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Admundson et al. (science, 2015) reviewed several global soils
environmental risks including soil erosion, due to the un
implementation of soil conservation methods.
Soil erosion water is expecting to increase, due to climatic changes and
its impact on rain intensity and quantity.
In the semi arid environments the sediment yields are very high, since
the rain intensity is high and the vegetation cover is low.
The semi arid environments are the most sensitive to environmental
changes

Soil erosion impacts
• On site:
reduction in soil quality (nutrients)
reduction in productivity

• Off site:
movement of sediment and agricultural pollutants into
streams / rivers / dams

Erosion processes in Israel
Grumosol at the valleys and
the foothills

Loess plains and brown soils
at the northern-western part
of the Negev and the Judean
foothills
Landslides
debris flow at
the cliffs along the dead sea

Sand dunes wind erosion at
the sandy environment

Floods

Aims of the research
To evaluate the impact of the climatic changes on landscape evolution and
ephemeral gullies development in different scales by modeling.

To evaluate the impact of erosion processes from the ephemeral gullies on the
hydrological regime in a semi-arid environments.
To evaluate the impact of erosion processes from the ephemeral gullies on the
stream water quality in term of water pollution and agricultural nutrients loss.
To evaluate the short term soil erosion volumes from ephemeral gullies using high
resolution DTM/DEM and environmental tracers (7be)
To evaluate the SDR (sediment delivery ratio) in a semi arid environment

• Ephemeral Gullies:
'Small channels eroded by concentrated flow that can be easily filled by normal tillage, only to
reform again in the same location by additional runoff events’
(Soil Science Glossary Terms Committee, 2008).
• Gully Erosion:
‘The erosion process whereby runoff water accumulates and often recurs in narrow channels
and, over short periods, removes the soil from this narrow area to considerable depths‘
(Poesen et al., 2003).
• Ephemeral Gully Erosion
‘Erosion process, where an overland surface or sub-surface flow concentrates and removes soil,
resulting in sediment yield greater than rill erosion but smaller than classical gully erosion’
(Soil Science Glossary Terms Committee, 2008)

Soil erosion measurements
• Erosion plots (RUSLE equations)
• Environmental tracers (210pb, 137cs, 7be)
• Models:
Erosion models
LEM

CAESAR LISFLOOD 1.9a
CL is a fluvial geomorphological
model developed as a landscape
evolution model.
(Coulthard et al., 2013)

CL simulates landscape alteration
by moving water across a grid of
cells and changing cell elevations
according to erosion and
deposition from fluvial and slope
processes.

Methodology
Calibrate CL to simulate
ephemeral gullies at
temporal scale of one
rainfall season and
spatial scale of 0.36
km2 agricultural
catchment.

outputs
•

In the simulation, erosion occurred
after 10 days.

•

In the field, after 12 days a EG has
formed.

Sediment Discharge(Qs)

Length, Depth and Mean Depth as affected
by rainfall regime.

Using environmental tracers to evaluate deposition
/ erosion areas
• Advantages of using tracers
• Catchment erosion / deposition areas quantity data
• Landscape evolution models validation
• Soil erosion types distribution

הסחיפה הערוצית מהווה מרכיב חשובה מכלל תהליכי הסחיפה באגן ( ,)10-95%בעוד שהערוצים לא מהווים
יותר מ 5%-משטח האגן.
בנוסף ,הערוצים מאיצים תהליכים הידרולוגיים ותהליכי סחיפה המחזקים את המשוב השלילי.
למרות זאת ,רוב המחקרים עדיין עוסקים בסחיפה משטחית וסחיפת ערוצונים ,תוך שימוש במשוואות ובמודלים
המתעלמים מתהליכי השקעה ברחבי האגן( SDR ,התעלמות הגוררת הערכת יתר) ועוד
הסחיפה הערוצית ,שלא כמו סוגי סחיפה אחרים ,מאופיינת בשונות גבוהה במרחב ובזמן.
מחקרים שנעשו בספרד הראו שונות גבוהה מאוד בקצב נסיגת הערוצים ,בשטח נסיגת הערוצים ובנפח הקרקע
הנסחפת מהערוצים הנמצאים בסמיכות האחד לשני ובמשתנים דומים

קנה מידה :לצד מחקרים רבים שנותרו בקנ"מ של חלקה  /מדרון ,מחקרים רבים עוסקים בקנ"מ של אגנים גדולים
(עד יבשות) ומדגישים את הערכת היתר שקיימת במחקרים להשפעת האדם על תהליכי סחיפה
Vanwalleghem et al., 2005

Poesen et al. (Gully erosion and environmental change: importance and research
needs, 2003) raised several open questions about gully erosion:

What is the relative contribution of the gully erosion under different climatic condition and different
land use
What are the measurement methods for monitoring the initial erosion process and development of
gullies under different scales
What is the influence of the hydrological processes on ephemeral gullies erosion (vv)
What are the most accurate gully erosion forecasting models under different scales
What is the impact of gullies development on runoff hydrology, sediment yield and landscape
evolution

שינויי אקלים ותהליכי סחיפה ערוצית
•

הסובב הצחיח למחצה הינו הרגיש ביותר לשינויים אקלימיים-סביבתיים ,שצפויים לבוא לידי ביטוי
בשינויים בכמויות ועוצמות הגשם.
הסובב הרגיש ביותר לשינויים במשטר הגשם (בין אם נגזר משינויי אקלים ובין אם לאו) הם הערוצים
ולא הסחיפה המשטחית או הערוצית

•

יהיה מעניין לבחון במודל כיצד שינויים במשטר הגשם (עוצמות וכמויות) יבואו לידי ביטוי בסובב צחיח
למחצה.

•

Karimov et al., 2015
Poesen et al., 2003

Landscape Evolution Models
19-המודלים הראשונים להתפתחות הנוף התרחשו כבר במאה ה
- כאשר שניים מהבולטים הם ה, החלו להתפתח מודלים רבים90-מראשית שנות ה
CAESER- והSIBERIA
SIBERIA (willgoose, 1991)

CAESAR (coulthard, 1997)

Digital elevation model

Regular grid, scale sub
metre to 10 s of metres

Regular grid, scale sub
metre to 10 s of metres

Erosion processes

Fluvial and diffusive

Fluvial and diffusive

Flow direction algorithm

D8 and D∞

D∞

Data output form

Elevation, particle size,
Elevation, slope, uplslope
water discharge; water
area, drainage direction; all
depth, particle size, all text
text file format
file format

Data output times

Yearly

Calibration

None as such, requires soil
Hydrology and erosion field
particle size, hourly rainfall,
data required
bedrock DEM

Distributed soil, erosion
and hydrology input

Yes, hydrology and erosion
parameters can be varied
over the domain at the
pixel scale

Yes, soil particle size can be
varied over the domain at
the pixel scale

Layer or soil horizon
representation

Yes (not implemented in
this study)

No

Soil pedogenesis function

No

No

Other features

Can simulate tectonic
uplift; non or low erodible
areas; engineering
structures

Can output individual grain
size distributions both
spatially and temporally,
runoff depth; tracer
function

User stipulated at hourly
through to yearly

 מנתח אירועי גשםCAESAR-מודל ה
 היוצרים תהליכים פלוביאליים,בודדים
.ומדרוניים ומייצר מידע שעתי עד רב שנתי
המודל מוגבל מבחינת עומס המידע המוזן
 וייעודו הראשוני היה אגנים גדולים,בו

EG (ephemeral gully) Models
•
•
•

•

The classical EG models
המודלים הקלאסיים להערכת תפוקות סחף התעלמו מערוצים (קבועים או
ארעיים) ועסקו בעיקר בחלקות מדרוניות.
בעשורים האחרונים נעשו ניסיונות רבים למדל התפתחות של ערוצים
ארעיים .Creams, Regem/Egem, Eurosem, Wepp :לכל אחד מהמודלים
היו החולשות שלו שמנעו ממנו להיות ישים.
כיום ,למשוואות הקלאסיות ( )USLE, RUSLEנוסף רכיב ראסטרי (,)RUSLER
המסוגל לכמת את התהליכים המתרחשים בערוצים בעזרת מודלים ייעודיים
( ,)EphGEEכלי זה נמצא בשימוש ה USDA-ונמצא במספר מחקרים כמתאים
יותר משאר המודלים שפותחו ,אם כי איכות המודל עדיין נבחנת.

מודלים אגניים להערכת השפעות סביבתיות
• המודלים העוסקים במים וקרקע עברו מעין "מהפכה סביבתית" לבחינת
ההשפעות הסביבתיות של עומסים אורגניים בנחלים ,סתימת ערוצי נחלים
ומאגרים בסחף ,אובדן פוריות הקרקע.
• שניים מהמודלים הבולטים בארה"ב הם ה SWAT -וה ,HSPF-המכילים
אפשרויות מגוונות של שינויי אקלים ושינויים במשטר הגשם.
• שילוב של  SWATעם אחד ה LEM-עשוי ,בשילוב ממ"ג ,להיות חדשני בארץ
ובעולם ולשלב מידע אודות איכות מים ודלדול קרקע.

בעלי עניין בארץ:
השרות ההידרולוגי
האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות
קק"ל?
המשרד להגנת הסביבה?

מידע הידרומטרי באגנים קטנים וצחיחים למחצה
מידע כמותי לגבי אזורי סחיפה והשקעה ברחבי האגן
מידע כמותי לגבי יבול סחף אגני ,אם באמצעות מדידה ישירה ואם באמצעות
תוצרים של מודלים.
מידע אודות ההתפלגות של סוגי הסחיפה השונים

