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Joined Field Trip: 

Geohydrology of the Dead Sea Sinkholes along the Dead Sea 
area Coast 
Yoseph Yechieli and Ittai Gavrieli Arie Gilat 

Geohydrology of the Dead Sea area 
Yoseph Yechieli and Ittai Gavrieli 

Geological Survey of Israel, 30 Malkhei Israel St., Jerusalem 95501, Israel 

General background 

The Dead Sea (hereafter denoted DS) is the termina1 lake of the Jordan River 

. system (Fig. 1), lying in the Dead Sea Rift, which is part of the Syrian-Afiican Rift. 

The DS is known for being the lowest lake in the world (at -410 m B.S.L. [below sea 

level]; deepest point 730 m B.S.L.). It is located in an extremely arid environment 

(annuaI precipitation.of 70 mm). The runoff pattem in this region is one of flash 

floods, which occur in the large wadis during the winter months. The chemicaI and 

isotopic composition as well as the physicaI behavior of the lake have been the subject 

ofextensive research (Bentor, 1961; Neev and Emery, 1967; KrumgaIz and Gat, 1984; 

StiIIer et aI., 1984; Gat, 1984; Nissenbaum et aI., 1990; Assafand Nissenbaum, 1977; 

Anati and Shasha, 1989, among others). The DS brine is noted not onIy for its high 

saIinity (TDS > 300 g/l for the average DS water) but mainIy for the composition of its 

saIt, being of the nearly pure chIoride type with very 1ittle sulfate and carbonate. The 

DS is currently saturated with respect to haIite which is being precipitated in the lake 

(Levy, 1985; Gavrie1i et aI., 1989; Gavrieli, 1997). 

Since the early 1960's, large amounts of ftesh water have been diverted for 

irrigation purposes ftom the Jordan River, the main perenniaI tributary to the DS. This 

decrease in input of the main water source of the DS has resulted in a sharp lowering 

ofDS level, at rates ofabout 0.5 rnJyr since the 1960's (Klein, 1985) and ofO.8 m in 

the 1980's (Anati and Shasha, 1989). The decrease is expected to continue, though at 

a lower rate, untiI a new equilibrium in the water baIance will be reached - in about 400 

years - at 100-150 m below the present level (Yechie1i et aI., 1998a). 
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Geobydrology 

The major structural feature in the area studied is the western border of the DS 

rift, where severallarge normal faults are found. The study area is located between the 

DS shoreline and the western borders of the rift. This area is mainly composed of 

continental sediments of Quaternary age. These constitute clastics (clay, sand and 

gravel) deposited in fan deltas, with some interca1ations of lacustrine sediments (clay, 

gypsum and aragonite) ofthe Lisan Formation (Begin et al., 1974; Sneh, 1979) and 

younger Holocenic sediments (Manspeizer, 1985). The area occupied by Quaternary 

sediments varies greatly (the distance ftom the DS to the rift margin is about 5 km at 

W. Zeelim but less than 1 km at Feshcha area). 

There are three main aquifers in the area surrounding the DS (Naor et al., 

1987): the deepest is built ofsandstone layers ofKurnub Group ofLower Cretaceous 

age; the aquifer above it is built of limestone and dolomite layers of Judea Group of 

Upper Cretaceous age, and the third aquifer is the alluvial aquifer of Quaternary rocks. 

The alluvial aquifer is generally separated ftom the other aquifers by faults of the 

western margin of the DS Rift (Fig. 2). The main source of ftesh water into the 

Quaternary aquifer is lateral flow ftom the Judea Group aquifer, which is replenished in 

the mountain area some 10-30 km to the west. Flash floods in the rift valley also 

infi1trate the Quaternary aquifer. It should be noted that due to the small amount of 

rain which falls directly on the studied area (70 mm annually), and the high 

evaporation, the direct recharge to groundwater is very small. 

The Dead Sea is hydraulica11y connected to the groundwater system in its 

vicinity. Therefore, as a result ofthe decrease in Dead Sea level there is a decrease in 

groundwater level (Fig. 3). This response was found to take place within 10 days of 

the sharp rise in DS level in the winter of 1992 (Yechieli et al., 1995a). The effect of 

the change in DS level on groundwater levels was found to be much more pronounced 

close to the shoreline (> 1 km) than at more distant points (e.g. well Zeelim 2 - 4 km 

ftom the shoreline, Yechieli, 1993). 

tbe DS area מterface i מe water i מFresb-sali 

The interface between DS water and ftesh groundwater is very shallow, about 10 

times shallower than that near the ocean (Yechieli, 1999), and in accordance with the 

density differences following the Ghyben-Herzberg approximation (the density of the 

Dead Sea is 1.23 g/cc). The interface was studied using in-situ profiles of electrical 

conductivity (EC), verified with chemical analyses. The location. of this interface was 

only traced near the vicinity of the evaporation ponds of the Dead Sea Works and not 
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near the DS itself where no suitable wells were drilled. Geophysical surveys near the 

DS itself (TDEM methods; Kafti et al., 1997, Yechieli et al., 1998b) found the 

tfesh-saline water interface at a simi1ar position. The complicated history of water 

level and density variations of the DS must be considered when studying the interface 

and predicting its Jocation in the future. 

Knowledge of the location of the tfesh-saline water interface is extremely 

important for utilization of groundwater in the DS area. In such a system, where the 

interface is very shallow, abstraction of groundwater should be done with caution in 

order to avoid upconing ofbrines and salinization problems. 

the DS area מes i מBri 

Brines are found both in shallow wells and as springs in many locations on the 

westem coast ofthe DS (Eckstein, 1975; Yechieli et al., 1998; Gavrieli et al., 1999). 

The saline springs discharge near the shore line with a typical odor of H2S. Most of 

the springs contain high concentration of radon (Mazor. 1962). The chemical and 

isotopic compositions of saline groundwater have been studied extensively in order to 

track their origin and explain the chemical processes which determine their present 

composition (e.g. Mazor et al. 1969; Gat et al., 1969; Mazor and Molcho, 1972; 

Starinsky, 1974, Vengosh et al., 1991). The saline waters are characterized by their 

Ca-chloride composition with salinity ranging tfom that of the DS, and higher, to 

relatively tfesh water (-1000 mgll Cl). According to the geochemical model proposed 

by Starinsky (1974), the brines are the product of seawater that intruded into the rift in 

the Neogene and underwent evaporation and salt precipitation, particularly halite and . 

gypsum. The concentrated brines then penetrated into the surrounding country rocks 

and were further modified by brine-rock interaction, mainly dolomitization. The latter 

process resulted in gypsum precipitation and thus in further sulfate depletion. The 

brines continued to evolve as they were flushed back into the rift to form the DS and 

other saline lakes, such as Lake Lisan. The evolution at this stage included input of 

salts fi'om fi'esh water sources (tfesh groundwater and surface water) draining into the 

basin, and further precipitation of salts, such as halite, gypsum and aragonite. 

The brines which are found along the DS coast are derived tfom older lakes 

which existed in the area in the past, before the present Dead Sea (probably more than 

10,000 years ago - implied tfom preliminary 14C dating; Fig. 4, Yechieli et al., 1996). 

The water in these saline lakes, which extended to a much larger area, penetrated the 

surrounding sediments at periods of high water level. Most of these brines have no 

tritium (implying older age than 40 years) indicating that no mixing with recent 
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ed. This is also true for some fresh groundwater in the Dead חgroundwater has occu 

.) 1994 ,. Sea area, whose tritium content is very low (Yechieli et al 

The source of the H2S in the brines is bacterial reduction of sulfate as was 

; 1975 deducted from their sulfur isotopic composition (Nissenbaum and Kaplan, 

Gavrieli and Bein, 1993; Gavrieli and Bein, 1995; Gavrieli et al., 1999). The reduced 

. ed from the high ammonia concentration חenvironment is also refe 

The brines can be devided to two main groups: Shalem-Kedem group and 

DSIF-Tapuach group (Gavrieli et al., 1999). The Shalem-Kedem group is 

characterized by higher temperatures (up to 440C), while the DSIF-Tapuach group has 

higher ammonium concentration and higher 834S values for both sulfate and sulfide in 

the brines. All the thermal sa1ine springs belong to the first group while most of the 

brines found in the shallow aquifer belong to the second group. The high temperature 

of the thermal springs indicates that they ascend relatively quickly and continuously 

from depths of at least 500 meters. The higher sulfur isotope values in the 

ed in a more חDSIF-Tapuach brines indicate that the bacterial sulfur reduction occu 

.) 1999 ,. closed system (Gavrieli et al 

ewly exposed coastal area מthe מe i מsaturated zo מthe u מProcesses i 

Another consequence of the decrease in DS level, and the ensuing decrease in 

groundwater level, is the exposure of new sediments along its receding shorelines and 

the development of a new unsaturated zone. These shores, which were covered by the 

Dead Sea until 10-30 years ago, are now exposed to a new set of processes imposed 

by atmospheric and meteoric conditions. The areas of the coast which consist mainly 

of gravel are flushed and dried whi1e the clayey areas are still very saline and therefore 

contain high moisture content. These wet areas, which were called "Wet Spots", were 

studied by Shatkay and Magaritz (1987) and Yechieli et al. (1993a). The main 

processes in the new unsaturated zone in the newly exposed coastal area are flushing 

of the lower portion of the section and evaporation and accumulation of salts near the 

surface (Yechieli and Ronen, 1997; Yechieli and Gat, 1998). These processes are 

described in figures 5 and 6. The flushing and evaporation processes are responsible 

for the relatively low ion concentration at the lower part of the section and high 

concentration near the surface, respectively (Fig. 7). It should be noted that this 

ed in חflushing, diluting the original DS solution more than tenfold, has largely occu 

less than 30 years. The enriched oxygen isotope values at the upper part of the section 

are also a result of evaporation. Note that very near the surface the isotopic values are 

, more negative again due to interaction with the atmosphere (Allison and Bames 

1985). The intensity of the processes varies among the different locations. For 
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example in the area of YM4 borehole, where local, relatively tresh groundwater is 

borehole YDS (Fig. 7). Flushing was מifound, the fIushing was more effective than 

done by sulfate rich groundwater which is the reason for the higher sulfate 

the מiconcentration in boreholes YM4 and YDS. More intensive fIushing occurs 

.) 7 . conductive gravellayers in borehole Y2 than in the less conductive clay layers (Fig 

Stop 1. En Ashlag (Mt. Sedom) 

En Ashlag discharges ftom the eastern margin of Mt. Sedom salt diapir (Zak, 

1967) at a very slow rate. It is an extremely saline non-thermal spring, whose salinity 

is even higher than that ofthe DS brine, and has a very unique chernistry (Table 1). Its 

water do not contain H2S but have a distinct odor of high dissolved organic 

compounds (Kawamura and Nissenbaum. 1992). Extremely high ammonium 

concentration was found in this spring (Kawamura and Nissenbaum. 1992). Large 

precipitation of salts and iron oxides is found in the vicinity of the spring. Somewhat 

sirnilar water was also found in a nearby cave (Colonel cave; Frumkin, 1992). 

Stop 2. Wadi Zeelim 

This station is located in the southern part ofthe fan delta ofWadi Zeelim. The 

geohydrological setup in this area is given in a schematic cross-section (Fig 8). 

a. The Holocenic sediments The sediments of the Lisan Formation can be 

seen several Km to the west. In the delta itself the Lisan sediments were partly eroded 

and they are overlaid by younger holocenic sediments (Yechieli et al., 1993b). The 

upper part of the section is built of larninated alternations of aragonite and clay and 

was dated to be younger than 400 years (14C dating of a piece of wood which was 

found 1 m trom the top; Yechieli, 1993). 

This area was covered by the Dead Sea until 10-30 years ago. b. Wet spots 

As the Dead Sea level decreased, a new coastal area was exposed. The areas which 

consist mainly of gravel were fIushed and dried while the clayey areas are still very 

saline and contain high moisture content. The wet areas, which were caIled "Wet 

Spots", were studied by Shatkay and Magaritz (1987). As groundwater level 

the newly exposed מidecreases a new unsaturated zone is formed. The main processes 

coastal area are fIushing of the lower portion of the section and evaporation and 

accumulation of salts near the surface (Fig. 7; Yechieli and Ronen, 1997). The high 
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clay content and the abundance of some extremely hygroscopic salts in the sediments 

near the surface, are the main reasons for the high moisture content in the area of the 

"Wet Spots". 

c. Groundwater drainage to the DS Near the shoreline there are several 

creeks in which the saline groundwater, which is presumed to be residual of the Dead 

Sea water, are now drained into the Dead Sea. This water contains relatively high 

concentration of iron which precipitates as iron oxides on the bottom of the creek. 

The amount of discharge and the chemical composition varies depending on the season 

and amount ofrain in the winter. At late summer, this creek can be dry. 

d. DSIF well This is a 34 m deep well belonging to the DSIF-Tapuach 

group. The brine contain H2S, is non-thermal (260C), and has salinity similar to that of 

the DS. Water was found, at the time of drilling, in two sub-aquifers, the upper being 

less saline than the lower (Fig. 8). It is interesting to note that the lower sub-aquifer, 

where most of the flow occur, is built of a permeable salt layer composed of halite 

grains (Yechieli et al., 1995b). 

In this stop groundwater will be sampled. The odor of the sulfide is noticeable 

and the temperature and salinity will be measured in the field, as electrical conductivity 

(EC) and/or density. 

Stop 3. Shalem spa and spring 

The Shalem spring is a saline thermal spring (salinity about half that of the 

Dead Sea - 120 g/l Cl and temperature ofup to 440C). The spring discharge very near 

the shore line with a typical odor of H2S. The high temperature indicate that these 

brine ascend ftom depth of more than 500 meters. This spring belongs to the Shalem 

Kedem group which extend at least ftom Feshcha in the North to En Gedi in the south. 

The location of the spring has shifted downward in the last 30 years following 

the drop in DS level. The best evidence for this are the red marks which occur at 

different levels above the present DS level. These red marks are iron oxides probably 

precipitated when the reduced brines reach the surface and get oxidized. The location 

of small dug-out pools several meter above the present spring also testifies for 

discharge at higher level in recent history. 

In the last few years a new spa resort was opened near the Shalem spring. This 

spa utilizes brine ftom a well which was drilled uphill to the same layer as the spring, 

and therefore contains brine with the same chemistry and temperature. No significant 

change was found in the spring brine since the beginning of extraction. It should also 
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be mentioned that no change was found in the properties of the brine since it was first 

analyzed in the 1970's. 

Stop 4. Turiebe weUs (Kane-Samar area) 

The Turiebe wells are located a few hundred meters west of the Kane-Samar 

area, where large discharge of groundwater occurs. In this area there is evidence for at 

least two distinct sub-aquifers in the alluvial aquifer (Fig. 10; Baida and Goldstuff, 

1972). This is best demonstrated in Turiebe 4 well where higher salinity, higher 

temperature and higher water level is found in the lower sub-aquifer (Turiebe 4d, Fig. 

10). Due to technical problems the difference between the two sub-aquifers has not 

been preserved since the time of drilling but the two are still distinguishable. The low 

tritium content in both sub-aquifers indicates that transport time ftom the recharge 

zone in the mountain area is more than 40 years. 

In this area groundwater will be sampled ftom the two sub-aquifers and the 

water level will be measured. Again the temperature and salinity will be measured in 

the field (using EC measurements). 

Stop 5. Feshcha area (Enot Zukim) 

b. The Feshcha springs - looking toward the Dead Sea to the east, a large area with 

vegetation can be seen. This is the discharge zone for large amounts of groundwater 

ftom the Alluvial aquifer to the Dead Sea. There are large variations in salinities and 

chemical composition among the numerous springs in this area ranging ftom relatively 

ftesh water «2 gI1 Cl) to concentrated brines (>45 gI1 Cl). The total discharge in this 

area was estimated to be in the order of 8Oxl06 m3 per year (Gutmann and Simon, 

1984). 

Stop 6. Ofri spring (near En Gedi) - optional 

Ofti spring (uno:fficial temporary name) emerges ftom the alluvial sediments of 

Wadi David, close to the shoreline of the Dead Sea. In this location two water types 

g ftom two sublayers. The ftesher water giמ are found in an artificial dugout pond emer 

. floats above the more saline thermal brine 

This stop is optional since the stratification, which is the main point of interest 

in this spring, is oot necessarily permanent. The spring will be examined several days 

. before the field tour 
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.) the Dead Sea area (g/l מiTable 1. Chemical composition of some water sources 

water source Temp. Na K Ca Mg CI Br S04 

(OC) 

Ashlag * 17 17 46 44 255 3.8 

DSIF 28 47 6.5 14 38 212 4.5 0.46 

DSBO 27 17 2.9 5.9 12 74 1.7 2.5 

Kedem 41 26 4.1 12 21 125 2.7 0.9 

Shalem 44 26 3.9 12 23 128 2.7 1.0 

Feshcha 29 9.7 1.5 3.5 7.6 44 0.95 0.32 

Turiebe 4s 26 0.18 0.03 0.21 0.11 0.98 0.02 

Turiebe 4d 28 1.3 0.31 0.33 0.87 5.1 0.11 0.06 

DS * 40 7.6 17 44 225 5.3 0.45 

* - temperature is changing with time (diurnal and/or seasonal) 
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Sinkholes along the Dead Sea Coast 

Arie Gllat 

Geological Survey of Israel, 30 Malkhei Israel St., Jerusalem 95501, Israel 

Sinkhole development along the western coast of the Dead Sea 

Nine sinkhole sites were recorded, when sinkhole distribution was studied during 

, July-October 1998 along accessible segments of the Dead Sea western coast (Gilat 

1999, Fig. 1). The sinkholes appear in different environments, namely, young and old 

alluvial fans, comprised of sand-gravel with some clay lenses, and mud f1ats of the 

aces. The mud f1ats are comprised of multi-colored חlowermost marine te 

unconsolidated clays typically composed of illite!smectite and kaolinite with minor 

. palygorskite (Nathan et al., 1992). This clay contains 60-70% water which is a brine 

The sinks appear at a distances of 0 m to 500 m ftom the Dead Sea, in groups of 3 to 

20 and more. Most ofthem have a circular form, and are ftom 0.5 to 70 m in diameter 

; and ftom 0.5 to 12 m deep. Sometimes they merge, forming elongated depressions 

many contain puddles of murky water of different color and varying salinity. Those 

developed on areas 'not covered by vegetation, are observable on 1:18,500 aerial 

. photographs 

The information presently coUected indicates that an apparent escalation in activity of 

sinkhole forming processes took place during the last two years, accompanied by 

escalation of surface water erosion and mass-wasting aU around the Dead Sea area. As 

sinkholes occur along the entire length of the Dead Sea a common process must be 

, sought. The rapid lowering of the DS water level, about 20 m during the last 20 years 

. may be responsible for this process 

Gilat (1999) suggests the following model: sinkhole development is associated with 

subsurface f10w along gravel layers and along vertical and horizontal ftactures in the 

brine-saturated marine clay. As a consequence, salts are dissolved and insoluble fines 

are washed out in suspension, leaving a hoUow. The hoUow expands upwards by 

coUapse and f1uidization ofthe clay, which occurs as groundwater reduces its effective 

, strength (by dilution of the interstitial water and destruction of the ionic clay bonds 

Monroe and Wicander, 1992). At the surface level mud-holes expand as walls collapse 

by slumping and by mud-f1ow. In places where the subsurface hollow is overlain by 

aUuvium the hoUow grows upwards (piping) due to continuous roof collapse until it 

reaches the surface, forming a funnel-like cavern. When they develop in alluvial fans 
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the piping process, described by Arkin (1993), seems the most acceptable. The process 

can be very slow or very fast: in one recorded case more than 100 m3 of alluvium 

disappeared in a singular sinkhole during one month (Gilat, 1999). The development of 

the sinks is effected by underground mass mobilization; mass transport is accomplished 

by alluvial and artesian waters with different salt contents .. Thus the areas in which 

sinkholes appear are limited to the places where are local underground streams and 

springs, or where water-wasting occurs as a result ofhuman activity. The susceptibility 

of the new coast and of the nearby alluvial fans to accelerated underground mass 

mobilization has to be taken into consideration when planning its future use. 

Stop 7. Sinkholes in the En Gedi Bame Jesha springs site 

The site is situated on the low DS few-years-old marine terraces (-1985) composed of 

more than 7 m of thick clay, east of the main asphalt road, O. 5 km south of the En 

Gedi holiday village and just east of Kibbutz En Gedi. This is the largest and most 

impressive group ofmud-holes (more then 30 sinks). The sinkholes develop along and 

adjacent to the sea shore, on a 100 m wide and about 500 m long strip. As in the 

Mineral Beach site, the group consists of both small and large holes (0.5 to 70 m in 

diameter and tTom 0.5 to 5 m deep), with different levels, colors, salinity and types of 

water, including sewage water which seeps ffom the kibbutz oxidation pond, situated 

about 200 m to the west. Large-scale cracking (concentric and straight, similar to . 

desiccation cracking), slumping and sagging can be seen along with 1 m and more deep 

sagging of the clay terrace on the area between sinkholes. Examination of the clay 

sequence shows evidence of groundwater movement through vertical and horizontal 

tTactures in the clay sequence, resulting in surficial (recent) iron-oxide and halite 

crystallization. 

Stop 8. Sinkholes in the En Gedi holiday village 

The En Gedi holiday village is situated just east of the main asphalt road, on the sea 

shore, located on the N. Arugot young alluvial fan (Arkin and Michaeli, 1995, fig. 4) at 

an altitude of -390 to -395 m, near coord. 1877/0959, about 20 m above the DSL. 

The nearby sea bottom slopes steeply eastward (100 m depth/l km surface). 

Composition of the alluvial fan sequence is probably similar to that of the lower N. 

Arugot east of the irish bridge, where sand-gravel-cobble layers intercalate with clay 

lenses. The sinkholes appear here in an area affected by human activity. The first 
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sinkhole started to develop about 8 years ago in the date plantation to the west of the 

main road. It is about 40 m in diameter and 2-3 m deep, surrounded by open 

concentric cracks 0.3-0.5 m deep Another sinkhole, 10 m away, is about 2 m in 

diameter and 9 m deep, and collapsed in 1997. 

Sinkholes in the holiday village are concentrated aIong a narrow (50-70 m wide) zone 

about 100 m Iong, trending southeast. The first sinkhole appeared in 1994; in 1966 

four additionaI holes opened between the caravans and. internaI 10caI asphaIt roads. The 

largest sink beneath the store room was grown ftom 8 to 10 m in diameter between 

22.07.1998 and 19.08.1998, while appearing to retain the same depth ofabout 6 m in 

the center, with verticaI waIIs 4 m high (Gilat, 1999). Assuming a cylinder 5 m deep, a 

simple caIculation shows that its volume was enlarged during one month ftom about 

250 to 390 m3. The youngest sink appeared close to November 10, 1998; through its 

small opening a bell-shaped underground cavem is observable, about 4 m deep and 

about 5 m in diameter near its base level. The larger sink exhibit the upper few meters 

of the heterogeneous aIluviaI sequence containing brownish gravellayers. These could 

have served as local subsurface channels for the aIluvial waters at the time when the 

water table was severaI meters higher than the present level. Creeping asphaIt nearby 

indicates further underground mass movement. The sinkholes nearbyhave been 

repeatedly fiUed with 2-3 trucks of alluviaI materiaI each time, but the fiU has been 

slowly. sagging and disappearing. 
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Fig. 1. Location map showing sinkhole sites along the western shore of the Dead 

Sea:l-Attraction Beach; 2-Samal' springs; 3-Mineral Beach; 4-En-Gedi Holiday 

Village; 5-En-Gedi Hame Jesha springs; 6-N. Hever 11orth; 7-N. Hever south; 8-

Newe Zohar; 9-N. Hemar (from the Satellite Map of Israel, 1993, Historical 

Productions Ltd., C.N.E.S.). 
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עלהמלחיםאבזורפעיליםשברים B)והתיכון.במזרחהפלסותסקסוניקתשלכלליתמפה ) Aו : 4.1אייר

רעידתשלוהמוקד Garfunkel and Ben Avraham ) 1996 (ו Garfunkel et al . ) 1981 (פי

כללשל dipהכיווני ) Cו . Shapira et al . ) 1993 (פיעל ) (M=6.2 1927ביריחושלהאדמה

אלובילייםימפלסיםחיףקייייגילגבה (l)ודרגה.נחלבמניפתהמדידיםהחשופיםהשברים

דרגה.בנחלההוליקןמגילבמניפה

דרגהנחלאפיקשל b) (הצפוניינקיר ) a (הדרימיבקירהחשיפהההיליקניתהססרסיגרפיה : 4.1אייר

.המספריםשמעליוהקסעשלהשמאלילקצהמתחברבציורקסעכלההוליקנית.במניפתוהחתור

עםמשנהמיחדותמורכבתאחתכשכללזיהויהקליתססרסיגרפיותיחידיתמצייניםבעיגיל

שלהגיאופיזיהקועלנקודהמציין Lהעיקרית.הליתיליגיהמצייינתאביורשונית.ליתיליגיית

ששקעגליניםעםחול = 2פלוביאליים.חלוקים = 1נוספים.קוויםשניושל 4.5ו 4.4איורים

למינותמעסעםחרסיסיסילסשללמינותדעדקשיכוב = 3לחוף.הקרובהאגמיתבסביבה

חלוקים = Sהיסב.הממויניםוחלוקיםגסמחולהמורכביםדלתהחזיתשלססים = 4ארגוניס.

עדחסריתיים-סילסייםמשקעיםגביעלילעתיםעםמתקדמיםחיףרכסישלהיסבממייניםדקים

ההווה.לפנישנים 4000לכמיערןשגילהיברורהעיקריתאי-התאמה = 6לגונה.שלחוליים
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 .כההחרסיתיודטריטוסארגוניטלמינותשברישלמתערובתהמורכבת II 11ערבובשכבת II : 3.4איור

 3.4אביורהמופיעה II 11ערבובשכבת IIללטרליתמשתנהזהמעוותאופקדק.חולהתנזלות: 3.6איור
זה.בעמוד
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אגמייססדימנטיסשחשפההאחרונותהשניס 15בצאליסבטרסתהתחתרותעללמערב:מבט 3.1איור
 404-שללגבהמגיעהאגמייסהסדימנטיסגג . 1994בצולמההתמונההולוקנייס.

יישכבותבשתילהבחיןניתן . 11בתחנההמוצגהחתךשלהתחתוןבחלקואגמיות:יחידות 3.3איור

 .) 11ו Iוהתחתונותהערבוביי



legend 

) beach bars (this study • 

1985 et al. giם data ftom Be • 

most Iikely sea level change " 

low stand -------1 

~ high stand? 

? 
; 

; 

~ . 7 . 
 ; \ ;ך /

 iו'~/

v; 

? 

• 

/ \ 
/ \ . / 

? I 
.-. / 
i\ / 
I 

" 
? 

I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 

/ ~ high stand ---f 

I 
f 

. J 

• 
-180 

190 • 

-200 

-210 

-220 

-230 S 
-240 

'-' 

0 ' 2 • 

§ -. 
דס

Cכ

-260 ~ 
,... 

-
-270 

~ 

-280 

-290 

7-
-300 

-310 

-320 

-330 

-340 

• ... 
10 

• 
• • 

so 40 

• 

• • 
30 20 

) Years before present (Ky 
שלסמינימליסימפלסמצייניסהחןףרכסי .הלשןןצורתכתחןףרכסישלסגילןכהסגן : 2.14איןר

נתןניסמןצגיסכנןסף .עןידאינןףהחןירכסיןכהאגסיעהגןעליהכ~פלסיאשכאשר ,האגס

1985 > 11 ,פיעלהאגסימפלסעל ) Beg in et (. 



Q!ologlcal M.p 

084 

083 

:1<11 

~ ... c 
!! ... 
3f ... 

... c 
~ 
~ 

." 
C 

~ ... 
Jl ... 

 Q'pwn E3ן
dctritus 8 
forcxt ~ 

"'" h3ck m 
I 

vcJ ~ ם 100m SעUJ EJ ... 
nd <k.1ritus םc ח~חו" ~ 
yזl oתn f ןrוcof U 

correlation linc -
 ..ין))

החתכיס.ןליטאתצורתשללייסוהשפאציאסשלהשוניסיסרטפבעכ(ודייססיחתכסידרת 2.13ראיו

לחתךהקורלציהמסומנתוסףנבצאליס.נחלשלתאלהדלכ(ניפתסרוכ(דמפהסבינכ(ומס

M (גמיהא - I 21ר.איו (. 

.. ,. 

" -2 

' -27 

- Jיז

211 ' 

.. ,. 

-י'ן

."" 
.. 2 ' 

 • JOג
CI\ 
ID .. ,. 

JII ' 

14 " 

11 '· 

גנ,'

.... 

.... 
.. , . 



68 

.2איור אלויחידותנטי.רבוקוסילטחולידיעלוכולוכדיס fOI·esets-בהכוונחיסחלוקיסשלכוצוק : 12
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הלשון.תצורתשלןהתיכו
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הכ(ונחיספחוסיסקיסוחלנראיסכמחשוףן.והלשתצורתשלתוןחהתטרהפגגכףחוסרכ : 2.9איור
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החלוקיםכוןחלקהלשון.תצורתשלהתחתוןהפרטשלהעליוןכחלקויאליתכאלויפהנמ : 2.7איור

 .העתיקהכושטחחשיפתלאחרהולוקןכהמשטחיכגעלשקעו
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B . 
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ומראיםדרגה,נחלבמניפתשנעשוסייסמייםמחתכיםחיזוקמקבלתזוהשערהצפוו-צפוו-מזרח.שכיוונים
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אפורהמחרסיתהמורכבתאגמיתשכבהחוליות,שכבותמספרקונגלומרט,שכבתהן:למעלהמלמטה

חומה.סילטיתושכבהנוספתקונגלומרטשכבתחוליתשכבהארגוניט,שללבנותלמינותעםהמשוכבת

עדהארגוניטלמינותשלבמעוותלהבחיןניתןהאנמיתהשכבהובתוךאינטנסיביתשבירהעברוהיחידות

בבסיסזה.בסיוריותרמוקדםהלשון,בתצורתשניצפוכפי mixed layersמעורבותשכבותיצירתכדי

נקודותבשתימאשרחוץכלל,מופרעתאינהאשראגמית,חסריתיתשכבהנמצאתהאלוכטוניותהיחידות

אחדשברשמתחת.הסביבהסלעלשכבותהאלוכטוניתהיחידהביןהמפרידיםבשבריםלהבחיןניתןבהן

אזורשלהמזרחילקצהקרובמתחתיה.ורטיקליתממשיךואףהאגמיתהשכבהשלקטןלמעוותגורם

ניתןלאהאלוכטוניות.היחידותלביןהימקומייהחתךיחידותביןהמפרידשברקייםאלוכטוניות,היחידות

שבריםשניצידיו.משניקורלטיביותיחידותנמצאולאשכןזה,שברעל-נביההסטהמידתמהילהעריך

שצוייןכפיאולםבתת-הקרקע,זהלמעוותהמשךויששייתכןלכךבמחשופים,היחידההעדותהינםאלו,

קורלציהגדולים.ושבריםלקמטיםעדויותנמצאוהאלוכטוניות,ליחידותמתחתהסייסמייםבחתכיםקודם,

האלוכטוניות,ליחידותשמתחתהסיסימייםבחתכיםשבירהואזוריהחשוףבחתךאינטנסיבימעוותאזוריבין

שניכרותלתזוזותביטוימהוותהאלוכטוניותוהיחידותיתכןלכן, . NNEשכיוונםמבניםעלמצביע

שנים 1500מ-כעתיקנקבעהנוכחי,למקומןהאלכוטוניותהיחדיותהסעתהכוללהמעוותגליבתת-בקרקע.

 31 (בראשון-אדמהרעידותארועישניעלידועזו,בתקופהההווה.לפנישנים 2100מ-וצעירההווהלפני

BC (, בשניבירושלים.בית-המקדשניזוקואףבמצדהבקומראן,ביריחו,הורדוסלארמוןנזקנגרם) 362 

<AD , 1991 (ואל-קרקרבת-מואבונהרסובירושליםלבית-המקדשנזקנגרם , Ben-Menahem (. שלהגג

גדיועשלאי-ההתאמהמעלכאשרההווה,לפנישנים 1500כ-הגידועוגילגדועאלוכטוניותהיחידותאופק

כלל.מופרעיםאינםאשרוסילט,חולשלאופקיםמעטעםחלוקיםשכבותסדרתקיימתזה

עםוחולחלוקיםשלסטיםקיימיםאלוכטוניות,היחידותשלהמעוותאזורבקצהדרגה,נחלמניפתבקצה

מיםבתוךמניפהשלחזיתמאפייניםאלוסטים(ים-המלח).מזרחלכיווןבחוזקההמוטיםאורגני,חומר

בנחל,אנרניהגבוהתמהובלהמעברנקודתזוהישכןסדימנטרית,להיותיכולהלנטיותשהסיבהכךרדודים,

השכבותוכן,מעוותותשכבותלראותניתןלסטיםמתחתאולם,האגם.בתוךנמוכהאנרגיהעםלאזור

מקורגםאלולשיפועיםשיששייתכןכךאלוכטוניות,היחידותאזורבקצהבדיוקמתחילותהמשופעות

טקטוני.

סיבום:

במניפה-דלתאאלוכטוניותיחידותשלוהתמקמותליקויפקציהבתהליכימעוותיםשבירה,תופעותשלקיומם

מעוות,אזוריבשניבעיקרמרוכזיםהשבריםבהולוקן.רבהטקטוניתפעילותעלמעידיםדרנה,נחלשל

הסטותשלחסרונואוןבקיומוהשבריםלאורךההסטהבכמותהשבורות,השכבותבגילמזהזההשונים

 NNE,בכיווןסטרייקהשבריםלכלהשבירה,אזורישבשניהשבריםביןהשונילמרות .) 1997(כןד,חוזרות

הינןליקויפקציה,בתהליכימעוותיםשעברוהשכבות . ESEו- WNWבכיווןמתיחהמאמציעלהמעיד

שלהמרחביהפיזוראדמה.רעידתשלארועמייצגתכזושכבהכלכאשרהטקטונית,לפעילותנוספתעדות

במקבצים.אלאבזמן,אחידבאופןמפוזריםאינםאלושארועיםמראהליקויפקציה,שעברוהשכבות

השכבהדרגה.נחלבאזורשנה 600-700כ-כלומעלה, 5במגניטודהאדמהרעידתמתרחשתבממוצע,

המוקדאשר , 1927ביולי 11ב-שהתרחשההאדמהלרעידתכרנאהקשורהבחת,ךביותרהצעירההמעוותת
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לפנישניס 8000כ-וגילומי 0.2כ-השניההווה;לפנישניס 8000מ-עתיקוגילומי 0.5כ-שלבשיעורהיה

העליונותוהשכבותשמאחרלצייןישההווה.לפנישניס 8000מ-צעירוגילומי 0.8שלוהשלישיההווה;

יותר.אואחדבארועהתרחשההאחרונהההססהאסלומרניתןלאבראשן,גדועות

מי 1הוססו 6-8שכבותמי; 1.2הוססו 2-5שכבותהססות:שתינמדדוזהשברעל :) 4.3(איור Bשבר

המישורעלמי 0.2ו-הראשיהמישורעלמי 0.8השבר:חלקישניביןההססהמתחלקת 7בשכבהכאשר

ההווה,לפנישניס 8000מ-עתיקוגילהמי 0.2שלהיתההראשונהההססהכימתקבלחישוב,פיעלהמשני.

אסלהעריךקשהכאןגסההווה.לפנישניס 8000מ-צעירוגילהמי 1שלבשיעורהיתההשניהוההססה

הגידוע.בגלליותר,אואחדבארועהתרחשההאחרונהההססה

שמדוברכךעלמעידוהאחרונה,הראשונהבתזוזותהמוססותוביחידותהתזוזה,ובכמותבגילהרבהדימיון

עבומקמתמזגיסהסכיייתכןהשבריס,שביןהקרבהבגללהשבריס.שניעלזמניתבוהמתרחשותבהססות

 8000מ-עתיקהינוהשבורות,העתיקותהיחידותגילעל-פיהראשון,הארועשלהשבירהגילאח.דלשבר

היחידות(גילההווהלפנישניס 7000כ-ביןלרכעיכולוהואברוראינוהאחרוןהארוענילההווה.לפנישניס

עדהשוברשברקייסהצפוניבקירשכןההווה,לפנישניס 2000כ-ועדזה)במחשוףהשבורותהצעירות

שניס. 2000כ-שגילסהשסחלפני

 :) 4.6(איורזהבמחשוףנראותליקויפקציהבתהליכימעוותשעברושכבותארבע

כ-היחידהגילאליפסייס.במבניסמאופיינתחרסיתייס,אופקיסמעסעסחולשכבתהתחתונה,השכבה *

שכבהמעלהמניפה.שלזהבחלקהחשוףביותרהעתיקהליקויפקציהמעוותוזהוההווהלפנישניס 8000

המעוותותהשכבותמשלושאותההמפרידותיות,חרסיתשכבותושתיחלוקיםשכבותשתיקיימותזו,

דקיסאופקיסעל-ידימופרדתמהןאחתכלכאשרזו,גבימעלזונמצאותאלומעוותותשכבותהנוספות.

לפנישניס 8000מ-עתיקאלושכבותגילגסנפר.דארועמתעדתמהןאחתשכלכךיס,מעוותלאאך

ההווה:

משכבתקיסהמנותחולייסאליפסייסונופיסבבסיסהיידייקיסייבמעיןמאופיינתהתחתונההשכבה *

השכבה.במרכזסילסי,יותרבחומרהצפיסשלהס,המקור

מהחומריותרחולייסהנופיסכאשרבסביסס,מעונליסמאורכיס,בגופיסמאופיינתהאמצעיתהשכבה *

אותס.המקיףהסילסי

יוצר·בתוכההמעוותיותר.הנמוכותהשכבותשלמזהיותרסילסיבחומרכולהמאופיינתהעליונההשכבה *

נוספות.מונדרותלאוצורותיידייקיסיימעין

מעידותההווה,לפנישניס 8000סביביחסיתגדולותאדמהרעידותארבעעלהמעידותאלו,שכבותארבע

נילפיעלהסייסמית.הפעילותשלהאמיתיהאופיעלמעידאינוגדולות,אדמהרעידותעבורהזמןשממוצע

מתרחשותהללו,בזמןייייהצפופיסהארועיסלארבעתשבנוסףלראותניתןדרגה,בנחלהמעוותותהשכבות

מכאןההווה.לפנישניס 1500עד 2000כ-ביןגדוליס,לאזמןבהפרשינרספותאדמהרעידותשלוש

במקבציס.להופיענוסותאלאבזמןאחידבאופןמפוזרותאיןנהאדמהשרעידות

המניפה:סצהבסרבתניכריססדימנסרייסושיפועיסומעוותיסהאלוטכוניותהיחידותאופק ; 15תחנה

אלומבניסהבונותהשכבות .) 4.8 , 4.7איוריס(לדונמא:האלוכסוניותהיחידותאתלראותניתןזהבמחשוף
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מועדףכיווןאיןשבהןלסטרוקטורותוכמו-כן,בודדתלשכבהמונבלהמעוותבהןשכבות 10נבחרודרנה,

בקרבתוהיתהברעשנוצרהמעוותתשכבהשכלבהנחהמדרון).(למשלאחרתהשפעהעללהעידהיכול

השכבותעשרהאדמה.רעידותנילאתמאדטובבקרובמייצנהללוהשכבותשנילהרימים-סדימנט,המנע

תוארכהליקויפקציה,בתהליכיהמעוותתדרנה,בנחלביותרהצעירההשכבה . 14פחמן-בעזרתתוארכו

 , 19Z7ביולי 11ב-שהתרחשההאדמהברעידתכנראהנוצרהמעוותהאחרונות.השנים 400שללתקופה

שכבות.עשר ) Shapira et.al., 1993) M = 6.3היתהועצמתהנחל-דרנהמניפתבקצההיההרעידהשמוקד

דברהאחרונות,השנים 9500ב-התרחשואשראדמה,רעידותשלארועיםעשרהמייצנותאלו,מעוותות

בשתימרוכזותאלואדמהרעידותאולם,שנים. 1000כ-כלנדולהרעידת-אדמהשלממוצעעלהמעיד

רקההווה.ועדההווהלפנישנים 3000ביןוהשניהההווהלפנישנים 7000עד 9500ביןהראשונהתקופות;

הסירהאשרנדולהאי-התאמהמפרידהביניהן,כאשרהסטרטינרפיבחתךמיוצנותאלותקופותשתי

שלהחזרהזמוממוצעהקיים,הסדימנטריהחתךפיעלרקמתחשביםאםלכו,מהחתך.ניכרחלקכנראה

 .) 1997(כדו,שנה 600-700הואגדולהאדמהרעידת

בברורהניכריםמבניםקיימיםמי, 130כ-לאורךשלהמניפה,שלביותרהמזרחיבחלקאלוכטוניות;יחידות

איור , Za.4(איורגדועגגםואילומעונלבמתארמאופייואלומבניםשלבסיסם .) Za.4(איורהדרומיבקיר

ואשרבאינטנסיביותומעוותותהשבורותוחלוקים,חרסיותחול,שכבותקיימותהללוהמבניםבתוך .) 4.4

כייתכןלכן,מעליהן.הנמצאותאובהוהנובלותהסביבהסלעישכבותלביןבינוכלשהיהתאמהנמצאהלא

בתוךנשמרואלושרידיםבנידוע.הוסרואשרהחשוףלחתךמעלשהיהחתךשרידיהינואלושכבות

גםשמעליהם.הארוזיהמישורלנובהיחסיתנמוךבנובההחתךשלזהבחלקהתמקמותםבעקבותהמבנים,

אזורקייםהדרומי,בקירהמעוותאזורשלצפונההישירבהמשכוהאפיק,ובקרקעיתהצפוניהקירלאורך

בקירלמעוותיחסיתמעט,מזרחהמוסטהצפוניבקירהמעוותמעוותות.חלוקיםבשכבותהמאופייןמעוות

התרחשלאורכםצפון-מזרח,בכיוווליניאמנטיםעלאוהתנועהכיווןעללהצביעהיכולדברהדרומי,

למבני-מעוותשמתחתבאזוראותרודרנה,נחלבמניפתשנעשונבוההברזולוציהסייסמייםבחתכיםהמעוות.

כמו-כן,לחיצה.תופעותעלהמצביעים ,) 4.5(איור flower structureבמבנהושבריםהפוכיםשבריםאלו

 . NNEל-ברורהכיווניותאלולתופעת

ליקויפקציה:בתהליכיומעוותחוזרותהסטותבעלינורמליםשכרים ; 14תחנה

אלויחידותההווה.לפנישנים 7000כ-ועדההווהלפנישנים 9500כ-ביןנעזהבמחשוףהסלעיחידותניל

כ-הצעירוגילההווהלפנישנים 1500כ-בהםהעתיקשנילארוזיה,מישורישלושהעל-ידיבננוגדועות

ממנועיקרי,שבירהמישורהמערבית,השבריםקבוצתאתהמהוויםזה,כמחשוףלשבריםשנים. 60-90

לאורךההסטהמדרנות.שברישלוסדרותנרבניםהורסטים,שלמבניםהיוצריםקטניםמישוריםמתפצלים

ההסטהועל-כןחוזרות,בהסטותמאופייניםהשבריםמ.י Zכ-ועדספוריםמסנטימטריםמשתנההשברים

נמדדו ,) 4.3(איור Bו- Aשבריםלאורךלדונמא,יותר.צעירההמוסטתשהשכבהככלוקסנההולכת

בהתאמה.הססהארועיושנישלושה

 5שכבה iמ' 1.5כ-הוססו 1-4שכבותזה;שברלאורךנמצאוהססהארועישלושה ;) 4.3(איור Aשבר

הראשוןההססהארועכימראההמקוריותההססותחישובמ.י 0.8הוססו 6-8ושכבות iמ' 1כ-הוססה
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דרהגבלחנההלושן • 4

ברירביאילואנזליהידה ,אייליהידהכדו,גליתבמחקר:השתתפי

מבוא:

נחלקנייושלבקצהיים-המלח,שלהצפיניהאגושלהמערבילחיפיממיקמתדרגה,חנלשלהסחףמניפת

משקעיםשלמחיליפיויבנייהים-המלחלתיךמזרחה,הבילטתדלתא,מניפה-זיהי .) 4.1b(איירדרגה

שלבמבנהמאיפיינתיהיאקמ"ר 3כ-המניפהשטחיבהיליקו.בפלייסטיקושהישקעיינחלייםאגמיים

שלהגביהיםחלקיהעלקילימטר. 2.3כ-שלמרחקלחיף,יעדההעתקיםמציקמקרבתהיירדיתמדרנית

אתמנקזדרגהנחלחקלאיים.כשטחיםמשמשיםהנמיכיםיחלקיהמצפה-שלםקיביץנמצאהמניפה

הצפינילאגוים-המלח.שלהצפינילאגומתנקזיםבייהשיטפיניתיהידההרישלהמזרחייםמירדיתיהם

מי,- 410כשלמגיבה ,) Neev & Emery , 1967 (בבת-אחתהמעמיקיםרציםשילייםעבלמאיר,ןמבנה

שלהמזרחייםלשילייםסנמיךנמצאהזה,החריףהטיפיגרפיהשינייהים.לפנימתחתמי 729שללגיבהעד

נחל-דרגה.מניפת

מהנשר)!ירידהכלבישממזרחדרגהנחל

 , Garfunkel ) 1978 (גם[ראההיליקניםמשקעיםחשיפיםלכביש,ממזרחדרגהנחלשלהסחףבמניפת

) 1985 ( Manspeizer , מיר) 4על-פיגילםאשר ,]) 1987 (גרדיש ,) 1987C להייהיעד 290::!::9255כ-ביונע ,ג

ינחליתאגמיתעיקרייתהשקעהסביביתשתיביומהיריםבחיליפיומאיפייניםאלימשקעים .) 1997(כדו

רביתעדיייתגםההשקעה,סביבתאידיתלעדיייתבניסףבתיכםמשמריםאלימשקעים .) a,b 4.2(אייר

כתיצאהיסילטייתחילייתבשכביתבמעייתיםבשברים,ביטיילידיהבאהאינטנסיביתטקטיניתלפעילית

 .) 1997(כדו,ממעייתכתיצאהאליכטינייתיחדייתשליבהתמקמיתליקייפקציהמתהליכי

יהשניההמניפהשלהמערביבחלקהאחת ,) 4.2d, 4.3(אייריםקביציתבשתימריכזיםהשבריםריב ~

עדיייתהיעדראייהמצאיתההסטהכמיתהשברים,בגידלהיאהקביציתביוהשיניהמזרחי.בחלקה

עלמעידיתהשבריםממישיריחלקעלשנראייסהטריאצייתרמלים Uהםהשבריםכלחיזרית.להסטית

אלילשבריםכיימעידאלכסיניהסטריאצייתכיייובידדים.בשברים ) dip-slip (הדיפכביייוהסטהכיייו

 WNWי- ESEעיקריים:כייניםבשנימריכזיםהשבריםכלשלהדיפיםשמאלית.הסטהשלמשנימרכיב

זה.בכיייומתיחהמאמץעלהמעדיים ) 4.2c(אייר

ריבליקייפקציה.בתהליכימעייתשעברישכביתמספרקיימיתדרגהבנחל jליקייפקציהבתהליכימעוותים

ניתויבתיכומיקריו), 16-125 (הבינינייתצייתבפרקנכללהנפיץהגרגרגידלכאשרחיליית,הוהלליהשכבית

סדימנט-מים.המגעבקרבתאיבמגעהלליהשכביתהייהמעייתבעתחרסיתיים.באיפקיםלהבחיו

כללאירךשרריהליקייפקציה,ליצירתשהתנאיםמעידיתיהוהחתךבכלמיפיעיתהמעייתיתהשכבית

ליקייפקציה,בתהליכילמעייתיםהגירמיתעהיקרייתסהימתאחת .) 1997(כןד,במניהפהחתךשהעקתתקיפת

תגריםאדמהשרעידתכדי,אילם, ) Allen,1984; Allen, 1986; Ma1tman , 1994 (אדמהרעידיתהו

יכיליתייתרגביהיתמגנטידיתק"מ. 1כ-שלרבדייסהמיקדכאשר M < 5להייתעליהזה,מסוגלמעיית

נחלשלבמניפההמעייתיתהשכבית.מתוך ) Allen , 1986 (ייתרגדיליםבמרחקיםדומיםמעויתיםליצור
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 yrs BPשלגילהתקבלהחוליתהיחידהמעלס"מ 10כ- . Yrs. B.P 3000 .כ-לשתוארכולמינריות

Z190-ZZ30 , 3000גילםההתאמהואיהחליקיםתעלתלכו-ZZ00 ההווה.לפנישנה

 ) Z.3(איירהאגמיבחתך ZOליחידהמתאימההנחלי-חיפיהמחשיףכללאירךהמיפיעההשניהההתאמהאי

 40כ- . Yrs. B.P 1630 .שלגילהתקבל ZOליחידהמתחתמ IIס 50כ-מיבהקים.חיפייםמאפייניםסמךעל

לחיסרהקירלטיביתהחיפי-נחליבחתךאי-ההתאמה . yrs B.P 690-760 .שלגילהתקבלמעליהמ IIס

 . yrs B.P 1630-700 .ל-מתיארכתזההשקעה

האגמיבחתך Z5ליחידהקירלטיביתהיאהחיפי-נחלי.במחשיףהעץגזענמצאהשלישיתבאי-ההתאמה

השטחפניציפייתיךרגילרית,איבצירהשהישקעיבריריםארגיניטקרימיבניי Z5יחידהבסיס .) 3.5(אייר

המסידריםארגיניטקרימישברייביגסחילשקעאליקרימיםמעלהאגם.פנימעלהחתךחשיפתבזמו

המחשיף.אירךלכילזייחידהאחרלעקיבניתועליהם.מיםזרימתעלהמעידהבאימבריקציהלעיתים

זמנני.לפנישנים 600היאהשלישיתההתאמהאיגילילכותיארכה Z5יחידה

הגילאתימחשביםקליברציהמבצעיםכאשרההייה.לפני 14Cבגילההתאמיתאיתאריךאתהצגניכהעד

לפנישנהאלףביולטייחמתיארךמ' 408-בגיבההמפלס :) 3.5(איירהבאיםהתאריכיםמתקבליםהקלנדרי

אמצעביולטייחמתיארךמ' 404.7-בגיבההאמצעיהמפלסהספירה.לפניהשלישיתהמאהיעדהספירה

מתיארכת 403.9-בגיבהבגיבהההתאמהאייאילי ;לספירה 14ה-המאהיעדלספירההרביעיתהמאה

המלח.יםשלהדרימילאגוהצפיניהאגוביומנתקיםאלימפלסים . 14ה-למאה

ההייהלפנישנה 4000כ-לפניא)נסיגה:אריעיעלהמעידיתגדיליתאי-התאמיתשתימציינת ) 1997 (כדו

ב)ייתר.נמיךלגיבהאףיאילימ' 405-לגיבהירדהאגםמפלסבצאלים)בחתכיםמיפיעשלאגיל(טייח

המפלסיירידתייתכומ.ו 400-בגיבהאגמיתיחידהשללגידיעגירמתמפלסירידתשנה 1500כ-לפני

בצאלים.האמצעיתלאי-ההתאמהקירלטיביתהשנייה

. 1991) Frumkin et al ( ל-שתוארךשלביחסית:נמיכיםאגםמפלסיעםשלביםשנימציינים. B.P 

העלייניתאי-ההתאמיתלשתימתאימיםאלישלביםההייה.יעד B.P 700 .ל-שתיארךישלב 1700-1100

ירז ) 1986 (קלייושמצייניםהמפלסלירידתבזמורלטיביתקיבצאליםהעליינהאי-ההתאמהבצאלים.

מטרים.במספרנמיךהמפלסשבצלאיםלמרית , 14ה-המאהבאמצע ) 1983 (

סטרטיגרפי.איפקבאיתישיניתבליתיליגייתמעייתמעבר- 13תחנה

II הערביבשכביתII שתיארכפילמצבםעייתיייתרמאיחריבשלבאיפקיתהישקעישבמקירויחידיתהו

תיארהקידמתבתחנהסייסמית.פעילותשלתיצרהו IIהערבוביישכבותהאםהיאהקריטיתהשאלהלעיל.

נוספתעדיתנמצאהזובתחנהלמעיית.כמקיראדמהברעידיתהתימכתהיסטיריותרעידותעםקורלציה

סייסמית.בגנזההתומכת

למינותישבריגרגרדקדטריטוסשלמתערובתהבנוייה IIערבוב"שכבתזיהתההחופי-נחליבמחשיף

איפיכינראה .) 3.6(איורדקחולשללהתנזליתבליתוליגיההשיניייבעקבותאיפייהאתהמשנהארגיניט

יישכבותכיוצרהאדמהרעידיתשלבמנגניותומךזהממצאהסדימנט.להרכבבהתאםהשתנההמעוית

גלישות.איבשטפיונתאלהמעיותשינויילהסבירייתרקשה . IIהערבוב
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הינוההסיטורישהרקורד·לזכורחשובבנוסףערבוב".יישכבתליצורכדימספיקחזקההיתהלאשעוצמתם

במקרהדיווחיםוסחריםייתכןאובייקטיבי.אינוולכןראיהעדישלהסיטורייםמכתביםשמשוחזררקורד

בחוסרמדווחתחזקהרעידהשנימצדאוהרעידהכאותהמוזכרותאשרזבמןקרובותאדמהרעידותשל

האוכלסוייה.עלהשפעתהעבקבותפרופורציה

אתלמקםלנסותהזדמנותהיאהיסטורייםודיווחיםשדהתצפיותביןההשוואהאפשרותהגמלבות,למרות

התנאיםעלללמודוכןהמעוותים,שלהמרחביתההשתערותפיעלדיוקביתרההסיוטריותהערידותמוקד

ידועים.הרעידהבזמןהמפלסוגובהההשקעהשסביבתהעובדהלאורהיתרביןהערבוב"יישכבותליצירת

המאוחר.בהיולמןגאםסלפמי- 12תחנה

חופי-נחליפאציאסשלמחשוףמצוי , 11מתחנהדרומהמי 300כ-צאלים,מניפתשלראשיבערוץ

דטריטיותיחידותיותרמכילהואאךלמינריותאגמיותיחידותבחתך .) 1997ובאומן,(בנט-דוידוביץ

רובושםממזרחמי 1S0כ-לאורךמשתהנהמחשוףשלאופיולדתאית.מסביבהולחוקיםחולשלמובהקות

ביןהקורלציותכאשרהחתךשלרובועלמשתלטיםהחופיים-נחלייםהסדימנטיםשםלמערבאגמי,

ביותר.ברורההיחידות

היתההמטרהזו.בתחנההחופי-נחלילמחשוף ) 11(תחנההמתוארךהאגמיהמחשוףביןקורלציהבוצעה

וכןההולוקני,האגםשוליישלהפאציאלייםהשינוייםאתללמודהמאוחר,בהולוקןמפלסשינויילזהות

שוונת.השקעהסמיבובתסדימנטיםעלהאדמהערידותהשפעתאתלבחון

אי-התאמות:שלושניכרותבמחשוף

 408-בגובהשגגהארוזיביתכתעלההמחשוףשלהמזרחיבקטעומופיעהביותרהעתיקהאי-ההתאמה ) 1

שטחפנימצפיםארגוניטקרומיכיוםארגוניט.קרומימופיעיםובגגהבסביסהאשרחלוקיםיחידתזוהי r.מ

כלפיהיחידההעלמותעתיקות.בתקופותהחוףרוצעתעלמצביעהבחתךוהופעתםהחוף,באזורוחלוקים

הרצנטי.לערוץזבויתקדוםערוץעללממדתעמרב

מי 404.7-לגובהבמתינותמשתפלתהמחשוף,שלהמערביבחלקומי 402.7-שגובההנוספתאי-התאמה ) 2

הנוטותאגמיותיחידותגודעתאי-ההתאמההמחשוףשלהמזרחיבחלקוהמחשוף.שלהמזרחיבקצהו

חלוקיםכיחידתובהמשךבודדיםבתחילהחלוקים,זואי-ההתאמהגביעלמופיעיםמערבכלפיבמתינות.

ומלח.ארגוניטבקרומימצופה

עץגזעשרידילזהותניתןבההחתךשלהמזרחיבחלקונוספתהתאמהאימופיעהמי 403.9-בגובה ) 3

מפותח.ארגוניטקרומיבציפוימאופיינתזואי-התאמההחוף.לאזורונזרקלאגםשנסחף

באותוהחוףאזורעלמצביעיםהארגוניטוקרומימפלס,ירידתמייצגותאי-ההתאמותבצאליםבחתכים

כךלשםהמתוארך.הזמןבטווחהמפלסשינוייקלבתתאפשרוגובהםהמפלסיםגילקביעתלכןהזמן.

האגםמפלסיגילינקבעובעזרתה ) 3.2איור , 11(תחנההמתוארךהחתךעםמפורטתקורלציהבוצעה

הנמוכים.

החוףבאזורהושקעהולכןוגלוניםארגוניטקרומימכילה ) 1(יחידההאגמיהחתךבסביסהחוליחידת

אגמיותיחדיותמופיעותהחוליתליחידהמתחתהאגמיבחתךלאגם.מחוץהארוזיביתהתעלהיצירתבזמן



45 

Calendar age 

334-34 B.C. 

49 A.D.- 225 B.C. 

40A.D.* 

487 A.D.* 

1227-1388 A.D. 

1221-1397 A.D. 

Mixed layer No. 

1 

11 

m 
IV 

V 

VI 

סדימנטציהקצבעפיייחושב *

האדמהרעידתהמעוות,לפניהסדימנטהשקעתזמןאתמייצגיסהערבובייליישכבותשהתקבלוהניליס

אדמהרעידתבזמןהאנסבקרקעיתלסדימנטהמיסביןבמנענוצרוהערבוביייישכבותלהשקעה.מאוחרת

היהלאהרעידהלנילהסדימנטנילביןהזמןשפרקלהניחסבירולכן ) Marco et al ., 1996 (העתקעל

ארוד·

הממצאיסאדמה.רעידותעלכתובותעדויותקיימותבוההיסטורילזמןמתאיסהערבוביייישכבותניל

 ; Guidoboni et al., 1994 ;Ambraseys et a1 ., 1994 (ההיסטוריוהתיעודלעילהמתואריסניסולוהנא

1994 ,. Amiran et al (, נמצאוהדדית.בדיקהומהוויסאדמהרעידותעלתלוייסבלתידיווחיסשניהס

עסערבוביייישכבתלהסאשרבאזורחזקותאדמהכרעידותניסבקטלוהמתוארותאדמהרעידותמספר

מתאיס:תארוד

 <Amiranהעירובחומותהמקדש,בביתפנעהזורעידהבירושליס.חזקהאדמהרעידתהורנשה B.C 64 .ב-

1994 ,. et a1 (. זו.לרעידהמתאימה 1הערבוביייישכבת

הורגשההרעידה . B.C 31 .ב-הרסניתאדמהרעידתהיהודיסיייימלחמותבספרומתארבן-מתיתיהויוסף

אדסבניאלפינהרנוזוברעידהומצדה.קומראןביריחו,המלחיסבאזורקשהופנעהבירושליס,

) 1994 ,. Amiran et al., 1994 ;Guidoboni et al (. או 11הערבוביייישכבתm לרעידתלהתאיסיכולות

הזו.האדמה

בצפון.והכנרתהבניאסועדבדרוסופטרהמאילתהבקעכללאורןהורגשה A.D 363 .ב-האדמהרעידת

המלחיסשלהצפוניבחלקוהדיווחיס.פיעלוהחוףהשפלה,יהודה,הריבאזורנסהורגשההרעידה

ליישכבתמתאימהזואדמהרעידת .) Amiran et al ., 1994 (הרעידהבעקבות ) seiche (עומדנלהתרומס

 . IVערבוביי

ב-האדמהרעידתהמלח.ליסמצפוןהירדןלידהקדושיוחנומנזראתהרסה A.D 1160 .ב-האדמהרעידת

. 1212 A.D נ.קהירועדבסיניהלשון,האילחציממזרחהירדןבעבראשרבכרןהורנשהAmiran et al 

 . VIו- Vהערבוביייישכבותאתתואמותאלואדמהרעידותומגדליס.מגוריסבתינהרסובקרק .) 1994

 Ambraseys and Melville (,התיכוןהמזרחבכולשהורגשה A.D 1202 .ב-ההרסניתהאדמהרעידת

זולרעידההקשורהההעתקהאדהעליונות,הערבוביייישכבותשתישלהתאר.ודלטווחמתאימה ) 1988

 .) Ellenblum et a1 ., 1998 (המלחיסמאזוררחוקהארץ,בצפוןנמצאה

אומדירחוקהיהמהרעידותחלקומוקדיתכןוההיסטורי.הנאולוניהרקורדביןמושלמתהתאמהאין
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היסטוריותואדמהלרעידותועדויותהמאוחרבהולוסוהאנמיתהסטרטינרפיה- 11תחנה

לאחור,להתחתרהחלושנים 15כ-לפניצאליםמישורשללנובהומתחתאלירדהמלחיםמפלסכאשר

(איורהאחרונותהשניםבאלפיששקעוהסדימנטיםאתהחושפיםצעיריםערוציםמערב,כלפיהחוףמקו

שונותמיחידותמורכבהחתן)ו 7Z89/4694(נוצו ) 3ו Z(איורהמצורףבחתדמתואריםאלומשקעים)ו 3ו 1

ב:המאופיינות

ליסאןובתצורתהאנמיסהדימנטאתנםהמאפייןודטריטוסארנוניטלמיונתשלחילופיןא)

אנמיתוסבביבהששקעועבותסילטי-חרסיתידטריטיוסיחידותב)

מאופיינותהחוליות-סילטיותהיחידותסיימ;מספרועדמייממספרבעובידקחולעדסילטשליחידותג)

יחסיתורדודמיםעומקעלהמלחביםהמלמדותסימטרייםנלוניםשלסבטרוקטורות

ארגוניטקרומיעםבשילובאונלוניםשלסטרוקטורותעםלעיתיםהיטבממויןגסקרבונטיחוליחידותד)

החתדושלגידועמעללעיתיםהמופיעיםקשים

שלהעליוניםמטרים 6מתוןשנאספואורגניחומרשלדוגמאותשלושיםעלנעשה-14פחמןבשיטתתיארוד

צפופה,בצורהנעשההדיגוםנוסף)וכמטרנחשף 1998שלהשטפונות(עבקבות 1997ב-חשוףשהיההחתן

ידיעלהאגםלתודנשטףצמחיאורגניחומראחתומדוגמאיותרתוארכהסטרטיגרפיאופקמאותוולעיתים

חומרההשקעהוזמןאתמתארןולכןהדטריטיים,המשקעיםעםיחדושוקעהנשומהבעונההשטפונות

שהחומרמצביעובכד ) Yechieli, 1993) PMCשלנבוהותמדידותנתןרצנטיםמערוציםשנאסףאורגני

האורגנישהחומרהשתדלנוו 14Cשלהאקטיביותירידתתחילתלאחרקצרזמןהמלחליםנשטףהאורגני

בערוציםרבזמןלשרודהיכוליםעביםעץחלקיולאצריםוענפיםפירות,זרעים,עלים,זרדים,רקיכולל

לתארודואורגניחומרממנושמוצהדטריטיחומרגםנאסףבנוסף,לאגםוכניסתםלפני

בתחתיתההווהלפנישנה ZZ30ביןנעיםהם)ו 3ו Z(איורסטרטיגרפיתבהתאמהנמצאושהתקבלוהגילים

סטרטיגרפיאופקמאותושנלקחוהדוגמאותהשטחולפנימתחתמטרכחציההווהלפנישנה 600ועדהחתן

הואשנמצאהממוצעהסדימנטציהקצב)ו 14Cשלהרזולוציה(בתוךשניםעשרותכדיעדדומיםגיליםנתנו

כמעטשלממוצעסדימנטציהקצבנמצאהחתןשלהתחתוןבחלקלשנהומיימ Z-3ו 5ל-ומגיעבמיוחדנבוה

עתיקיםגיליםהתקבלודטריטיסדימנטמתוןשמוצהאורגניחומרתוארןבהןבדוגמאותלשנהומיימ 4

יותרהעתיקלגילהסיבהסטרטיגרפיואופקמאותושנאספואחרותלדוגמאותביחסשניםמאותבכמה

הדטריטיובמרכיביימתייאורגניפחמןשלקטנהפרקציהבנוכחותכנראהנעוצה

מורכבותהמעוותותהיחידות)ו 3ו-3(איורהתנזלותסבטרוקטורותהמאופיינותמעוותשעברויחידותבחתד

מספרביןנעהארגוניטלמינותשבריגודל)ו 3ו 4 (ארגוניטלמינותושבריגרגרדקדטריטוסשלמתערובת

מעוותשעברוליסאןמתצורתאגמיותיחידותאופקיתולהסעהעדויותבהןואיןסיימ,מספרועדמיימ

יישכבות)ו Zתחנה(ראהערבוביייישכבותוכונו ,) Marco and Agnon (1995ידיעללראשונהתוארו

אובדןתוןנוזלילמצבמוצקממצבעוברהסדימנטבוהנזלהשללמצבלמינרישכבתיממצבעברוהערבוביי

הגרגריםוביןהתאחיזה

בטבלהומוצגותהתוצאותסדימנטציהווקצביאורגניחומרבעזרתתוארכוהערבוביימיישכבותארבע
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שכבותמוחנותומעליהןהתצורהשלהתיכוןלפרסשייכותאלושכבות .) 18320/08410 .צ.נ(צאליםנחל

האגם.מפלסשלעליהמצייניםוהםחלוקים,מכילותואינםכמעסאשרמשוכבים,וחולסילסדסריסוס,

האגמית.סבביבהגםהמופיעותהגסבשכבותשתימופיעותהפרסבגג

זמגגולפגישגיםאלפי--לנג SO-שביןתזמןבפרקתלשוןאגםמפלסישיחזורסיכום:

העמודייםהחתכיםסבדרתמוצגיםותיארוכיםהחוףמיפלסיאגמית,לסביבהדלתאמניפותביןהשינויים

רכסיוכיקרקעיתו,אתולאהאגםשלהקדוםהחוףשלגובהואתמייגצתהעקומהכייודגש . 2.13שבאיור

אינפורמציהללאאגמיים),סדימנסיםמצוייםומעליהםמתחתם(כאשרמינימוםנקודונ:ומצייניםהחוף

ה VJנע 2.13באיורהמוצגתהאינפורמציהעלבהתסבסאחריהם.אולפניהםהמדויקהאגםמפלסעלברורה

העקומהלאחור.שניםאלפי 13--ל 50-שביןהזמןלפרק ) 2.14(איורהלשוןאגםמיפלסישלשיחזור

עהליון,הפרססבוףהאחרונהלנסיגתועודהתחתוןהפרסמסוףהלשוןאגםבמפלסעליהמגמתעלמצביעה

האגןשולילאורךהמוכר-מי) 180 (הגבוההאגםמפלסקצרות.לתקופותמפלסבירידותמלווהזומגמה

שכבתשקעהזהבזמןכילצייןמענייןההווה.לפנישניםאלפי 25-27כ-בלבדקצרהתקופהכרנאהמאפיין

האגםשניםאלפי 30ל- 43שביןהזמןבפרק .) Schramm , 1997 , 1992(בראון,מנחמיהבאיזורארגוניס

ועמדיותר,נמוךמצדהבמשיורהמיפלסגובההיה-47ל-50ביןמסרים. 285-שלמיפלססביבהתנודד

היאסוסנימצא ) PZ-l(חתךשםפרצים.נחלמאיזורמיתקבלתדומהתמונהמסרים. 330-בסביבות

מסרים-300-מנמוךהיהזאתבתקופהשהמיפלסונראהשניםאלפי-43ל 47ביןגנילים

) 1999 . Schramm et al (. 

בקשרנתוניםכאןמובאיםלאצאלים,נחלבאזורהלשוןתצורתשלהתחתוןחלקהשלחשיפהבהעדר

לאחור.שניםאלפי-50מהעתיקהזמןבפרקהגאםלמפלסי

דאמתורעידותתמלחיםמיפלסלשיגוייעודיותצלאים-גלחבמגיפתצלאים)(תצרותתתלושןנ.

שסייןמוסיעגנון,אמוץמרקו,שמוליקאנזל,יהודהקן-תור,רויסלבמחקר:השתתפו

מבוא

נחלמניפתבשולייהמלחיםשלנסיגתובעקבותשנחשפוהולוקנייםבחתכיםיתרכזהסיורשלזהחלק

למפלסיםעדויותפעמים.מספרוירדעלההאגםמפלסהלשון,אגםשלנסיגתולאחרבהולוקן,צאלים.

אגמיות.יחידותכהשקעתביסוילידיבאיםגבוהיםמפלסיםהבאות.בתחנותבחתכיםלמצואניתןהשונים

חוליות-סילסיות.וביחידותוחלוקים,ארגוניסקרומיומעליןההתאמותבאימאופייניםנמוכיםמפלסים

באסוציאציהליסאןבתצורתתוארודומותיחידותמעוותות.יחדיותמצויותבצאליםההולוקניםבחתכים

יםלאורךבמנלפותהחשופיםהולוקניםובחתכים ) Marco and Agnon , 1995 (צעיריםההעתקיםעם

דהיינוזהה,היווצרותמנגנוןעלהנראהככלמצביעהדמיון .) 1997ובאומן,בנס-דוידוביץ ; 1997(כדן,המלח

סיסימיתפעליות-
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טרנסגרסיביתמגמההמציינותאגמיותיחידותומעליהסנוספיסחוףרכסינראההסטרטיגרפיהחתךבמעלה

העליון.הפרטבסיסועדהתחתוןהפרטשלהעליוןמחלקוומשתרעותהדרגתית,

 ) Z . 10(איור 18440/08Z90נ.צ.המפותתלהלמינציהשכבת : 8תחנה

ארגוניט.מכילהואינהכמעטאשרלמינרי,דטריטוסשלעבהשכבהישנההתיכוןהפרטשלהעליוןבחלקו

מבניסבתוכה .) nconvolute larninatioכהמפותלתייכיילמינציהומופיעהרביס,באזוריסמעוותתהשכבה

רכסיסדרתנראההמחשוףבסביסקרבונטי.חולועדשותייערבוביישכבותגלוניס, , ba11 and pillowsשל

אתמגדירותאלויחידותהמיס.לגוףמחוץששקעהאלוביאליתליחידהבהדרגתיותלטרליתהמשתנהחוף

עסבעיקרויבשתימניפתיחתךזהומ.י 310-שלבגובההתיכוןהפרטהשקעתתקופתסבוףהאגסמפלס

האנס.במפלסעדיניסשינוייסשלחתימה

וזאתהשולייס,כלפיהתיכוןהפרטיחידותמתעבותמצדה,נחלומניפתצאליסמניפתשלההשפעהבאזורי

בעודהאגןבשולימי 15לכ-מגיעהתיכוןהפרטשלעוביוהאגס.לתוךרבקלסטיחומראספקתעקב

לפחות.אףאחדיסובמקומותמי, 5ל-עוביומגיעהאגמישבאזור

 ) Z . 11(איור 18375/08310נ.צ.העליוובפרטעמודיחתד : 9תחנה

דרגשמצויהמחשוףבבסיסטרנסגרסיביס.מחזוריסארבעהנמצאוהעליון,הפרטשלהשולייסבסביבת

כאחדשימשוהואמקומות,בכמהזיההזהדרנשחייס.בעלישלנבירותסימניובתוכוקרטוניגירשל

המונחיסחלוקיססדרותקרבונטי,וסילטחולשכבותמצויותמעליוהחתכיס.ביןלקורלציההסמניס

זרימהשלסדימנטהמאפייניסגרועבמיוןמזוותיסוחלוקיסארגוניט,מצופיסחלוקיסקדמייס,בסטיס

אתמיצגיסיהסהחתךבתוך backsetsו- foresetsב-מונחיסאלוקלסטיססדימנטיסבערוציס.נחלית

המסיימותוהדטריטוסהארגוניטלמינותשלבשכבותהאגס.כלפיצאליסנחלשלהדלתאמניפתהתקדמות

שכבותמפותלת,למינציה , ba11 and pillowsכגון:שונותסדימנטריותסטרוקטירותמצויותמחזורכל

לביןהארגוניטביןמשתנהכמותייחסמראותאלושכבותנמוכה.אמפליטודהבעליוקמטיסלקוויפקציה

ארגוניט.שלמיחלטתהיעדריתבהןישולעתיסהדטריטוס,

 14בפחמןשתוארכוודטריטוסארגוניטלמינותמעלארוזיביותבתעלותששקעוחליקיסנראיסבמחשיף

סידרההמצייניס , backsetב-המינחיסחליקיסובהסחופייסמישקעיסמינחיסמעליהסשנה. 45,000לכ-

אריזבית.תעלהשמלאיודטריטסרארגיניטלמיניתידיעלגדיעההסדרהנוספת.טרנסגרסיבית

חליקיסידיעלגדיעיהיאפהחסרהתצירהשלהעלייןהפרטגגכלומר,שנה. ZZ,OOOכ-היאהמחשיףגגגיל

האגס.שלהאחרינההנסיגהבזמןבמקיסששקעי

 ) Z.IZ(איור 18355/08350נ.צ.שולייםקוגנלומרט : 10תחנה

עשריתשל(במרחקמערבלכיייןאיפקיתמשתניתבחתךידטריטיסארגיניטלמינותהכיליאשרשכבית

היוצריסילט,דקחולידיעלמלוכדולקונגלומרטימשוכב,מלוכדקרבינטיחיללשכבותבידדיס)מטריס

גיר,חליקישל debris flowכ-אישוניס,נרגרבגודלי foresetsכ-באופקיסבימופעיסהחלוקיסמצוק.

שלשבפתחיהמצוקיבמחשוףלזיהויניתתנזוקונגלומרטשכבתהסילטי.במטריקסהצפיסוצור,דולומיט
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 . Muto) , 1988 (המניפתיהחתךאתהחושפתתעלותמערכתיוצרהביתורהנמוך.

הגסהסדימנטאספקתהלשון.אגםנסיגתלאחרשנחתרוהדרומייםהביתרונותבאזורבחתךנצפהסביור

הקלסטיות.היחידותעםהמתאצבעותהאגמיותהיחידותזיהויאתמאפשרהדלתא,מניפתבשולי

התחלתיותנטיותאלומזרח.כלפיהלשוןתצורתשכבותשלקלהנטיהנזהההמחשוףכלפיממרחקבמבט

התחתון·הפרטשלהעליוןלחלקוהמשתייכתאלוביאליתמניפהגביעלבהשקעההקשורות

בוהאגמילחתךקורלציה(מתוךשנה 50,000כ-שגילואלוביאלימשטחמציגהשדהיחסיעלמקרובמבט

שלאגמילחתךמתחתניכנסהאלוביאליהמישטחואקסטרפולציה). 14פחמןבשיטתדוגמאותתוארכו

ארגוניי\.ציפוישלחלקם ,) 2.7(איורמי 1לכ-סמי 10שביןבגדליםחלוקיםמכילהמשטחהתיכון.הפרט

למישטח,מאוחרתתוספתמהוויםמהחלוקיםחלקכיניראהבלשון.באגםקדומהחופיתסביבההמציין

ההולוקנית.ההתחתרותמזמן

 18480/08280נ.צ.השולייםלסדימטנהאגמיסהדימנטביוהשוואה ; m 6תח

התיכון.הפרטובגגשבסביסהגבסשכבותידיעלהיטבמוגדרהלשוןתצורתפרטישלהאגמיסהדימנט

כלפישונים.מחשופיםביןקורלציהמאפשרוזיהויןליסאן,האיובחצימצדהבמישוררציפותאלושכבות

עלהמיוצגתהתאמהאימופיעהובמקומןהגסבשכבותיינעלמותייהנחלים,פתחילכיווןוביחודהאגן,שולי

 .) 2.8(איורדקדטריטיחתךידי

 7כ-שעוביה ,) convolute lamination (מפותלתיי"למינציהכיחידתמופיעההתחנהבאזורהתיכוןהפרט

האגם.ומרכזהשולייםסבביבותברורלזיהויניתנתוהיאנרחבת,היחידההתפרשות r.מ

 18455/08280נ.צ.התחתווהרפטשלהעליוובחלקוחוףכרסי ; 7תחנה

והן beach bars) (הלשוןאגםשלהעתיקיםהחוףקוויממיקוםהןמושפעתהשולייםסדימנטיצירת

הקלסטיותהיחידותהאגם.שלהמערבייםשבשוליודהלתאממניפותהמגיעקסלטי-דטריטיחומרמסאפקת

 Neev and Emary, 1967; Begin et al .,(האגםלמפלסבהתאםהאגמיותהיחידותעםמתאצבעות

; 1984 , 1974; Sneh, 1979; Sneh, 1982; Menspizer ,השקעהמחזורימספרזוהו .) 1987גרדוש

ב-המונחיםפחוסיםחוףחלוקיבשכבותתחילתםהאגם.בשוליביטוילידיהבאיםטרנסגרסיביים

foresets -וbacksets אלושכבותבדייכהחוף.רכסשלובנייתוהגליםפעולתאתהמצייניםטובבמיון

המחשופיםמןבחלקגרגר.תמוכיהםוהחלוקיםחסרהמטריקסלעיתיםגס.עדדקקךבונטיחולמכילות

מאחוךיהנוצרתהלגונריתהסביבהאתהמציינותדקותעדשתיותדטריטיותשכבותמעליהםלמצואניתן

 .) 1997כדן, Allen, 1982; Reading, 1986 ;Renaut and Owen , 1991 (החוףרכס

ידטריטסוארגיניטשכביתימעליהארגיניט,מצופיםחלוקיםבשכבתסמתיימיםהטרנסגסריבייםהמחזירים

 .) 2.9(איירייתררבבעימקששקעילמיוניים

כ-לפנישקעיהםכלימרהתחתוןהפרטלגגמתחתמי 4כ-מציייםבחתךבייתרהנמוכיםהחוףרכסי

בתקופתהאגםממפלסיאחדעלמצביעיםאלהחוףריכסי r.מ 335-הואהמוחלטוגובהםשנה 50,000

 .התחתוןהפרט
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משקעיםאופיינייםבהםהכוללותגרגרגסותאלובליאליותיחידותידיעלמאופייניםהמים,לגוףשמחוץ

תמוךסדימנט(הובלת debris flowו-לדילהנחליתזרימהבמצוק,שמקורםטלוסיםכגוןאלוביאלים

 ) beach bars (חוףרכסיוכוללותוהיבשה,המיםגוףבמגעהנוצריםמשקעיםעםחופיתסביבה . Zבוץ);

סביבה . 4המים;לגוףהיבשהמןהמגיעיםחלוקיםשלסטיםנוצריםבהרדודהאגמיתסביבה . 3ולגונות;

מפלסיםשינוייוקרבונטים.בפצליםהמאופיינתעמוקהאגמיתסביבה . 5וסילטחולותשוקעיםובהאגמית

 .) Kazanci and Varol , 0199כהשונותהיחידותשלאופקיתלנדידהגוומיםהמיםגוףשל

גביעלהדלתאמניפתשלהקדמייםהסטיםמונחיםבמהיוות,האגםמפלסעולהבהםאגמיות,בסביבות

אתהמשקף ,) fining upward sequence (מעלהכלפיגרגרהקטנתיוצרתזומחזוריותעליונים.הסטים

 .) Sneh , (1979האגםשוליכלפיהאגמיותהסביבותמןהמשקעיםיינדידתיי

המניפה.בניתבזמןהלשוןאגםמפלסיאתלשחזוניתןשמהןיחידותמכילהצאליםנחלשלהדלתאמניפת

נוצויםולכןהנחל,בפתחשמקורןגבוהותהשקעהמאנוגיותמושפעהדלתאמניפתשלהמוכזיהאזוו

דווקאנבחרולפיכך .) confined channel (החנלשלהואשיתהתעלהבמחשופיובותהתאמותואיגידועים

נמוכותבאנרגיותהסדימנטיםשקעובהםבמניפהשהתחתרו ) desiccation channels (הצדדייםהוואדיות

יחסית.וציףחתךעלששמוויותו

 ) 18590/08Z55 .צ.נ(צאליםנחלשלהדלתאמניפתבאזווהאגמיסהדימנט : 4תחנה

תצוותשלוהעליוןהתיכוןוהפרטיםהתחתון,הפרטשלהעליוןחלקושלהאגמיהסדימנטנואהבמחשוף

סטוטיגרפית(מתאיםזאתבתחנההחשוףהחתךסביס .) Z . 1איוומוכללחתך(ואהמצדהבאזווהלשון

חתךהמאפיינותודטריטוסארגוניטמלמינותמווכבהלשון)תצוותשלהתחתוןהפוטשלהעליוןלחלקו

למינותוביניהןסמי) ZO-30 (עבותגבסשכבותמצויותהתיכוןהפוטובגגבבסיסעמוק.יחסיתאגמי

הלבןייליימצוקבוובומתאיםוהואבאוגוניט,עשיוותשכבותמווכבהעליוןהפוטוב.ודטויטוסאוגוניט

להמינויהפרטאתסטרטיגופיתתואמיםוהתחתוןהתיכוןהפרט .) Begin et al (1974 .ידיעלשהוגדוכפי

 .וחבויובגיןשלבחלוקתם

הגסבבשכבותביותובולטיםהםהמחשוף.אתחוציםצפי-דוי,הכללישכיוונםקטניםוהעתקיםקמטים

 ,הלשוןתצוותהשקעתכדיתוךנוצרואלומבניםהעליון.הפוטבתחתיתמעלהכלפיודועכיםהקשות

הפוטמתיתדהמחשוףשלהמזוחיבקצהו .) Z(תחנהמצדהלכביששמדווםההעתקיםלמעוכתבדומה

מרמזתזותופעהמ.י ZOכ-שלמוחקפניעלבודדיםלסנטימטריםמי 4מ-בעוביוומשתנהמזוחה,התיכון

האגם.קרקעיתשללטופוגופיההוגישיחסיתנמוךאגםמפלסעל

אווזיביכמשטחהממששתפלייסטוקניתאלוביאליתמניפה-צאליםנמלשלהדלתאמניפת : 5תחנה

 18510/08305נ.צ.הולוקני

אגמימיםבגוףהנוצרלדתאמניפתשללקומפלקסדוגמההינההלשון,אגםבתקופתשנוצוהצאליםמניפת

סילטועדמבולדריםהגרגרגודלימשתניםשבהםהשקעהאזוריהוגדוובמניפה .) Bowman , 0199כ

נסיגתלאחר . 300כ-עדתלולותנטיותבעליהםהמיםבגוףששקעו ) foresets (קדמייםסטיםוחוסיות.

האגםלמפלסהזורמתיבשתיתנחליםובעוכותידיעלביתוועובותוהיאהדלתא,מניפתנמשפתהאגם
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מטר 1300כ-המלח,יםלכבישממערבהולוקו),ליסאו.(פוסט-צאליםליסאוההתאמהאי : 3תחנה

 ) 7269/4684צ,כנ,צאליםבמישורהתעופהלשדההכניסהמןלמצדה,מצןמת

עגנןן.אמןץקן-תןר,רןיטלבמחקר:השתתפן

עןמקהאךהאגןבשןלייברןריםחןףקןיאחריההשאירההעליןןהפלייסטןקןבסןףהלשןןאנםנסינת

הלשןן,אגםלמפלסיהניעלאאךשןבעלההאנםמפלסבהןלןקןברןר.לאעדייןהנסינהשלהמירבי

ניתןהערןץ,בקירזן,בתחנהרבים,באתריםחשןפהאינההלשןןאנםנסינתבעקבןתשנןצרהאי-ההתאמה

שלהאנמילסדימנטהאןפינייםמשקעיםהמחשוףבבסיסאי-ההתאמה,שליחסיתנדירמחשןףלראןת

משקעימונחיםארןזיבית-זויתית,באי-התאמהמעל,לסרונין,ןדטריטןסארגןניטלמינןתהלשןן,תצןרת

התקןפהאלהלשןןאגסמתקןפתהמעבראתמייצגתזןשאי-התאמהמניחיסאנןאנמייס.דטריטןס

כ-הןאהחוףרכסשלגןבהןסיימ,מספרעדשלבנןדלחלןקיסעםממןיןחןףרכסהמחשןףבנגההןלןקנית,

המפלסשעלייתמציינת ) 1997ככדןדרנה,נחלבמניפתביןתרהגבוהההןלוקניהחוףרכסכנובהמטר, 370-

מפלסעלהלאחדשןת,עדויותלפימאז,שנה, 4000כ-לפניהסתיימההמניפהגביעלהחןףרכסאתשיצרה

 ,) 1998נןבק,-דןדכבןמטר 390,5-מעלהמלחיס

באימונחיסאגמייסהולןקןמשקעישםדרנהנחלבמניפתברורהכהולןקן)ליסאן-צאליםאי-ההתאמה

גאופיזיבחתך ,) 15תחנהכראה Mor) , 1987כעתיקיםאנמייםמשקעיםעלארןזיבית-זןיותיתהתאמה

 .) 1997ככדן,מטר 600-כ-שלבעןמקהרצנטיהחוףבאזורהקרקעבתתגסאי-ההתאמהזןהתהדרגהבנחל

המלח:יסחןפילאורךשנערכןיסבקידוחזןההההןלוקןמשקעיאלהלשןןאנםממשקעיהמעברבנןסף,

 ;) Yechieli et al ., 1993 (מטר- 427בעןמקהשקעה)חןסרכאואי-התאמהזןהתהצאליסנחלבמניפת

למפלסמתחתמטר 20כ-בעומקמאסיביתמלחשכבתזוהתהגדיבעיןהמרחצאןתבחוףשנערךובקידןח

לפנישנה 8200לגילאןרגניחןמרתןארךזויחידהמעלוחציכמטרנחשף,לאסביסההרצנטי.המלחיס

 ,) Migowski et al . 1998כההןןה

האגסמיפסללשינןייהשלכות-מצדהבמישןרליסאובתצןרתפאציסאשינןיי

אנזל,ןיהודהרכסזאבשטיין,מןטיברטןב,יןבלבמחקר:השתתפו

הלשוובאגםהקשעהוסביבותדלתא-מניפותמבוא

מיסלגןףמןרסמאזןרגססדימנטהןבלתידיעלנשלטתשבנייתןמןרפןלןגייסמבניסהןדלתאמניפןת

המלחיםאגושןלי .) Reading, 1986; McPherson et al., 1988 ; Nemec and Steel , 1988 (עןמד

אלהבמניפןת ,) Sneh , 1979 (המאןחרבפלייסטוקןנחליםבפתחישנבנןדלתא-במניפןתמאןפיינים

מחןפיסכשהסאןפקייס, bottomset) (תחתוניססטיסגביעלתלןלים foresets) (קדמייםסטיםמןנחים

וטןפןגרפיהטקטוניתפעילותשלאזוריםמאפיינותהמניפות ) Colella, 1988) (topseUעליןניםסטיםידיעל , , 

 dMassari and Colella, 1988 ; Kazanci anואופקיתתנןעהשלשבירהבאזןריאגניםכדןגמתחריפה,

1990 , Varol (. המניפהשולי , 1הדלתא:במניפותשןניםלחלקיםאןפייניןתהשקעהסביבןתלהגדירניתו
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בהרכבסשוניס M·lבחתךליסאןתצורתשלהפרטיסשלושתהחתך.לאורךשוניסבגבהיסמופיעות

 (aad= altematingודטריטוסארגוניטמלמינותבעיקרובנוימטרים 7כ~שעוביוהתחתוןהפרטולוגי.הלית

aragonite and detritus (. התיכוןהפרטבנוף.בולטיסדרגשיסהיוצרותגבסשכבותשלושבומופיעות

 lOכ-עוביוהעליון(הפרטמטריס.-12כעוביווגסב,חולשכבותבוומופיעותדטריטיבחומריותרעשיר

עבות.גבסשכבותמופיעותהעליוןובחלקו ,) daaנודטריטוסארגוניטמלמינותבעיקרומורכבמטריס)

עוביפרציסנחלבחתך .) PZ-l(חתךפרציסבנחלהטיפוסיבחתךנעשתהליסאןתצורתשלדומהחלוקה

הימצאותואתמשקףהדבריותר.רבהקלסטיותהשכבותועובישמיספרמכיווןיותרגדולהתיכוןהפרט

דלתא).(ולמניפתלחוףיותרסבמוך PZ-lחתךשל

למצדה)הכניסהכלבישמ.דרומית-200(כמצדהלידהלשוואגסמתקופתהעתקיס : 2תחנה

סבון.אורילנדא,יבגניברונר,אילןרון,חגישטיין,מוטיעגנון,אמוץמרקו,שמוליקהשתתפו:במחקר

הקרקע.ובתתבמחשופיסנחקרומצדהלרנליהלשוןתצורתהשקעתבזמןשפעלויסנורמליהעתקים

 .) 2.2(איורהמלחיסגרבןובתוךבשוליהראשייסההעתקיםשללמישוריסמקביליסההעתקיסמישורי

ההעתקהפעילותהפסקתעלמעידותמועתקותאיןנאךמעלהמונחותהלשוןתצורתשלהעליונותהשכבות

רדארבאמצעותהקרקעבתתההעתקיסאיזורשלבהדמיות .) 2.3(איורשנהאלף-30כלפניזהבאיזור

מטריס.-250כלשלעומקעדההעתקיסאחרילעקובניתןגבוההבהפרדהסיסמיתורפלקציהקרקעחודר

 5-4עדאחתפעספעלבודדהעתקשכלעולההעתקיסעברימשניהסלעיסטורשלמפורטתמהשוואה

לפירוריסמרוסקותלמינותשלמתערובתהבנויהשכבהנוצרההעתקהאירועבכלשנדם.לפניפעמים

שעובייןאלה,שכבותבגג.חרסיתינודלעדבבסיסבודדיםמסנטימטרים-מעלהכלפייורדשגודלס

ערבוב".יישכבותבפינומכונותמטר),עדשלעובינצפהמקומית(אךסנטימטריסמספרהואהאופייני

ללמינותמטהכלפיבהדרגהשדועכיסלקמטיסהדרגתימעברהערבובשכבותבסביסישמקומותבמספר

מסיקיסאנוההעתקיםלמישוריביניןההשדהומיחסיהערבובשכבותשלמהאופי .) 2.4(איורמופרעותלא

ההעתקיסבמישוריהתצפיתהעתקה.אירועישחוללוחזקותאדמהרעידותבזמןתנודותעקבנוצרושהן

שהובילהלהנזלהנרמוהחזקותהתנודותלפחות. 6ממגניטודההיוהאדמהשרעידותמלמדתהשטחבפני

שלמדורגתשקיעההדקיס.הפירוריסולהרחפתהלשוןאגסקרקעיתעלביותרהעליונותהלמינותלריסוק

הלמינותבעודהערבובשכבתשלהעליוןהחלקאתיצרהיותרהנדולותהפיסותנביעלהדקיסהפירוריס

 .) 2.5(איורהתחתוןהחלקאתמהוותהתקמטושרקיותרעודהעמוקות

במקומותגסאדמהרעידותתיעודמאפשרמההעתקיסרבלמרחקהערבובשכבותשלהנרחבתההשתרעות

מצדהולידפרציסבנחלהלשוןתצורתבמחשופיהערבובשכבותשלמתיעודחשופיס.אינסשההעתקיס

תצורתהשקעתשנותאלף-50כבמשךהמלחיסבאזורהחזקותהאדמהרעידותפיזורעללהסיקניתן

ובהסשנהאלפיסכעשרתשאורכםבמיקבציסהופיעוהאדמהשרעידותעולההפיזורמאופןליסאן.

באורךהןגסהמיקבציס,שביןשבתקופותבעודשנה-800-700כהיהעוקבותרעידותביוהממוצעהמירווח

סטייתאךשנה-1600כהואהכלליהממוצע .) 2.6(איורשנה-3000כהיההמירווחשנה,אלפיסכעשרת

יותר.ואףהממוצעכמוגדולההתקן
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ליסעדצפונההגיעכנראהואזמטריס) 180-(בסביבותהמירבילשיאוהאגסהגיעלאחורשניסאלפי 26

הירדו·בקעשלהצפוניבחלקהליסאותקופתלאורךהתקייסניפרדמיסשגוףיתכוכונת.

בהווה.המלחיסבאגוביטוישמוצאתמתמשכתבנסיגההליסאואגסהחלשניסאלף 17כ-לפני

הנסיגהבמישוריהנחשפתצאליסתצורתאתמרכיביסזאתבתקופההנסוגבאגסשנוצרוהמישקעיס

ובקידוחיס.המלחיםשבשוליהצעירים

השניסאלפי 70בהמלחיסאגומרכזשלוהטקטוניתהאגמיתבהיסטוריהיתמקדהנוכחיהסיור

המחקריסתוצאותאתמציגהסיורוצאליס.ליסאובתצורותוגיאוכימיותגיאולוגיותעדויותמתוךהאחרוונת,

החלוציותלעבודותהמתווספיסמחקריסהאחרונות,בשניסהסיורמדריךשלהמחבריסקבוצתעייישנעשו

אתנצייוהשאר(ביובפרטוצאליסליסאוותצורותבכללהמלחיסאגושלהגיאולוגיהעלוהקודמות

 Neev and Emery, 1967; Zak, 1967; Kaufman, 1970; Begin et a1. 1974; Katzשל:עבודותיהס

1993 . et a1, 1977; Katz and Kolodny, 1989; Yechieli et a1 {. הבאיס:הנושאיסיוצגובסיור

שלהאגמיתלהיסטוריההשלכותמצדה-באיזורוצאליסליסאןתצורותשלוליתולוגיהגרפיהטיסטר ) 1 (

יס-המלח.אגן

האחרונות.השניסאלפי-70בהמלחיסמרכזאיזורשלוסייסמיתטקטוניתהיסטוריה ) 2 (

מצדהבמישורהלשוןתצרות . 2

שטיין.מוטיעגנון,אמוץמרקו,שמוליקברטוב,יובלהשתתפו:במחקר

לצומתמדרוס-500כמערבה(כניסהלכבישדרומיערוץ . M-lבחתדליסאותצורתמחשופי . 1תחנה

למצדה).הכסיגה

האחדפציאסיס.שניהוגדרופרטובכלפרטיסלשלושהחולקהמצדה,מישורבאזורהנחשפתהלשוןתצורת

ומורכבהאגסבשולימופיעהשניהפציאסגבס.ושכבותודטריטוסארגוניטמלמינותבעיקרומורכבאנמי,

אתנראה . 1בתחנההאנמיות.היחידותעסהמתאצבעותסחףכמניפותשהורבדוקלסטיסמסדימנטיס

תקופתכלאתמייצגזהחתךמצדה.באיזורהאגמיתההשקעהסביבתשלהטיפוסיחתךשהינו M-lהחתך

סמרה.תצורתשלפרה-ליסאנייססדימנטיסהתחתוןבחלקוומכילהליסאו

קריטריוניס:שניעלמבוססתהחלוקה .) 2.1(איורפרטיסלשלושהמחולקתמצדהבאיזורהליסאותצורת

 . 2מצדה),מישורשלהצפוניבחלק(בעיקרנרחב;שטחפניעלהשתרעותבעלותמיפויברותיחידותזיהוי . 1

הקריטריווהתצורה.במשקעיביטוילידיובאותהלשוו,אגסמפלסעלשהשפיעואקלימיותלתקופותהתאמה

האגסשלהשוליסכלפימתעבההתיכוןהפרטלדונמה,באנס.החתךשלהיחסיהמיקוסמןמושפעהשני

בחתך.הקלסטיסהסדימנטיסריבויבנלל

ושכבותלסרוגיודטריטיוחומרארנוניטמלמינותבעיקרמורכבת ) 2.13(איור M-lבחתךליסאןתצורת

הדטריטיהחומרעונתייס.מישקעיסכנראהמייצגותוהומיימ 1-2הואהלמינותשלהאופייניהעוביגבס.

באיזורהבנוייסהבקעשולימחשופישלאירוזיהתוצרימכילהנשומותבעונותהליסאולאנסשנישטף

עקבהלשוואנסשלהעליווהמיסמגוףשקעהארנוניטוחרסיות.קרבונטיסבעיקריס-המלח,מערב

גבסושכבותקלסטיחומרשליותרעבותשכבותהקדוס.והירדןהשטפונותמיעיייבי-קרבונטאספקת
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צואלים)ליסאו(תצורותהמלחיםבאגורביעונייםמישקעים

ופליאוסייסמולוגיהאגמיתהתפתחות

יחןדחנ,,אגזל lיחןדח,אייל Jרןיטלנ,קן-תןר , lגלית,כדןיןבלנ,ברטןבמרדכינשטיין

 .אמןץנעגנןןן Jשמןאלמרקן

ירישלים.רם,געבתהעברית,בסריסההאיניכדה"א,לעדמיהמכיו . 1

שבע.בארךב-גורייו,אוניברסיסתיסביבה,לגיאילוגיההמחלקה . 2

ירישלים. , 30ישראלמלכירחובהגיאלריגי,המכיו . 3

לאחרויתפצל ) 3-1(תחניתמצדהבמישיריחלהמלחיםאגובמרכזהרביעיניתההסיסיריהלהכרתסהייר

(תחניתצלאיםבמישוריההיליקו ) 10-4(תחניתמצדהבמישירלסיאותצירת )א(סיירים:תת-לשנימכו

 :) 15-11(תחניתדרגהיבחנלצאליםבמישורההיליקו )ב( ,) 13-11

 . 1.1באיורסמימניתהסיירתחנית

~ 

בהקשרשונצרוהערבה-ירדובבקעסקסיניייםשקעים-פלייססיקוהניאיגובמשךמילאישיניםמיםגיפי

 Freund et a1., .(Dead Sea Transform) (המלחיםשלהסרנספירםהעתקלאירךהסקסיניותלתניעית

) 1981 , 1970; Garfunkel . יהסיס-המלחחבירתאתמרכיביסאלהשקעיםמילאיאשרהסדימנסיס

השתנההשוניםהמיםגיפישלוהרכבםגודלם .) 1967(זק,סריגנייחימרקרבינסיםאבפיריסים,כיללים

באיזיר.האקלימייםהתאניםלשיוניבהתאםהזמובמשך

ים-המלחעהרבהלבקעהתיכוויםמילשלחידרההמייחסתסדוםלגינתעםהתחילההמיםגיפיהסיסירית

בהרנחשפתזאתמלגינהשקעהאשרסדיםתצירת .) 1967(זק,הפלייססוקותחילתאיהפלייקובסוף

ללגינתופצלים.גירדילימיס,ימעסגסבמלח,בעיקרהמירכתבהיאמסרים.-2500לכעייבהמגיעשםסדים

ניתוקלאחרים-המלח.באגוהעיקביםהמיםגיפיאתהמלייההתימלחתביצירתמכריעתפקידסדים

סדום.לגינתשלמזאתנמוכהמליחותבעליסגיריםמיםגיפיהנידוובאיזירהתקיימיהפתיחליםהקשר

סדוםתצורתמישקעימעלהקדום.הירדויע"יבשיספינותמתיקיםמיםמכניסתהושפעואלהאגמים

 Kaufman , 1970 ; 1992 (מאוחרכפלייססיקומיערךשגילםיסמרהעמורהתציריתמישקעימצייים

. Kaufman et a1 (. המיםגיף-הלשוובאגםששקעהליסאותצורתמישקעימציייםאלהתציריתמעל

לפנישניםאלפי-17כועדאלף-70מבערךהתקייסהלשיואגסהערבה-ירדו.בבקעשהיהבייתרהגדיל

 .) Kaufman, 1970, Stein et a1. 1992; Kaufman et a1, 1992; Schramm et a1 . 1996,1999 (זמנני

הגליבלי.האקלימירבקידר-2י 3 , 4סמ.לתקיפיתמתאיםזהזמו

אולם, ) 1.2(איורבצפיוכנרתיםיעד )לחצבה(סמיךבדריםערבהמנחלנפיציםליסאותצירתמישקעי

 .בצפיודמיהגשריעדרדניםציומחנלהמלח,יםאןגבאיזורהליסךאאגםהתשרעקיומוזןמבמריבת

סבביבות ,קצרהזמובתקופתשרקינציעהלשוואגםמיפלסלשיונייעדיייתנציגהניכחיהסיירבמיסגרת
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הצפוני.בגנבהוטרוניחנתךטסהילוליטיסומוקרהיבשתיהאירוע , 1998יי,גרוזןמאי,ששעי,נסלדר

 . 29-45.עמירמוןמצפההגיאוולגית, mהחבשלהשנתיהמסיסהוריס,מדריך

, Bouuouilh - Le Jan F.G., 1980, Hydrologie des nappes d'eau superficielles de l'i1e J\ndros 

. Bahama. Dolomitisation et diagenesis de plaine d'estran en pays tropical humide 
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היחדיהשלמיוקמהאתהמציינתהמדרגה,לאורךהמכתששלהדרומיותהמצלעותעלמספסיםאכשר

החתך.סיסבבהפודגניהגירתבוךצורא.תצבירינוספות:תופעותבשתילהחביןניןתהסלקסית,

במחשוףבשיאוהנראהזהכמוסילקריס,היווצרותתחילתהנראה,ככלמציינים,התצבירים

הסביס.גבירקנטיםקסרסייסב.חלליססהילקריס.

 .הכבישבמשחןףיקימןתשאיןננוספןתתבופועתלהתמננותהמצלועתלאורךסיפןס :זונחתבהאופציה

סיכום

 :פדוגניותתופעותבמגווןמאתפיינתהגנבמזרחבצפוןהלקססיתהיהדיח

ספאודו-בדקציה.כדידעימי)ג(ידהאבש.לס.לע7ביה •

 .קמחי.לק.לקדיטמיקדיטיזציה 7בתה.ליהאבס.לעש.לב.ליה •

(שדוף?).אודגניחןמדמספיגתכתןצאהןאפןדכההחוםעווניהב.לןיהאבס.לע.הכהיית

החדסיתיתש.להאמסהןמיקדומ-אדגיםשדהבהופעת.להחבנההניתניםמפותחיםמבנים •

 .הקדקענבדןת.לעמצביעיםמר)ן r(הפ.לא

 .זוגבימ.לעוע.לזןקדקעןתע.להתפתחותהמעדייםמודבכיםפיופי.לים •

 .(ק.לקדיט)דציףאןפק.ליצידת.לדיידעמת.לכדים7חקםאשי Iהייאדכימבנהב.לעי Iגידתצבייי •

 .(ס7יקייט)יציףאןפק.ליצייתדע.להת.לדכהעשוייםצןיתצבייי •

 ..לפ.ליגןtורקיטא7ייטtו-מקטיט)(בעיקיהמוצאחtוריןתש.ל.ה7חפה

 :זהאבזורןמלסיםמאפייניסלקיטסיססדימנסיםשלוסגיסשני

זעהבצועבניתומאופיינתהלס,וצפןנהעיראהריהאזןר,בצפוןבעקירהמצוהינלחיתנוביתל m.אןב 1

ריזוקרייטס.מראה,מלב,דסדימנסריות,ססרוקסורותוהבדער

שספונייס.תבהלייכסוהובלושהסוחןלבניסרים mשגירמולחיקהמורכביםוקגנלומרסים . 2

הבןולתוקפותקאלציות,קרקעותנוצרובהןלתקופותוהקרססיפיקציההחשיפהמתקותפהמעברים

ולישב,למחצהילשבלמצחהמלחאלקיםשינןיעלמידיעםpליסריסאיפקיעםקרעקןתהתmתפ

בהאתמה.

מסורתורשימת

עמ! 54 , 79/6מ.מ.וד"חהגיאולוגי,הממןצין.נלחאזורשלהגיאולוגיה , 1980אי,אלרון

עמ! GSII25/85, 68וד"חהגיאולוגי,הממןחברון.הרידרוסשלהגיאןלוגיה , 1985שי,ןדןביניקס

היטסלקתהיחהדישלליסרקריסלקקריס,בפלקריס,פדוגנייםמיקרן-מארגיס , 1997עי,סנדלר

 • 66עמיתקציר,השירלאתי.הגיאןלןגית mהחבשלהשנתיהסמהצפןני.גנבבהרטחנית
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 . 6איור

אהדיחמיקרפסורייטת mסpטוטלמקירווקספ.מבדעמטבקמח.דמייאבתקילקקירס . 2נחתהא)

מ. IIמ 6.2 =השדהאורךיותר.הכהגווןבעלימופדריםגושיםשלוממה

יכווניותכמוחסרית,אמרגימוקסב.אורעםלמיקרווקספמבדעמבספליגויקסרס.פצלי . 2חתנה)ב

מ"מ. 3.1 =שההדאורךהקעקר.גנחתעלמעידיםוניצ,תבצולתב

המבנהניכרהערוץ.שלדהרומיבצודיהמחשוףןמשהופהדרגחלהגנלמלהחתך . 3נחתה)ג

מ. IIס 8 =הגלמלהאורךההיראריכ.

מקהוהנושקההרציףלקהקירסשלהלעיוןהערוץ.הלחקשלהצפונימצידוהמשחוף . 3חתנהד)

שלקוגנלומרסהינההלקקריסמלעההכההשהבכוימיהנ.מהטלכפיהינההשובכתנסיתמומו.

קוגנלומרסאופקית,כמעסמונח,הנוטיהוטרוניך Mהמעללקציס.דייעלמלודכשוחרים,לחויקם

גיאלווגי.פשיט-מהדינקההשוחר).הוק(מלעבלקציסהואאףהמלודכניאוגני

מארגמקוסב.אורעםלמקירווקספמבדעמבסהסלpיטת.היחהדיסיסבבהלןבהלקקריס . 4נחתהה)

מ. IIמ 6.2 =השהדאורךפחגני.לקציסידיעלשהולחופקקרערגבישלמבנההמשקףרימעים

משמרת,הכה)(אבופרלחליםשלשרתמוקסב.אורעםלמקירוקסופמדעבמבסיסהקלטיר. . 4תנחהו)

מ. IIמ 6.5 =השהדאורךשורשונים.שלמקומםאתהנראהלככ
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יותרגחלמהדיבנקהשראינוכמוממשהמוקרייםהמיסרו-רגביםשימורכדיתוךהחרסיתית

 .) 3(נחתההוקםדהמשחוףשלבלקסריס

סרםיסליהקידיעלשהלחתפםופליגויקסךסלקציסמכילשהיסלסריסנראהמיסרווקספיתבחנינה

אלהחלליםבשספים.וגםשדהבחגמתהסילסריספניעלגםמוחבניםוקדיםארוכיםחלליםהושלמה.

 .) 1997נסדלר, 'ר(ו) 6(איורשורשוניםכחלליצורתם,פיעלמפורשים,

עםהמנעגרועה.חשיפהבשללפריטה,נחסרהשלאעהב,חריסתיתשכבהמונחתהסילסריסמעל

אוסר-אדמדםבצבעססניםגירתצביריהמכיליםאוסרבצבעמסיבייםפצליםחשוף.לאהסילסריס

חומותוגלבולותרגבימבנהבלעייטפויסיםפליגויקסךספצלימופיעיםמעליהםהחסרית.מלעמופיעים

מחסקד.למקחרמחמתוהןפוענחולאדעייןאכןהפחגניהרצףתולחתגדולות.

 • 5תחנה

 1530/0391נ'צ'הדגלוהמכתשפתח-חתירהרכס

חנצותםחתירה,נלחלאורךהכבישבצדהנפרשיהוהדחמרתשלהמלאמהחתךחלסהואזהמחשוף

גירמלע . Lewy) , 1990אצלר'התחךשלמלא(שרוטסהגחלהמתכששלהדרום-מזריחהאגףאת

ומעליוליתוגרפיגירשלכמסרנצר)תצורתשל 1(מפרסנותרשבהטתצורתשלברוסידיטםעשירמסיבי

גבווניוהעליוןרגביומבנהבהיראפורבצבע:התתחוןלחסיםשניבהומונחביםפצליםשכבתמונחת

דולומיסייםירסרסיםלפצליםהמשתנהחרסיתידולומיסמונחהפצלים.מעלעלעליומבנהירסרסאוסר

 .פריךלןבנירשמעליהם

של Btאופסישניהנראה,כלכהמייגצים,פליגוקסריסמפצליןכ,רסאםאכן,בנויההסלססיתהיחידה

עוסבים.פרופליים

 6תחנה

 1111/0403נ'צ'הקטוהמתכשפתח-צחרהקמר

מצומצםאכןשעובייההסלססיתהיחהדיאתבמלואהחשפההססן,למכתשבכניהסהכביש,הרחתב

לאוראולם, ,) 1980(אלרון,וקכגנלומרסבעברתואחסמויכםומחשופיםזהמשחוף Jמ 1.5כ-יסחית,

עםג(ירשבהטתצורת:מעללכהןלהחתךאתלאתרניןתהסלpסית,היחהדיעלכהעדלנוהידוע

חסריתוביניהםצופפיםם-אדמדם mגירמגושיהבנויפלאוסולועליובלויגירמונחצור)תצבירי

מונחיםם-אוסר mגבווניפצליםסוגנלומרס.שכלמראההפחגניוגלירהבלויגלירלבנה.פליגוסריקס

גבגחיסרתי.מיסרווקגנלומרסשלשכהבומעליהצבעוניתל mאןב,מעליהםהתחתוןהפלאוסולעל

היהדיחגבגנמאצסמיכיםחבתיכםלןב.גירמינחולעהימים mפצליםשלהקדשכבההיחיהד

חולי.מיסרוסיגנלומרסהסלסטית



רךהקלססיתהיחדיהשלהחתךריב . 4חתנההסילקריס,מחשיףשלעמידיליתיליגיחתך . 5אייר

סרי.לסלעלהגיעניןתלא(דרדר)תלטיסשלסיכייבשלאךיחסריתי,
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 כKafiiהמרמיוגבליל ) 1998ואחרים,נסלדר 'ר(הרמוןאנזורכמוף, mהעדהקוגנלומרסהרבדתהגיעה

1992 • Sandler &(. 

רציףקלקריסכולולהיותהופךהמורכבהפרופליאכשרפציאלישינוימגתלההערוץשלהצפוניבצד

הרגביהממהלעמעידיםשירותזוויותבעליייתפרים"שלהופהע .)ד 6(איורלשבירהניןתשאינוונוקשה

זהבצדהעליוןהוקגנלומרסתבפרים.שכרידיםונותרהלכילהולחפההחסריתהקרקע.שלהמקורי

בחמהצולב,בשמבגםלהיחבןניןתמיקרווקגנלומרס.דכידעמעלהכלפיחלוקיושלהדיוקקתמראה

קבצהמקר).נלחצמע,(הרהתיטסלקהיהדיחגבגמקירווקגנלומרסמופעיבהםאחריםלחתכים

הואאףהמלודכניאוגני,וקגנלומרסהוטרוניהוקגנלומרסלעישירותמונחהמחשוףשלהצפוני

וגיווןיותרגדוליםלחויקםהניאוגנילוקגנלומרסהישיר.הכמשכוראשוןבמבסונראהבקלציס,

הוטרוני.לזהמאשריותררבליתולוגי

א. :היבסיםבשניהקלססיתהיחדיהשלהיחעיםהחתכיםלכלבהשוואהבמינוייחדאכןהחתך

הלקקריס.ההתפרnתת.שלודרגתב.העוביהוקגנלומרס.שלהכפולהההופעה

ןמר mשולחנוקתחבך,שוניםבמוקמותגלמלות,בשתינבקד ) 4(איורהיציביםהאיזווטפיםהרכב

מעסאחתגלבולה,אכשרוהחמצןהפחמןשלזההמגמהמראיםבהרכב.השינוייםהעליוןהקוגנלומרס

החמןצ,כצפוי.הימיים,הגיריםשלמזהבשתיהןקלהחפמןהרכבהוסידות.בשנימהשנייהלקהיותר

הימייםהגיירםשלמזהכדבאוזהההרכמהתחתונהגבלמהלאךהעליונהגבלבולהקלזאת,לעומת

במהלךסביתבייםשינוייםעלמצביעיםהגלבולותשתיביןההבלדים .) 1(חתנהערדחבתךשהוחבןכפי

ההאתיידות.ובמדיתביובשאוהגלמלות,שלההיווצרותובעומקהקרקעבעוביכמוהיבשתיתהתקופה

ווקגנלומרספלאןסןלבמחשופילהתמןכדכימסרים,מאותכמהמזרח,לצפון:הליהכזובנחתהאופציה

הטסלpית.היחהדישללאלוחמיםשהדמאפייניבעליניאוגניים

 • 4תחנה

 ) 5(יאור 1552/0450צ'נ'הסילקריסמחשוף-חתירהרכס

היחידהשלחתך,נחשףהקמרשלהתלולאנגףהואאףהמתתחרחמה,בערוץיותרדרומהמעס

מלאה.אינהאכןהחתךשלהשחיפההוקדם.ןמהליתולוגייםבפריטוהשונההקסליטת

כ-בעובילןבגירשכתבמונחתנוחלרי,מראהלוהקנתההוטרוניתשהבליה , 1פרסשלהבלויהגירעל

הןאךף, mסאכןהמשחוףס"מ. 5כ-רעבביאפורצורשכתבומלעיהדומהשדההופעתבעלמ' 1.5

המצביעיםלבנה(פליגויקסרס)חסריתשלשרידיםנראיםבצורוהןהנודולריהגירשלהעליונהבשכהב

,הגירכלומרהסלקיטת.היהדיחשלאחריםבמשחופיםכמוחיסרתימסרסקיבתוךשהתחתפוכךעל

חבבינהגםלהיווכחשניןתכפיבהאתמה,וסילקריס,קלקריס ,פדוגנייםהינםוהצורהעליון

אנרץ.המתוארהראשוןpליסהריסזהיהודיע,כלכשקפים.שלמיקרוסקיפית

דמויימארגיםאקראיתפזוריםמלמראהאחדימיקחספריסשלהיאהפדוגניהגירשלהססקסורה

עלנוצריםהמארגים .)ה 6(איוראחידםמילימסריםשלמהדיבנקהרגולרייםלאקויםבצדמרובעים

הקרעקפלזמתאתהחליףהקלציסיותר.גיסםקלציסגבבישיאוחבסריתמלאיםסדקיםידי
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אתמבטאיםהפציאלים.השי(ןיים 1נחתההןאדי,מחשןףשלעמןדיןאיזוטןפיליתןלןגיחתך . 4איןר

היציביםהאיזןוטפיםרתנ(יהתחך.שלשמאלבצדהדרןמיהמשחןףואתימיןמצדהצפן(יהמשחןף

 • PDBל-ביסחהינם
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חתבליההצטברושםיבשתישעקלעמלמדשניהסשלהשדעתיהאופייטסלjכiסת.היהדיחשללהתעמת

תאניסהימית.ההצפההתקדמותדכיותךיסבמייזולחגיןהתמאלמןכואלחרהישבתייס,ידסחמניטס

שלונשניתזרת mהלרדבהגרמולחיופת,ונחתפתהנסגרתקנטהגלונההיווצרותאו-יטלד'ייס mוספ

הרביעוןןמחמותחלומייטזציהסביםתגיירס.הורודבשםרציףימימשטרשללוניכןדעחולמייטס

לאחרונההציעו ) u1996) Moss & Tucker .(Boח ,oui1h 1980 (טחפייסקרמניטיסאבייסותאח

צרתפ.בדרום-מזרחהתימןהקרןקיטןשלפכלטופרמהטרסנגחיסרמבהלךלחלומייטזצהימגננון

 • 3תנחה

 ) 4(יאור 1557/0461צ'נ'הונוקגמולרסהלקקירסמחשוף-תחיהרברס

של(הדחם-מזרחי)התלולאבגףהמחתתרטקןעחץשלצידדומשניןאכנשחתפהיטסלpתהיהדיח

שלעהבמצוקלעזח).מחושףלשדוקמםיוסרפבמםינשחלפועטלתתוקיןניחןןאכמחצןייןצינח(י mתחיקמר

 1פרטשרדייחנראהכלכהקד,גירשכתבמונתחגגבו,צורותריכזימיסבישמבלעבשבחט,תצורת

חתכישלשונהלהופהעגורמיסטללוייסשניוייסחיטסלpת.חיהדיח,ומלעיינצרתצירתשלחגחע

 . 0רי mשלnבייקסיימשי'ץב'לpקירטחדרומיחתחךסיסבבחערוץ.צדדימשניחסלpטיתהיחדיה

פאללוסוהניוהתחךסיסבהבסרמהל)שנרמחצתבולחםיק,קמרד(חסאחריסלתחיכסהשייאה

היהחנוכחישהחתךכךלעמבציהע ,) 1998ואחריס,(לדנסרריס mש 0לחויקייצפיס"שמחיסרתי

השחוריסהלחוקיסלכ,ךהבאתס . }1)א(ופקרציףאוקפיצירתידכדעלpקזיטירצהישערבלנפיכמותס

דכיתוךבקרקעשנעוחרפופילסיסבשלהחכהחגירלסעשרידיחסאאלפלוביאלייס,לחויקסאינסאכן

חחיסרתית.חהסאמשלוהרטהביימשחתליך

 0לחקודררד,גירשלרגולרייסאלגושיסעסלממיספצילסחמוהישהבכמונתחחסיסבמלע

הינסהגירגושישמתחתיו.לזהאמוחרקעקרמפרופלישנורת Bkאופקהיאזושהבכלזה.זהרביס mמ

האופייקלחת.התלודכתידכדעהקעקרהתmתפתמבלהךוגולדחשלמג(לולם)תפחגנםייתיבצריס

כמעטחינההפחגניתהחיסרת . 0ושבפpי)ג 6א(יורמלושטתדיודבגמתמוןחבחגלםלחשלההיראריכ

 0חלקחכיס,צורתבצבירילהחביןניןתרציףהפחגניהגירהבסבמוקמותלפיגויקסךט. 100%

הגלםלות.בין 0סיקדממלאיסאניכת,אבורייגטציח 0ולחקאופתיקאבוריניטצהי

בלpציטיחטבמולידכסהבירגירויקולחירס mשלחויקסשליטיסופוקגנלומרטמונחזושהבכמלע

שלפרופליהמייגצ , Bkאופקלכומר,ןpלגנולמרט,שמחתתלזוחמחשהבכןקחגנלומרטמלעפחגני.

היטפוסי.המראהבלעןקבגנלומטרמהסרכזושהבכגס.תפסונקעקר

סיסבבכמוהיבשתי,האירועליחתבתנוצרואשרהקרעקותשל mהבסא mרoי mהשהלחויקסמוקר

ןמרגיל,יחברגצרגירמללהשטח,פגיבתיילתיציראתהיוליבםילחנ . 1ותבנחההגויחכהתחך

 , 0אחדימבקומות . 0אבפיקיה ) salt and pepper pa נttemמבוערבאותסוהרחובהקרוהבסהביהב
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תחנה%.

)נ(יארו 1506/0725נ'צ'בריח)(דוחנבסיםמצחתב

אכןך Mשהאאלחלומיס,מכיייתותכאצהמאלמתיתהיאהלקססיתהיחדיnשלהחשיפהאכןגס

הלריכבגיןתמהסהחתךשלשוגיסיקלחסנשחפםיהמחצחבשלשוניסאבתריסמביוחד.ועבהמגוון

עסהלבויהגירשלהגמעאבתקי.גירשלהשדעמשמופיעהלבויגירהינוך Mהסבסימלא.חתך

הואאסבחרשלאאגיכדחגמעבנוסףהמללתאחתבנוקחדחברהבצורהנחשףשמעליוהפצליס

צביעס,בלשלנויבמיטפסולוחאןבשתבכמותחנפחצליסמלע .קיטסרשעקשלקיראוקןטשברמישור

חלומיס.שובכתת mמונהחולאןבעלהמחצחב.שלהדרומיבצדעוביהימבלואהנחשפת

ותךמאלה,כמעסמיקיייטזציהשערבכמימיקחןpספיתיחבבנהמגתהלהקמח,דמויהאקבתי,הגיר

פחגני.לקקייסשלחיחועתההופחעמצורות Mאזויח .)א 6נאויריותרחכיסגושיסשלמבנהיצירת

החכהלצבעסהוחתדיבחגמתזהמוסגגנושיסלהיחבןגיןתליחשליםמצופןבמשחוףחמהבהופעה

 .לבןבנקמיחמסירסקותבךהמלס

ניחבבהשנפקיס.וגסשחדדיבחגמתגסהמגתלהחבררגבימבנהלעבפלאווסלהינההפצליסשכתב

מחסריתמורכבהפלאווסל .ב) 6מגחתא(יורלקרועקתהאופייגייסאמרגיסמגתליסמיקרומורפולוגית

פליגויקסרסביעקרמליכההחיסרתקרמגיטים.מינרליםממגווגדעריםחוליוקורץגרגרייממעס

נדעראחםיר,תחניכםהשיכחקאלצי,אופקואליו Btאופקשזהולהניחסיבראלייס.ומעס ) 90-95% (

מוגבירם.שיטחפמתאניכתואצהאכן

בכלכמימסיביתשהיגהגמלהוירתמקךקחתשיחבנהאלאמגנה,לאכורהל mהאלןבמנקיםהצביעם

קרמגייטםתציבייםמופזירםל mהאבןבהסלקיטת.היחהדילשהאחריםהודיעיםהמחשופים

שריזוקרייטםמאחר(=ריזוקרייטם).שושריםסביבקרמנסהצסרבותשלכתוצרהגראיםמוארכים

שהםהלגיחסיבר ,) 1998ואחיים,נסנלדרעחבל mאןבחבתךגותפסבמחצחבגםמופיעיםאכלה

המעטקתבמלתלקשינוימראהל mאןבמדגמישלושהשלגתולומסריתאנליזהגנילם.סורוניים

ן.ג mמ-השיכחהגרגרגבדולקלהעלייהחלהמבקביל . 93%ול- 8OCVoל- 74%מ-חבתךהעליהעםהחולי

פליגויקסרסשעויוא mאמחרחןפויאצניחול mהאןבסיסבבהחיסריתהמקעטהרכב . 250ן.גmל- 177

פילגויקסרס,החולאבןבנמאצהלאיטסלקחתהידיחהשלהאחריםהמשחופיםבלכלןב.וצבעובלבד

במהלעאיליס.ומטעאלייסמס-טיטp,החיסרתיהמאסףסללהחלואןבסיסבמלעעקבות.למעס

היטסלקת.היחיחדשלל mהאלןבהאופייניהניוזהמאסףעקירי.כמיגרלקאוליניסמתווסףהחתך

ידילעמוקמיליסדשלותפחעמגתליתעירא,הרישלצופגייםבמשחופים,כמואכןהמחשופיםאבדח

גםגמאצהזותוהעפהלוח.אבןבוקורצטישלנסיטמסרםישעחתכמהבוקסרגושיםהיוצרתיסלהקו

בירושלים.תבלפיותלמשל,אחרים,פסוריםמבוקמות

גרגייבצדיוהדרלייםחלימיסגבשיימליכותהיטסלקת,היחדיהמלעהחתתונות,החלומיסשכמת

מופתועיאלהשובכתמלעלבוי.מראהבלעותילגרפיגירשלשחבנמופיחעביניהןוחיסרות.קוורץ

 ) r planar tטe extנפלניית mמסpטוטותכאצהמבוידחושקהמיסיבחולמיסשלעמתשובכתמפסר

ומקבילמוקמיהניוןאכהעחבהולחמייטהרצףגחםיל.גבישיםשל ) ,Sibley & Gregg 1987נ
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אוזהבמגווןהקלסטיתהיהדיחאתלאתרניןתחשוףהמוסיםהסטרטיגרפיהמתוחשטמוקםבלכ

תופעות.שלאחר

אתהמאפייניםהגלילייםהאניכיםהחלליםונדעריםמתונותהקסרטותפעותהנוכחייסהוראבזור

דכיבלריהגירשלהלעויןהלחקבהםמוקמותשינםיתשלים.אזררואתהמרמיהצפוניהגנבמחשרפי

חלליםעםמוקמרתרישנםלהןל)ריהקטן,המכתשער,ד(מחשרףוקגנלרמרטארובקציהשלמראה

הקטן).המתכששלהתולל(האגףלבבדרידרדרםנטקים

 • 1תחנה

 ) 2(אירו 172610719צ'נ'הכבישתחך-עדר

די mייסלעיםמרצףנצרתצורתשל 1פרטעשוינוספים)אזוריםבכמה(כמועיראוהריעדראבזור

בעוביליתוגרפיבוילpסיטגירומלעיומי, 1כ-בעובילוויחגירמלעיומי, 2-6שעוביוייאפוניםייגירהמלל

אתשגדעהוהאררזיההשחיפהלאחר,שהתחתפמתוןבתליטפניעלמונחתהלpסיטתהיחהדי Jמ 2כ-

יםהכבישבצדאנכייקרשלחציבההוא 1נחתהשלהמשחוף .) 1985(וחביניקס,שונהבמדיה 1פרט

ומתבלהההולךגירשיסבבסרקרקעפרופילדייעלבעיקרהסלpטיתהיחדיהמיוגצתוטערד-המלח

 .המתוןהתבליטאחראכןלעוקבניןתהאנכיתלחציבההרחתקדהקי.פצליםשכתבוגגומלעהלכפי

הקלסטיתליחידהמחתתהמונחלגירהאופייניתותפעהמאד,כההצבעואולםהלווחיהגירהינוהגיר

אורגניחומרספיגתשלתכוצאההתכההשהגירהיאההנחהסדע).הר(למשל,הגירביטפוסתלותללא

 ,Sandler, 1996; Shinn & Lidz 1988 (השחוריםהחלויקםשלהמוקרוהינושרוף,מראהקעקרי,

1984 , Strasser ( ייןקבגנלומרטהמופיעיםm יוגצהקיטסלתליהדיחיד)אחרו)ת.נחתבות

ורדרידםלpציטתצביריהלמל Btkולאופק Cלאופקגיריאבמלסעהדרגתימעברמללהקעקרפתפלי

היחידהלגגמימתחת-1כבעומקלכ,ךבנוסףמוהכה.אבלסעשלושרידיםסיימ 0.5כ-שלגבולד

(הימי).האבגיראתהמלכדפדוגנילpציטשלבצורהייחויד Bkאופקמופיעהיטסלpת,

(בעובידקהלשוןמונחתהקרקעמעללבנבנה.פליגורסקיטעשויההפרופילאורךלכלהפדוגניתהחסרית

הקרקעאtווהלשוןמעלהמשחוף.בוטוחהנלעמתאוקרבצבעליים mפצליםשלפסורים)נסיטמטירם

גיר.שכבותשלרצףמונחומעליוצההבבחסריתילחלומיטהמשתנההכהחלומיטשלשהבכמונתח

שליותרקלהרכב(התצבירים)הפדוגנישגלירמראה 2)(איורזהחבתךיציביםאיזווטפיםשלאנליזה

ח-תחמוצתמתתמתתכרצאהצפוייםאכלהילקםעריכםרמתחת.מלעהימייםגביירםמאשרפחןמ

ובמיוחדהצמחי,החפמןמתים.צמיחםשלומהתפרוקתחייםצמחיסשלמנשימההנוצרקבעקרהחפןמ

החמןצשלהאיזוטופיההרכבזאת,לעומתהימי.לזהייסחתמאדקלאז,ששלטו C3מיטפרסצמיחסשל

כבדיסעריכםהאסומתחת.מעלגביריסמאשריותרכדבהמטאוריס,המיסהרכבאתהמשקףהפדוגני,

אתלאהמשקפיסהימייסהגיריסערכילעומתלמחצההצחיחאבלpיסמהאתידיותנרבעיסאלהייסחת

 .בבדיקהכעתנמצאתזושאלהיותר!גשוםאבלpיםאךמתוקיסמיסשלדיאגנזהאאלהימיעהרך
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מחשופים-.עיגוליםומספריהיהסיורחתנות-.כוכניםותחנותיוהסיורמסלולשלמיקוםמפת . 1איור

רציפיםמחשופיםשלאזורעירא,הרי-גדולה.אליפסהאנזןרהסלpטיתהיהדיחשלאחריסודיעיס

למדי.
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הסורוניהיבשתילאירעוסמנים-קלסטייםוסידמנטיםקרקעתו

הנבגבצפןו-זמרח

סדנלרעמיר

 95501יורשליםנ, Oישרלאלמיכ,רח'הגיולואגיהמןוכ

השנהןמרמוןמבצהפהשנתיהמסשלריסהריסמבדירך Zמוסיסלורוהשלמההמשךמהווהזהיסור

 , 0ואחירלדנס(רהצופניהגנבמברסנטותוותועפתהרטחנתיהתיטסלקהיהדיחאתהשציגשעהרב

וכללותהוקםד,ריסהרשלאמלושונותהנחתות,יקבצור.ןאכומואבזהה,הגיאולוגיהעקר .) 1998

שלזהלאזורידות mייותפעותבצדהצופני,גנבבהיטסלקתהיהדיחמשחופיללכמשותפיםמאפייניס

 .) 1(ארירגנהבמזרחצפון

מאוב

נרחביבשתמדףהרמוןאלזורשמצופןשהטחההיהאמצעיוהרטחןהמוקםדהרטחןתבקוופת

צניפםיגאןהתעמקלרמוןמדרוס . 0טמיטי nואירס mומעסידחרסמיסשלגיירסבקיערמשהרוודב

ומעסלומיט, nריתר, 0עמויקומיסידס mמיסשלגיירספצליס, , 0ארי mבעקירהורודבשמשעת-

יותרמורסהצופנישכהגנבלרמוןמצפוןהאץרשלייסחתהתרוממותלחההאמצעיהרטחו.מבהלךגסב

וסהירת.השקתיקלמוסשקרההילאזןלתהחממןתהאץר.יקלחשארמשארריתרממשוךןלזמן

דסרלפיהאביס,אליחיעסשגרמןיבשתייסתאניסזהאבזןרשרחשניסאלפיאמןתמכהמבשך

אבפיקילות mהרתרב ;חודיאליןתקעקרותהתmתפמבהלמאשרקסריטתלביה:התליךהרתשחןתס

פשיטלעאקלצירוסיטרלמיטפסוקעקררתהתmתפתשלהםףההצהפבפשיטוחסריותרחביסנהרות

לסהעיםמלכולןוחנפיס.אבפייקהסוקגנלומיטרסןהרתרבאסבבלחנישופטנית;זרימהההצהפ

רדעהרמרןאמזורזוידיחהאחרלעוקבניןתהסלקיטת.היהדיחמוכנהזומתוקפהשנותרוהיבשתייס

גלמלהצפןן·

בנרי a(נצרהתצןרהשלהרתחתןהפרסנצר.מתוצרתלחקהיטסלןכתהיחהדימהרןההצופניגנבב

מריהרהיא , 11נצרפרסאתמהרןההסלקיטתהיהדיחהכה.צןרתלידיכמןנופצםישןנםיגמיםיר

היהדיחמןתחנ 1נצרפרטגדן)ע =(סחרהבסמבוקמןתהבמשך).פחס(ריל mןמאןבמפצליסבקיער

הוכללרס'לבתןגרפי,ללכבדרךמשר,בכגמירמןי mנצרפטרשהטב.תצןרתלעיש'חתתיטסלקה

היחהדימעלישירןתאידחסמבוקמותמןפיעטמיט nחסידיטס.עבקיראמרמיס,שעיריאופיקס

 . 0לרמיטיי nפצליסאומ>דדסיק(עסחיסרתילרמיס nשליבנייסשככמתריבסןמבוקמותיטסלקהת

צחר.יקיסזהבפרסגס

רמהיהיאמי. 10מ-לירתרועדספרריסמנסיטמסריסמברחבמשתנההסלקתיטיההדיחלשעובייה

לקקריטככןללפצליס :חבתךהןפעתסדסרלפיהאביס,הליותלוגייסמהמריכביסיותראואמדח

לומייט. nאר m ;מקירןוקגנטמרס)(אוררוקגנטמרט ;נןבימיטסופל mאןב ;קליס'וטיר)
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המיצרגעבת

ערגה,בכיפתסכמתירוחבחתך : 4איור
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נביעתתחילתאתאיפשרבמרכזהמישאשתצןרתאקןיפרלחשיפתעדערגהכיפתגידןעלסיכום,

המפלסטרןןרטיןהצעיריס.הטרןןרטיניסןאתהעליןןהמפלסטרןןרטיןאתשהרבידןהמעיינןת

חבןרתעירב,טקיה,תצןרןתמחשןפיאתכןללהכיפהשלהגידןעממישןרגדןליסחלקיסכסיההעליןן

לקימןט.קשןרזהןמעברןיתכןטרןןרטיןמכןןלאחראגמיגירשקעבתחילהןערבה.חצבהעדבת,

שמעלין.הטרןןרטיןחתךןאתהגדיןעמשטחאתקימטשנה-780,000למאןחרשגילןחלשקימןט

ןדמןימעגליססבקןןנטיעמקיצרהשנה-200,000כלפניסטרייקעמקיןיצירתהתחתרןתפאזת

ןשסהעמקתחתיתאלנדדןמישאש-עירבהמגעלאןרךשנבעןהמעיינןתערגה.כיפתבתןךמכתש

בתןךצריסערןציסיצרההןלןקןשגילהנןספתהתחתרןתהבינייס.מפלסטרןןרטיןאתהרבידן

התחתןן.המפלסטרןןרטיןשקעןבהסהבינייסמפלסןטרןןרטיןהעמקקרקעית

ספרותרשימת

עבןדתןגיאןכימיה.פטרןגרפיהסטרטיגרפיה,ןהמרכזית:הצפןניתבערבהטרןןרטיניס . 1998 ,.לאנמר,
עמ.' 105ירןשליס.העברית,האןניבסריטהמןסמ,ך

האןניברסיטהמןסמ,ךעבןדתצןפר.ןרמתיהבעיןבאזןרהערבהשןלישלהגיאןלןגיה . 1979 ,.עאידלמן,
עמ.' 29ירןשליס.העברית,

המכןןעמר.הר : 21גיליןן . 1:100,000ישראל,שלהגיאןלןגיתהמפה . 1954 ,.עןפרןמן, ,.יןב-תןר,

ישראל.שלהגיאןלןגי
 .טרןןרטיןלמשקעיהדגשתןךהחןלהעמקןצפןןהבניאסרמתשלהגיאןלןגיה . 1985 ,.אהיימן,

עמ.' 155ירןשליס.העברית,האןניבסריטהמןסמ,ךעבןדת

מןסמ,ךעבןדתחצבה.אזןרמחמל,ןאנטיקליתנהערבהבקעצפןןשלהגיאןלןגיה . 1987 ,.ייחיאלי,
עמי. 94ירןשליס.העברית,האןניברסיטה

הגיאןלןגיהמכןןהמרכזית.בערבההתהןסמישלהגיאןכימיה . 1996 ,.לןהליץ,ע.ביין, ,.ייחיאלי,

עמי. GSI. 30 / 30/96דןייחהישראלי,
הכיכר,נאןת : IV-19גיליןן . 1:50,000ישראל,שלגאןלןגיתמפה . 1994 ,.עןסנהא.אלרןן, ,.ייחיאל,י

הישראלי.הגיאןלןגיהמכןן

עמי. 96ירןשליס.העברית,האןניברסיטהמןסמ,ךעבןדתמנןחה.רכסשלהגיאןלןגיה . 1967 ,.עסקל,
ןבערבה.בנגבחצבהלתצןרתחדשהסטרטיגרפיתחלןקה . 1997 ,.יןברטןב,א.פריזלנדר, ,.רקלבן,

 . 78עמיהישראלית.הגיאןלןגיתהחברהכנס

Kronfeld, J. and Livnat A., 1987. U -series dating of rift valley travertines and lacustrine 
. re, 84 p uזc uזdeposits. Tel A viv Univ., Ministry of Energy and Infras 

Livnat, A. and Kronfeld, J., 1985. Paleoclimatic implication of U-series dates for lake 
: 24 ,. sediments and travertines in the Arava Rift Valley, Israel. Quatemary Res 

. 164-172 
Sneh, A., 1972. The geology of the Hazeva basin. Isr. Geol. Surv. Rep. ODI4I67,35 

. p 
: 31 , Sneh, A., 1982. Quaternary of the northwestern Arava, Israel. Isr. J. Earth Sci 

. 9-16 
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- ) 1682/0041 .צ.נ(יהבעיןלמחנהמצפוןהעפרדרד- 4מס'תחנה
התחתוןהמפלסטרוורטין

התחתןן.המפלסטרןןרטיןשלכתמיםמןפיעיםערגהלכיפתהערבהמכבישהמןבילהלדרךמצפןן

העתיקהטרוןרטיניםחתךלתוךהחתוריםהסוברצנטייםהערוציםקרקעיתאתמכסהזהטרוורטין

יהב.עיןשלהעליוןהמפלסטרןןרטיןלתוךהערוץחתורזהבמקרהמהם.

בשוליההמצוייהבעיןשלהעליוןהמפלסבטרוורטיןלהבחיןניתןמהדרךדרומהבתצפית

והלאה.הכיפהמןנטויהטרוורטיןרחל.כיפתשלהמזרחיים

- ) 1615/0050 .צ.נ(ערגהכיפת- 5מס'תחנה
 12)(איורצעירהוטקטוניקההמעיינותהנוף,התפתחות
בשימורהןהערבהבשוליהמעיינותומשקעיהמעיינןתרובלהתפתחןתמןדלמשמשתערגהכיפת

המצומצם.בשטחהוהןמחשופיהשלהטוב

 : aתחנה
איטקיה.תצןרתןעל mעבחבורתעלזןיתיתהתאמהבאיכאןמונחהעליוןהמפלסטרןורטין

לכיןןןהליכהכדיתןךרחל.ןכיפתערגהכיפתשלהמבניםאתהגןדעגידןעמשטחהיאההתאמה

עלהתאמהבאימונחהעליןןהמפלסבטרןןרטיןנבחיןו bתחנההכיפהובאזןרביןתרהגבןהההנקןדה

 .) 4(איורערבהתצורתןעלחצבהתצורת

 : bתחנה
הטןבההחשיפההטרןןרטין.מפלסישלןשתכולללפרטיןוערגהכיפתבמבנהנצפהזןבתחנה

פרןט(ראההנןףןהתפתחןתהכיפההתפתחןתשלניתןחמאפשרהטרןורטיניותהיחידןתןשימןר

 .) 12ו 10ו 4ו 3ןאיןריםהכיפןתהיסטןרייתבפרק

ו 218ו OOOדוגמאןת:בשלןשןליבתנקרןנפלדידיעלערגהבכיפתתןארךהעליןןהטרןןרטין

OOO ו- 228וOOO ל-אחתבדןגמאתןארךהבינייםמפלסטרןןרטיןשנהו < 300וOOO שנה. 111ו

המפלסטרןורטיןחןם.טרןןרטיןמןנחשעליולבןאגמימגירבנןיכאןהעליןןהמפלסטרוןרטין

מחייבאגמיהחתךשלהתחתוןשחלקוהעובדהעצם .-15°כעדצפןןלכיווןזובנקודהנטויהעליון

בנקןדההעליןןהמפלסבטרוןרטיןשנמצאמגנטיהיפוךאןפקי.במצבהרבדתןלאחרארעשהקימוט

שנה. 780ו OOOמ-עתיקהעליןןהמפלסטרןורטיןסביסכימעידזן

בכיפהשמדןברכיןןןסטרייקעמקאןמכתשלהתפתחןתמצןיןמןדלמשמשתערגהכיפת

הניתניםרכיםסלעיםןבמרכזהקשיםסלעים({שיריןו'בנןיהחיצונישחלקהגדןעהסטרןקטןראלית

טרןןרטיןשלבבןלדריםנבחיןערגהכיפתשבמרכזהבקעהלתןךירידהכדיתוךמהירה.לסחיפה

ליצירת ) in-situ (במקןםריסןקשעברןצמחיםטרןןרטיןלעדשותדןגמאןתןבהםהעליןןהמפלס

דטריטי.טרוןרטין

 : Cבתחנה

הכיפה.גלעיןאתהמקיףהסטרייקעמקבמרכזקשהדרגשבןנההבינייםמפלסטרןורטין

טרוןרטיןלתןךהחתוריםקטניםומפליםערוציםכציפויהתחתןוהמפלסטרוורטיומופיעבמקומות

הביניים.מפלס
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 : Cתחנה

מבנהזהוהצמחים.טרוורטיודרגשמבנהבבירורמופיעהמצודהגבעתשלהצפוניבחלקה

חוצותהשכבותאתטרוורטיני.ודטריטוספלאואידיםשכבותעםלחילופיןאצותמשטחישלמשוכב

המעברידיהן.עלוכוסוהאצותמשטחימתוךשהזדקרוצמחיםהמייצגותצמחיותסטרוקטורות

במרכיבוירידההצמחיםטרוורטיןמרכיבבעלייתמלווהלגגוהבינייםטרוורטיןחתךמתחתית

הדטריטיהטרוורטיןתבוךצמחיםטרוורטיןעדשותבהופעתמתבטאזהדברהדטריטי.הטרוורטין

משוכב.צמחיםטרוורטיושלרציפהשכבהלקבלתעדוהתרבותם

!l..illבש: 

טרוורטיןהצמחים,טרוורטיןדרגשלכיסוימתחתמופיעהערוץשלהדרומיהמצוקלאורך

שמצפון(בגבעההערוץשלהצפוניעברוכלפיאינטראקלאסטי.לטרוורטיןלטרליתשמשתנהדטריטי

גביעלהמונחהחתךסביסנחשףזהבמקוםחווארי;לטרוורטיןהדטריטיהטרוורטיןמשתנהלערוץ)

שםמישאש,תצורתגגשלהפוספוריטפרטגביעלהחתךסביסמופיעהערוציםבמעלהעורב.תצורת

רצנטיות.נביעותגםמופיעות

 : eתחנה
מופיעומתחתיוקשהצמחיםטרוורטיןדרגשמופיעהמשארגבעתשלהצפונישבמדרוןבצניר

הדטריטיהטרוורטיןתבוךעירב.תצורתלתוךארוזיביתבליטשממלאגרגרדקדטריטיטרוורטין

עדינות.צימחיותסטרוקטורותמופיעות

f..m.mכ.: 
הביניים,מפלסבטרוורטיןוהמכוסותרב Iעתצורתשלקירטוןהבנויותמשארגבעותשתיבין

החתורסהוברצנטיהערוץתחתיתאתמצפההואהתחתון.המפלסטרוורטיןהערוץבקרקעיתמופיע

הביניים.מפלסלתוך

 : gתחנה

האמה .) self built canal (טבעיתטרוורטיןאמתמתפתלתהרצנטיהערוץקרקעיתגביעל

גובהה.לכלהאמהחתךאתהמלוותהקעורותהטרוורטיןשכבותמעידותכךועלבנויהאמהאיננה

האפיק.הגבהתכדיתוךהזרימהבאפיקטרוורטיןהרבדתעלמעידזהדבר

חצבהבטרוורטיותופעות- ) 1649/9979 .צ.נ(שביהסינקלינת- 3מס'תחנה

הזמו)זאתיאפשראםנבקרזז(תבחנה

משתייךהחתךמ.י 15עדשלבעוביטרוורטיניםחתךחושףסהינקלינהבמרכזהעוברהנחלערוץ

טרוורטיןהינוהטרוורטיןקונגלומרט.לוומתחתאדומהחולאבןמופיעהמעליוחצבה,לתצורת

משוכבותקלציטבמעטפותנחלוחלוקיאורגניותסטרוקטורותעוטףאשרגבישגססטרומטוליטי

נפוציםבחתך.פזוריםאצתיותוסטרוקטורותיםליטומטוסטרפלואידים,אונקואידים,ביותר.עבות

העליוןלחלקוכצמנטמשמשהטרוורטיןועלים.ענפיםסביבשנוצרוצילינדרייםאונקואידיםבעיקר

טרוורטיןשברימופיעיםהחתךשבסביסהדטריטיבטרוורטיןהחתך.שבסביסהקונגלומרטשל

רקריסטליזציהשלתוצראיננוהגבישגסהנאומורפיהקלציטכישמעידיםגבישגססטרומטוליטי

דמויותסטרוקטורותמציאותהגסים,החלוקיםתכולתהטרוורטין,שלהגדולההשתרעותומאוחרת.

פלוביאליתמערכתעלמעידיםעלים,רחביעציםמאובניוריבוימפלים,קיוםעלהמעידותסטלגטיטים

גבוהה.שפיעהבעלימעיינותנבעובה

הלוליםצופר.מושבשלהלוליםפניעלנחלוףהכבישאלוחזרההתחנהאלנסיעהכדיתוך

כיפתשלמזרחיהצפוןחלקהאתמקיפיםאשרהבינייםמפלסטרוורטיןמשארילצדממוקמים

שביה.
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 ) 1(איורהסיורתחנות

נוףתצפית- ' 168010036 .צ.נ(ספירלמרכזהגישהבביש- 1מס'תחנה

בערבהלצפותניתןיהבעיןשלוהטרוורטיןהאגמיהגירחתךגביעלהממוקמתהתצפיתמנקודת

סלעיםוהכוללהערבהשוליאתהבונההסטרטיגרפיבחתךולהבחיןהמלחיםמבקעחלקשהינה

צופרשברמכוסהשםהערבהעבראלמזרחהנטויזהחתךמיוקן.עדמישאש)ותצורתסנוןמגיל

ניתןממערבהבקע.שולילביןסטרוקטורליתהמונמךצופראגןביןגבולמהווההשברצעיר.סבחף

המצוקיםוטקיה.עירבסלעיחשופיםבהבבקעהומוקפתמישאשמתצורתהבנויהרחלבכיפתלהבחין

טרוורטיניםמקיפיםרחלכיפתשלהמזרחיחלקהאתעבדת.חבורתמצוקיהםהבקעהאתהמקיפים

סטרוקטורליןתכיפותבקרבתכללבדרךמצוייםהערבהשולילאורךהטרוורטיניםאגמיים.וגירים

 .) 3ואיורמישאשתצורתחשופהבהן

- ' 1654/9946 .צ.נ(מואה- Zמס'תחנה
 ' 11(איורהבינייםמפלסבטרוורטיןוסטרטיגרפיהפליאוגאוגרפיה

שתייםשלצומתעלמיםמקורלצדשנבנומבניםמכלולכוללמואהשלהארכאולוגיהאתר

הבשמיםיי.כיידרךכיוםהידועההרוחבודרךהערבהלאורךשעוברתהאורךדרךהחשובות,הגנבמדרכי

התיכוןהיםנמלילכיווןערבמארצותסחורותלהובלתכנתיבהנבטיםבשימושהיתההבשמיםיייידרך

חצרבעלרומימיצדשלשרדייומצוייםבאתרהרומית.האימפריהלשווקיומשםעריש)אל(עזה,

(בינולמיצדמתחתבד.ביתשלשרידיומצויםהחדריםובאחדומגדליםחומהחדרים,מוקפתמרכזית

ביתנחשףמהםובאחדחדריםמוקפתחצרשכוללרבוענבטיחאןשלשרידיומצויים ) aתחנהלבין

שטחיםהנראהככלשהקיפוגדרותשרדייבנויה,מיםברכתהנאהבשטחמצוייםכןכמומרחץ.

 .)!וומקדשבנויותאיכסוןמערותחקלאיים,

לטרוורטין.הקשורותתופעותומספרהשוניםהטרוורטיןטיפוסיאתנכירבמואההסיורבמהלך

 . 11באיורמופיעותהמשנהתחנות

l!..ill.םn: 

נבטי.מבנהשרידיובראשהאיכסוןאומגוריםמערותמצויותשבמורדותיההגבעהעלנעלה

מצויהמואההרצנטיות.בנביעותולהבחיןמואהשלהנאהשטחפניעללהשקיףנוכלהצפונימחלקה

הנמוכותהגבעותמפלסעירב.לתצורתמישאשתצורתביןהמגעגביעלהחתורסטרייקעמקבתוך

גבעהלראותניתןמערבצפוןבכיווןואילוהבינייםמפלסטרוורטיןידיעלמכוסהלערוץ)מעלמי 10ו

תצורתגביעללראותניתןמערבבדרוםהעליןן.המפלסבטרוורטיןהמכוסהשביהבנחלאאוקנית

המפלסטרוורטיןהעליון.המפלסבטרוורטיןמכוסותהןשגםעירבתצורתשלמשארגבעותמישאש

הטרוורטיניםגילימצוקי.ופחותמתוןנוףהסטרייק,עמקילהתפתחותשקדםנוףגביעלהורבדהעליון

המפלסמטרוורטיןדוגמאותשתיהם:זוובעבודהוליבנתקרונפלדשלבעבודותיהןשתוארכוכפי

 ,-196,000לתוארכוהבינייםממפלסטרוורטיןדוגמאות ,-224,000ו-293,000לתוארכועמרבנחלהעליון

שנה.-107,000ו 130,000

.h..mבגם: 

צמחיםטרוורטיןדברגשמכוסההגבעהשיאכינבחיןהקפהכדיותוךאותהונקיףמהגבעהנרד

צפןןכלפיואילןמקונגלומרטהקאלסטיהחתךבנויהגבעהבדרוםקלאסטי.חתךמעלהמונחקשה

צמחיםטרוורטיןשכבותעםגירניחולשלגרגרדקחתךלתוךהקונגלומרטמתאצבעהגבעה

טרוורטין.שבריהמכילדטריטיוטרוורטין
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טרוורטין.שבראוצומחמחלקכללבדייכהבנוימרכזשלהם

טרוורטיןשברימורכבהואבנוף.ושלילירךנוףכללדברךשיוצרטרוורטיןדטריטי-טרוורטין ) 3 (

גדולהכמותמכילהטרוורטיןגרוע.ומיונםרופףליכודםשלרובמזוותיםדקיםציפוייםושברי

הטרוורטיןבמקומותהיטב.שמוריםונסטרופודיםמישאש)מתצורת(ביחודקלאסטיםשל

עשירפלמיקריטבעיקרהבנויולבן-אפורקשהאצותנירלדרנשמתחלףהדטריטי

בחתךפזורותצמחיםטיןטרוורשלדקותעדשותצומח.שרידימכילואינובאינטראקלאסטים

בחלקוביחודהטרוורטיןיחדיותבכלנפוץזהטרוורטיןטיפוסבתוכו.מרוסקותהןולעיתים

והביניים.העליוןהמפלסטרוורטיןשלהתחתון

תחתבעיקרנשמרבנוף,רכההופעהבעלירקרקאפורחוואריטרוורטיןחווארי-טרוורטין ) 4 (

אותינניקלציטבתוספתסהביבהסלעישלדקמדטריטוסבנויהואקשים.טרוורטיןדרגשי

קרבונטתרכיזיבלוקי,סידוקכמופדוננזהעלהמעידותסטרוקטורותבומופיעותמיקריטי.

בחתך.הומוגניתהמפוזרגסבשלגדולהכמותמכילהחוואריהטרוורטין(שורשים).וריזואידים

בחלקבעיקרמופיעזהליתופאצייסושם.פהמופיעיםזעיריםצומחציפויישלקטנותעדשות

הביניים.מפלסטרוורטיןשלהתחתון

ההשקעהסביבנת

ואופקיים.נרחביםבמשטחיםהצמחיםטרוורטיןהורבדהערבהמעיינותברוב-הצמחיםטרורוטין

והאופקיותהנרחבתההשתרעותקלאסטים,העדרהאצות,משטחישלהמשוכבהמבנה

זהאופינרחבים.שטחיםעלוזרמהשכסתהרדודהמיםמשכבתהשקעהעלמעידים

שטוחיםעמקיםקרקעיתאלוזרמומעיינותקולאורךשנבעוהערבהלמעיינותמתאים

צומחאצות,במשטחיצופתהלמעיינותהסמוכההעמקקרקעיתרכים.סלעיםהבנויים

פרת).וצפצפת(דקליםעציםומעטמפוזרעשבוניהידרופילי

שלטרוורטינידטריטוסשקלטאזורהמעין,מןבמרחקהורבדואלהמשקעים-הטדריטיהטרורוטין

צמחים.טרוורטיןשלכתמיםהופיעובושנםכדירטובדיהיהאךצמחיםטרוורטין

המכילצמחיםחלליחסרנביש,דקאציתלנירדטריטימטרוורטיןהדרנתייםמעברים

פלוביאטילייםבאזיריםהשוקעמטריורטיןמעבריםמצייניםואוסטרקודהכרופיטהמאובני

עומד.מיםנוףאלזורמיםממים

שאינםהנוכחייםהמעיינותלסביבתבדומהמלחה,אזורעלמעידזהטרוורטין-החוואריהטרורוטין

לאכללבדרךאךחליפיתיבשיםומתנרטביםכנראההיואלהאזיריםתדיר.באופןנובעים

גיבסריט.יצירתכדיעדרביםנסבקרומיונוצרומלחהצמחיהתקיימוזהבאזורזורמים.

השטח.פנימעלגבוהיםתהוםמימאדיויכתוצאהשקעהגבס

והושקעהשהוסרהבעברגדולהטרוורטיןכמותעלמצביעההדטריטיהטריורטיןשלהגדולהנפיצותו

עדינותםפי(עלהטרוורטיןיצירתלזמןמאודסמוכההיתהזוארוזיהשטפינית.זרימהידיעלמחדש

שהורבדהטרוורטיןמנפחקטןחלקרקהםהיוםשחשופיםשהטרוורטיניםכדהפרגמנטים),וזיוות

בעבר.באזרו
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כיווןהכיפהלהתרוממותסינטקטוניהואהאגמיהגירשמעלהטרוורטיןשחתךסבירמואה.טרוורטין

טרוורטיןוהרבדתסהטרייקעמקלהתחתרותערבהטרוורטיןגגהשקעתסיוםביןרבזמןנותרשלא

הואבאזורמואהטרוורטיןסביסוגילשנה 218,000הואכאןהערבהטרוורטיןגגגילשהרימואה,

שנה. 174,000

סביורנו): 5ותחנה , 10(איורשלביםבמספרוהכיפההמעיינותהתפתחותאתסלכםניתן

הרבדתתום(לאחרהעליוןבפלייסטוקןמישאשתצורתלחשיפתעדערגהכיפתשיאגדיועא)

ערבה).תצורת

נביעותהמבנה,בשיאנביעותשלמידיתפריצהאפשרההמבנהבשיאמישאשתצורתחשיפתב)

אגמי.גירשקעממנומצומצםמיםגוףשזהינו

גלשוהנביעותומיהאגםלניקוזכנראהגרם lSoכ-שלבשיעורוקימוטערגהכיפתהתרוממותג)

ערבה.טרוורטיןגגהררבתכדיתוךהכיפהמורדותעל

החלהשנה) 200,000-780,000(לפחותערבהטרוורטיןמפלסיציבותשלארוךשלבלאחרד)

שנה)-10,000כשלגודלסבדרזמןפרקמותירהמחשופיםגילי(הפרשמהירההתחתרות

עמקיבהםוחתרהוטקיהעירבהתצורותשלהרכיםהסלעיםבמחשופיבעיקרשפגעה

מ.י 40-20לעומקסטרייק

הסטרייק,עמקיבשולימישאשתצורתגגנחשףע.ירבתצורתוסהרתההתחתרותבעקבותה)

אלה,טרוורטיניםהעמקים.קרקעיתעלטרוורטיניםולהרבידעבמקיםלנטעהחלוומעיינות

שנה. 63,000לפניעדלפחותהורבדוהביניים,מפלסטרוורטין

מספתהתחתרותארעהולוקן)(ההאפיקטרוורטיןהרבדתלתקופתשנה 63,000שביןתבקופהו)

הדברכךואםר;לשוןימתבנסיגתקשורזהשארועסבירהסטרייק.עמקיקרקעיתלתוך

זמננו.לפנישנה-8,000ל 14,000ביןההתחתרותארעה

מעיינותבנדידתהדרבהתבטאלאמי) 10(עדרבההיתהלאהאחרונהשההתחתרותכיווןז)

הערוצים.בקרקעיתהוררבהאפיק)(טרוורטיןהולוקניוטרוורטין

ערגהכיפתשללזהדומהבסגנוןמקומטרחלכביפתהעליוןהמפלסטרוורטיןגםהנראהככל

ממערבואילוהקבעשבריקיימיםממזרחשבומסובךבאזורמצויותאלוכיפותשתיסהמוכה.

מערבמדרוםומרזבה,רמון-ערגה)(כפיפתרמוןשלהשבירהקוישלהמזרחייםהקצוותמתקרבים

שלוהצעירההממושכתוהפעילותיתכןברק.שברשלהצפוניקצהוומדרוםעריףשלהשבירהקו

זו.מסובכתשבירהמערכותבצומתקשורהכיפותקימוט

השקעהןסביבןתליתןלןגיה

ליתולוניה

הטרוורטין:יחידותרבובזוהוהשקעהסביבותמספרהמייצגיםטרוורטיןטיפוסימספר

משטחישלשרידיםבעלקשה,משוכב,דרגשהיוצרכההחוםטרוורטיןצמחים-טרוורטין ) 1 (

צמחים,שלקלציטמציפוייבעיקרבנויהואעלים.ודפוסיגבעוליםקנים,חלליאצות,

נדירים.מולוסקהושלדיקלאסטיםמגנזיום.דלקלציטשלספארימיקרווצמנטפלואידים

היחידות.ברובנפוץזהליתופאצייס

קשה,מסיבי,סלעהבונהכההחוםסיימ),-1כ(עדגבישגסטרוורטיןסטרומטוליטי-טרוורטין ) 2 (

סטרוקטורותצומח,חלליעלים,דפוסימכילהואגסים.נחלחלוקיהמכילשיכובללא

ויותר)סיימ 20ועדסיימ 1 (גדליםבשללואונקואידיםפיזוליטיםסטומטוליטים,אצתיות,
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ההשקעה;קצבב)

ההשקעה.זמןאורךג)

הסולפטכמותביןמתאםקייםבטרוורטין.הסולפטריכוזימדידתמתוךמתקבלתהתשובה

והערבה,מואהטרוורטיןשלמזוגבוהההאפיקבטרוורטיןהסולפטכמות .) 7(איורהדגימהלמפלס

במיםהסולפטבכמותהעליהאתלהסבירניתןערבה.טרוורטיןשלמזוגבוההמואהשלוזו

המעיינות:בשפיעתבירידהקשוריםששניהםתהליכיםשניידיעלהזמןעםובטרוורטין

המים;בהרכבשינויא)

המים.בשטףירידהב)

גידולעםיחדון mבזמןהשוקעהטרוורטיןכמותתקטןהמעייןבשפיעתירידהחלהכאשר ) 1

כמותירידתעםבבדבדמכ,ןכתוצאהקבועים.התאידותבתנאיהמתאדההמיםפרקצית

סולפטים.מינרליםובינהםאוופוריטייםמינרליםיותרישקעוהטרוורטין

אחרים.וסולפטיםבגסבמלאיםסהדקיםמפותחת.סידוקמערכתקימתהמעיינותסבביבת ) 2

לאחרבמיםהסולפטוריכוזבמהירותהסולפטייםהמינרליםישטפוגבוההשפיעהשלבמצב

תהיההסולפטייםהמינרליםהדחתנמוכהשפיעהשלבמצבזאתלעומתנמוך.יהיהקצרזמן

 .זמןלאורךגבוהיהיהבמיםהסולפטוריכוזאיטית

ירידההואיותרההגיוניההסברהטרוורטיןבנפחבירידהמלווההסולפטבריכוזשהעליהכיוון

שלאיזוטופיםשלתלויהבלתימדידהידיעלגםנשללהזמןעםהמיםהרכבשינויהמים.בשטף

בנוסףבזמן.השתנהלאהמיםהרכבכישהראתהמדידה ,) 8(איורהמפלסיםבשלושתסטרונציום

פיזוראתתואםאינוערבהטרוורטיןמחשופיפיזורכי ) 9(איורבמפהלהבחיןניתןבשפיעהלירידה

מצוייםלאערבהטרוורטיןממחשופישחלקכךהרצנטיים.והמעיינותממנוהצעיריםהטרוורטינים

לכךהסיבההמעיינות.בצדכולםמצוייםהצעיריםהטרוורטיניםואילולהםממערבאלאמעיינותליד

נמוכיםבמקומותמישאשאקויפרגגשנחשףכךהערבהקרקעיתפניוירידתההתחתרותהיא

והחשיפהההתחתרותבעקבותערבה.טרוורטיןהשקעתבזמןבהםחשוףשהיהמאלהיותרומזרחיים

 .) 9(איוריותרהנמוכותהחשיפהבנקודותופרצומזרחההמעיינותנדדומזרחההאקויפרשל

הכיפותהיסטורית

לאחרלהתרומםהנראהככלהחלוהכיפות .) 2(איור ) 1954 (ופרומןןב-תורידיעלהוגדרהכיפותחבל

פרטהררבתלאחרנמשךמהקימוטניכרחלקחצבה.תצורתהררבתולפנימישאשתצורתהרבדת

הרבדתכדיתוךגםהקימוטנמשךערבהלתצורתגידרוןפרטביןזויתיתהתאמהאיפיועלמשק,

 .) 1987(יחיאלי,ערבהתצורתהרבדתלפניוהסתייםגידרוןפרט

שלושגםנאוגןעדסנוןמגיללסלעיםבנוסףשמוריםשבהכיווןלכךדוגמאהיאערגהכיפת

שמורמישאשתצורתאתשחשףהגידועמישורברורים,ביניהםהעוביהבדליהטרוורטין,יחידות

 .) 4(איורברוריםהנוףשלההתחתרותושלבילפרטיו

הערבה.בשוליהנוףהתפתחותאתלנתחמאפשרותלכיפהשמסביבהטרוורטיןיחידותשלוש

מתצורתסלעיםחתךגביעלערגהבכיפתשהתפתחהגידועמשטחאתתחתיומשמרערבהטרוורטין

לשיאובצמודערבהטרוורטיןשלבבסיסוהפליו-פלייסטוקנית.ערבהתצורתועדהסנוניתמישאש

בשיעורכפופיםשמעליוהערבהוטרוורטיןהגידועמשטחגביש.ודקקשהלןבאגמיגירמופיעהמבנה

היהלאאגמיגירהאגמי.הגירלהרבדתמאוחרקימוטעלהמעידדברהמבנה,שולילכיוון 15°כ-של

אופקי.בקירובהיההגידועמשטחכאשרהקימוטלפניאלאהמבנהשלהמורםבשיאולהרבדיכול

אופקיהינוהסנוניהכיפהלגלעיןשסביבהסטרייקעמקקרקעיתאתשמכסהמואהטרוורטין

השקעתלביןהאגמיהגירהשקעתסיוםביןארע 15°שלבשיעורהכיפהשקימוטכךבקירוב,
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ןטקטןניןתפלאןהידרןלןגיןתפלאןגאןגרפיןת,משמעןיןת

פיעלשלהםההשתרעותאזוריומיפוימפלסיםלשלושההפלייסטוקנייםהטרוורטיניםשלהחלוקה

הכיפותשלהטקטוניתההתפתחותואתהמעיינותשלההיסטוריהאתלבחוןמאפשרהמפלסים

בעבר.שנמדדוהטרוורטיןגיליפיעלבפלייסטוקן

הטרננרטיונילי

 Livnat and Kronfeldו- Kronfeld and Livnat ) (1987ע"ינעשובערבההטרוורטיניםתיארוכי
ולאגיאוגרפימיקוםפיעלנעשתהאלובעבודותהטרוורטיניםדיגום . a-countingבשיטת ) 1985 (

נקודותפי(עלהדוגמאותביןהתאים ) 1998 (אנמרעת.באותהידועהיהשלאסטרטיגרפישיוךפיעל

הגדיר.הואאותןהסטרטיגרפיותהיחידותלביןהדיגום)ציון

ממפלסיאחדכלשלההצטברותגילאתלהעריךניתןפיהעלטובההתאמהקיימתכינמצא

 300,000 (השיטהשלהעליוןגבולהעדשנה-200,000מעולהערבהטרוורטיןגיל .) 6(איורהטרוורטין

אלו.בעבודותנמדדלאהאפיקטרוורטיןגילשנה. 100,000-200,000הואמואהטרוורטיןוגילשנה),

הבינייםמפלסשגילונמצא fIMS)(בשיטתשטייןמ.דר'שלבאדיבותונעשוחדשותמדידותמספר

נמדדההאפיק)(טרוורטיןהנמוךהמפלסשלבודדתדוגמאוליבנת.קרונפלדשקיבלולתוצאותדומה

שנה. 8000הואוגילה

רחלבעיןהמתוארים.השדהליחסיהרדיומטרייםהגיליםביןסתירהקיימתרחלעיןבאתררק

אתהמאפייניםכאלובצדהערבהטרוורטיןאתהמאפייניםגיליםמואהטרוורטיןבמפלסנמדדו

מואה.טרוורטין

מגנטיהיפוךהעלתהרון)ח.דר'של(בעזרתוערגהבעיןערבהטרוורטיןשלפלאומגנטיתמדידה

שנה. 780,000מ-עתיקלהיותחייבהחתךשסביסכךהחתךבמרכז

לתצורתשיוחסהטסרהבערבה,ביותרהגבוההשהטרסההואהגיליםמפיזורשעולההמסקנה

-200,000כלפניועדשנה 800,000לפחותבלפניהחלפעילשהיהמפלסהיאהפליו-פלייסטוקניתערבה

מהירהיהמואהטרוורטיוטרסתויצירתערבהטרוורטיןשלהעליוןהמפלסלתוךההתחתרותשנה.

מהירותאתלהביןניתןנה. t' ' 196,000הםמואהטרוורטיןשלביותרהעתיקיםשהגיליםכיוון

החוואריות-קירטוניות.וטקיהעירבתצורותשלהסטרייקעמקילתחוםמוגבלשרובהבכךההתחתרות

התקבלהגיליםרצףבערבה,טרוורטיןהשקעתרציפותקיימתכיעולה 6שבאיורהגרףמתוך

במעיינות.השפיעהקביעותעלישירותמסקנותלהסיקניתןשלאכךאחדמאתרולארביםמאתרים

המעייננתהיסטנרית

הואשםערבהבטרוורטיןמופיעביותרהגדולהעובימהמפלסים:אחדבכלבעוביושונההטרוורטין

ההשתרעותגםמ.ו 0.5ל-האפיקוטרוורטיןמי-4למגיעמואהטרוורטיןשלעוביומי,לכ-ס!מגיע

משטחיםיוצרערבהטרוורטיןשונה.מפלסבכלהטרוורטיןשלהמוערכתהמינימליתהמרחבית

שלרציפיםבלתימשטחיםמכסהמואהטרוורטיןואופקי.גדוענוףמפלסעלקמ"ר)-1כ(עדנרחבים

לאוהשתרעותוהצריםהערוציםקרקעיתאתמצפההאפיקטרוורטיןואילובעמקיםמ"ר 300עד

ועוביו,השתרעןתושטחהטרוורטין,גילביןהתאמהשישכ,ןאםרואיםאנוספורים.מטריםעלעולה

 .ונפחןהטרןורטיןגילביןהתאמהלמעשהישכלומר

גורמים:מספרלענותיכוליםהזמןעםהשוקעהטרוורטיןנפחלירידתהגורםהואמההשאלהעל

המעיין;שפיעתא)
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עדערגהכיפתראשאתשגדעגידועמישורמצוישבהכיווןלכךטובהדוגמאהיא ) 4(איורערגהכיפת

הגידועמישורעלטרוורטיןשהשקיעומעיינותפרצומהחשיפהוכתוצאהמישאשתצורתלחשיפת

במפלסיטרוורטיניםמצוייםהגידועלמשטחמתחתאלהתחתרושחנליםלאחרכיוםלכיפה.סביב

הגדיוע.מישורלתוךהנוףהתחתרותאתמתעדיםוהםלכיפהסביבשוניםטסרות

סטרטיגרפיה

שמפלסוהמלחיםשלהסופילאגםהמנוקזומשתפלפעילטקטוניבאזורגובלתהצפוניתהערבה

אלהמדרגותעלמאידך.סחיפהמדרגותויצירתמחדבנוףהתחתרותקיימתכךעקבתדירות.משתנה

היחסיוגובהםהטרוורטיןמשטחיהמדרגות,ביןהשדהיחסיעלובהסתמךטרוורטיןמופיעובתוכן

ליחידתבנוסףיחידותלשלושהפלייסטוקנייםהטרוורטיניםאתלחלקניתןהקיימיםהערוציםמעל

 :) 5באיורסכמתי(חתךנאוגניתטרוורטין

מתאצבעאומכסהוהואמי 10המכסימליעוביו-ערבה)(טרוורטיןהעליוןהמפלסטרוורטין ) 1 (

).רבוב Sneh , 1982 (כפליו-פלייסטוקןמוערךשגילהבערבהביותרהגבוהההנחלטרסתעם

דטריטיטרוורטיןמורכבתוהיאביותרהגבוההטופוגרפיבמיקוםמופיעהזויחידההמקרים

מופיעההיחידה .) algal mats clasts (אצותמשטחישלוקלסאטייםצומח,בדפוסיעשיר

מדרון.כציפויאושטוחהכפלטפורמה

קונגלומרטעםומתאצבעמכסהזהטרוורטין-מואה)(טרוורטיןהבינייםמפלסטרוורטין ) 2 (

 ; 1987יחיאל,י ; 1979(אידלמ,ןעליוןעדתיכוןפלייסטוקןשגילוגינת)ח.ע"פ(מינוחQבטסרות

טרוורטיןוכוללתמי 4עדשללעובימגיעההיחידה .) Sneh, 1982 ; 1996 , 9בע"דבריםגינת

חוואריטרוורטיןאינטראקלאסטי,טרוורטיןמי),-1.5כ(עוביואצותממשטחישבנויסמיבי

וקונגלומרט.

ביותרהנמוכיםבשטחיםהמצויטרוורטין-האפיק)(טרוורטיןהתחתוןהמפלסטרוורטין ) 3 (

מי.-0.5כעדשלדקהבשכבהסהוב-רצנטייםאוהרצנטייםהערוציםקרקעיתאתומכסה

אצותמשטחיבנויוהואהערוציםשלהארוזיביותהתעלותלקרקעיתמוגבלתהשתרעותו

בינוני.עדדקקלאסטיוחומר

בתצורתטרוורטיןיחידתגםהמחקרבאזורמופיעההללוהטרוורטיןיחידותלשלושתבנוסף

המיוקנית.חצבה

לפחותמגיעעוביהבערבה,החשופהביותרהעתיקההטרוורטיןיחידתזוהי-חצבהטרוורטין ) 4 (

דטריטיטרוורטיןעלים,ודפוסיצומחחבלליעשירגבישגסטרוורטיןכוללהחתךמ.י-15ל

מכסההטרוורטיןיחידתוסטרומטוליטים.אונקואדייםפיזוליטי,גיראצות,גירהיטב,מגובש

 ) 1979(אידלמן,כצמנטלומשמשאועליון?)(מיוקןחצבהתצורתשלצפעפרטקוגנלומרטאת

פיעלחצבהבתצורתהסטרטיגרפיים(היחסיםואדומהחרסיתיתחולאןבדייעלומכוסה

שלהבבנחלוכברצופרלאזורמוגבלזויחידההשתרעות .) 1997וחבריו,קלבושלהחלוקה

חסרה.היאשמצפון

העליון,המפלסטיןטרוורבעודמואה-צופר,שדהשלהצפוניחבלקובעיקרחשוףחצבהטרוורטין

 .) 1(איורהערבהשוליכללאורךמצוייםוהתחתוןהביניים
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מגילהוופוספוריטגירצורחילופיהבנויהמישאשותצורתהקרטוניתמנוחהתצורתבאזור.חשוב

הקטנהוהפרמביליותהמצומצםעוביהעקבקטןאקויפרומהוהמאודסדוקהמישאשתצורת .סנון

עבה.חוואריאופקמכילהשהיאכיווןטובאקויקלודמהווהמנוחהתצורתשלה.

ע'רבתצורתסחיפה,וברותרכותאקויטראדיותתצורותשתימצויותהמישאשלאקויפרמעל

האאוקניותהסלעשכבותפאלאוקן.מגילהחוואריתטקיהותצורתמאסטריכטמגילהקרטונית

הןהעבודהשבאזורכיווןאקויפר.מהוותוהןוגירקרטוניגירבנויותעבדת,לחבורתהשייכותשמעל,

התאמהבאימונחתעבדתלחבורתמעלמעיינות.זומיחידהנובעיםלאקטנותמשארגבעותיוצרות

משק),(פרטאגמיגירשחק>,(פרטבבסיסהקונגלומרטשכוללתהמיוקניתחצבהתצורתביתארוזי

החתדאת .) 1997וחבריו,(קלבומגוונתמליתולוגיההבנויצפעופרטגידרון)(פרטאדומהחולאבן

כלעלוזויתיתביתארוזיהתאמהבאישמונחהולוקןועדפליוקןמגילקונגלומרטיםשלרצףסוגר

כתצורתהוגדרהשבינהםוהגבוההסחףטרסותמספרבוניםהקונגלומרטיםשתחתיו.סהלעיםחתד

ערבה.

כיוםאיןבהםבמקומותאוהשנהרוביבששחלקםקטניםמעיינותלצדמצוייםהטרוורטינים

עתיקותנחלטרסותבוניםהטרוורטיניםכללובדרדרצנטיתטרוורטיןלהשקעתעדויותאיןמעיינות.

הפעילים.הנחליםלערוצימעלהמצויות

עמרלנחלבצפוןסייףחנלביןשמצוי ) 2(איורהכיפות"ייחבלבתחומימצוייםהמחשופיםרוב

שלהעליוןהחלקמןונובעיםהכיפותאתכללבדרדמקיפיםהרצנטייםהמעיינות .) 1(איורבדרום

בהםבאזוריםמופיעיםהטרוורטיניםנחשפת.היאבהןבכיפותמעליו)מעט(אומישאשתצורת

הפוסט-סנוניים.סהלעיםמחשופימעלאוהסנוניתמישאשתצןרתנחשפת

ביניהםוהקשרהמעיינותהטרוורטינים,מיקום

עקבכלוא.אקויפרהיאשבעצםכדאקויטראדיותסלעיחידותשתיביןמצויהמישאשתצורת

(יחיאלילמזרחממערבהארטזייםהלחציםבווגדליםהולכיםמזרחלכיווןמישאשאקויפרהשתפלות

תגרוםארטזי,לחץקייםבומקוםהערבה,בשולימישאשתצןרתשחשיפתמכאן, .) 1996וחבריו,

זו:תמונהמאששותתצפיותמספר .) 3(איורמעיינותלנביעת

ביןהמגעלאורדנובעים ) 1995באוקטוברהאדמהרעידתלאחר(אובחורףהפורצים mהמעיינ . 1

לאורדסהטרוקטורליתהכיפהאתמקיפיםהמעיינותלעיתיםע'רב.לתצורתמישאשתצורתגג

המעיינןתצמחיתסביבתה.אלמהכיפהרדיאליזרימהדגםנוצרואזכיווניםמשלושהזהמגע

שלהמזרחיבאגףמרוכזותהנביעותלעיתיםהכיוןנים.מכלהכיפהאתרביםבמקריםמקיפה

שהמגעכדמזרחהומשתפליםהולכיםהשטחפניכאשרמתאפשרזהמצבבלבד.הכיפה

הנמצאתנקודההטופוגרפית,מהבחינהביותרהנמוכהבנקודהלכיפותסביבנחשףמישאש-ע'רב

הכיפות.שלהמזרחיבאגף

נחשפתבהםסטרוקטורליותלכיפותרבהבסמיכותהמיקריםברובמצוייםטהרוורטינים . 2

ערגה)(עיןכיווניםמשלושההכיפהאתמקיפיםהטרוורטיניםבהםמקריםיש .מישאשתצורת

יהב,עיןשביה,כיפתתמדי,(כיפתהכיפהשלהמזרחיהאגףרקמקיפיםהםבהםמקריםויש

מואה).משק,נחל

הכיפות.בשיאימישאשתצורתממחשופיטופוגרפיתגבוהיםבמקומותטרוןרטיניםנמצאולא . 3

טרוורטיןייסינור"שלהשקעההמאפשרנביעותקויוצרגאולוגימגעקולאורדכזהנביעהאופי

לכיפה.סביבנרחבשטחהמכסה
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והמרכזית:הצפוניתבערבההטרורטינים

וטקטוניותפלאוהידרולוגיותפלאוגאוגרפיות,משמעויות

 lאריאלהיימו , l,2ליאןראנמר

l ירושליםהגאולוגי,המכון

z ירושליםהעברית,האוניברסיטהלגאולוגיה,המחלקה

(חמיםמעיינותפתחימערות,בפתחימתוקיםממיםהמושקעקרבונטימשקעסלעהואטרוורטין

מורכבטרוורטיןחום.ועדלצהובבוהקמלבןמשתנהצבעומצוקים.גביועלנחליםלאורךוקרים),

שקיעה ) 1 (הם:טרוורטיןלשקיעתהגורמיםמגנזיום.שלומשתנותקטנותכמויותעםמקלציטבעיקר

הדו-חמצני.הפחמןשלהחלקיהלחץמהפחתתכתוצאהאומיםמאידויכתוצאהאנאורגניתכימית

הדו-חמצניהפחמןריכוזוהקטתנצמחי.םשלמפוטוסינתזהכתוצאהאורגניתכימיתשקיעה ) 2 (

עילאיים.וצמחיםטחבים,אצות,בקטריות,בעזרתעקיפהאוישירהאורגניתשקיעה ) 3 (במים.

הגדוליםונרחבים.רביםוטרוורטיניםמעיינותמשקעימצוייםהמלחיםבקעשלשוליולאורך

ולאורךבירדןלהשממזרחובפלהשאןבביתהבקע,שבצפוןהבניאסברמתמצוייםשבמחשופים

אנמר,ראה(לפרוטיהודהשבמדברדודובנחלשבירדן,וקלירוהיבזרקא-מעיןהמלחיםבקעתמצוקי

צפוןשלאלואךגשומים,לאזוריםסבמוךאולידברובםמצוייםאלומחשופים .) 1985והיימן, ; 1998

באזורהמעיינותמיימ. 5כס-שלשנתירבבממוצעכיוםהמתאפייןצחיחמדבריבאזורמצוייםהערבה

כיום.פעיליםואינםכמעטזה

המכתשביןמשתרעיםחווארי)טרוורטיןדטריטי,טרוורטין(טרוורטין,בערבההמעיינותמשקעי

זהבאזורהטרוורטינים .) 1(איורהולוקןעדנאוגןגילבניוהםבדרוםמנוחהלרכסבצפוןהקטן

 , Sneh ) 1972 , 1982 ( ,) 1967 (סקלעייימכןולאחר ) 1954 (ופרומןבן-תורעיייבראשונהתוארו
 .) 1994 (וחבריוויחיאלי ) 1987 (יחיאלי , Livnat and Kronfeld ) 1985 ( ,) 1979 (אידלמן

הטרוורטיניםשלהשדהיחסיעלנעמודהצפונית.בערבההטרוורטיןמשקעיאתנכירזהבסיור

והמעיינותהטרוורטיניםלהופעתסביבותונדוןשלהםהסטרטיגרפיהחתךאתנתארהסביבה,סלעיעם

אותם,שהרבידוהמעיינותבשפיעתהשינוייםמיקומם,עלהמשפיעיםהגורמיםהצפונית,בערבה

אותם.הסובבהנוףוהתפתחות

כללירקע

הראשייםלשבריםוממערבהערבהעמקומרכזצפוןשלהמערבייםהשולייםלאורךמצויהסיוראזור

לשלושהחולקוהטרוורטיןמחשופיהמלח.יםמטרנספורםחלקוהמהויםהערבהאגניאתהמגבילים

כל .) 1(איורתמידמשק-עיןנחלושדהערגהיהב-עיןעיןשדהמואה-צופר,שדהעיקריים:שדות

הנגב.הריעבראלבמתינותלהתרומםהנוףמתחילבובאזורהערבהמכבישמערבהמצוייםהשדות

הולוקן.עדסנוןשגילםסביבהסלעיאתמכסיםהטרוורטינים

טורוןמגיליהודהחבורתגגאתכולליםוהםהולוקןעדטורוןמגילהםבאזורהחשופיםהסלעים

אקויפרמהווהאךוהטרוורטיניםהמעיינותמןגדולבמרחקרקונחשפתומשוכבקשהגירהבנויה





עניניםתכוו-יסוריםדמריך

 , mפלואגואגרפי mמשעמיוהומרזכית:הצפתיתעברבההסרןרסינים
 mןסקסןני mפלואהדילורןגי

 1אריאל,היימןליאוראנמר

הסןרןגיהיבשתילאירעוסמנים-קלססייםןדסימנסים mקעקר
הנגבצבןופ-זמרח

 21עמירלדנסר

צואלים)ליסאן(תצןmרהמלחיםבאגןרבעיןנייםמשעקים
פוליאיסויסמלוןגיהאגמיתהתפתmח

יהודה,איילרוילט,קן-תורגלית,כדןיולב,ברוטבמדרכי,שסיין
 36אמוץגענוןשמואל,מקרויהודה,אנזל

אננוי:שער

1 

: p סזoined Field נ
Geohydrology of the Dead sea area 
Yoseph Yechieli, Ittai GavrieIi 
Sinkholes along the Dead sea coast 
Arie Gilat 21 



 : 1998/1999הישראליתהגיאלווגיתהחברהדעו

נשיא-(שורץ)שירבמשה

נשיאסגן-אילוןאבנר

פעולותמרכז-אילנישמעון

מזכיר-לןבהריהודית

גזבר-דויטשיוץע

חבר-גילתאריה

ל IIזגרדרפץרר l/דש IIעהקרןמנהל-גינזבורגדב

בהכנתשעזרווהחבריםהסיוריםלמדריכימודההישראליתהגיאולוגיתהחברה
הסיורים.מדריך

 02-5354972לט./פקס:הפקות,דןהפקה:



 0- '"ר,ג'אןלןגית
 ~~ו~
~~ ~ :, ~ : 
0 ' ,.. 

\ SO(j Cle/ 
\ Geologica 

 1999השנתן,הכנס

 1 999מרץ

סיוריםמדריך

תשנ"טאדרכב'-כ'



כהןתב-שעבעיספה:ציעבו
פרושןפנבארצילםו:



 19 9 9מרץ

חי,ץןלןגיתי;ןג
 ~ , , ,וי

A ~ ז~
r -'ף, :, ~ : 

· e r 
' o(j ~ e/ G ~ 

" \ eologica 

 1999השבתו,הכבס

סוורוםמדרור

המלחים

ט nתשנאדרכב'-'כ


