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הקדמה
בשנות העשרים של המאה שלנו החל מחקר נמרץ של הערים העתיקות בנגב  .ערים אלו ראשיתן
בתקופה הנבטית וסופן בתחילת התקופה המוסלמית ( ראה איור

חוקרים שונים  ,ארכאולוגים ,

.)1

חוקרי קרקע וגאוגרפיה ובוטניקאים  ,ן עמדו על כושר ההמצאה ההנדסי בתקופה הנבטית  -הרומית -

הביזנטית  ,שהביא לפיתוח שיטות מתוחכמות לאיסוף הנגר ולהשקיה  ,שאת שרידי מתקניהן ניתן
למצוא בכל מרחבי הנגב  .הם קבעו שבעזרת שיטות אלו השכילו הקדמונים להפוך חבל  -ארץ זה

הממצאים בערים

( איור . ) 2

לאזור חקלאי  ,שרוב הנחלים בו היו מדורגים  ,מעובדים ומושקים

הנטושות העידו על אוכלוסייה בעלת רמת חיים גבוהה  .בערים וסביבן נמצאו מתקנים רבים
לעיבוד התוצרת החקלאית  ,כגון

:

בתי  -בד  ,גתות ויקבים  .דעת רוב החוקרים היתה שהשגשוג

הכלכלי של האוכלוסייה  :נבע בעיקר ממיקומו של חבל  -ארץ זה על נתיב המסחר העיקרי בין ערב
לבין האימפריה הרומית  ,אך לא היו חילוקי  -דעות לגבי העובדה שהחקלאות פרחה באותה תקופה
בנגב  .רוב חוקרי האזור ראו באדם את הגורם הקובע הן בהפרחת האזור הזה והן בשממונו  ,שהחל

עם כיבוש הארץ בידי הערבים  .הם האשימו את הכובש הערבי הנווד בהזנחת המתקנים ובהרס
המערכת המינהלית שתחזקה את מערכות איסוף הגשם וההשקיה  .לדעתם  ,הכיבוש בידי איש
המדבר הנווד  ,על צאנו וגמליו  ,הביאו את המדבר למצבו

הנוכחי .

בדעה שונה היה הגאוגרף האמריקני אלסוורת הנטינגטון שבספריו טען לקשר נסיבתי בין

שינויי אקלים לאירועים היסטוריים  ,כגון  :נדירות עמים  ,יישוב המדבר ונטישתו וכו '  .הוא הצביע

על קשר כזה במיוחד במזרח  -התיכון

בכלל  ,ובארץ  -ישראל בפרט .

2

על  -סמך מחקריו הוא ביסס את

הפרדיגמה הגאוגרפית הדטרמיניסטית  ,שהיתה מקובלת על הגאוגרפים

בתחילת המאה הנוכחית .

כאמור  ,רוב החוקרים בארץ לא הסכימו עם דעתו  .ויליאם אולברייט  ,למשל  ,התנגד מפורשות
להסבריו של הנטינגטון  ,וטען שלא היה שינוי אקלימי ושהסיבות לחורבן החקלאות היו

1

למחקרים של ארכאולוגים ראה  :ו " פ אולברייט הארכיאולוגיה של ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב
לארכיאולוגיה של ארץ  -ישראל  ,ירושלים
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למחקרים של חוקרי הקרקע ראה  :א " א רייפנברג  ,מלחמת המזרע והישימון  :גלגולי התרבות החקלאית בא " י
 . Lowdermilk , Palestine; Landם  .ל  .למחקר
ושכנותיה  ,ירושלים  ; 1950וכן London 1946 :
'
גאוגרפי ראה  :י ' קידר  ,החקלאות הקדומה בהרי הנגב  ,ירושלים  ; 1967ר ' רובין  ' ,האמנם היה אקלים הנגב נעים
יותר בתקופה הביזאנטית ? '  ,אופקים בגיאוגרפיה  , ) 1990 ( 31 ,עמ '  - 209ד , 21ולמחקר בוטני ראה  :מ ' אבן  -ארי  ,ל '

,

,

שנן ונ ' תדמור  ,הנגב
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היסטוריות ולא אקלימיות .
להשתלטות המדבר  .אברהם
3

נלסון גליק ראה אף הוא בכיבוש הערבי את הסיבה העיקרית

4

נגב כתב אמנם שהתחלת התפשטות תרבות המזרע בחלקים

איור
צגיבד

( בעמוד

1

מסוימים של הנגב הצפוני והמרכזי חלה כאשר ' נוצרו תנאים זמניים מתאימים עקב ריבוי של איור

: 2

ממול ) :

:בבגה

תצלום  -אוויר של
ן

ן

עונות גשמים בפרק זמן מסוים '  ,אך את הנטישה הסופית של ערי הנגב הוא ייחס לפלישה הפרסית ~ ,
העיר עבדת ( בפינה
כמו בעבדתי או לעול המסים הכבד שהטילו הערבים  ,כגון
להסבריו של הנטינגטון  ,ותמך בעמדתו של

אולברייט .

6

בניצנה .

5

גם אברהם רייפנברג התנגד

מיכאל אבן  -ארי  ,לסלי שנן ונפתלי תדמור

וכן יהודה קידר  ,שחקרו באורח מדוקדק את שיטות ההשקיה של התרבות החקלאית העתיקה

" :
2

ימנ ת ' למטה ) וסביבתה
ק
ורגש

בייאדיית -

בנגב  ,טענו גם הם שלא היה שינוי אקלימי  ,והטילו  ,כאמור  ,את האשמה של מדבור חבל  -ארץ זה משוחזרת
על הכובש
3

הערבי .

7

וולטר קליי לאודרמילק  ,היה מראשי המערערים על משנתו של

אולברייט ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

4

גליק ( שם )  ,עמ '

. 276

()

~
. 270

5

נגב

6
7

אבן  -ארי  ,שנן ותדמור ( שם )  ,עמ ' 26

( שם ) ,

ק

. 225

רייפנברג ( שם )  ,עמ '

עמ '

הנטינגטון .

, 246 , 224

. 23
;

קידר ( שם )  ,עמ '

. 119

במרכן החלק

איור  : 3קטע מתצלום -
לוויין של דרום  -מערב
ישראל ( אזור מבטחים -

רפיח )  .בפינה השמאלית
קו הגבול בין סיני לנגב :
ההבדל החריף של מראה
הדיונות נוצר מפאת
רעיית  -יתר בצד המצרי

הוא ביסס את ערעורו על תוצאות מחקריו ב ' אגן האבק '
של סין  ,וכן בארצות המגרב

ובמזרח  -התיכון .

8

) ( dust bowl

בארצות  -הברית  ,באזורי הלס

כיום ידוע שגם סחף הקרקעות ב ' אגן האבק '

בארצות  -הברית החל בעקבות רצף של שנים צחיחות  ,שהביאו חקלאים רבים לנטוש את שטחי

החקלאות השוליים .
של תהליך הצחחה .
במאמר זה ,

0ן

9

בעבר הועלו השערות שגם הסחף הכבד של קרקעות הלס בסין הוא תוצאה

אמנם  ,לאודרמילק טען שאין הדבר כך  ,אך כיום  ,לאור הממצאים שיובאו

עולה שוב אפשרות כזו  ,ומן הראוי לבדוק נושא זה

מחדש .

אישוש לגישה המטילה את אשמת המדבור על איש המדבר עולה מתמונות הלוויין המראות קו

גבול ברור בין דיונות החול בסיני  -המאופינות בבוהק מדברי  ,שנגרם על  -ידי חוסר צמחייה -
ובין דיונות הנגב הכהות יותר  ,מכוסות הצמחים ( איורים

3

ו-

.

 ) 4ון

מתברר שהאיסור שחל על

הבדווים מסיני לעבור את הגבול ולרעות את עדריהם בחלק הישראלי וכן סגירת אזורי הגבול בפני

הבדווים הישראלים גרמו לשינוי המשמעותי בכיסוי הצומח  .בשנים האחרונות אף החלו להתפתח

70
8

לאודרמילק ( שם )  ,עמ '

. 63

Lamb Climate History and the Modern World, Oxford

H.H.

9

1982

10

בשיחות שהיו לאיסר עם גאוגרפים סינים  ,בעת ביקורו בסין ביוני  , 1990הועלתה אפשרות זו מחדש .
 3 . Otterman , ' Baring High-Albedo . 531 - 533 , fig . 1קק Overgrazing ' , Science 186 ) 1974 ( ,

11

איור

: 4

תצלום  -לוויין

של הנגב הצפון  -מערבי
ושפלת  -החוף הדרומית
 - 41חולות עתיקים
מסוף תקופת
הפלייסטוקן ; - 8
חולות צעירים מתחילת
תקופת האסלאם ; ] -
קו הגבול בין סיני לנגב )

המודלים האקלימיים המתמטיים שהראו שפני מדבר כהים יותר  ,כלומר  ,בעלי בוהק

( אלבידו )

נמוך  ,עשויים לגרום להתחממות יחסית של פני הקרקע  ,לחוסר שיווי משקל אטמוספירי ולזרמים
עולים של אוויר חם ( זרמי קונווקציה )  ,שבתנאי לחות נאותים עשויים לגרום

לגשמים .

2ן

המצב

הפוך במקרה של פני מדבר בהירים ( בוהק  -אלבידו גבוה )  ,שהקרינה החוזרת מהם אינה מביאה

להתחממות יחסית של פני השטח  ,וכך מתפתחת יציבות בשיכוב האוויר  .תאוריות אלו של
מטאורולוגים  ,וכן מחקרים שונים בתהליכי הסחיפה עקב רעיית היתר באזור הסהל באפריקה ,
הציגו את האדם כאחראי בלעדי לתהליכי המדבור בתקופות

היסטוריות .

שינויי אקלים בתקופת הפלייסטוקן ומשמעותם
באמצע שנות השמונים החל אריה איסר לערער על כך שהאדם הוא האשם הבלעדי במדבור הנגב .
הדבר החל מערעור על המודל המקובל של שקיעת הלס בנגב  ,שלפיו לא חל שינוי משמעותי

12

5 . ( ,טט ) 1 M . G . Wurteleש Berkofsky
 . 245 - 260קק New Jersey 1987 ,

].

M . G . Wurtele , 'The Meteorology of Desertification ' ,

 Desert Researchחן

. Progress
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הרביעון .

בקצב שקיעת הלס במשך תקופת

3ן

במודל החדש הציעו איסר והנדריק ברוינס ששקיעת

הלס היתה אופיינית רק לתקופת הקרח  ,ובמיוחד לתקופת הקרח האחרונה  .בתקופה זו תלה גם
נסיגה גדולה של הים  ,התהווה אקלים קר ולח יותר  ,ונוצרו קרקעות החמרה בשרון  .עם סיומה ,
בתקופת המעבר מהפלייסטוקן להולוקן  ,התלה סחיפה של הלס וכן פלישת חולות  ,שגרמה לכיסוי

שכבות הלס בנגב המערבי על  -ידי דיונות חול  .תופעות אלו חזרו ונשנו במשך כל הפלייסטוקן  ,אך
בתקופת הקרחון האחרון ומיד לאחריו  ,הן היו חזקות

במיוחד .

4ן

לצורך הסבר החילופים בין לס

לחול  ,וכן כדי להסביר כיצד הגיעו אל מתחת לסיני ולנגב כמויות עצומות של מים פוסיליים מגיל

הקרחון האחרון בעלי הרכב איזוטופי מיוחד  -מים שכמותם נמצאו גם מתחת לסהרה ולחצי האי
ערבם  -אומץ הדגם הפלאו  -אקלימי  ,הקושר את נדידת הרצועות האקלימיות זו בזו  ' 6 .בעת
התרחבות גבול אזור הקרחונים דרומה  ,נדד גם אזור הסהרה דרומה  ,ובעקבותיו נדדו גם מסלולי
סופות הגשם הצקלוניות  ,דבר שהביא לחדירה של שקעים ברומטריים צקלוניים דרומה לצפון -

אפריקה ולנגב  .חדירת סופות כאלו התחילה בסופות אבק ונגמרה בסופות גשם  -אבק  ,שהביאו

לשקיעת הלס  .נדידת רצועת מדבר הסהרה דרומה גרמה להצחחת הרי אתיופיה  ,וכתוצאה מכך ירד
שיעור ספיקת השטפונות והחול מהמדבר הנובי  ,והדבר הביא לירידת כמויות החול שסיפק
הנילוס  ,בעזרת זרמי הים  -התיכון  ,לשפלת החוף של סיני וארץ  -ישראל  .עם המסת הקרחונים
ונדידת רצועת המדבר צפונה  ,חזר הנילוס לאיתנו  ,הספקת החול חודשה  ,והחלה פלישת החולות

של סוף הפלייסטוקן  -תחילת ההולוקן ( איור

. )5

דגם זה  ,המסביר תצפיות שונות מתקופת המעבר מהפלייסטוקן העליון להולוקן  ,הביא לבדיקה

מחדש של המסקנות לגבי התקופה הרומית  -הביזנטית ולגבי המעבר לתקופה הערבית

הקדומה .

מסקנות אלו היו מבוססות בזמנן על תצפיות שעשה איסר בסוף שנות החמישים בשפלת  -החוף

המרכזית והדרומית של ישראל  .התצפיות הראו שדיונות החול הצעירות  ,המכסות את החלק

המערבי של שפלת  -החוף  ,חדרו לאחר התקופה הביזנטית ( איור
נחשפת מתחתן ניתן למצוא שרידי יישובים חקלאיים

, )4

ובכל מקום שקרקע החמרה

קדם  -מוסלמיים .

לן

איסר אימת תצפיות אלו

בעבודה מאוחרת יותר 8 ,י שהתבססה על תוצאות מחקרים גאוהידרולוגיים  ,שבמסגרתם נערכו
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אריה איסר ויהודה גוברין

קידוחים שטוחים בחולות ראשון  -לציון ויבנה  ,וכן על מחקרים ארכאולוגיים  ,כגון חפירותיה של
טרודה דותן בדיר אל  -בלחם ומחקריו של אליעזר אורן

בצפון  -סיני .

20

פלישת חולות בתחילת התקופה המוסלמית משמעותה  -לפי המודלוקפלאו  -אקלימי שנזכר
לעיל  -מעבר לאקלים צחיח  ,שגרם הן לפלישת הדיונות בשפלת  -החוף והן לנטישת החקלאות

בנגב  .מכאן התפתחה תאוריית  -העבודה  ,שגרסה כי התקופה הרומית  -הביזנטית היתה קרה יותר
אולי מפני שהיתה קשורה בתקופת קרח בעלת היקף מצומצם באזורים הקרים  ,שהתבטאה

באקלים קר וגשום יותר באזורים הממוזגים  ,ומשום כך התאפשרה בה התיישבות במדבר  -ואילו
בסוף תקופה זו חל תהליך הצחחה

טבעי .

ן2

על  -מנת לבחון תאוריית  -עבודה זו בדק איסר תצפיות רבות  -שערכו חוקרים שונים  -על

שינויים בסביבה באזור הים  -התיכון  ,תצפיות שבהן הושם הדגש על עדויות ישירות המבוססות על
תארוך ארכאולוגי  ,או על בדיקת פחמן

, 14

ולא על עדויות עקיפות או על מסקנות פרשניות

ומפרשות  .המסקנה העולה מכל התצפיות והבדיקות הללו היא ששינויי אקלים אכן היו גורמי

המפתח שהביאו לפריחה ולהתיישבות בנגב בתקופה הנבטית  -הרומית  -הביזנטית ולנטישת

היישובים בסוף תקופה זו כתוצאה מתהליך הצחחה טבעי  .תהליך דומה אירע  ,להערכתנו  ,גם
בתקופות פרוטו  -היסטוריות  ,כגון תקופת המעבר מהכלקולית לברונזה הקדומה ותקופת המעבר
מהברונזה הקדומה

לתיכונה .

22

מאסף אבקות פרחים ואיזוטופים סביבתיים
העדויות המאששות את מסקנותיו של איסר

נשענות על תצפיות שערכה קבוצת חוקרים בחומר

שנדגם בקידוחים בקרקעית הכינרת  .תצפיות אלה הביאו אותם למסקנה שהחל במאה השנייה
לפנה " ס חלה עלייה משמעותית בכמות של אבקת הזית וירידה באבקות האלון והאלה  .הם הסבירו
זאת ברווחה כלכלית  ,שחלה בתחילת תקופה זו  ,ואשר הביאה לעקירת החורש הטבעי ולשתילת
זיתים  ,ובעול המסים הכבדים שהוטלו בסוף התקופה  ,ואשר גרמו לעקירת הזיתים ולהשתלטות
מחודשת של החורש
19

 . 32 -קק 1 ) 1985 ( ,

הטבעי .
,

23

מאחר שתחומי הזמנים של השינויים הללו היו קרובים מאוד

'Geographic

Campaign '' ,

81מ1ע Balah : The

וט  ' . Dothan , ' Deirך

43
20

21

אורן מסר לאיסר על מסקנותיו בשיחה בעל  -פה שהתקיימה בשנת

. 1985

 . Tsoar , ' Who 15 10 Blame for the Desertification of the Negev?' , Proceedings ofא ) Issar 6

.ג

.ג

;  . 577 - 583קק fnternational Association Hydrological Sciences Symp ~ sium , Vancouver 1987 ,

Late

the

מ

]

. ' !4 paleoclimatic Model 10 Explain , Depositional Environments

'  the Negevמ , Pleistocene 1בתוך  :ברקופסקי

ו  -וורטל ( לעיל  ,הערה

 , ) 11עמ ' ; 310 - 302

]8

1ם

וכן  ) . Issar , 11 . :ע

,

מס  Israel during Historical Times and their Impactמ6 ]( . Levin , ' Climatic Changes 1
 5 . ( ,ט ) Sarnthein

"

4 .ב

"

4 . Leinen 6ן Systems ' ,

Issar

] 7508

Hydrological Pedological and socio-Economic

 . 525 - 542קק Paleocllimatology and Paleometeorology , Dordrecht 1989 ,
22

"

גוברין  ' ,לשאלת מוצאה של אוכלוסית ערד הקדומה '  ,ארץ ישראל  ,כא  ( ,תשנ " א )  ,וראה עוד להלן  ,הערות , 25

. 27

*4ץע
23

"

4 . Stiller 1 81 . , ' The Late Holocene Sediments of Lake Kinneret (Israel ) : Multidisciplinaryב
, Current .Research
'Study ofa Five Meter Core . Geological Survey Of
 . 83 -קק ) 1983 - 1984 ( ,

) Galilee

] 8 0ט) 5

'

'The Late Holocene Vegetational History of Lake Kinneret

Baruch

88 ; 17 .

 . 37 - 48קק  Israel ' , Paleorient , 12 , 2 ) 1986 ( ,וראה גם איסד וצועד  ,לעיל  ,הערה  : 21איסר  ,צוער ולוין ,

שם .

שינויים אקלימיים ומדבור הנגב

לתחומי הזמנים  ,שבהם  ,לפי תאוריית  -העבודה של איסר  ,חלו שינויים אקלימיים בנגב  ,עובדו

הנתונים מהכינרת עיבוד חוזר  .ואכן  ,מתוצאות העיבוד מחדש בשיטה זו מתברר שבתקופה הנדונה

חלו שינויים משמעותיים ביחסי האבקות  ,בירידה משמעותית בכמות האיזוטופים הכבדים  -הן

של החמצן והן של הפחמן  -האופייניים לתקופות בהן שרר אקלים קריר יותר .

24

לדעתו של

איסר  ,אקלים גשום יותר  ,אשר החל בתקופה שבה חלו השינויים הללו  ,אפשר לחקלאים להרחיב
את מטעי הזית גם לאזורים הצחיחים למחצה שבמורדות המזרחיים של הגליל ובמורדות
המערביים של הגולן  -הנמצאים בצל הגשם  -וזאת על חשבון חורש הבתה  .עם התגברות
הצחיחות במאה הרביעית לספירה נפגעה הכדאיות הכלכלית של מטעים אלו  ,הם החלו להינטש ,

ואת מקומם תפס מחדש חורש הבתה  .ניתן להקיש משינויי אקלים בצפון  -הארץ לגבי שינויים
מקבילים בדרומה  ,לאור ההשפעה שנמצאה בשכבות הלס מהרביעך  ,בתקופות קרחוניות ובין -
קרחוניות  ,בין צפון  -הארץ לבין

מרכזה .

25

ירידה דומה ביחס האיזוטופים הכבדים לקלים  ,שאינה מושפעת ממעשי בני  -אדם  ,חלה גם
ב 2 , 300 -

בערך

לפנה " ס  ,כלומר בתקופת הברונזה הקדומה  ,תקופה שאף היא מצוינת על  -ידי

התיישבות גדולה בספר המדבר  ,כאשר גולת הכותרת היא העיר ערד על אסמי התבואה הגדולים
שלה .

הוכחה נוספת לשינוי אקלימי בתקופת הברונזה הקדומה ניתן למצוא במחקריה של חיה

26

ריטר  -קפלן בגני  -התערוכה בתל  -אביב 27וכן בתצפיותיו התת  -ימיות של אבנר רבן לאורך חופי

ישראל .

28

עזינויים במספר היישובים בבקעת באר  -שבע
ללא כל קשר עם מחקריו של איסר סיכם גוברין את ממצאי מחקרו על תולדות ההתיישבות בבקעת

באר  -שבע .

29

מחקר זה נערך במסגרת הסקר הארכאולוגי של הנגב  .השינויים החריפים במספר

היישובים וקיומם של פערים בהתיישבות בתקופות ההיסטוריות הביאו אף את גוברין למסקנה

שלשינויי האקלים היתה השפעה מכרעת על תולדות ההתיישבות באזור הספר המדברי .

 .ק 1990 ,

24

וראה

25

איסר וברו " נס ( לעיל  ,הערה

202 :

Water Shall flow From the Rock , Heidelberg

30

4 . Issar ,

!

. ) 14

אהרוני  ' ,ערד '  ,אח " א  ,ב  ,ירושלים  , 1970עמ '

. 477 - 469

26

"

27

 the Basis ofחס  Third Millennium Cultureמס 'The Impact of Drought

11 . Ritter-~ Kaplan

 the Tel Aviv Grounds ' , ZDPV, 100 ) 1984 ( , 1 - 8מ  . Excavations ]:ריטר  -קפלן מצאה שהשכבות המכילות
חרסים מתקופת הברונזה הקדומה הן שכבות חרסית  ,המכילות אבקת צמחים  ,ואופייניות לאקלים לח יותר .
ואילו השכבות שמעליהן  ,שהן מגיל הברונזה התיכונה  ,הן חוליות ודלות באבקת צמחים  .משמעות הדבר
שתופעת ההצחחה היתה קשורה בפלישת חולות .
28

Israeli Coastline ' ,

טא !  alongט Bronze /) 5ט

Mefiterrane'e , Paris

 . 173 - 189קק

. 1987 ,

מ"

"

ו

River Courses during

Deplacements des lignes de rivages

רבן מציין שבערך

ב 2000 -

. 8. 5 .אג

Raban , ~ Alternated

4.

/

) Collogue Internationeaux

לפנה " ס החלה הספקת חול רבה  ,שגרמה לסתימת מוצאי

הנחלים .
גוברין  ,מפת נחל יתיר ,

( בדפוס ) .

29

"

30

" גוברין  ,דגמי ישוב בנגב הצפון  -מזרחי באלף הרביעי והשלישי לפנה " ס  ,ע ' אוריון ור ' כהן

14 - 07

ארכיאולוגיה של נוודים ( בדפוס ) .

( עורכים ) ,

פנל

אריה איסר ויהודה גוברין

מפלס ים  -המלח
כאמור  ,הרעיון ששינויים אקלימיים הם שגרמו לפריחת המדבר ולשממונו בתקופות ההיסטוריות
התבסס על דגם אקלימי  ,שהסביר תופעות שונות בתקופות הפריהיסטוריות  .כידוע  ,בתקופת הקרח
האחרונה עלה מפלס ים  -המלח בערך בשיעור של

פני רוב השטח של

בקעת  -הירדן ' .
ן

כ 200 -

מטר  ,ונוצרה ימת הלשון  ,שהשתרעה על -

נשאלת אפוא השאלה מה היה מצב המפלסים של ים  -המלח

בתקופות ההיסטוריות שבהן דן מאמר זה

?

צפורה קליין  ,שחקרה את השינויים ההיסטוריים של

מפלס ים  -המלח בתקופות היסטוריות  ,תוך ניתוח כרוניקות של תיירים ועל  -ידי מיפוי מפורט של
היחס בין משקעי החוף ובין ממצאים

ארכאולוגיים  ,הגיעה למסקנה שבתקופה הרומאית חלה

עלייה משמעותית במפלס ים  -המלח  -לעומת המצב הקודם ולעומת מצבו כיום  -והוא הגיע
עד לשיא של

330

מטר מתחת למפלס ים  -התיכון  ,כלומר  ,עלייה של

כ 70 -

מטר  .לפי חישובים

הידרולוגיים היה צורך בעלייה של כ  40 % -בכמות המשקעים על  -פני האגן בתקופה שבה עלה

המפלס על  -מנת למלא את אגן ים  -המלח עד לגובה

זה .

32

מאיור

4

ניתן לראות את ההתאמה בין

השינויים ביחסי האיזוטופים של החמצן והפחמן בכינרת ובמערות הגליל וכן באבקות הצמחים
בכינרת לבין התצפיות של קליין  .אמנם  ,משרעות השינויים במפלסי ים  -המלח  ,לפי תצפיותיה של
קליין הן קצרות יותר  ,מבחינת מימד הזמן  ,מהמשרעות של השינויים באיזוטופים ובאבקת

הצמחים  .הסיבה לכך היא פשוטה  -מיפוי המפלסים מתבסס על שרידי חופים קדומים ,
הנשארים על  -פי רוב רק במפלסים של שיא האירוע  ,בעוד הסימנים שמשאירים אחריהם מפלסים

נמוכים יותר נהרסים בעת העלייה והירידה של מפלס המים .
עדות נוספת לעליית מפלס ים  -המלח בתקופה הרומית  -הביזנטית משתקפת במפת מידבא

( המאה החמישית  -השישית לספירה ) ( איור

. )6

במפה זו מתואר ים  -המלח כגוף מים מוארך ללא

הלשון  ,וצוער מצוינת במפורש בגבול הדרומי של

ים  -המלח .

מכאן שמפלס ים  -המלח עלה

בתקופה זו וכיסה את הלשון  .הסבר זה שונה מהסברו של דב אשבל  ,שטען  ,על  -סמך מפת מידבא ,
שהאגן הדרומי התייבש

חלקית .

33

באופן כללי אפשר  ,אם  -כן  ,לומר שתצפיותיה של קליין ומפת

מידבא מראות שבתקופה הרומית  -הביזנטית עלה מפלס ים  -המלח
התקופה היה גבוה

בכ 40 -

מטר מגובהו כיום  ,והלשון היתה מכוסה

בכ 70 -

מטר  ,ובמשך רוב

מים .

דוד ניב וקנת אמרי שחקרו את המשקעים של ים  -המלח  ,הגיעו למסקנה שבתקופה הכלקוליתית
והברונזה היה האקלים לח יותר  ,עקב שקיעתן של שכבות דמויות חוואר הלשון  ,כלומר שכבות

מאותו טיפוס ששקע בימת הלשון בתקופת הקרח האחרונה  .מתקופת הברונזה התיכונה ועד לסוף
התקופה הביזנטית נמצאו באגם חילופים של חוואר ושל מלח  ,שלדעתם הם תוצר של אקלים יבש

יותר  .בסוף התקופה הביזנטית חל גידול פתאומי בכמות המשקעים  ,שהביאו הנחלים לים  .ניב

31

 . Neev 4 ) K . O . Emeryלו
Natan
, The, Dead Sea (Geological Suwey oflsrael , 41 ( , Jerusalem 1967 ; Z . B .
Lake Lisan: The Pleistocene Precursor ofthe dead Sea (Geological
 .ץ  . Ehrlich 1ג
63 ( , Jerusalem 1974

76

32

Dead Sea ' ,

,

Begin ,

Survey of

Klein , ' Morphological Evidence ofthe Lake Level Changes : Western Shore of

.ך

)

 . 67 - 94קק  . Israel Journal ofEarth Sciences , 31 ) 1982 ( ,במסגרת מחקרה יזמה קליין הרצה של הדגם
ההידרולוגי של תכנון המים לישראל  .מודל זה הוכן עבור מפעל ' תעלת הימים '  ,וניתן לבדוק בו את היחס בין
כמות המשקעים
33

בארץ  -ישראל למפלס ים  -המלח .

ד ' אשבל  ' ,עלייתו וירידתו של מפלס פני ים המלח '  ,מדע  ,ט (  , ) 1965עמ '

. 260 - 255

* ושהד

.

ואמרי הסבירו ששינוי זה נבע מן ' ההרס של התרבות הביזנטית כתוצאה
זו

מהכיבוש הערבי ' .

34

דעה איור

היא  ,כמובן  ,עדות פרשנית  ,וכאמור איננו מתייחסים לפרשנויות אלא לעדות כשלעצמה  .על  -פי

: 6

אזור ים  -המלח

במפת מידבא

העדות ניתן לומר שגם התצפיות בים  -המלח מראות שינוי חריף באופי המשקעים מסוף התקופה
הביזנטית ואילך  .לדעתנו  ,השינוי החריף הוא תוצאת המעבר ממשטר זרימת נחלים באקלים לח
יותר  ,כלומר כאשר היה כיסוי צמחייה רב יותר וסחיפת קרקע מצומצמת  ,למשטר סחיפה האופייני
לאקלים

צחיח .

מחקר פלאו  -בוטני  ,שערך צוות מאוניברסיטת תל  -אביב על מאסף העצים  ,שבהם השתמשו
הרומאים לתשתית בניית הסוללה למצדה  ,מראה שכמות עצי האשלים גדולה מכמות עצי השיטה ,
יחסית למה שהיה מתקבל בימינו אם היינו אוספים עצים כאלו בצורה אקראית באזור

מצדה .

35

מאחר שאין להניח שהיתה סיבה לאסוף דווקא עצי אשל לצורך סוללת מצור  ,יש להניח
שהרומאים אספו את העצים לפי זמינותם  .האשל אופייני לאזור שבו פני מי  -התהום גבוהים ,

ולפיכך  ,המסקנה היא שבתקופה הרומית ירדו במדבר  -יהודה יותר
34

35

ניב ואמרי ( לעיל  ,הערה . ) 31
Israel

,

תו  . Waisel , ' Dendrochronological Investigationsר ש

 . 230 - 234קק ( Masada ) , 7 7, 31 ) 1981 ( ,
~

"

גשמים .
 . Liphschitz , 5 . Lev-Yadunא

77

אוו  ,י ואיסי ' 1

ן

; ודה גוברין

,

לאחרונה הסת " ם מחקר על מערות המלח בהר  -סדום  ,וממנו התברר טהתקתות שבהן יטרח
תנאים לחים יותר התאפיינו בשפע של שרידי עצים  ,וכן במעברים רחבים יותר ובנקודות מוצא

גבוהות יותר של המערות  .תופעות אלה מצביעות על מפלס גבוה יותר של ים  -המלח ואילו

מתקופות צחיחות יותר נראו תופעות הפוכות ( התיארוך באמצעות פחמן

. ) 14

36

סיכום ממצאי מחקר זה זהה כמעט לממצאים המוצגים במאמרנו  .הם מעידים על תקופה לחה
בברונזה הקדומה

( 2200 - 3800

לפנה " ס )  ,תקופה צחיחה שהביאה לייבוש של החצי הדרומי של

ים  -המלח בברונזה התיכונה והמאוחרת
( 700 - 1200

( 1200 - 2200

לפנה " ס )  ,ותקופה צחיחה עד סביב

הביזנטית ( משנת

200

לפנה " ס )  ,עיקרה של תקופת ברזל לחה יחסית

200

לפנה " ס  .התקופה הרומית וחלק מהתקופה

לפנה " ס עד  400לספירה ) היו תקופות לחות  .בערך בשנת  400לספירה החלה

הצחחה שהגיעה לשיאה עם הכיבוש המוסלמי  .רק בשנת

לספירה החלה שוב תקופה לחה

1000

יותר .
תצפיוה נוספות בארץ  -ישראל
ארלן מילר  -רוזן במחקרה המפורט על אזור תל לכיש  ,הגיעה למסקנה שבתקופה הכלקוליתית
ובתקופת הברונזה הקדומה וכן בתקופה הרומית  -הביזנטית היה האקלים באזור לח יותר ופני מי -
התהום היו גבוהים

יותר .

37

מחקר שערכו יעקב ניר ואיריס אלדר על מפלסי מי -תהום קדומים באזור שפלת  -החוף  ,הראה

אף הוא שבתקופה הרומית  -הביזנטית היו מפלסי מי  -התהום באזור זה גבוהים

הנדריק ברוינס מצא שבאזור קדש ברנע חלו בנחל  -בין
תהליכי הצטברות סחף האופייניים לאקלים גשום יותר  ,ואילו

יותר .

00נ לפנה " ס ל 400 -

ב 700 -

התקופה המוסלמית  ,החלו תהליכי חתירה  ,המציינים תקופה צחיחה

38

לספירה -

לספירה  ,כלומר  ,בראשית

יותר .

39

תצפיות לאורך חוף הים  -התיכון
למותר לציין שגם במשך התקופה הנבטית  -הרומית  -הביזנטית היו תקופות קצרות של יובש
ובצורת  ,כפי שאפשר ללמוד גם ממקורות היסטוריים  ,כגון הבצורת בתחילת תקופתו של הורדוס ,
שעליה מספר יוסף בן מתתיהו בספרו ' קדמוניות היהודים '  .התחממות גלובלית קצרה התרחשה
כנראה בערך בשנת

300

לספירה  ,כפי שיתואר להלן  .אולם  ,בכללותה היתה תקופה זו יותר קרה

ולחה  .התחממות האקלים בסוף התקופה הביזנטית היתה  ,לדעתנו  ,תוצאה משינוי כולל  ,שהביא

לעליית מפלס הים  -התיכון  ,עקב המסת קרחונים  ,וכן לעליית מפלס הנילוס  ,עקב ריבוי משקעים
ברמת אתיופיה  .מכאן שבתקופה הרומית  -ביזנטית  ,שהיתה לחה יחסית  ,צפוי היה שמפלס הנילוס
יהיה נמוך יותר  .במלים אחרות  ,השוואת המפלסים ההיסטוריים של הנילוס לאלו של ים  -המלח
36

4 . Magaritz , 1 . Carmi and 1 . Zak , 'The Holocene climatic record ofthe salt caves ofן Frumkin ,
)  pressמן ) Mount Sedom , Israel ' , Holocene
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.נ  .א

שינויים אקלימיים ומדבור הנגב

מראה יחס הפוך ביניהם  ,כלומר באותה תקופה שבמזרח  -התיכון ירדו יותר גשמים  ,וחלה עלייה
במפלס ים  -המלח  ,חלה ירידה משמעותית במפלס הנילוס  ,וכל זאת  ,לדעתנו  ,כתוצאה מהצחחה

באזור המונסון המזרח  -אפריקני  .ההצחחה גרמה לירידה בהספקת החול לנילוס ומשם לשפלת -
החוף שלנו  .כתוצאה מכך התאפשר פיתוח של כלכלה חקלאית בערי שפלת  -החוף ופריחתן של
ערים כגון  :קיסריה  ,אשקלון ועזה  .מיעוט החולות לפשר גם לחפור את הזרוע הקלגסית של הנילוס
שהביאה לפריחת העיר פלוסיון בצפון  -מערב

סיני .

לקראת סוף התקופה הביזנטית ובתחילת התקופה הערבית הקדומה התחיל תהליך הצחחה

מהיר  ,שגרם במקביל למספר אירועים סביבתיים דרמטיים  .מפלס ים  -המלח ירד בשל מיעוט
המשקעים

מפלס הים  -התיכון עלה כתוצאה מהפשרת הקרחונים

;

;

ומפלס הנילוס עלה אף הוא

כתוצאה מריבוי משקעים באזור המונסון המזרח  -אפריקני  .כפועל יוצא של אירועים סביבתיים

אלה  ,שנבעו מהתחממות האקלים  ,התרחשו תהליכים מקומיים  ,שגרמו למדבור הנגב וצפון  -סיני

ולצמצום משמעותי של האוכלוסייה בערי החוף הארצישראליות .

כתוצאה מפלישת חולות

לשפלת  -החוף התכסו השטחים החקלאיים של עזה  ,אשקלון וקיסריה  ,ואזורים פוריים הפכו

לדיונות חול  .ערי הנגב החקלאיות חלוצה  ,רחובות  ,שיבטה וניצנה דעכו אף הן בהדרגה כתוצאה

ממיעוט המשקעים  .העיר הפורחת פלוסיון חדלה להתקיים  ,בגלל סתימת הזרוע הפלוסית על  -ידי

חול  ,והוצפה במי ים .

העיר הגדולה אוסטרקינה

( אל  -פלומית ) ,

שבמזרח ימת ברדוויל  ,חדלה

להתקיים כתוצאה מעליית מפלס מי  -הים ומכיסויה בשכבה עבה של מלחות וטי7ס - 4לדעתנו ,

בעקבות עליית מפלס מי  -הים  .הדבר גרם גם להצפת חלקים מן השרטון הצפוני של ימת ברדוויל
ולהפסקת השימוש בדרך הראשית  -שעברה על השרטון הצפוני  ,ומתוארת במפת פויטינגר

מהמאה הרביעית לספירה ( ראה איור

. )7

הדרך היתה בשימוש עד התקופה הערבית ואז חזר

ברדוויל .

לשימוש תוואי הדרך המקראי הקדום  ,שעבר לאורך החוף הדרומי של ימת

ן4

בתקופת התפשטות קרחונים צפויה ירידת מפלס הים  ,ואילו בתקופת הפשרתם צפויה עליית

המפלס  .הנמל ההרודיאני  -הרומי של קיסריה נמצא היום מתחת למפלס הים  .ניב  ,אמרי ונתן בקלר

סבורים שהסיבה לכך היתה תנועה גאולוגית צעירה .

42

גם הארכאולוג אבנר רבן  ,חוקר נמלה

העתיק של קיסריה המסתמך על מחקרי המרכז ללימודי ים באוניברסיטת חיפה  ,טוען לקיומם
הברור של קווי העתק גאולוגיים בקרקעית הים במקביל לחוף  ,ומסביר שכתוצאה מן ההעתק שקע
נמל קיסריה אל מתחת לפני

40

המים .

43

לדעתנו  ' ,שקיעת הנמל ' לא היתה תוצאה מהתנועה לאורך קו

אליעזר אורן שחפר וסקר את אתרי צפון  -סיני  ,מסתמך על מחקריו הגאולוגיים של ניב בצפון  -סיני בקובעו
שהעיר אוסטרקינה נעלמה עקב פעילות טקטונית  ,שכתוצאה ממנה שקע האזור במטר אחד בקירוב בראשית
התקופה הערבית  .ראה

:

א ' אורן

;

' ישוב נוצרי באוסטרקינה שבצפון סיג "  ,קדמוניות ,

43 - 42

( תשל " ח )  ,עמ '

. 87 - 81
41

ישראל פינקלשטיין מייחס את השינוי בנתיב הדרך מן השרטון הצפוני אל החוף הדרומי של ימת ברדוויל
לתהליכים היסטוריים הקשורים באוכלוסייה בעלת אוריינטציה יבשתית או ימית  ,ראה

:

י ' פינקלשטיין  ,החוף

הצפוני של סיני  ,היבטים גיאוגרפיים  -היסטוריים '  ,ז ' משל ו " פינקלשטיין ( עורכים )  ,קדמוניות סיני  ,תל  -אביב
 , 1980עמ '
42

,

ורץ

. 190 - 181

Israel and Sinai , New

,

0

K . O . Emery , Mediterranean Coasts

,

קנן
ש

] ( . Neev , 14 . Bakler

Philadelphia , London 1987 ,
43

א'

רבן

;

' נמליה העתיקים של קיסריה '  ,קדמוניות ,

 ( 56 - 55תשמ " א )  ,עמ '

. 88 - 80

לאחר השלמת המאמר הגיעה לידינו עקומה המתארת את שינויי המפלס של הים התיכון בתקופות היסטוריות ,

איור  : 7הערים
אוסטרקינה ופלוסיון

שבר גאולוגי  ,אלא תוצאה של הצפה  ,שאירעה כאשר מפלס מי הים עלה עקב המסת הקרחונים ,
בעת ההתחממות הכללית לאחר התקופה הרומית  -הביזנטית  .דעה זו מסתמכת גם על העובדה

שבמחקר השכבות מגיל הפלייסטוקן  ,שערך איסר  ,לא אותר כל העתק באזור

זה .

44

עדות נוספת מקיסריה על עליית מפלס מי הים כתוצאה מהתחממות האקלים בסוף התקופה
הביזנטית ניתן לראות במיקומו של האקוודוקט הרומי בקיסריה

הגבוה  ,שהוביל מים ממעיינות שוני הנמצאים

כ 17 -

( איור . ) 8

האקוודוקט הרומי

ק " מ צפונה לקיסריה  ,נבנה לאורך

כ6 -

ק"מ

במקביל לקו החוף  .אין זה סביר שמתכנני האקוודוקט היו בונים אותו בסמוך לקו החוף  ,שכן גלי
הים עלולים היו  -במיוחד בזמן גאות או בסערות  -לפגוע באקוודוקט ואף להרוס קטעים

ממנו  ,כפי שקרה בסופו  -של  -דבר בקטע הסמוך לחומת העיר הצפונית  .יש להניח שמתכנני
האקוודוקט בחרו למקמו על אחד מרכסי הכורכר המקבילים לקו החוף  ,קו שהיה מרוחק במאה

שהוכנה על  -ידי הארכאולוג אבנר רבן והוצגה בהרצאתו בכנס השנתי של החברה הגיאולוגית הישראלית שנערך
במעלות במאי 1 the Mediterranean coast 00 1986ן Archaeological Evidence for ancient sea levels
 . ( Israelמהעקומה שהוכנה על סמך חפירות ותצפיות בחוף דור  ,מתברר שהמפלסים הגבוהים ביותר שררו

2 0

במשך רוב תקופת הברונזה התיכונה וכן בסוף התקופה הביזנטית ובתחילת התקופה המוסלמית  ,התקופות

~

שלגביהן אנו טוענים שהן היו התקופות הצחיחות ביותר  .כאמור  ,לדעתנו מפלסים גבוהים הם תוצאה של המסת
קרחונים  ,כלומר התחממות  ,ולכן יש בתצפיותיו של רבן הוכחה נוספת לדגם המוצע במאמר
44

איסר  ,לעיל  ,הערה

. 17

זה .

איור  : 8אמת  -המים
הגבוהה לקיסריה ,
בקירבת שפת הים

הראשונה לספירה מאות מטרים  ,ואולי אף יותר  ,מרכס הכורכר הנדון  .נסיגת קו החוף מערבה
בתקופה הרומית היתה פועל יוצא של התקררות כללית ושל הפיכת נפחי מים גדולים

לקרחונים .

אין להניח שהשינויים במפלס האקוודוקט נבעו משינויים טקטוניים  ,מאחר שאין כל סימן לשינוי
בנטייה בשיפוע האקוודוקט  ,ששמר

פרומיל .
הגבוה .

45

ב6 -

הק " מ האחרונים המקבילים לחוף על שיפוע של

0 . 16

עליית מפלס מי הים  ,שהציף את הנמל  ,הוציאה מכלל שימוש גם את האקוודוקט

את סיום השימוש בו ניתן ליחס בוודאות  ,לאור מחקרים חדשים  ,לראשית התקופה

המוסלמית .

46

עדויות מאזורים אחרים
בנוסף לראיות המוצגות בזה קיימות עדויות מארצות שונות  ,הן מאזור הים  -התיכון והן מאזורים
אחרים בעולם  ,על אקלים קר ונסיגת מפלס הים  ,בין המאה השנייה לפנה " ס למאה החמישית
לספירה ( עם הפסקה במאה השלישית

45
46

לספירה ) ,

ועל התחממות  ,הצחחה ועליית מפלס הים

י ' עולמי וי ' פלג  ' ,אמות המים של קיסריה '  ,קדמוניות ,

על  -פי שיחה של

גובריי

32 - 31

( תשל " ה )  ,עמ ' . 86 - 83

עם ד " ר ספי פורת  ,ארכאולוג מרחב מרכז  ,החוקר את ניקבת האמה הגבוהה ברכס

הכורכר שמתחת לכפר הערבי ג ' יסר אז  -זרקא .

י

אריה איסר ויהודה גוברין

ההתחממות הגיעה לשיאה במאות השביעית והשמינית  .ייתכן שבתקופה

מהמאה השישית .
הצלבנית היה שוב גל של קור  ,אך פענוח הנתונים מתקופה זו עדיין לא שלם .
שהאזורים

מאחר

שמהם

שונים

יש נתונים הם

מהבחינה

האחד מהשני

האקלימית

והטופוגרפית  ,הרי הצגת הדוגמאות הללו דורשת הסבר והתייחסות לכל עדות  ,ודיון כזה חורג

מהמסגרת של מאמר הדן בפרק מתולדות ארץ  -ישראל

ויישובה .

47

נציין כאן בקצרה עדותו של

הארכאולוג רהיס קרפנטר  ,המציין שבמאה השביעית לספירה ננטשו הרבה מהמנזרים באנטוליה
ויוון  .לדעתו  ,נטישה זו היתה תוצאה מהצחחה חריפה

של האזור .

אנגליה על ירידת מפלס מי הים בתקופה הרומאית .
טוניסיה  -קרתגנה  ,הנמצא כיום מתחת לפני הים  50 .חפירות
49

48

כמו כן יש עדויות רבות מחופי

ידוע גם על הצפה של הנמל הרומי של

ארכאולוגיות ליד העיר קאדיז בספרד

הראו שהנקרופוליס של העיר רגלה  ,מהמאה השלישית לספירה  ,נמצא כיום מתחת למפלס הים .
בעיר הרומית בלו נמצאו לאורך החוף מבנים  ,שנבנו במאה השלישית לספירה  ,ומטרתם היתה
לחסום את חדירת הים  .י 5גם עדויות על ההתקדמות והנסיגה של הקרחונים באלפים ובסקנדינביה
מראות על אותן

המגמות .

52

סיכום ומסקנות
ההתאמה בין עקומות איזוטופים  ,אבקות צמחים  ,מפלסי הים ומספר היישובים בנגב לבין הנתונים
הארכאולוגיים בתקופה הנבטית  -הרומית  -הביזנטית נובעת  ,לדעתנו  ,מקשר סיבתי משמעותי בין
שינויי אקלים לבין השינויים במספר היישובים בספר המדבר

הישראלי .

כלומר ההתיישבות

החקלאית ובניית הערים במדבר בקנה  -מידה גדול היו תוצאה של אקלים גשום יותר  .האקלים
הגשום החל בתקופה הרומית הקדומה ( התקופה הנבטית בנגב )  ,ונמשך בתקופה הרומית
המאוחרת ( עם הפסקה במעבר לתקופה

הביזנטית )

וברוב התקופה

הביזנטית .

גם בחלקים

המרכזיים והצפוניים של הארץ היתה זו תקופת שפע  .בתקופת הבית השני הגיע היישוב בארץ
להיקף שיא  ,שלא היה כדוגמתו עד אז  .השבר היישובי וחורבן הארץ בתקופה זו אינו קשור ,

כמובן  ,לשינויי אקלים דרסטיים  ,אלא לאירועים הפוליטיים הקשים שאירעו בארץ  -ישראל ,

כדוגמת המרד הגדול  ,ומרד בר  -כוכבא ; אירועים אלו דלדלו את אוכלוסיית הארץ  ,והביאו להרס
תשתיתה הכלכלית והחקלאית  .לאחר מרד בר  -כוכבא שממה ארץ יהודה כמעט לחלוטין .

ההתאוששות היישובית  ,הלא  -יהודית  ,בארץ  -ישראל היתה מהירה ביותר  .פריחת היישוב בארץ -
ישראל  ,ובמיוחד בנגב  ,בתקופה הביזנטית מוסברת על רקע קיומם של תנאי האקלים הלחים

והקרים במהלך המאות הרביעית עד השישית לספירה ( אם  -כי ייתכן שבמאה החמישית החלה כבר
47

הקורא יוכל למצוא התייחסות לכמה מהעדויות הללו בפרקים
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וסביבתה

התחממות

הדרגתית ) .

העיר ממשית

עם התייצבות השלטון המרכזי וחדירת אוכלוסיות נוצריות למרחב ,

בתקופה הביזנטית  ,החלה ירידת מתיישבים מן הארץ הנושבת אל האזורים המדבריים  ,שבהם

התאפשר קיום חקלאי על מי נגר  .השלטונות הביזנטיים  ,שביקשו לשמור על גבולה הדרומי של
הארץ  ,עודדו אוכלוסיות של חיילים משוחררים  ,לימיטנים  ,להתיישב בערי הנגב ובמרחבים

החקלאיים הפנויים  .התיישבות הלימיטנים באזור הספר בתקופה הביזנטית לא היתה יכולה לצאת

אל הפועל לולא היה אקלים האזור לח יחסית באותה תקופה .
החקלאות בנגב היתה התפתחותית מעיקרה  .שלביה הראשונים היו פשוטים  ,מבחינת הפעולות
שנעשו להכשרת התשתית  ,כגון הקמת סכרים לנחלים  ,וזאת בשל תנאי האקלים הנוחים  .ייתכן
שהשלבים המתקדמים הנוספים של פיתוח אמצעי איסוף נגר  -כגון הקמת סכרים  ,תעלות
מובילות ותלוליות אבנים

( תולילאת  -אל  -עינב )

-

היו תוצאה של התחלת תהליך ההצחחה ,

שאילץ את מתיישבי הנגב לחפש שיטות יעילות יותר לאיסוף נגר  .כאשר הגיע התהליך לשיאו ,
במהלך התקופה הערבית הקדומה ( המאה השמינית )  ,ננטש הנגב כמעט לחלוטין ממתיישבים ,
והפך אזור מחיה

לנוודים .

אין ספק שלאחר שחדרו שבטי הנוודים לחבל  -הארץ שהפך צחיח  ,הם הקצינו את תהליכי

ההצחחה על  -ידי שימוש בלתי נאות במשאבי הטבע  ,שנבע מחוסר ידע בתפעול המתקנים

שהשאירו המתיישבים הקודמים .
עם זאת  ,אין לנו ספק שכשם שאין להטיל את כל האחריות על אירועים היסטוריים על הטבע ,
כפי שעשו אנשי האסכולה של הגאוגרפים הדטרמיניסטים בעבר  ,כך אין להטיל את כל האשמה

על האדם  ,כפי שעשו מרבית החוקרים בעבר הלא  -רחוק  .יש להדגיש חזור והדגש שאין כוונתנו
במאמר זה להחזיר את הגלגל אחורנית ולהציע להחיות שוב את הפרדיגמה הדטרמיניסטית  .אנו
מבקשים להציע לראות בשינוי האקלים את אחד הגורמים שאין להתעלם מהם בצורה דוגמטית ,
כאשר באים לנתח אירועים היסטוריים  ,ובעיקר כאשר מדובר בספר

המדבר .
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