
יותר זמן ,מספר האלקטרונים שיילכדו יגדל .הקצב שבו הסיגנל הזה גדל תלוי בשטף הקרינה המייננת – אם
השטף הוא גבוה ,הסיגנל יגדל מהר ,ולהיפך.
שטף הקרינה המייננת נקבע על ידי ריכוז היסודות הרדיואקטיביים שדועכים בסדימנט ,הדעיכה מייצרת קרינה
מייננת (קרינת גמא) .היסודות העיקריים שעוברים דעיכה בסדימנטים הם  .U, Th, Kשטף הקרינה המייננת
שהדוגמה שלנו תראה הוא פונקציה של ריכוזי היסודות הללו בסביבתנו .בנוסף ,לוקחים בחשבון חלק מהקרינה
הקוסמית שחלק ממנה הוא גם קרינה מייננת ,אבל ברמה מאוד נמוכה.
בפועל אוספים את הדוגמה תחת תנאי חושך מכיוון שאם נחשוף את הדוגמה לאור הסיגנל יתאפס .במעבדה
באופן מלאכותי משחררים את הסיגנל על ידי הארת הדוגמה בצורה מבוקרת ומודדים את הפוטונים של האור
שנפלטים מהדוגמה בעקבות ההארה שלנו (זו הלומיניסנציה) .אנו יודעים להמיר את כמות הפוטונים שנפלטו
להערכה של גיל .המגניטודה של הסיגנל תגיד לנו משהו לגבי מתי הדוגמה נקברה.
סדר העבודה:
דוגמים קוורץ או פלדספר ,הדוגמה עוברת גריסה וניפוי עד שנשארים עם גודל גרגר מסוים ונפטרים מכל מה
שהוא לא קוורץ או פלדספר (הפרדת מינרלים על ידי המסה או על ידי תכונות מגנטיות) .את הגרגרים מדביקים
לדיסקית קטנה שאותה מכניסים למכשיר בתנאי חושך ומאירים עליה באורך גל מסוים ומודדים את הפוטונים
שנפלטים באורך גל אחר:

בציר  – Xמשך ההארה .בציר  – Yכמות סיגנל הלומיניסנציה .באדום – הלומיניסנציה הטבעית של הדוגמה.
בכחול – סיגנל הלומיניסנציה של הדוגמה בדרגות קרינה שונות שהיא נחשפה אליהן במעבדה .הקרינה נמדדת
ביחידות של גריי ).(1 Gy=1 J/kg
נתמקד בדיאגרמה השמאלית בעקום האדום .הארנו את הדיסקית עם הגרגרים והיא מתחילה לפלוט אור אותו אנו
מודדים .הסיגנל שאנו מודדים משתנה עם הזמן (דועך) .מודדים במשך כ 10-שניות ורואים שאחרי  2שניות
הסיגנל דועך כמעט ל .0-לאחר מכן ,לוקחים את אותה דיסקית וחושפית אותה לקרינה מייננת בכמות ידועה
(ביחידות של גריי) ואז מודדים את הסיגנל שאנחנו יצרנו (עקומים כחולים) .כתוצאה מכך נוכל להגיד שבדוגמה
שלנו יש בין  1גריי ל 2-גריי.
בשיטה הזו אנו מייצרים עקום כיול כלשהו שבו לוקחים את הדיאגרמות ומסתכלים על כמה פוטונים השתחררו
עבור קרינה בכמות מסוימת .מייצרים עקום כיול שאומר עבור כמות קרינה ידועה (שאנחנו ייצרנו במעבדה) – מה
יהיה הסיגנל של הלומיניסנציה.

כתוצא ה מכך מקבלים עקום ספציפי לדיסקית עליה אנו עובדים .בעזרת העקום הזה ניתן להגיד עבור כל דיסקית
שנבדקת מה הסיגנל של האור שנפלט מהדוגמה אומר מבחינת כמות הקרינה שהדוגמה נחשפת אליה.
כעת נרצה לדעת מהו שטף הקרינה ,את זה נוכל למדוד מריכוזי ה .U, Th, K-לשם כך לוקחים דוגמה גדולה יותר
ומודדים בה את הריכוזים .ישנה משוואה מאוד פשוטה שקושרת את הריכוזים לשטף הקרינה .שטף הקרינה הוא
ביחידות של גריי ליחידת זמן.
גבול השיטה:
ניתן לראות שעקומת הכיול מתקבעת על ערך מסוים שבו כל המלכודות מלאות (מצב רוויה) .הפרמטר הכי חשוב
הוא מהו שטף הקרינה שהדוגמה ראתה (כלומר מהו הריכוז של  U, Th, Kבסביבה).
לכן ,התלות היא בשטף הקרינה .בתנאים אופטימליים של שטף קרינה נמוך עבור קוורץ נוכל להגיע לסביב ה-
 400,000שנה ,אבל אם שטף הקרינה הוא גבוה אז גיל המקסימום יכול לרדת אל מתחת ל 100,000-שנה .עבור
פלדספר ,בשטפי קרינה נמוכים הגיל המקסימלי יכול להגיע לכ 1,000,000-שנה.

ניתן לראות את סיגנל הלומיניסנציה ואת ההשתנות שלו כתלות בזמן עבור כל מינרל .בניסוי לקחו גרגרי קוורץ
ופלדספר בגדלים שונים וחשפו אותם לאור ,מדדו את סיגנל הלומיניסנציה של כל אחת מהקבוצות שנחשפה לאור
למשך זמן מסוים.
עבור גרגרי קוורץ – לאחר  2שניות הם הגיעו ל 0.1מהסיגנל המקורי שלהם ,ולאחר  10שניות הסיגנל התאפס.
עבור גרגרי פלדספר – קשה יותר למחוק את הסיגנל המגנטי ,לאחר  10שניות הלומיניסנציה הגיעה ל 0.2מהערך
המקורי.
ישנה אפשרות לעבוד על גרגרים בודדים ויש לכך יתרונות – במקום למצע סיגנל שיכול להיות שהוא מיצוע של
גילאים צעירים ובוגרים ,פשוט מודדים כל פעם גרגר אחד .החיסרון של זה הוא שצריך למדוד הרבה גרגרים כדי
לקבל תוצאה אחידה.
המלכודות האנרגטיות של האלקטרונים הן מאוד לא הומוגניות ולכן צריך לעשות עקום כיול לכל דיסקה שנבדוק.

נושא  – 11תרמוכרונולוגיה של טמפ' נמוכות:

בשעונים רדיואקטיביים קלאסיים אנו מתארכים את גיל ההתמצקות של סלע מנתך או גיל של אירוע מטמורפי
בטמפ' מאוד גבוהות .בתרמוכרונולוגיה של טמפ' נמוכות אנו מתארכים את הגיל שבו המינרל או הסלע התקררו
מתחת לטמפ' מסוימת .לכן ,נוכל להסתכל על שעונים שונים המבוססים על דעיכה רדיואקטיבית ועבור כל שעון
תהיה לנו טמפ' סגירה שונה .בצורה הפשטנית ביותר טמפ' הסגירה היא הטמפ' שמתחתיה תוצר הדעיכה
הרדיואקטיבי (הבת הרדיוגנית) מתחיל להישמר המינרל.
תרמוכרונומטריים של טמפ' גבוהות  -השעון הרדיואקטיבי של  U-Pbבזירקון ובמונאזיט:
טמפ' הסגירה של זירקון היא  900מעלות ולכן בשעון זה אנו מתארכים את גיל התמצקות הסלע מנתך.
במינרלים שונים יש לנו טמפ' סגירה שונה .לדוגמה במינרל מונאזיט שעשיר באורניום טמפ' הסגירה היא 700
מעלות .הטמפ' משפיעה על היכולת של הבת הרדיוגנית לברוח מהשריג .ככל שהטמפ' גבוהה יותר ה Pb-תתקדל
ותברח משטח הפנים של הגביש.
תרמוכרונומטריים של טמפ' נמוכות:
טמפ' הסגירה עבור  Ar-Arהן הרבה יותר נמוכות ( 400מעלות במינרל מוסקוביט) .השעונים הללו פחות מעניינים
אותנו מב חינה גיאומורפולוגית ,מה שמעניין אותנו יותר זה השעונים שמתחילים להקליט בטמפ' עוד יותר נמוכה
מכיוון שהרבה פעמים טמפ' משקפת עומק ,ואנו מעוניינים בעומק הרדוד (קרוב לפני השטח).
בעזרת השעונים התרמוכרונומטריים מנסים לתארך אירועים ולהגיד משהו לגבי הקצבים שבהם הם מתרחשים.
השעון שנותן לנו את טמפ' הסגירה הנמוכה ביותר שאנו מכירים כיום היא מערכת שנקראת  U-Th-Heבמינרל
אפטיט (קלציום-פוספט) ,שבה האבות הרדיואקטיביים הם  U, Thוהבת הרדיוגנית היא ( Heחלקיקי אלפא).
השעון שלנו מתחיל לתקתק כאשר הסלעים מתקררים מתחת ל 70-מעלות .כלומר ,נוכל להגיד מהם הקצבים
שבהם סלעים הגיעו אל פני השטח מעומקים של  2km-3kmכתלות בגרדיאנט התרמלי האזורי.

קיים שעון דומה גם במינרל זירקון שגם בו מודדים את ה He-וטמפ' הסגירה שלו שם היא כ 200-מעלות.
תרמוכרונומטר נוסף – עקבות ביקוע ( )Fission Tracksבמינרל זרקון ואפטיט:

ה U-במינרל עובר דעיכת אלפא ומשחרר אטום  ,Heכך שבקצב מסוים מתרחש ביקוע שבו גרעין ה U-מתבקע
לשני יסודות כבדים אחרים ונוצר נזק בשריג .מסלול התעופה של הגלעינים הכבדים של ה U-שעברו ביקוע יוצר
נזק בשריג של הגביש – "עקבות ביקוע" .נוכל למדוד את מס' עקבות הביקוע שיש לנו בשריג ולהשתמש במס'
העקבות כמו שמשתמשים בבת רדיוגנית .ככל שעובר יותר זמן – יהיו יותר פסי נזק בשריג הגביש.
לנזק שנוצר בגביש יש רגישות לטמפ' ,כך שבטמפ' מספיק גבוהה הנזק ייעלם ( .)Unhealingבמינרל זרקון טמפ'
הסגירה עבור השעון הזה היא סביב ה 250-מעלות ,ובאפטיט היא סביב  100-110מעלות.
נוכל לבוא לדוגמת סלע ,למצות ממנה מינרלים שונים ולקבוע עליהם גילאים בעזרת שעונים שונים .נוכל לייצר
דיאגרמה שאומרת לנו מה הגיל ומה הייתה טמפ' הסגירה של השעון בו השתמשנו:

מכיוון שהטמפרטורות הן בקורלציות עם העומק ,נוכל לגזור את העומקים שבהם היו הסלעים בנקודות זמן שונות
בעבר וכמה מהר הם הוצאו מקבורה בעזרת תהליכים טקטוניים וארוזיביים.
ההשפעות על טמפרטורת הסגירה של שעונים שונים:
-

סוג המינרל.
קצב הקירור – אם מקררים מהר ,טמפ' הסגירה תהיה גבוהה יותר ולהיפך.
גודל הגרגר – יחס בין שטח הפנים לנפח הוא מה שחשוב .מקבלים יחס גדול יותר בגביש קטן .עבור גודל
גרגר גדול נקבל טמפ' סגירה גבוהה מכיוון של Pb-קשה יותר לצאת מהגרגר (מרחק ארוך יותר עד
היציאה) .לגודל הגרגר ההשפעה הכי חזקה בשעונים שיש בהם בת רדיוגנית ,ואין לו השפעה על .FT

-

נזק מקרינה – עד כמה הגביש שלנו פגום וצבר נזק בחייו ,בעיקר כתוצאה מקרינה .יותר נזק בגביש –
יותר קל לבת הרדיוגנית לברוח .פחות נזק בגביש – יותר קשה לבת לברוח וטמפ' הסגירה גדלה.

הסקת אינפורמציה כמותית:
נניח שאנו נמצאים בסביבה שבה הסלעים מתקרבים לפני השטח בקצב קבוע ואנו יודעים איך נראה הקרום באזור
(גרדיאנט תרמלי ,ייצור חום ומוליכות חום) .נוכל לחשב את העקומות הבאות בהן ניתן לראות קשר בין גיל לבין
קצב ארוזיה ,שהוא אקוויוולנטי לקצב קירור:

אם ניקח לדוגמה את השעון עם טמפ' הסגירה הנמוכה ביותר ( Heבאפטיט) .עבור גיל של  10,000,000שנה זה
מתאים לקצב ארוזיה של  200m/1,000,000שנה .כדי להשתמש בדיאגרמה הזו נצטרך אילוצים גיאולוגיים נוספים.
בסקלת זמן מאוד גדולה קצב האירוזיה צריך להוות קירוב לקצב התרוממות.
נוכל להסתכל גם על מערכות עם טמפ' סגירה גבוהות יותר ,למשל  Heבזרקון .נראה כי גיל של  10,000,000שנה
בשעון הזה נותן לנו קצבי ארוזיה גבוהים יותר .על סמך המספרים הללו נוכל להגיד מתי סלעים היו בעומקים יותר
גדולים מכיוון שהשעון מתחיל לתקתק מוקדם יותר בטמפ' גבוהות.
בסביבות מסוימות עם אילוצים גיאולוגיים נוספים נוכל לקחת גיל ולהמיר אותו לקצב ארוזיה .לא תמיד זה אפשרי,
וברוב המקרים לא אפשרי בלי שגיאה מאוד גדולה.
כאשר אנו מגיעים לנוף מסוים ואוספים דוגמאות על פני חתך שמשתנה עם הגובה:

ניתן לראות גרף של הר ועמקים .נאסוף שורה של דוגמאות מכל גובה בהר ומהקרקעית ונניח שהאיזותרמה של
טמפ' הסגירה היא יחסית אופקית ושקצב הארוזיה לא משתנה במרחב.
דגם הגילאים שהיינו מצפים לקבל הוא גיל הכי צעיר בעמק והכי מבוגר בפסגת ההר .בגרף ניתן לראות בציר – Y
גובה ובציר  – Xגילאי קירור שמשתנים עם הגובה .שיפוע הגרף מהווה אינדיקציה לקצב האירוזיה.
ישנם שני פרמטרים עיקריים שמשפיעים על הרליף של האיזותרמה בתת הקרקע .פרמטר אחד זה אורך הגל של
הטופוגרפיה (המרחק בין פסגה לפסגה) .ככל שאורך הגל של הטופוגרפיה קטן יותר האיזותרמה תהיה יותר תת-
אופקית .פרמטר נוסף שמשפיע זה טמפ' הסגירה של השעון שבו אנו עובדים .ככל שהשעון הוא של טמפ' גבוהות
יותר ,האיזותרמה תהיה אופקית יותר .ככל שטמפ' הסגירה תהיה נמוכה יותר אז הרליף של האיזותרמה יילך
ויגדל ויתקרב לרליף של הטופוגרפיה.
בפועל מחפשים משרעת גבהים מקסימלית ומרחק אופקי קצר כמה שיותר .לדוגמה ,בגרף הנ"ל ניתן לראות
שבהתחלה הגיל לא משתנה כלכך עם הגובה:

ובאזור אחר בחתך ניתן לראות גילאים שונים משמעותית מה שמעיד על קירור איטי בחלק התלול.
ננסה לראות דוגמה עבור מקום שבו אנו יודעים שמשהו דרמטי השתנה – קצבים איטיים מאוד שלאחר מכן היה
משהו מאוד מהיר .לצורך כך ננסה לחשוב  -אם מסתכלים על פני השטח ,מוציאים דוגמאות מתת הקרקע
מעומקים שונים ושואלים – במצב שבו הסלעים יושבים הרבה זמן ולא קורה להם כלום ,מה קורה לבת הרדיוגנית
שנצברת בתוך הסלעים הללו?

נניח שהסלעים יושבים של  1,000,000שנה ,כל אחד בתנאים האיזותרמליים שלו (עומק וטמפ') .אם נבוא יום אחרי
שהסלעים התקררו מנתך לא נוכל למדוד בת רדיוגנית כי היא לא הצטברה עדיין .לאחר  10,000,000שנה אם
נדגום את אותן דוגמאות אחרי  10,000,000שנה ונבדוק את גילן ,הגיל של הדוגמה בפני השטח ייתן 10,000,000
שנה ושל הדוגמה הכי עמוקה (בעומק שבו הטמפ' היא  90מעלות) נקבל גיל  .0אם נצייר פרופיל של הגיל כתלות
בעומק ,קרוב לפני השטח זה יהיה עתיק וככל שמעמיקים הגיל יורד .לאחר  20,000,000שנה – המגמה תהיה
דומה והשיפועים יהיו מתונים יותר ככל שהזמן חולף.

על פרופיל העומק הזה נוכל להגדיר אזור שקוראים לו "אזור השימור החלקי של הבת הרדיוגנית" – Partial
.Retention Zone
בגרף ניתן לראות כמה אזורים – אזור שבו כל הבת הרדיוגנית הלכה לאיבוד (אין שימור) ,אזור שבו יש שימור
מלא (קרוב לפני השטח) ואזור שבו חלק מה He-השתמר וחלק ממנו ברח .אם שימרנו יותר מ 90%-מהבת
הרדיוגנית אנחנו באזור השימור המלא ,פחות מ 10%-אנחנו באזור האובדן המלא ובין לבין אנחנו באזור השימור
החלקי.
עבור שעונים של עקבות ביקוע ,האזור השימור החלקי נקרא ”.“Partial Unhealing Zone
נניח שטקטוניקה יצרה העתק נורמלי שכתוצאה ממנו יש בלוק ירוד ובלוק עלוי עם הפרש גובה של  .3kmאם נבוא
יום לפני אירוע ההעתקה ונמדוד פרופיל עומק וגיל נקבל אותו דבר כמו בגרף .אבל אם נחכה  10,000,000שנה
לאחר השבירה ואז נמדוד ,נקבל הסטה של העקום בגודל של דלתא  tשמתאר את הזמן שעבר מאז האירוע.

נושא  – 12קרחונים:
לקרחונים יש כוח אירוזיבי מאוד משמעותי והם מסוגלים להסיע סדימנטים בגדלים משמעותיים לייצר חותמת
אירוזיבית משמעותית בנוף .בשביל לייצר קרח משלג צריך זמן ולחץ .צפיפות השלג היא .400-500 kg/m3
קרחונים מתחלקים לשתי קטגוריות – קרחונים פולריים וקרחונים ממוזגים:

קרחונים ממוזגים :הטמפ' בכל הקרחון קרובה ל 0-ואין גרדיאנט טמפ' משמעותי עם העומק מכיוון שיש הרבה
סירקולציה של מים מפני השטח אל העומק והרבה הפשרה והקפאה של קרח .בגלל הסירקולציה של המים
והסעת החום בבסיס הקרחון והטמפ' שקרובה לטמפ' ההמסה של הקרח קיימת תנועה משמעותית בין בסיס
הקרחון לתשתית והם נקראים ”.“Warm-based Glacials
קרחונים פולריים :הטמפ' השנתית הממוצעת היא הרבה מתחת לטמפ' הקיפאון של מים ,אין סירקולציה יעילה
של מים בעומק ולכן קיים גרדיאנט טמפ' עם העומק ,בדומה לסלעים שמתחת .כתוצאה מכך ניתן לומר שתחתית
הקרחון היא צמודה לקרקעית ואין הרבה תנועה בין בסיס הקרחון לתשתית בגלל הטמפ' המאוד נמוכות שם .שם
נוסף לקרחונים הללו – ”.“Cold-based Glacials
מאזן מסה מקומי בין צבירת קרח לבין סילוק קרח (באמצעות המסה ,המראה וכו'):

ישנו אזור בעל מאזן מסה חיובי – אזור צבירה ואזור בעל מאזן מסה שלילי – אזור סילוק שבו יותר קרח מסולק
מאשר מה שמצטבר .ביניהם יש קו שנקרא  ,ELA – Equilibrium Line Altitudeשמתאר את הגובה שבו קיים שיווי
משקל בין אזור הצבירה לאזור הסילוק של הקרח .מעל ה ELA-מאזן המסה הוא חיובי ומתחת ל ELA-מאזן
המסה הוא שלילי .קו ה ELA-לרוב חופף לקו השלג בסוף הסתיו ,והגובה שלו מוכתב על ידי קו טמפ'  0בקירוב
טוב.

קרח הוא חומר זורם ,וניתן לראות זרימה של קרח מאזור הצבירה לאזור הסילוק .הספיקה של הקרח גדלה כתלות
במרחק משיא הגובה עד ל .ELA-החל מקו ה ELA-הספיקה תתחיל לרדת מכיוון שאנו נכנסים לאזור שבו המאזן
שלילי עד שמגיע ל .0-בגרף של ספיקה כתלות במרחק זה ייראה כמו מדרון:

בגרף נוסף ניתן לראות שפרופיל קרקעית העמק הוא קבוע וגובה הקרח הולך וגדל .ככל ששטח הפנים של הקרחון
גדל ,גם אזור הסילוק גדל ולבסוף נגיע לשיווי משקל מבחינת השתרעות הקרחון והקרחון לא יגדל יותר.

 ELAבמרחב:

ישנו דגם שבו ה ELA-הוא פונקציה חזקה של קו הרוחב .בקווי רוחב נמוכים ה ELA-יהיה גבוה ובקווי רוחב
גבוהים הוא יהיה נמוך .כמו כן ,ניתן לראות איך ה ELA-היה נראה בעבר (קו מקווקו כחול) .בשיא תקופת הקרח
האחרונה ה ELA-היה נמוך בכ 1,000m-מהיום .מהמודל הזה נוכל לדעת עד כמה האיזותרמה של  0מעלות
הייתה נמוכה ביחס להיום וללמוד על פליאו-טמפרטורות.

תזוזת קרח:

ישנם שני מנגנונים עיקריים לתזוזת קרח – החלקה על גבי הקרקעית ( )Basal Slidingותנועה כתוצאה
מדפורמציה פנימית בין שכבות הקרח ).(Internal Deformation
התהליכים שבהם הקרח נע הם שחיקה ) (Abrationוגרירה ) (Quarryingשל בלוקים במורד.
משוואות ארוזיה של קרחונים:
הפרמטר העיקרי שמשפיע על קצב הארוזיה על ידי שחיקה ועל ידי גרירה הוא מהירות הקרח בבסיס הקרחון ,עם
מעריך חזקה  aשהוא די גבוה ונע בין  1ל.2-
𝑎 𝑏𝑈 ∗ 𝐾 = 𝐸
היות שבקרחונים פולריים התנועה כנגד התשתית היא נמוכה מאוד ,אז גם קצב הארוזיה נמוך מאוד – זאת
לעומת אזורי קרחונים ממוזגים שם קצב הארוזיה יחסית גבוה.
מורפולוגיות אופייניות לקרחונים:
עמקי  :Uפרופיל העמק שנוצר נראה בצורת האות  ,Uבניגוד לעמקים פלוביאליים שנראים בצורת  .Vהקירות של
העמק תלולים יותר ורוחב הקרקעית גדול יותר.

ניתן לראות איך צורת העמק הופכת מ V-ל U-בפרק זמן של כ 300,000-שנה .מבחינת דגם המהירויות ,מהירות
הקרח היא לא מקסימלית במרכז העמק וזה נובע מכך שלחץ המים שנמצאים במגע בין הקרח לבין התשתית
משפיע על מהירות הזרימה של הקרח – ככל שהלחץ גבוה יותר מהירות הזרימה של הקרח גבוהה יותר והלחץ
הזה הוא מקסימלי בשוליים של הקרחון ולא במרכז.
פיורדים:
עמקים שנוצרו על ידי קרחונים והתמלאו במים .עומק הקרקעית הסלעית יכול להגיע למעל  1,000mמתחת למפלס
פני המים .בדרך כלל היכולת של המים להנמיך את הטופוגרפיה מפסיקה כאשר מגיעים לבסיס הניקוז אבל כאן
זה אחרת.
מדרונות:

השלוחות באזורים קרחוניים הם הרבה פעמים "שלוחות סכין" חדות שנקראות  ,Aretesהפסגה נקראת .Horns
קרקס קרחוני :צורת פרסה שבה מסתיים החלק העליון של העמק.
כמו כן קיימת נקודה שבה העמקים הצדדיים מתחברים לעמק המרכזי ,כך שנוצר  Hanging Valleyעם מפלים
בגדלים שונים .זה נובע מכך שבמפגש בין ערוץ צדדי לערוץ מרכזי יש הבדל משמעותית בעומק הקרח .כתוצאה
מכך ,יש יותר ארוזיה בעמק המרכזי ופחות בעמק הצדדי ולכן הצדדי יישאר עומד מעל המרכזי.

מורנות :מורנות לטרליות ,טרמינליות ומדיאליות (אמצעיות).
מורנות הן המקבילות הקרחוניות לטרסות מילוי .מורנות מרחביות לרוב יתחילו להופיע מתחת ל ELA-ולכן חלק
מחומרי הסחף שהובלו בשולי הקרח שוקעים .אם נמפה את המורנות נוכל להשתמש בגובה המקסימלי שלהן כדי
להגיד משהו על הגובה של ה ELA-בזמן שנוצרו .באופן דומה ,נוכל לתארך מורנות באמצעות שיטות אבסולוטיות
ויחסיות ואז נוכל להגיד לא רק באיזה גובה ה ELA-היה אלא גם מתי הוא היה שם.
זרימה של קרחונים היא זרימה למינרית.
קצבי ארוזיה אופייניים לקרחונים:

ניתן לראות קרחונים באזורים שונים בעולם בסקלת זמן של עשרות השנים האחרונות .קצבי הארוזיה מבוססים על
שטפי סדימנטים .סדימנטים שהם תולדה של ארוזיית קרחונים מושקעים באגן סדימנטרי מסוים .אם נדע לכמת
את נפחי הסדימנט שהגיעו לאגן ואת גיל הסדימנט ,נוכל לדעת את קצב הארוזיה .בגרף הנ"ל ניתן לראות קצבי
ארוזיה רצנטיים והמספרים נעים מ 0.1mm/year-ל .40-50mm/year-אחת המסקנות שנגזרת מהדיאגרמה הזו היא
שלקרחונים יש כוח אירוזיבי מאוד גדול והם יכולים לייצר ארוזיה בקצבים מאוד גבוהים ,הרבה יותר גבוהים
מארוזיה נחלית.
אם נסתכל על שינוי קצבי הארוזיה בזמן עבור הקרחונים של אלסקה ,נראה את הדגם הבא:

ניתן לראות את קצב הארוזיה הממוצע בעשרת השנים האחרונות וכי ישנן פלקצואציות די גבוהות בקצב .לעומת
זאת ,יש קורלציה יפה בין קצב הארוזיה השנתי לבין קצב נסיגת הקרחונים – ככל שקצב נסיגת הקרחונים גבוה

יותר ,קצב הארוזיה גבוה יותר מכיוון שככל שהקרחון נסוג מהר יותר ,חלקים ממנו נמסים מהר יותר ובבסיס
הקרח יש יותר מים ולכן מהירות התנועה של הקרח גבוהה יותר וזה משפיע ישירות על קצב הארוזיה.
בנוסף ,הדיאגרמה הזו אומרת לנו שאי אפשר לקחת את קצבי הארוזיה הרצנטיים של עשרות השנים האחרונות
ולעשות אקסטרפולציה למיליוני שנים מכיוון שנסיגת הקרחונים בשנים האחרונות היא מאוד מהירה ביחס לעבר
הגיאולוגי ואם נשווה זאת לקצבים עתיקים יותר רואים שהממוצע הנוכחי (קו ירוק) הוא פי  3מהממוצע ארוך
הטווח (טורקיז).
הדיאגרמ ות הבאת מראות לנו השוואה בין קצבי ארוזיה בקרחונים לבין קצבי ארוזיה נחליים:

ניתן לראות קצבי ארוזיה כפונקציה של תקופות זמן .בקרחונים בכל אזור בעולם רואים מגמה דומה שבה בסקלת
הזמן הרצנטית קצבי הארוזיה מאוד גבוהים מכיוון שהם ניסוגים מהר מאוד .בסביבות נחליות ניתן לראות בערך
את אותה משרעת של קצבים .אם נשווה את הסקלה הגיאולוגית לסקלת הביניים בין מה שעושים קרחונים למה
שעושים נחלים נוכל להגיד שקרחונים הם גורם אירוזיבי משמעותי יותר וההבדל בינם לבין מערכות נחליות
הוא קטן יותר בסקלות גיאולוגיות מאשר בסקלות רצנטיות.

:The Glacial Buzz-saw hypothesis
ישנה קורלציה די מעניינת בין גובה ה ELA-לבין הגובה המקסימלי של הטופוגרפיה:

היינו מצפים שעיקר הארוזיה הקרחונית תהיה באזורים שקרובים ל ELA-ונצפה שחלק גדול מהתפלגות הגבהים
במרחב מסוים שנתון להשפעה של קרח יהיה סביב ה ,ELA-על מנת שהקרח יהיה מסוגל לגלח את הטופוגרפיה
ולהביא את רובה לגובה שקרוב לגובה של ה .ELA-התיאוריה הזו נקראת "תיאוריית מסור השרשרת הקרחוני",
לפיה גם אם קצב ההתרוממות גבוה ,הארוזיה שהקרחונים יעשו תנמיך את הטופוגרפיה לגובה קרוב ל.ELA-
כלומר – ה ELA-מכתיב את הגובה הטופוגרפי המקסימלי ולא קצב ההתרוממות.

בדיאגרמה השמאלית ניתן לראות מערכות נחליות טיפוסיות בלבן ומערכות קרחוניות בחום .ניתן לראות
ש במערכות נחליות יש מעט גבהים מקסימליים והכי הרבה גבהים שקרובים לגובה בסיס הניקוז .לעומת זאת
באזורים קרחוניים רואים מגמה אחרה שבה רוב שיא הגובה הוא בגובה משמעותית יותר גבוה מבסיס הניקוז וה-
 Peakחופף ל.ELA-
בדיאגרמה הימנית ניתן לראות נתונים טופוגרפיים שמראים את הגובה המקסימלי בקו רוחב מסוים .הנקודות
מציגות לנו בסקלה מרחבית של  100kmx100kmאיפה נמצא ההיפסומטר המקסימלי .באופן גס ,ניתן לראות
שבקווי המקסימום אין חפיפה עם הקו השחור אבל מקבלים מגמה דומה .המסקנה מהגרף היא שקרחונים
מגבילים את הגובה המקסימלי של שרשראות הרים על פני כדור הארץ מכיוון שיש להם כוח אירוזיבי מאוד
משמעותי.

המבחן:
 4חלקים:
.1
.2
.3
.4

מושגים :מתוך הנושאים שדיברנו עליהם –  ELAוכו' 3-4 ,משפטים על כל מושג ,כפסקה.
שאלות חישוביות :יהיו דברים דומים למה שעשינו בתרגילי בית ,חישובי ספיקת מקסימום ,איזה סדימנט
יזוז ואיזה לא יזוז ,עקמומיות מדרונות ,עובי קרקע על מדרונות ,קוסומוגניים ,OSL ,שיטות תיארוך.
שאלות על תצפיות שנידונו בסיורים :בהתבסס על הדיונים על הדוח סיור וגם מה שלא נכנס לדוח סיור.
לדוגמה :אילו תהליכים כנראה דומיננטיים בעיצוב הנוף בבתרונות של הטקיע ולמה?
שאלות תיאורטיות  :יכול להיות איזשהו גרף שמופיע באחת המצגות שראינו בכיתה ,נתבקש להסביר מה
רואים בגרף ,מה לומדים מזה ומה נובע.

מותר דף נוסחאות (עמוד אחד – רק מתמטיקה בלי מלל) ,מחשבון.
משך הבחינה :שעתיים.
יישלח מבחן לדוגמה.

