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Notes on the metamorphic rocks of Wadi Feirran 

and Wadi Sulaf 

J 

b Y 

Aryeh Shimron 

~ 

Almost tl1e whole length of W .. Feirran, from W 0 }full.:atab 

until W 0 E-Sllekll intersection cons ists of a NE trending bel t 

of migmatites, acid and intermediate gneisses, agmatitic 

amphibolites and their various anatectic derivatives. All 

) these rocll.:s S,llOW evidence of higll deformation (synmigmati tic 

and recrystallization in the amphibolite faciesg At the 

Feirran-8ulaf-E-Shekh intersection there is a sudden passage 

into metasedimentary rocks& The immediated contact (well 

-exposed in lower W& E-Shekh) is an intrusive one, with dior 

-itic gneisses showing both intrusive contacts into the meta 

sedi.ments an<l on the other hand concordant metamorphic 

issosity and cleavage ~ structures wi.tll tlle metasediments (gne 

as in the Wo Yahmed area, there is עare congruent)o Again 

-reason to believe, according to this writer, that tho ortho 

-gneis.s,es are mobilized or reactivated portions of the infra 

crU$t3..1 basement on which the sediments were deposi tedo 

Evidence wi 11 be presented in tlle fieldo 

Tlle me~asedimentary section consists of a beautifully 

layered sequence of amphibole scJlists, bioti te quartz:i tes, 

semi.-pe11itic and pellitic schists interbeds of granitic 

orthogneisses and in the extreme southern portion of the area 

calc-silicate horizons with marbles and quartz:itese 
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Three phases of regional metamorphism and folding plus 

one phase of late contact metamorpllism affected most of these 

rocks. First phase folds responsib1e for the production of 

cleavage and most lineations (intersection) in the area will. 

be examinedo A second fo1ding pllase refo1ded some of these 

folds and is responsib1e a1so in part for the repetition of 

the compositional banding along the who1e belte This phase 

appears to be synmigmati tic (during Wllich most migmatiz.ation 

a10ng Feirran took p1ace) 0 A maj or tl1ird phase of fo1ding 

re.folded tl1e whole area and is qui te spectacu1ar1y manifested 

i.n tl1e Navamis regi.on of Wadi Sulaf. }<'olds of the first and 

second phascs S}lOW a conspicuous def1ection about a NE-SW 

axi.s, and tl1e wllole bel ttakes a sllarp swing towards the 

south in this areao Minor and major structures associated 

with the folding wil1 be examinedo 

J 

~~!~~_~~_!~~_~~!~~~EE~!~_~~~!~~~_~!_~~~!_~l~_~E~~L_~~_~!~~! 

by Aryeh Shimron 

bdivided $גThe rocks in this area have temporarily been 

-into four major units or formations, tlle division is essent 

ial1y based on their field distribution, mineralogical 

characteristics and in part grade of metamorphismo The 

: following rocks wil1 be examined 

10 Samra formation 

Tlle rocl(s comprising the Samra formation form a N]~ 

trending belt of mainly metasedimentary rocks with minor 

amounts of infolded or interbedded metamorphosed pyroclastic 

and volcanic rockso Taking folding into account the unit may 

be up to 5,000 meters tllick .. Tl1e grade of metamorphism is 



5 

.ן

, genera11y upper greenschist fa.cies but passing to amphibolite 

in the NE portion of the areao lIigh grade contact metamorphism 

has been superimposed on these rocks by the intrusion of the 

wer Kyd granites with cordierite and sillimanite in the כl 

pellites and garnet-pyroxene in the calco silicate rocks. The 

effects of contact metarnorphisrn decreases away from the granite 

contacto 

The main rock units to be examined are as follows: 

(Lower Wo Kyd) 

Staolo (708)0 Cordierite -chlorite hornfels or schist 

-1etaconglomerate and metagreywacke, predomin } 

antly granitic and minor amounts of schist 

pebbles presento 

Stao20 (692)0 Band of white marble vitll minor s,erpentine and 

spinel Hornblende-epidote hornfels 

Cordierite hornfels, and cordierite-sillimanite 

diopside epidote calc-silicateso יschists Garnet 

Stae30 (709)0 Laminated calcareous sandstone with tuff laminae 

Sandy marbles and calcareous greywacke or tuffo 

The rocks shoy both metamorphic and sedimentary 

structures, coarse bedding locally presento 

Stao4o (500B)0 Folded metasedimentary rocks, to the north 

brecc.iated chert (obsidian?), many wi th pyro

clastic fragmentso The metasediments reveal here the hin ge zone 

of a major E-W fold (antiform)o N-S cross folding can be seen 

by examination of the structures of the metasediments on the 

E side of W'o ICyd, these wi th essentially flat lying axial planes ~ 

Vadi Tar magnesite prospecto StaoK4 (714) 0 

rnents .גu ~~ Transition zone from essentially meta 

e The immediate נto mainly meta-pyroclastic rocks (Beda Formation 
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transi tion z.one consist of a pass,age from black spotted slates 

interbedded wi tll calci te marbles, to meta-greywackes, micro

conglomerates (volcanic) and slaty tuff. To the north and west 

·the pyroclastic series of the Beda formation present. To tlle 

east and soutJl tlle calcareous and c.lastic rocks of the Samra 

formation, are dominant~ Directly east a pluton of oligoclase 

anothosite (oli,goclasi"te) containing e:Illorite, z:ircon and 

allanite, is present. 

The w}lole area is cut be a ma,jor E-W fault; related to 

the fault (and possibly the pluton) tl1e wllole immediate area is 

intensely brecc:ia;ted with a tectonic mega-breccia in the fault 

~oneo The same is extensively cut by veins of breunnerite 

(magnesite with about 10% FeC03) W1hicll is deep brown weathering, 

and dolomi te. Tlle breunneri te and dolomi t.e Qcc,ur as veins, 

breccia fillings and replacement of marble beds in the vicinity& 

In other places thefault zone is filled by calcite veins and 

brecc:ia and actinolite, and to the east in Wadi Samra with copper 

in the metavolcanic and clastic s,equence. Actinoli te bearing 

breccia is especially common around tlle oligoclaaite pluton and 

major deposits of this rock are present to the NE but w.:ill not 

be visited during this excursion. 

The magnesium and carbonate whicll gave breunneri te and 

dolomite appears to by hydrothermal? preferentially replacing 

marble beds~ wllereas in other places occurring either as veins 

or actinolite masses where silicated were available for replac

ement. A source for the magnesium otl1er tllan hydrothermal is 

not present in tlle area, unless it may come from the breakdown 

of pre-existing actinolite in the fault zones 

2e Beda formation 

This section is essentially exposed along W. Beda and 

along W. Kyd until the W. Malchak intersection. The whole section 
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consist of folded beds of mainli~ 

a) Volcanic conglomerates grading to lapilly and lithic tuffo 

b) Crystal tuffs, probably welded (ignibrites). 

c) Interbeds of slates and phyllite, these are both fine ash 

flows and argillaceous sediments into which the ashes were 

depositedo 

d) Greywackeo 

e) Porphyritic andesitic and dacitic flows and/or sillsQ 

(obsidian?) 

f) Volcanic chert deposits, often brecciated, carrying bombs 

and lapilly fragments and also tllemselves occurring as 

fragments in tlle conglomerates overlying them. These are 

clearly pyrrlli tic 0 

The volcanic conglomerate is characterized by the presence 

of essentia~ly volcanic pebbles and fragments of essentially 

basalt and andesite, tuff~ crystal tuff~ and lesser amounts 

of greywacke~ pel1ite col1apsed pumice, ores, rhyodacite and 

so ono Only a minor amount of granitic (granophyre, granite and 

granodiorite) pebbles are presento 

~e tuffaceous rocks always contain col1apsed compressed 

and stretched fragments of pumice and shards of devitrified 

glassy materialo Perlitic structures are local1y recognizable 

inspite of the recrystallization Wllich ~companied metamorphism 

of these rocks o 

Summaryg 

The whole section here shows rhythmically deposited beds 

of various thickness, of pyroclastic flows, ash-flow tuffs, 

minor pellitic and clastic (greywacke) interbeds and volcanic 
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conglomerateso Current 9 graded and possibly cross bedding are 

common sedimelltary features and fine flame structures in the 

finest clastics are e:videncedo Deep water sedimentation is 

suggested by the sllaly sequences and absence of shallow water 

sediments 0 In so far as the structures and rhytllmic banding 

implies deposition from turbidity currents 9 the conglomerates 

may present violent and episodic inflow of coarse clastics 

perhaps as submarine flowso 

The w}lole sequence is believed to have formed from deep 

submarine volcanic eruptions with periodic deposition of pyro

clastic flows ash-fall deposits and lesser amounts of pellitic 

and clastic sedimentso 

Metamorphism and structure 

The metamorphism is of .low grade 9 greenschist facies 

see scheme for fabric changes with grade of metamorphism) and ( 

can generally be seen in the pellitic horizonso A cleavage is 

) it is always axial planar to isoclinal minor (and major ~ present 

folds and Qften transects bedding and laminations in the tuffs 
! 

and pelliteso The coarser clastics show evidence of metamorphism 

only or mainly in thin section" The main folding was in an E=W 

W axial plane traces)o Two phases of E=W folding ~ direction (E 

one which produced the main slaty cleavage ~ are recognizable 

slip folds or siimilar folds) and a second main phase which ( 

folded the cleavage planes themselves and took place by flexural 

slip (to Elat)o Tlle first two phases of folding took place during 

prograde metamorpllismo Another phase about N-S axes is manifested 

tllese are late=phase cross עmainly in tlle area east of Wadi Kyd 

• folds and took place during late retrograde metamorphism 

The intermixing of metamorphic and sedimentary fabrics 

 is most spectacularly develQ.p.ed in tlle wllole areaס
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The metamorphism increases nortllwards along W oKyd and 

towards Wadi Malchak where even the pyroclastic rocks acquire 

a prominent cleavage and phyllitic appearance because of the 

abundance of muscovite in the matrixo 

Vestwards along Wadi Kyd (upper portion) a progressive 

increase in the grade of metamorphism is further evidenced 

together wi th 'increase intensi ty of deformation .. The pebbles i.n 

the conglomerates show increasingly more and more stretching and 

internal recrystallization, and high grade regional metamorphism 

superimposed on rocks with a phyllitic matrix (telescoping facies) 

1s present in the pellites .. Biotite, garnet, andalusite and 

staurolite porphyroblasts are extensively developed in this 

areao 

Knayah formation 

The rocks comprising the Samra and Beda formations overlie 

a highly metamorphosed basement complex of acid and intermediate 

gneisses, granitic and quartz dioritic migmatites, anatectic 

quartz dioritic and gneissified and migmatized lower portions 

of the Samra and Beda formationso The contact between the infra

crustal (Knayah) and.supracrustal rocks (Samra and Beda) consists 

of a zone of migmatization, anatexes and where fully exposed 

progressive metamorphismo 

Following the first metamorphism (orogenesis) of the 

basement rocks tlle supracrustal series were laid down on an 

already metamorpllic basemento The old basement, (comprising 

gneisses, assorted metasedimentary rocks;, granitic and dioritic 

ious aג.r es in tlle v Lנmassifs is now represented essentially as pebb 

conglomerates mantling the infracrustal rocks and as tectonic 

-slices and relicts) was affected by a subsequent second oroge 

nesis and metamorphismo During this second major episode the 

-supracrustal Samra and Beda formations were folded and meta 
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morphosed and in lower structural levels migmatized. The basement 

rocks, became entirely migmatized and reactivated, and now form, 

throughout the Sinai Peninsula, a ring of migmatized and anatectic 

rocks around each metamQrphic complexo 

, The nature of tlle migmatitic rocks varies from place to place 

the quartz dioritic being predominanto At least some of the old 

granitic basement became palingenetic and has risen to upper 

structural levels forming synkinematic plutons against the migmatic 

rocks. 'The earliest of these may show a complete transi tion from 

gneiss to migmatite intrusive granodioriteso Local differentiation 

and perhaps inter-mixture of basic magma during migmatization 

appears to have taken place and is indicated by the p,resence of 

small synkinematic plutons and transi tion zones consisting oJf 

-around the granodior עrocks of dioritic to gabbroic composition 

• itic or quartz-dioritic borders zones 

-It is critical that the last penetrative structures (schist 

-in the migmatites and gneisses are concordant and contempor כosity 

aneously folded with the cleavages in tlle overlying metavolcanics 

and metasedimentso 

Thepresence of a metamorpllic-magmatic basement complex 

before the deposition of the supracrustal sequence is indicated by~ 

1) Metamorphic and magmatic pebbles of rocks now essentially 

non-existent, and if so, only as reactivated or regenerated granitic 

plutonso 

2) Metadolerite dykes cutting across the migmatic rocks, 

gneisses and in places granites (Wo Rachaba)o Some of these dykes 

are clearly folded and yet occur in apparently massive graniteso 

They are never found in the supracrustalso 

W li ttle relation נO3) Certain lligll grade gneisses (Wo Kacab) sh 

both structural, mineralogical or with regard to metamorphic grade 

with the other gneisses and metasedimentary rocks in the areao 
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these are clearly relicts, most of them also migmatized, of old 

basement gneisseso 

Stao5o (522)0 Tectonic contact between infracrustal quartz-

dioritic migmatites and supracrustal Beda formationo 

The structure is mainly concordant inspi te of faul ting o,n a ~aj or 

scale. Greenschist facies to lower amphibolite facies rocks are 

in contact witll migmatiteso Mobilized portions of these quartz 

diorites are intrusive into the Beda formation in this area. 

rending lineament. Fault ~ Sta.6. (552)0 Knayah faulto Major NW 

zone filled with dolerite dyke of major proportions 

-cene?), Nubean sandstone and hydrothermal carb כMio ( 

• onate veinso Contact gneiss and metaconglomerate 

West side W. Knayallo Area of mixed rocks, migmati tes 

with gabbroic to dioritic facies. 

S,ta.7. 

w. Yahamed and W. Kacab if time permits - basement 

gneisses and migmatiteso 

Sta .. 8. 

Beda formation. Volcanic conglomerates, slaty tuffs 

etc. 

Sta.9o(576) 

Sta.lO (584) Ditto. Sedimentary and metamorphic structures in 

turbiditic sequence. 

Sta.ll (663) Contact Beda and Samra formationo Phyllitic crystal 

tuff andalusite phyllites and schists, hormblende

epidote schists etco 



- 12 -

FABRIC CHANGES ACCOMPANYING REGIONAL PROGRESSIVE METAMORPHISM 

SE SINAI W. KYD AREAo 

Amphibolite Facies 
(Upper W.Kyd 
Shaira Pass) 

Lower Greenschist Upper Greenschist Facies 
Facies Epidote Amphibolite yi 

(Lower W. Kyd, W. Beda) (Central W. Kyd -
W. Malchak) 

I 

Fl folds rare or absent 

str. Most original structures 
deformed, 

FI folds present 

Pebbles strongly stretcJhed Pebbles completely 
wi.th much internal defor- recryst. leaving a 
mation & recryst. pseudo-foliation. 

Muscovite matrix dominant Biotite matrix with 
and well formed. chlorite . 

I Prom inent Palimpsest 

Bedding cleavage 
inters. 

זוב
Fl folds abundant כa.... ..... 

~ 
 ס..

Pebbles little stretched ~. 
. 2.0 with no internal deform • 

. recryst & ~ 
זוב

~ 
 Matrix generally micro .....:כ

to cryptocrystalline. 

l' Quartz and feldspar ~. 
00 strai.ned. b!1t little 
c\! 

recrystallization דב
o 
~ 

~ 

", ! 

Clast.s complctely 
recryst.alllzed leaving 
a polygonized mozaic 
with sharp boundrie s . 
Traces garnet and 
andalusite . 
Plagioclase cornpletely 
stretched defining a 
pseudo bedding or 
foliation. 

Recryst. of quartz and 
feldspar. Polygonization 
and flattening parallel 
to lineation. 

zed matrix iדRecrystall 

Plagioclase stretched 
flattened and boundinaged 
Stretched and flattened 
amygdules (garnet and 

. ) epidote 

Flow structures 

~ Plagioclase phenos 
~ bent or fragmented 
'g 
< 

iכ

S . 
Jן

S 
~ 
o 

I ~ 

c\! 
'ס
<Iכ 

~ 

I 
Muscovite phyllites 0 ! Garnet-biotite schists 
Biotite porphyroblasts and Strong foliation. 
superposed garnet andalus Quartz and feldspar 
ite-staurolite regional recrystallized to give 
metamorphism TE' lescoping a polygonal mozaic 
of metamorphic facies. fabric 0 

Hornfels and slates with 
superposed cordierite and 

.• -sillimanite contact meta זוב

morphism ~ 
Slates with relict כap-c 

iכ
o 
~ 

sedimentary structures e 
. and Fl folds o --------------------1 ~ ------------4-----------------------~~~~~ד---r-~ 

Tal.c and serpentine 
marble 

<Iכ 

Sidero-magnesite ( ::ס 
~ ) marble C\! 

Garnet-pyroxene :;S Garnet-amphibole 
skarns skarns _________________ -1-____________ =--== ______ ". _" __ . ____________ =---== -L=.. __ '-----__ '--

Foroterite marble 

I;1hi ...... "''''n .ונ

Marble CI! 
$.1 

§ 
ז:וב
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בסיניהפדי-קמבדיהמסיבשלהמאגתמיהחלקעלכלל,חסקידה

בן-חרויספררפ"

פ"ר P 150000כפ,ם,לחרו II7פטיגישלמבוי Pהפרי-הםטיב gוcזהוההורח

ני II'זו Pהסמבגהיהפסררברפי,יהרכבי ) Pהי:ייי Pהבחיך , nיל aב,ם"ר-50מפחךח(כגבד

גים., II7שלישלפגיורדידר,רחבלחירבהבפידההירזהסח II7שלהפסורבגסייחרהב,ייח

הפסיב,שלהפזרחיבחל,בויקרמסרייפים,סחים II7ר K ,מוeזהיבהר,וeלהוeלרח Il7מ pחל

ךירח II7ואינסרפרסבי,חבלבד~החחלחיבשלב aהרהחרפושלהמובדחי'יבידיגחקר"סרם

ל,בל 117 'להלן,םר aג II7מהכלח aפחררגז.ח Kםצוeרסרםרברחיסריייחל,ח all7וחנרח II7לה

לה. aהםח~'ביירחםחיך

מוeבמחי'םססלויםבגרייםבטיניפברי Pהפיי-המטיבשלרבויח II7לר II7ל,ררב

חמוcד-שלפה aי-ההח aידי,לפזיזיהגפרדרחבדרלרח,יחידרחלשחימחחלקכרלרהםסיב

הבדרלרחהוeרריבגירחהחקיפןחר II7יסלפבירסיקםנרצרזרי-החוeםה aלסחחחהחחך ,~

ובה acי-ההח Rלמולהחחךהגכספייפיח"),ח 1InIl7'("החמםפ,רפייסהםסלויי,ררבסיג",של

יחלזשחסובבוסצוב,חהןביהססס,רפירחיהחיפערחבייס pיילפלרסרג'יםסל,יםבויקרסריכב

ובדרחסאדשל-ההתאמה aלמתחתבסחיים Rמסלויס < 1

יר pמבוליהםהמססרופיחחיח II7החח aהמרכיביסהסלויסשלפביסל aל pחל

חפרצרחוcיגםריזירחפססורפיזם.שלאחרחוeיזיפידהובררריבםר Kבסחי, aפ

בטיטיוחראינסירזי,חררחר-בבסיסים, Rשלבצורהלררבוברפיויחים) P,די'(פליסיגים

בצריחםכפזסחפיר II7גה, Pבררשלהבבררכפרבסיסיים,ברפיםכסהםפיברליםיס. aבצררח

הפספררפי,ח.פ"ח II7הבהםלהבחיןקשהבשדהבהסחכליחרלפחרחרריח pהמ

למדינפרבךחלססיןח, Pפיר'כברח II7ריבנימבייסים Rלברח, gיילקניןחסדררח

לויחיםלמיניהן,גייח pססה-רילחברררח 1I'ידעלכייםרסייבבןחהמסמררפלחחיח II7בח

ל,רמחזלברתםלה); pדי K 'וeיזררלדרבמה:רסזלה;מםריסןח R(מב~כיח,ובסהבולןח

חיח II7החשליח Pה,חילםדררחיהשחייכוחןוריח, pהמבבררחןכפעםלויתיםחמרי II7נ

כלל.גיכרחינה Rר Rהפגימיבמבגן ' II7ב,רניכרחהמסוביופיח
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,לרל.חפיציטניים pירלסלעיסבריבומירכבהראהוילי;טעילבדאדימיפיומאלףחחר

השדה,בחנ.~להבחיןהיהקשההשרניטהלביחזרמיביזצפחרחשלדקיטרבדיסשלים Pלפרהיפעחם

מפרזריםשסחשרפיהםהאלה,ניים pהררלהסלעיםכלהסססררפיחסלחשחיחשייכיםאלהשסלעיט

עדאינסרפדי.רייםלריבהסד,סה". Pהניח pהיילב"פזהנכלליםהםם~ב,שלשיניסבמקיםיח

חשבי,(ראיייחלי Pררסילמצבלויחיםהרבארהסהצויריטביים pהדיללםלעיםרבגיגרדחמרציס

ניים pיילסלעיסשלצח pבםרמירחדעבהסיריעיד).דה Kשחאזירובד"חסאדירחיג,צחיה,

היאוחנרחחיבסיסייםודאינטרמדיארייססלעיסמירכבהיארייו;די Rבךפיפיואלהקדרסיס

קל.קימרםביניכרארארפקיח,כמע.

ממנרוצויריסעבדיחמאדשלאי-ההחאםהמגילגמחיים Rמסלוים 02

להבחיזאפשרובדרחמאד-פיססבחקיפהב tהמסשלהמ.גמח~חההיסטרריההכללחמחיר

 ~רייס Pעיסלביסבארבוה

קיירז-דירריס)ס p(דיאזריסראינסרמדיארירח(גברר)בטיסיוחאינטררזי," ••

גרניס)גרבר-דיאררי., 9-דירריט Tייר P-מךבזרניס, T('יירחפרצרחיבסדרזירח Kשלבב.

הקדרם".האינטריזיב~ב"קיספלכסגכלליםהאלההסלויסכל

לסיסיסגס-פןרפירים, Tקיור 9פררפירים(בעיקרהנו~ר"ני pהירלרספלכס P"הג.

רונרנזרניסיס)ס

חמ,צ~ם).גרגיסים(בעיקרהצ'~י"הא~גםררזיבירונפלכם P"הד.

ר~ינסדמדיאוייחהבסיסירתהאיכטווזייחא.

פהסכמהנדיר.סל,זהאיזארבדרל,איברסינישלבפוי,ונבוייזהגבויגיפיפספו

גבויגצריז,גבוי(כגרזאחויסבס;גרגריבולימאדאחידיסהםנצב)-זרושלהגברי(כגיז

אילסרא-בסברלגני,חשעיריםגרגר,גם~עדי Pדהסררגניים,הםיורד)מ'~ראיםגברררימני,

ונמאירח,ארלסרא-בסיסייחאינסורזייחדייריס~.לסלולויחיםורבדיהגברןיפייח, pמבסיסיןח

סיני.בחחרםכנראהחסררחלינלי?) Pגאוסינ(אזיוםצר~םשלהםזדחיבמדברלסדינפיביחשהז

רהע rזע(ראדירביםבמקיפיחפרפיעיםמצרפצפיס,םסדיסבולילויבזה,לורםחדייייסייםגרפיס

האינסרר-הסלויסבחירפייס Pולילעיחיםחםיורד),החחתיזכידראדי 91יחוג'בלנקביז,םיכח

גביליחרב,ל"לחרריבטררזיביים ICאייורד)חע"לי,נצריז(ראדיייחרהצו"ריס'זיבייט

ייחוסדרסיס Pסלעיםכלמ"חוימים



- 16 -

ננריז?)(גברימהםשכמהריתכזאחתבפזהכילסמרקמולאהשרגיסוהדירריםהגבר,גרפ~

הקדרס.האינפררזיביהקימפלכסיצירתשלבשלב Pרחדר,אי

ה,דרסהאינםריזיבייטפלכם Pה oב

המסיבשלהמחשרפיסשםחמחציירתרברניסהקדרסהאינטריזיביהקי&פלכסשלהסלעיס

Hume (קידסברהיבחנרבסיגי,מברי Pהפר~- p Barron, Barthoux ( גרניססל,יםסיגישני":

 nאינםריזיר 15בלפחרתלהבחיושאפשרהראה,המפירםר Pהסחאפ,ר",,"גרגיס,דרדפררפירי

בדררהםהאלההשיניסהסלויססרגלביזהגברלרחלמיפרי,ניתומהזאחתכלשלשהסל,שרנרת,

המ:זהרספלכס Pבבירתרהחשרביסהסל,יסהשני.בתיראחדסיגשל"ס Pד"י~למניאחו I"רנחד"סכלל

במסיב;בייתרהנפיזהסל,ידסיס, Pההמחבריסשלהאפררלגרניספהבפידת(מתאיס,ג~רפיהגרניס

בליתי- ; 8רדייר'רררז-ידירריס pליאףלגרנר-דירריסלעיתיס,רברבכסנרליחיס,מאד,שירלררב

פרברלית).ביירצריסדייקיסמערגלית;גבעיחשלנרףייברפיבהקת,ארקידית

אקריגרנרלר'הקרדמיס,המחבריסשלהרררדהפררפירילגרניסמהידח Dב(פחאיס pמלארם 8גרני

ס"מ, 8עדבגידלאדרסמשניאשלגניפלדשפםשלפנ,קר~ספיםלעיחיסמכילמיבהק,פררפיריעד

בכסנרליחים).דללריבידס, Pוכהתמיזיירחרר.י Pמלניפתית

ובספיו»באמפיברליסעש"ר'גרגר,דק(לררבסמהגרגיס

מדבהק),פריסמת~מבגהבולבקיררז,עש~,עד(דליחמדגרגיס

גדדלים,קיררזגבישייביאשלגג~פלדשפסשלמסהבנרייריד,ל,יחיס(צבערגירגרגרגיס

יכר')"רמחזג'בלשרםר,ארסג~בלשלהגברההרכסאתהיתרביזביגהחריי,חבליסביתז

לז, Pפלגיישלסבותעםאשלגניפלדשפסשלריססים Pפביפירפירי,לריב(םל,ע~שיגרב".

תי). Pאבבאמפיבךל,שירהמיקרר-ברניטית,עדגרגרת Pדריכס ••

 •אפידךסיזביה)בבללאדדס-יריקצבובעלל,יתיסחמיז,צפיי, Jברגרביגרבי(סלעסעלגדני.

מגדרברנ'.

ים)" Pציייתר

יקיררז;אררםאשלגניפלדשפםבעיקרבגייבקיררז,מאדושירסאד,חמיזסל,

P .'דלבו~שלבגיפלשרפםפלדשפם'ס,שנימירכבפירפיר~,לןת~ם(סלוז'~דהרירז-פרנזיג,

 o(Yייר Pשל~שתנ,תכמיייתכחיל,לריבלז, Pרפלבייאדמדם

יספיז;אס!זיביל'ישדאפיר,צב,יגרגר,דקבלבד,קסניםבביפים(םרפי,אפר""גרנרדיררי.

 ,).,. tIיםל~ IIהרבה
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גרניטעג'רמיה.(גרניטמהםכמה~נית. pר-אל pל Pהלשררהשייכיםהאלההסלעיםכל

פנימימבנהבעלימ"ר) pמארחלפחרתמחשרפיהם(שטחגדרליםבתרליתיםירצרים ) pמלארח

מבנםנעשהאלהבתןליתיםשלהאינטררזיבייםהשרלייםכלפיראילרבמרכזם,למדיהרמרגני

(מיקרר-גרניטים),דקמבנהבעליירתרגדרליםגרפיםארפסיםכתמים,מרפיעיםאירגרלרי,

מרפיעיםאלהסלעיםמסרגיכמהרכר'.פגמטיטשלכיסיםמתפתחיםהכסנרליתים,ריכרזגרבר

אינםרמחשרפיהסהמסיבשלשרניםרמרח Pבממחגליםאחריםבחרליחיםבלבד;אחדרצרףבמחשרף

רצרפים.

הצעירני pהורלומפלכס Pהג.

לעיתיםמרנחיםאלהסלעיםהקדרם.הגרניטיהקימפלכסמןצעירהזההררלקניהשלב

י Pחלרמירכבבסיסקינגלרמרטביביהםילפעמיםעבדר,חמאדשלאי-ההתאמ~גביעלבמישרין

רביסבמקרמרחברררים,אדלאמאדדרמים Pההגרביטיםלגביהמגעיםיארקיזה.קיירציטגרביט,

מסיביסהקדרמים.הגרביטיםאתהחיציםזהררלקבירמפלכס Pשלאספקהדייקילמציאאפשר

לררבהסלעיםאיגנימבריטיס.גסלברח,טיפים,אגלרמרטים,יכבראהבנרייסאלהורלקביים

שלחברחתםלחלרטין;חסררתמטמררפירתתרפעיחקרררץ-פררפירים&בהםרשרלטיםחמרציס

שלהמסיבהםזהקרמפלכסשלהעיקרייםהמסיביםשביארפקית.עדמתרבההיאאלהסלעים

ג'בלשלהגדילהררלקבירהמסיבלמטה)ראהבא, Pאיגרניטעםלהחליף(לאשערהאיקבא

אדרמים,צבעיםבעלילררבהסלעים .'מ OOO,1מ-ירחרהיאהרזידראליתשערצמתרקחריבה,

ג'בל(ראשמרבהקפלראידליבעלי·מבנהלעיחיסלבבים,קיררץ-פררפיריםגםידרעיםאר

ריבקיטים.רמכיליםאלקליבייםהםבחלקם,לפחרחאלה,סעליםקחריבה).

הגדרל".הטבעתיה"דייקהראזהררלקבישלבשלבירחרהגדרלההסרב-ורלקביחהתרפעה

כמעטהיאהטבעחברדדים.למטריםק"מ-2ממשחבהיררחברק"מ-30כקרטרראליפטית,צירחר

שביבבריההטבעחהצעירים.הגרביטיםידיעלהיאחחרכהשבהםהאזררים,באיחספרטשלמה

האחדמאד;שיבהגרגרייתבעליאדזהה?),(ארדימהרכימימיברלרגיהרכבבעליסלעיס

כיסיםאיהשני,לתרדאחדלעית.לםעיבריםאלהסלעיםסיגישבילטיט.יהשבימרבזיביטהרא

זהחריף 9שיברשלהמשמערתהשני.בסיגמרפיע.יםחריפים,בברלרתבעלילעיתיסאחד,של

רערד)בצבראדילידרציףראדיחשיב,עבר(יאד~שרביםבמקרמרחהרסברה.טרםבברגרירת

הברתןמירחד,מבבהבעלאדרםיירץ-פררפיר Pעדמיקרר-גרביטהטבעתיהדי,קבשילימרפיע

הראהדייקסלעשלהרבהקרשירתרבגללמררכב.למעשההראהטבעתישהדייקלהנחה,יס pמ
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בארחםר P ',בלסביבה,פ,למ' 400כדיעדהמחררמםביל.~.,רפיליגירכסלעיחיס?רנר

היחרביזערברהסבעחיהדי''' o,להלבל,ייההביחז ,הינI,"ב,ברגיסחרבההראסובהם pסו.חיס

נחלה,ג'בלראסועלךי,איםב'בלסולהרכס pםדםרסב'בל pחרבןסוב~בל gהבאיםי~יח Pהםדרו

פסוה.עבסבל qב pחלאאזר,-ג'בלג'בלהרכס

הב,ירהאינ.רוזיבילכם Iר. Fהד.

סכיליםסהםרבים ; Pמיבהאל,ל,ביארעירנעל,יבפח"ים Pרסס- Iהםזרברבה Pסולהסלעים

חריפיםבבברלרחחרציסרהםנייחרהצעיריסמבריים Pהפרי-הסביבהסלעיהםבחרגיים.אמביברלייס

סלעיםידיעלחצרייסאיבסיהםהצע"ר,בי pהרולעלכס Dי Pהשלאלהכיללה,ידפים,הסלעיםכלאח

ח Pמובהסכס.ירליחאחידוחרנעליחים tבכםברלמאדדליםלררבהםמעסים.יים Pלדייפר.אחרים

 :הבאיםהםלעיםסיגיאחכיללחזיברצה Pסולהם.הבחרליחיםררחבכלדרר

יירז Pרפרחי.לםעסוהבביירסי, Pי pהרלרל,'ברבר,בסלררבאדרם-יררד,(סל,איקנאגרני.

ר.ייםס Pמלביבסיברליםייחרוסוירצח pבמשהיאברבסה,איםברני.היאסולייריאציהבלכד;

סיבימסיבשלהבברהרחהפסגיחריבאחברניםהםחריעים;צ"יםלריבירצריםאלהםלעים

האזרר).בכלבירחרהפרסויםהגיףאחרירבריט

בדילאזררברנהליני; pאלביברל aאסולבדיליחבפריסמרחעשירלבז,(סלעבחרה 8ברב'

הםסיב)ס,לרכזי aהדרים-בחל,

אל,יסוייריאיליבחדהלברביס(דרםהסרנלברניס

סרבל)סג'כלסול

יהמסוינזהבביההרכסאחברנה

ביבהליני; pאלבאמביבילעשיר , Pמרבהעריסם.יפבנהבולצהרב,לררב(סלעסורםגרגי.

המטיב).סולהדררםי pבחלבדרליםחים 8ש

באזירטיב aהביגהעדיי,איםברבי.בםכנראהסויירהבעיריםהגרביסיםשלזיברצה pל

 eחחיז nהויייאיםיאדי

סולאלהכביזרבים,פיקרר-ברגיסיםגםליחסיסוהצוירהאיב.ריזיביי.עלכט pל

 .ר~ב'בליסול~זראדיסולאבן-סב~רה~

היאםסוחיפי,סו.חאיקבא.גרביסשלזההיאבירחריהסרביםהםסופחסורפייהבחיל~ח,

 " Pאיפכפע.בונבעלהבחיויאעסורהגב,סל,י'.יח 'IFננסוחIפדךהפרכז"י pבחלם"ד. p-300כ

אד aחלרליםהם ;~ a-300כסול Pלערונעד'.ךח pבמחסורפיםהבחוליחסויל~בלי.צח pרבם
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בהרפ,תב,בי,רחמצ.ייןהפגואזררהורפ,סכלפיהבחרליחשלמההתרחברתוללריב,פ,ידיס

 Tנצי(,ניבלי.,נדיריספינרליםלויחיםהמכיליםפגמסי.,בכיםי,שיר Rרהיפי,רר-גרני.יס

'ייד)ס nחנלצב,בולהרגדר,שסדסחשד

ב,י,רייצגת Dשרנה Rהר g,ברצרחלשחיאלהאל,לי~,םגרניסים'ס pםחחלכ'םיח.בחינה

רהמגנזייסהברזלהםידן,אחרזיאלהל"ם Qבל.יניהס.רר-גרנישיס pרה.'אי,נא,גרני.ול

ריבאחכרללחהשניההקברבהאל,לי-גרניס-אפליש'סהראאגפחי aהרהסיפרםאפם .,.כהם

ר.גנםייס;ברזלשלפהרגילגברהיסבאחיזיסמצ.יינחרהיאזה,י.פלכם Pשלחרים Rההגרני.יס

נררמל-אלקלי-גרני.'סלריבהראגפחי Rהמהסיפרם

הררלקנייסלםלעיםהדי,שר pיכדיניליגיחגנסיחמנחינהכנראהשרדים Pהאלההגרני.יסכו

החרצררחוחירלויחיסחדיריסהגרני.יםהכיפיסבהרכבם.אדלפ,פיסלהםהדי.יסהצעידיס,

לחיוחרינה Pבג'בלאינ.ררזיביהיאנא Pאישגרני.רב, Pםפאיזכרענ.ססשלנייח pהירל

צחרה.גרני.שלג~ה Rהםשלניים pהדילהםל,יס

דיי,יסהס

אפשררגילהסלאבמידהיס Pבדייעשיריססינישלמברי Pהפרי-המםיבשלרביסחל,ים

.מררפיח aה.החשתיתהחלהגדרלךת,הם.ר.יגרפיוחהיחידיחפזאחחלכגהשייכיספהס,ניא aל

- Tררר Pפררפיר,בניייםים Pהדייררבנר. ••צעיריםף Rרהבוירינסרךזיבי Rהלקיפפלכםיוד

תס Pפרבהבנויחהיארבלייחרבםרלפידיס,שירלררבהיאהאחריזהםלודילדי.,ארפרדפיד

 Dםiו 10וד Tל Pפלגירשלפניקרים.יםל,יחיסIנכיליםהםירחר;נדידיסאינ.רםדיארייםםלעיס

למפריפירסשל,סניטאינ.רךזיבייםוגרפיס'ס Pדי'מ,פיעיםכז ' Dכבגרדלס

זה,לויפחבאלהשיל.יססכיריניםציא aלשה Pהמ.סירפיחהחשתיחיפח Pבחשחדריבדיי,ים

ונזרח/פער.ב,ס ••ז-בההקשירההIנערכהין-דררם; IIצביייןבמייחדברל.ובדי,פיםו!l-חIפאדשגיוס

ש.חיםגביעלל"חיםפגיעםלעיהםינפחמאדגדילהיס Pהדייזפיפרחבביררדס~ירצגחהיאגס

מסוייפיםבש.חיםיס mכםי aלגיעה aים Pהדיינפיפרחכיליסהסלעיסנפחשל-3Qfoלכ ."קעשררחשל

אילחלרסיז , aנעלרוניים pהמהםביבהרםל"בלבד,ים Pדייהשופחבנךישבחסים") Pהדיי("אזרר

יבבנייניהעיליעגירביאדיוניפיעזהמסרגהדייקיסאזירבלבד.יס Pדיררח Pבצירחנשחםרי

חזייח;שלהעדרהיאאלהשופחיסשלאיפייניקרלס~ררגין.ידילרי.ים-פררמיריס T,יירIנשחחפים

~רבה'סמקבילבכיירןונםידריםבמםפד~.לפיסיס, Pהדייכל
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שלבשיערדהקדרםשללסדל~חהדחבהחייב aב~לים, Pמדיבםיייק~ם,שלכזהדיבי~

דהייברהקדי~רח,האיבסדיזייחמשלבשהחללמסקגה,פיביליתאלהעיבדיתדביםס"לרמסרים

.גסירגלייסכרחרתל~עדכחנחיזהאזררהיההעיקדיןח,האוחיגנירתהחגוערחסייםאחדי

 Rift Valleyשל=עמיקהקרמהפהלרארתשניתזהגסנע,~ולאסעדב/מזדחסבכ~ייזשפעלך

גדרל.פבדי Pפרי-

פברי Pהפרי-המס~בבחירירתרבעידיתתרפערח 03

K • העתקיםםעדכרת

~יגבלח.חזיזהבעלילדיבהעתקים,שלדב~ספדידיעלחבןיהפרי-קמבריהמסיבכל

בפיז-בעוז-מערב,כיררזהגדרלים,הגיבל~ם Rift Valleysה-שנ~שלזההיאהשילםהכיייז

בחלקאילח,~פדזכיירזזר"ע Dבפיז-בפיז-כיייזהמםיב,של,רבי aהבחל,םראז,מקביל~פרז

היא,בם~פיחחתפערב/מזדחכלליבכיריזהעת,ים,שלשלישיתמערכהממסיבסשלהמזדחי

המסיבאתהתיחםזההמםיג.שלהשילייםבהעחקיזישבירהמב~יהבייחד eהביללבי.ייה

ל~יליגיסיזביהבדםפרעיז,ם Dחב~בלאזירעדר aפרחדאם aלפחיחלמעשהוביף,שהראבפערב

הידדרחדמל,רתחיעערחביומדיביתק"מ-2למגיעהםילרגיסיהפםדרחבהםלעיםסכלשלח Pמיבה

מעניזקי ••פליברדם,'עידק~כזיכמןםדרידסיזבייזרים,יררזק Pעררקיכגיז(מייקג~רת?),

כלללאכגדאהארלאבקה,טחרניםאמגםהסלעיםשכלהעיבדההיאזהדחב~~לינישיאזידשל

בסל,אףחדיםנשאדייכר~דייקיםכםנרליחים,שלגביליחיהםפניפיתס nדיפרנביאל,חברעה

הס Pלאנהטחין

מסרדריםנדחביםבשסחיםיזס Pהנ'מעדכתעלדבההשפעההפםיבבפגיםים Pההוחלמערכת

לארדרגםאלאים, pnהעלאיררדקלא'ימח pזימסכתארפיינית. trellisבמסכחהיארירת

כיייג~ם.באיחםשהחהיי~ם Pסד

סניפיךתערת Pבבס

סעדכןתדקאלזרבפאזהניצריהסזרח',בחלקיד Pרבע'ה~סיבשלמםרייפיםים pבחל

בפוז-צפין-בכיירןככרלזדובזחזגםפסןךר,תפניפיית~בקעןתשלסדריחבםאלאחעח,ים

מאיחכטההראל. Pהררדס'הקפיצהשעירמםרים;עשדיתלכמהיעיילרפטרים pמכמהררחבזפזרח.

a פשקעיםכרבירת,חרלאבנילעיחיםגשחםרראלהירידיםבגךשיםלפחרח.סריםp ד.' P ראילירניים

רעיד)סע~ע~יביאיינבב,יאךירחל,(ראדיפהםבעידיםאף
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חילבז 1Cלwים P''iדגס

חרלאבןשלנרכחימחשיףמכל Pהרח,לעיחיםמבר' Pהפוי-המסיבשלרביםכשסחים

החרלבאבני Pספללאררז pמחרל;אבנישמ'ל"יס~םע Pדיידפיייביפיםמיצאיםניביח,

צר,ח;עיח Pכבלהסבירםיאפשריחכןמסרים,עשררחלכמהמביעשררחבםמהם,אלההגרבייחס

רפחרחסנסימסריסעשר,חשריחבםהרביסים" Pה"דייארחםלבביה~ייגיאינרזההסכראך

סרפהבראדיל,ס P,רסיבמצבחרלאבנישלמחחלפיחשכברחהבנרייםישביניהםמזה;

ס"מס-1כשלבררחבחרלאבןשל!(סיבמח"יס'ס Pדי'הברניס>;(יסהסל"םבחיךאףמרפ'עים

 Pעירלריבחדררשרליהס,לאררךיס Pהעחיי Pל"חיםמליייםחרלאבנישליס Pהדי'

ניס Pמייבילליחסבגראהישאלהלא'נס"'ירחצרסדרלריס>;(

ציה Pבושל ס(;> Pדיידס

פדפיעיםדררבא,אבישליבבישנחרהראדי 9יחמדביאדיכביזמספר,ימרח pבמ

סיח P!(רל,פיציה Pבר Bשמילרי ,~מ 5מס-לפעלה,ד 10שלבררחביס P (;>ידדמיייגרפיס

לאררךגפשךיים pהמבררבצפיפהסה Pיר'מסריכסבחיךשרגיםמבריים Pהפרי-םלעיםשל

צ'ה Pהבראחל,"חיםהחיצהדרלריס,שלאינסררזיבי "i/ד' " pה"די'שלהשרלייםאחד

סדרהלחיךזה Pדייאחרירב Pלעאפשרחצוה,ג'בללידאחד,ים pבמלפחרחלצדסמצד

ים Pסדשיצר,סנסיינל,יס,יס Pהעחשליצאה nהןאלהחרפערחנוביוחסחרלאבנ'של

שלאףרלעיתיםמבריים, Pהפרי-הסל"סשלהבליהחרמרנשסףשלחיכסרחביס,פחרחיס

ה Pרהעחיים Pהסדמילריאחריגסנשמכההשבירה jפ,ל'הסשהיההסדיפכסר'הכ'סר'

לפאבמהא'נסרךזיהכמישרר'אלתים Pהעתשיפשןסיפיבשלבציה; Pהברמיל,יאחצח pבמ

דןלויסיחס

סינישלהמאגמחימבריון Pבפרי-~רח lב • 4

'שר~'סהכיגיסמשחחפישבהןמאלה,במהלהלזנבחררבוייחשלאריכהושימהמחיך

הסיררסחראילאירןל Pלהח

היייריסים nבע~א~

ימפלכם Pהשלםלעיםבגרייסבדרליסאזיריסמייבב 9נ 9סשל 9מבד Pהפרי-המסיב

הגרניסיםיסס P 'ח,פסמירפי'סמטיביםשלגדיייםאייםיבהםייס Pההאינסררזיבי

שניהפסדרךליס nפפרארישר'סייס Pברחרציסאלהבגברל,חמתחשביםאיגםהצייר'~

נדיריססהםהמספררפייםהפטיביסלביןביניהםמגע'םדרפיםס pההגרג'סיסכןלא
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כמהשלבררחבדייריטייםםלעיםשלשלמהכמעססבעחהמטמירפייםהפסיביםפיקפיםלריב

כחמיםהאירגרלרי;במבבםפצטייביםאלהי~יריט~םברדדיםסילומסרים Pעדמסריםפאךח

ביזהגברלרתים, Pדאחריםגרגרגםיהםם pסדר,חלללאמחחלפיםיןחרוחמיציםבסיסיים

מראיםרמרח pבמכז,,ליתרפופושופשים.,לעיחיםחויפיםהםל,יחיםהשיניםהמרכיבים

הסל,בחררשפיזרררדירדיטי,לגבייסערבריםאףאיליביאציהאלהדי,דיסייםסלעים

"רד)בייצהראדייחמד,ראדיג'ראז,אים(ראדיסמפייסרת pבמכחפי.ל"חיםהראהמסיבי

בסיסירחצפחרחמחרראבטכסיסידיעלאלהייוריטיםשלהחהררחםאתלרארחאפשר

(zכיגמתיסים).

המסיבשלהמערבייםשיל,רלארררמשחרעזהמיגמחיסים-מסרגשלבמיןחדמושיסאזיר

ים pערראיעדשרתחחילהייצרחסיח Pהאבטהמאגמהבצפיזסה Pיייואדייעדנדריםמיעומראדי

P במטביםp. דייברצדיםמכןלאחרהמסמיופיךח.לסטדיקטררןחנילP יגרפיםיסP המחחיליםסבים

מאגמהמייצגיםהאינדרזיבייםהדירריטייםהגרפיםמזיכמהיחכןס nסררר pהססדואחלחצרח

איזאחריםדייריסיםגרפיםלבביררם. Pהשלייחרבביהדחימרח pלשחדרה pזאחסיח Pאבס

השרלייםלאררךריכרזרזה,חהליךפרסיופיח. Pהאנסהיצירהימרח Pלפשהיאכליחסלרארח

רארל,רהרמרגביים,צמאייםדייריופייםמסביםעסיקשרירהמטמירפייםהפסיביםשלהניכחייס

פחרחךתסשאלרח,דייזהןרפיה, rעבברניסכביןפסיייפים,ברביסיםלסרגיקשריראף

פרקדפיםברניסיםשלהבניסייםהשרלייםב.

« 

עג'רפיהגרביסר Pרבעידרם, Pההאינסרוזיביימפלכס Pהמחירמסריימיםברניטים

מסיביהיאהפלרופרזשמרכזב,רדפירחדת;חרפעהברפיהםבשיוימראים ? pמלארםוגרביס

שרליכלפיהגרביטעיברימי), Pפפלראידלילסידרר(פרטארדיאנסציהכלבילהבחיזראין

חרפעהגרביט-גבייס.ליצירחעדלהחפחחהעשי~הנרררה,ליניאציהבעללסלעהאיבטררזיה

כאשרבמירחד,ברלסחוהיאהמבע,פזבייייםקילופסויםעדמסויםפאיחכמההמתחילהזי

הבבייסירחארהליביאציהכיירביפחאימיםאלהיים pבמפסמירפי.סל,הראהסביבהסלע

בבירררסאיבסררזיבייםהסביגיהםשהבברלדחלפררח vהשכזהמטמררפיהמסיבשללאלה

שסרחים,לררבבכסברליתים,הגרביסיהסלעמחעשרהליניאר~תההילה;בחיךמזהירחר

בהחאםמסרדריםהםשגםרד-דייריס, Pמישלדרבםמספירפילם,סלעיםשלפיערטם

השבי.מהצדהמסמרדפייהמל,האחדהצדמוהברניס-גבייסשלטררה Pלסטרי

(לדרגמאבערלםרביםרפרח Pבמהאחריגיתבשניםנחגל~להןשדרפיחאלה,תרפערח

 :שאלרחשחימעררררח ,ניח)הצפרבאירלבד Doncgolשלביתלידר P.הבסריזיההאי

הסברים;שלקברצרתשחיקיימךת ?הברניסיבסלעהליניאציהסיבחמה • 1
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דיאעיריםשל(תאררירתהא'גטררזיהשלהפכגיזס,צסשלתיצאהה'אהתיע,ה oא

בלרגים);שלאי

אתריבעליטרועב,רחלשיםפספרועייםתהליכים oפספ,רפיאיעיבעלתהיאהתיפעה oב

בפסבותראילי ,_ Pהאעאתבלםהפלרסיזשליההיפרבגיה~סיביהפוכז oשתרתר Pהת

 oרבנייסירתליניאוי,תבסלוגרצורהפליסיזשלההטורבנית

 oינפתיית Pפאיחו-אינטריזייתאלהבברניטיסלראית'שנכיז,זההסבראס

 ?ביל Pבפהאינטריזיביהבברלצידיפשניהכיירניםכלפסרדריםפדןו 02

 oתשרבהכובעאיזזרלשאלה

הכסנרלית'סבו'ת oב

רפרת Pבפהפהרייםםסנרליתים,בדרשיםופיה, qובבונ'סו Pפסרי,פים~יבו'ברניסיס

אחרים)ברניטיםבתרךכסנרליתיםולבסחל(יזהאלהכסנרל,תים oכרלרהםל,של 10%כד'

בםתרארהתרפוהארתה oבסיםיור-דירויס Pפיהיאאח"סל,לטיעוםככילםררבםשייכים

פאדנדיויםהםזהפיקרי-דייריטיסלושל 1n situפחשרפ'ס oפצריםשלהפזרחיהפדברפז

 oבובוראדישלהתחתרזהיליכיאחד,יס Pבפרקלפושהבםיניכהודיידרוים

זיבתרפוהקשרורתבעירתשתי

 ?אלרבנייסאיהרמיאיבגייםהס;האםאלהכסגיליתיםשלררם Pפפה oא

 ,יפפלכס Pהבתיךמסרי"פ'סשברניסיםיתכן ?הפאבםו!"יתהאבילוציהעלהשפותםפהב.

שלרלמ Pאי-ע"ארילס Pע'ידי,לר Pבעימזהזהנבדליםדים Pההאינסויזיבי

אלה.כסנרליתים

תאופיםברני.ים oד

בוגי.הם;בםינילסיים Pההזרביתשניבזדברת.מרפיעיםיפיםפסייברגי.יס

זרבכלשלהברניסיםשנייחפד.בוני.-מפהברני. ; pפלאיםברניס-רמיה Qוב

יביניהםוצרפיםשסחיסברנהפהםאחדכלהכיפי.בהרכבםבם,לויחיםבפבנםשיגיס

לורפתאחריטיפרח Pבפהשגי.בתיך'ס Pכדייארפרפי,האחדאינסררזיבי'ס;פבוים

יחסיסהשנ'.לחיךאחד.סלעשלררציףהדרבת'מובואחרילעקיבבביריר,אפשרזה

תיארריתהיאההסברשלהם.רי-ברגיסיח Pהפילעציאסשרנ'סברגיס'סביזייפיס Pדרפיס

 oהמרוכברתאיהכפיליתהאינטוןזירת
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תלר~יםבלתיברגיסיםביזהדרבתימעברה.

אינסררזיבייםהםה,דרםה"מפלכסשלשרניםיס 8גרנישניביזגברלותיהםרים Pהפבררב

רבת Pבלפתחתחיל Dייתרהקדרסהפלרשרזשלהסלעשבהספ'ר~יתעזה,לערפת gידרעיסרחדיס.

תגבררת aרהרלכרתאלהתכרברחייתר.הצעירהפלישיןשל,פיגרלרגייתררלירת 8Pרר 8סתכרברחהפבע

סר- ••חרפערחהןשאלה.אד,יחכזכלשהרא.גבילללאהצעירלםלעשערבריסעדהפבע,אלבכיייז

חייח. aאג aההאיב.ר,זירחמכביזםשלהססררתיתהתפרבהאתרצינ~תבצירהפערערתכזיםה Pהשייח. ••

עצפםשלהדיי,יםלתירהחרדריםסביבהםלעי .,

לשבררתברבסיסייםרציס Bחדיי,יס.יצ~'סהעילי,איסלהביאדיכגיזפספר,יפךת pבמ

שרלחהסניבהשסלעתברר, aת 8.פררבבד~'ה .ס" 8גרב'סב~בהסל"ישדיסייס Pבהחרביס ,~. 1-3

נם,צתשרגיםארהסביבה,סלעעסרברפיסאלהיס Pעירלבד.צד aלעיתיס Pהדי'אתהחרביסיס Pעיר

a בססדרהרלסידיעלהסאהבהתחלתתרארהדרמהתרפעהבפבנם..ברP בסםררחיידרעהבדיבביה

ב~שירה Pזרסליח Pפרדיחרפעהשהסברפאד,יחכזסדרהרלם·שלכפנימביז

זביה"יפלג Vו •ז

איגדרליםמלר.רביסרברח,ררזירת 8איבבשרל, :הבאהלחר.עהמחיחסזהסמר,חיבלתישס

שיבייהסביבהסלעערברהדר,תרםלייםים Pערררבשרליבעיריםים Pהעתלאיררגםארבריס,דייקים

חעשר aהסלעאפידרט.היפרלז IPנלי,בעלמיס,רופייס Pהגaלביהפינרליםאדים,הי!iכרצבעי gייבי IIאר

פלדשם..,רכבברגר,גספאד,ארפייגיסלעביצריצרבי Pרה pבםגדילים.חלבי"ררזבגבישי

.ישבייםהםהאלההפינרליסשביחלב.בצבעיירז Pשלגדןוןת.יפרחיבחרכןבשרבצבעאשלבני

בארחרגוסחיי.ת nרב" 8רהאל!"וברררגנ.',היאזהתהל,,,ונ.סרגפחי.גרניופלפושהזהי,aו.סרפחיים;

גרבי.),קרררז-דיורים,(ייירי.,ררי pהםהסל,שלשבעיהיהגםפהסל"סיג

הסי,ר.בשעחיבחזז~- rילתרפעיתאפשריהסבר
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בס~ירלראיחמקיד~םאישנראהח~יח Dה.אגהחרפעיחרש~~ח • 5

שב"יים

 gי-ד~ג~ " 13 "'

היים

 gשש~ייים

ביגפה,אוםור'אצ~הנא~ Pא~גךנ~~

פידאז;מסיבשלהדיןדישיחה~עספתנצרין.רי-גדבי~ Pפ~ 1נבר~דגבך~

דיליק~יסעג~דםיהעגדבישג~דמיה; Yגרביטשלהלינאד~יםהשיל<~ם

המסיבמבפןח eהצ ;הי~'שלהסופר-דייק ; pמלאדםלגרנ~~יחס Jדירר~םי;ם

אינסרי-סרס,פגעבזגבלסיימיימעבדנא, Pא~גרנ~סבניי 9בנא~ג~בלשל

גדניטשלמסיבשרליים;פגמםי.עג~דמלה;לברנ~םנא Pא'גרניטשלז'ב~

סיאברשלעביםדיי'~םיבימוסאדידררטסיסא;לג~בלעל~הא~קנאכ

a ארםדכסשלה~בעת~הדייקשל(אפיפיזרתןנזינ~שY קדרדאזרדבעלי )~י

',ידז-קד~יפיד~בנךימרסאג'בלשלהמדכזיהנק .) 1 (ר 9'יייז_פירפ pשל

~חר,דירדיסעלהפסגהמןמבסאיקנא,גדניטשלהאינטררזיהיד.עלחחךך

איקבא.הקיפפלכסגדניםידיעלחחךךקתריגה,ג·בלשלהצעידהררלקביהמס'ב

ההידיזזנטליהקימפלכסיעל·רעברו;תמאדראדישלהרודופ'קל'הקדיםה~רלקנ'

אינשד-פרדפ-קילןחא~-ההתאמה~מישירלאירךהצע~ר~םהיולקכ~יםהסלע~םשל

 8דליקיבראשיאיקנאגרביטבנייפשהאבסג~בלס~אנ~-~~נזינים;שלצ~ינל~

בני~שימד-ר~חאז,איםג~בלשלהמסיבבדררם:הרחקהמינזינ~ש'ח;הטבעחשל

בד~יקב~קיראיל~בעדבהח'ה:רמחשלהצרקבצפוז~הרתקג~רגך;גרנ~ש

חצרה.גיבלל~ייילר'שיעררקעםהברקציה

הקייסהיילקב~אךארליפי;המסיבג~רשלפל~סטרקנייתדירניתרעלירשרטגדנים

מנדרראדייתבאזירמלקאיםלגרנ~טאינטררזיבימגרדגדניט iחשב~ 9יאדשל

והיחסים~חמדסמא-גדנ~טגרביטהזיגביידה; 9ביאדנסקטי Nור~ש 9ד ;~ו;עיאים

יחמד.ביאד·הברקניתי~יקיחמי;בראדיבינ.הם

מךייחלידזע~דהמונזיניםקיורזחד, 9ביאיאןליביקלזיטשלהאיגטררזיה

פר~-יק~ר~חסדיפכטרימילי~עםע~ע~יבזאדישל Rift Valleyה- Iקידה

בורביה.שלהאדמלטי~נחקרה);טדםשלהם(הפטדרגדפיהקמבדיים

חרדבז ."
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 .l,2.בםיהפר~"אןזןאךן/ןוממשךפר

םנררד <1'ך Ioפ

טואבןIפררשלהתחתרןחלקראתמרכיביםבטיבווהחשרפ"'םקון 3"הפלוואךזךאמשקעי

זוטדרה.למחשופירצוףהמשרם <1'מהווהפליאוזוארתהטדרה 3"מחשךפת"ס <i'הנובהחול

בדררם-מערבבוגמהארםעדבצפון-מזרחא-בקבמראסרחבהבקשתרמשתרעיםישראלנדררם

הגיריתוהרמההקריטIפליניהמםדביןהמעברבאזורמצוייםהמחשופים 0 ) 1מס·(ציור

נרלIפIפקIפרניאלמנIפהמהוויםובגרבנרםהמטדפביעלמבותרתברמהסיני,מרכזשל

טינ'סבמזרח

והיאהמטדשלמיושריםשטחפניגניעלמחשופיהבררבמרגחתאוזראית <i'הפרהטדרה

בחלקורקרררצרזיותהחתךשלהתחתרןבחלקארקוזיותשהןחרלמאבנינררבהמררכבת

קרנגלךםרIפחרטית,טילIפ,אופקיופצלוורתסקרברבIפייתות <1'איבIפרקלצמכמהדכןהעליון,

שנימצרררםהטדרהשלביותרהעלייןבחלקבחתך.שוביםבמקימותמךפיעיםוקוורציIפ

קאולרניIפיתחרטיתפחם,מנגז-ברזלי,מרבצר<גםכולרתהסדרהבזלתייםסטילים

בחרשת>שררמינרריזציה

דומהות <1'הליטרטIפרIפיגרפליחידותיהבטיניהפריאוזואיתהטדרהשלהתחתוןהחלק

שרהעריוןהחלקהאזרריםסלשנימשמשתנרמנקרIפורהרארתהישרארבדרוםהנחשףלזה

לאחרת <1'מקומברמנקלםררהמשמשתהחתרשלזהלחלקטיניסבדררם-מערברקמופיעהטדרה

 oםביתקרמטפר

מהטדרהובהבדלתםבטיניהפריארזואיקוןמשקעישלגרפית <1'הליIפרסIפרIפלחלוקה

בדריםהנובית'והחולאבן ItIפירחולקלפרכהםקריIפרירניםאותםשמשרהקלטIפיתהמזוזואית

 gם <1'כיללהםשראלס <1'

רצבעמורפולרגייםIפכטIפררליים,ים, <1'םוררג <1'ראלמנטים

פלדטפרגרגריתכילת

החרסיתסרגי

הכבדיםנרלים <i'המטרגי

הטמוכותסבארצותדרמהטדרהעםהשריאהכןכמו

בסיני:הפלוואוזואיתבסדרההרכרוהבאותהסרעו<חוודות

תחתיןפלווארזךאיקרן

לחוולופרכןארקוזיתחררמאבןמררכבת-זו) P.NoSפריארזראוות"(",בוביתחרר Jאנ IIתצורת

תחתוןסקמבריום-גירמסס 0-45נציציתסחולאבןשרבינייםאפקיעם
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ארקרזירת.חרלראבנ~סילם 9לררחייםפצל~םשלחילרפין-ימכררתנ~מרהחכל~ל.תצררת

שלחלשהרמינרליזציהנימרה)(תצררתחרל~דרלרמיםשלדקיםארפקיםהאמצעיבחלק

תצררות 3תחתרן.קמברירם-ביל • oמ 0-23נפרצים.פררבלמםייםמארבניםנחרשתס

בנקלסביניהןלהבדילרניתןבירתרמפרתחרתשהןבמקוםבתמנעבמקירןהוגדרראלה

אפ~רנדאתרמאבדרתאלהתצרררתמצםמצמרתוסיניישראלדרוםבחתכימתמנע,דררמית

אחידה.מפריכיחידתבסינילרארתןמרצעהליםולרב~.

רחרסית.סילםשלדקיםבינייםארפקיעםארקרזיתחולמאבןמורכבת-שחררתתצררת

רמבירןסלבן 7בךנ~רבפרטים: 3כוללתמנגןסתחמיצרתשלא~מפרגנציההתחתרןנחלק

להבדילקשהלעתיםסיניבחתכיישראלסדררםבחתכיברררההנ"להפרםיםביןהנחנה

תיכין.קמברירםעדתחתוןקמברירם-גילמ'ס 0-70בליהסקררמישלמסוךבגללבפרטים

רסילםיםנציצייםפצליםשלארפקיםעםחרלקרררציזירתמאבנימררכבת-נטפיםתצררת

(סרביםבמקרמרתהמכילארפקלגגהמתחתמס 5כ= 9התצךרהשלהעלייךבחלקברזליים.

מ·ס 0-60טררקיז.שלמינרליזציהחשש)רואדימגרהב'בל 9עדיידיהג"בלאל-חדים,

תחתרן.אררדרביקעדעלירןקמבריךםכנראה 9פרה-קרנרן-גיל

ברגמה.רארםרינהארםג'בל 9נציבראדיבאזרריבסירריראההחתךשלזהחלק

 02מס"ציךרראה

עלירןפליארזראיקרן

בבסיסרפצלים.סילםארפקירכןחרלידרלרמים 9מדרלרמיםמורכבת-ברגמהאוםתצררת

בא~תרמנגן-ברזליסבצרבמקרמרתהמכיל~םחרלייםפצל~םשלרגולריתאישכבההתצירה

פרטרם 4בדרלרמיםסגםמצריהחלשהמינרל~זציהנחושת.שלחלשהמינרליזציהגםארפק

התצורהחווארי.דרלרמיטופרםדולרמיםפרםישניבצר,עדפצליםפרם gבתצךרההרכרו

קרברן =גילמ-ס 0-43רבריוזראה.קורלים 9ברכיופודיםביחרדרביםמארגניםמכילה

תחתרן.

מאבניחלקחרסירת.שלברדדיםראופקיםקרררצךזררתחרלמאבניסררכבת-עתקהתצררת

בררת-ה~קהשכברתםכילההתצורההיחידה).שלהעלירןבחלק(ביחרדקוךרציטיךתהחיל

קרלרמנרית.התפצלרתעםבזלתייםסיליםשניהעלייןנחלק oרפחסקאולינימירתחרטירתשל

לפידךדנדרךן,-צמחייםמארבביםסכירהרחךלי-קךךרציטי.חרלי-חרסיתיפרטים:שבדכרלות

תחתרן.קרברן-גיל .'מ 0-200פרימיטיביים.פךרמיביפריםרכןןנארגרםיהסיגילךיה

בטשאבךראדיבוגמה,ארםזררב,אברואדיבאזררינסירריראההחתרשלזהחרק

 03מס'ציררראהברדרה"וראדי
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ברדרהתצרררתאתהכרללתמזרזראיתקלסטיתסדרהמרנחתהפליאןזןאיתהסדרהמעל

תחתרן).(קרתיקוןוחתירהתחתון)קרתיקון-(יורה?אמיר(מריאס)

ליטןלןגישנריע"ימאר~יני.תהןהפליארזראית.בסדרהקיימותהתאמותאימספר

במפים,לתצררתשחררתתצךרתביןקיימרתהתאמרתאיגדוע.רתרפעןתחריףרמיברלרגי

אימרמלפיברדרה.לתצררתעתקהתצררתרביןברגמהארםלתצררתבמפיםתצררתבין

ברגמה.אוםתצורתפרטיביןגםהתאמרת

-רדרדיםרמריבייםיבשתייםבתנאיםשהרשקעויחידותכוללתהפליאוזואיתהסדרה

(ראהאזררים 3בסיבילרארתאפשרהפליארזןאיותהיחידרתנפיצרתמבחינתחןפיים.

 :) 1מס'צירר

יחידרתאתכרללתהפליארזואיתהסדרהקציב:ביר-א-בקבראסאזורא.

אמירתצררתמרנחתכשמעליהןבטפרם)-" P.N.Sהתחתרןף'.הפליארזראיקרן

סדרתגדרע.בגללשחרר~בתצררתגדוליםשברייםזהבאזררהמזרזןאית.

ישראל.דררםשבמחשרפיהתצרררתארתןע"ימירצגתזהבאזררהפליאוזואיקרן

מירצגתהפייארזראיתהטדרה-דללג"בל-ברקהג'בל-קציבביראזורבס

הקריסמליבי,הססדעלישיררתהמרנחתבלבדבמפיםתצררתע"יבצמצרם

המזרזראית.אמירתצררתמרנחתכשמעליה

יחידרתע"יהןמירצגתהפליארזראיתדרה Oה-ברגמהארם-דללג"בלאזררג.

האחררנרתהעלירן.הפליארזראיקרןיחידרתע"ירהןהתחתרןהפליאוזראיקרן

רפציאסבערבישברייםהאזורבתחוםית. Oהטריאבודרהתצןרתע"ימכרסות

רבעלמרתרדררםמזרחלפיהמצממצמרתהעלירןהפליארזראיקרןביחידותביחךד

דלל.דג"בלרקבהג"בלשביןבאזורלחלןטין
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כרגהמבא.רםהמגגוםרכז

רמס .'

תקציר

t-"ז

סבגיסכלכליבארפןרגרצל , 1898ווכגת Barronע"יהתגלהברגפ;ךהפגגןבארסוברבז

ארםתצררתסולבבסיסהבעשדרתפרפי,רברזל,פגגןתחפרצרתפפיגרליהפררכבהבצר, • 1918-67

i תחתין.קרברןהרארגילהדרליפימבררבההבגריהרגפה

לתרפערתקסוררהרהררצררתרהידררתרפלי,הראהפרבזכיסבררבאיזררסועבדרהחרקריםררב

 ,) Barthoux (1923ןכנ.רפעמיסחרקריסבאיזרר.הפרכררת'פרסמם-ירקגיררלקגי~םל 17

'~ 1963) El Shazli, 'Shukri ,&8aleeb ( סדיפגסריהראהפרבזכיהגיחר• 

כיגפצאבפרמ.הבצררעסודרתבכללהברגפהארםתצררתגבדקרהגרכחיתה,ברדהבפסגרת

סולהפשרערלקרהחרףהפקבילהגדרתפרסדיפגסריתפאצי.סרקרפרפיעסדיפגמריהרא'הבצר

הקרברן.·תקרפת

הכלליתהתכרלהבסורליהן.רבברזלבפרכזןבפגגןשעיררתרהןרגצ~סרי, Pפבגהלעסודרת .. 
ספל,בפינרליפרעשריםהעסודהסורלי • J5'-85 "היאהעסודהי pחלברב Mn02 + Fe203סול

להביחרם Pפיסוחרסירת.סולקסנרתכפרירתפצרירתרבפרכזהרדרלרפימבריסקרררז,ר Pבעי

רכי'סה, Pסודריפהסולפסוסרבעליסנים Pיפייםתתבאגניםכ~ליםער Pסרהברזלהפננ.ןכי

סינדיא~גסיים.בתהליביםחלהרהברזלהפנגןביזההפרדה

פאציסעלהפעידיםארארליסים,רסלפארבניםשבריסלרביםסורידיםבראיםבדרלרפימ

ב~ברסוהעדפהחלהלאהסלעסלהדרלרפיסיזציהבתהליךגברהה.ראגרגיהרדרדיםסולעה Pשה

כסברפררפיים.דרלרפיסנ.ביסויסולפסיפסהראכירםרהסל,רסארבירת,סכססרררתסול

לארב,הברגפהארםתצררתה pחרלבתצררהסורגיםרפרת Pבפסוברצערחתכ;ם 25ספךעל

פרמים:

 .•העלירזהדרלרפימפרמ ) 4

סיז.אחריםרפרת Pרבפחרארידרלרפיספסרייפיםרפרת Pבפהבבריהתיכרז,הפרס ) 3

הסיביים~הפצליםפרמ ) 2

בגריהראאחריםרבפקרפרתדיליפימייפסרי-ופיסzנ:בקרפיתסו.הראהתחתרן,הפרס ) 1

ברזלי.פנגזבצר

פזרחיתרדררפיתפזרחהפבספצפתהתצררהכיפרארתליתרפציאלירתאיזרפכיםפפרת

~ 

עםערלההתצררהבסלעיקלססייםחרפריםתכרלתפערב~רכילצפרךרפתעבהבר~פה:פארם

גפצארתהבר,ליהפגנ.ןבברעשדרתההתעברת.עםערלההדרלרפימחכרלתראלר.הערבי,·הצמפצפרת

רברז. Pהבתקרפתהחוףשלהפסורערלכררזפקבילרכררגרפי 8-20ביזב,סערבירבאיזרר
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Generalized cross section of Um Bogma Formation 
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) Not to scale, dips approximate ( 

by J. Mart 

: '@ . 
. . . . 

~~--L-T~~~~'~" ~""" "" : " '. : : .' " : . ·.' " .': :: "" :,, :' :~ ,,,, : : .... : .... :: .: .:.:.: ... 
--7 

~ ----
......--------@-----=-~;:~§=~~ ==Z§ ~ z: ~~ Z; ~~~~ Z כ~:z ~~ 

...,....,... --------
~ ----~ 

 ~~~~~~~--~~~-ך~~-ך--~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~-----------.

.....-.-

". : :::.:.: ........ ......... :::: ... :.:.: .. : .. . :: ..... : .... : '$'. :".:.:.: :.: : : :.: .:. : .: ~ ~ : : : : ::. : :' 
. .. ... . . ' . . . 

. --rב ..... 
.. ' . . . .. . 

. ~ ... . 
...,----..,....-- . 

. ~. 

 .. ' : .' ....... ' .. : . : .... כG':': .: ....... : ..... ~~~~.....:.-יr---~~~.ך .. ~.~.-7
•••• 0 ° •• 0° • ,',', 0 ' ••• ·.'" 0 0° •• ' ••••• ' 0 •• 0° ' " 0 ' 0 .' ' •••••••••• ", ••••••••••••••••••••••• ' .'. '.' ••••• • • .. ' .... ' .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

' .... ' ... : ...................... . . . . . . . . 
• 0 ' 0 ' " 0 ',' •• ' 0 ' •••••••••••••• , °

0 

•• 0 ' •••••• . . . . . . . . . . . . . 

LITHOFACIES MEMBER FORMATION 
8- ATAQA 
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Intermediate 

4- Silty Shale 
UM BOGMA 

3-0re 

2- Dolomite 
Lower 
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טיביבדררס-מערבמרראטמגיריבשתייסעיס Pמש

 Iא.הריוביויסבירד,ט.דירקמן.י.

כוללבובמה)אום(אזריסיביבדיום-מעיבהנחשףהנובית"החרל"אבןמור

נבדלתזויחידהוחיסיות.סילטיםחול~אבנישלצבעוביתסדיההאמצעיבחלקי

ובשנוייםהדקיםהקלסטייםהמרכיביםברבויהעזים,בביוביהומעלשמתחתהסלעמיחידרת

ת~ררתבשםעצמאיתליטרסטיטיביפיתכיחידהכךעלוהובדרהבההתכרפיםהלטרליים

ברדרה.

שלהמצוקיםליבליבובמהאוםמסיבשלהצפוביבאבףבחשפתברדיהתצוית

מוכתב.וואדיבודיהואדיבעבעה,בואדימחשופיהמצוייםהדירמיבאבףא~תיה,ב"בל

לכווךמתדקקתהתצררה .·מ 330וערבירבודיהבראדיותואינמדדבתצירהטפוסיחתר

וב"בליקבהב"בלשביךבאזרילחלוטיךנעלמתרהיאמס 74כ~רקבהבב"בלעוביהמזרח.

דלל.

ומעליהתחתון~קיברךמבילעתקהתצויתמעלהתאמהבאימונחתברדרהתציית

תצריתאויקבה)(בב"בלתחתוןקרתיקרן-יויה?מבילאמייתצויתהתאמהבאימובחרת

ברדיה).(ואדיתחתרךקרתיקיןמבילחתייה

הספררומויפיהמאסףסמרעלעליוךעדתיכוןכטייאטבקבעבודיהתצויתביל

טיבי.רצפרןבישראלבילאותובנרתבשכברתשנמצא'למאטףדומהואשיבהשנמצא

לאריאאולי.משקעובחלקהפלוביאליבעיקרהיבשתי,למשקעבחשבתהתצייה

בבבבשחשרפיםארשבקדחרהטריאטייםהמשקעיםשלהאקריילבטאתבהליאותישזאת

 . tidal flatsר-לבונרתרדרד,יםשלבתנאיםוהצטברישקערואשרסינייבצפרן

It 
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סראץבמפרץהמרךקנררםהסדרמנטרם

סנהעסבוכבינךר,בסגבררצמן,גס

, 

ועובררמגיעיםםואזמפרזשוהגרבןאתממואיםימייםמיוקנירםםדימנסים

והחתרהגרבן~בשוויסואזמפרזחופיבאזורחשופיםהסךרמנטרםמטריםסאופישו

 1ציררע"רנדוסואדיבסביבותנמצא ) 1923 (וסדקמרזע"ישתרארשוהםהטפרסר

ע"רנדוסואךיבסביבותוהמירקןהמארחרמהאארקזהסדימבופיםשומרכווחתרמראה

בתוריבשתייםחרוואבניקרנגלרמרטיםשלאינופרקלצ~ותנמצארפרראןראדדבאזור

הימיסהחתר

עויוז)~(אארקזופנקהתצוררתעלתצפית- ) 2ציורופייבה,(ראדי 1מס"תחנה

חול(אבנינוחולרתצררת"דווריט",שפראדרמות),חרל(אבניזנרמהאבר

חורארירת).

(חרראך)~מרהיררתתצרררתעלתצפית- ) 3ציררע'רנדל,(ראדי 2מס"תחנה

מרחהופרם(חרואר)מע"ירחול),(אבניעסלחרל),ראבני(חרוארחרוארה

(גבס)ס

(גבסיםמלעבראסחבררתתצרררתעלתצפית- ) 4ציורנבורי,(אזרר 3מס"תחנה

בנרר- Nulipore rock-פרערןחמםפרסהחתרבגגחררארים.עםלסררגין

בירקלסופי)סגיר

מוהיררת,תצררתאאוקנירת,תצרררתעלתצפית- ) 5ציורפיראן~(ראדי 4מס"תחנה

 9הימיהמירקןבתררוקונגלומרטיםחרלאבנישליבשתיתאינופרקלצרה

ראם-מו"עבסחבורתשלקררליםרגירחררארגבסו

חרלותעלתצפית- ) 6ציורא-שייר~שרםלידדע"יג,צפרת(ג-בל 5סס"תחנה

הגרבןסשוליבפצייסימיסירקןרתצרררתיבשתי),(מיוקןא-שי~רשרם

• 
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ךתךפערת(רצנטיים=ניאךגניים)צעיריםטדימנטים

מרחמדבראטדיאגנטרךת

פר~דמןמסוגסנ,כנ~נדרבסניין~עסנראין~מסגב~ש~אס

י

ע"יסיניהאיחצילגישהקשרר 9קמ"ר-9כששטחיאיחצימהרהמיחמדראסאזור

י IIענקבעיםשליהמורפרלוגיהרכזהאיחציצירת • 6מ 400 =-500כשררחנהצרהרציעה

ייצרתזיסערכתמזרח.דרום-מערנצפרןהכללישכירינהצעירהרשבירהסידוקמערכת

מפרציםעמקים~שלמקבילהמערכתע~יניכרבשטחשביטרייםוגרבניםהררסטיםשלמסבית

ייצרהפתוחהיםכלפיהפרגהשצידו fringing reefע"יבררבךמיקףהאיחציעלות. fjן

ןמרוחקהחוףקראתמלווהזהריףמטרים.עשררתכמהשלבגובהורטיקליקירסעין

סקוהריףמתרחקמוחמדראסשלמערביהדררםמהקצהספורים.מטרים 9כללנדרר 9ממנר

מערבהסכלליבכייוןומתמשךהחוף

קרברנטיים.רבחלקםקלסטייםבחלקםסדימגטריים,מםלעיםכילומררכבהאיחצי
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בהשראההרצנטיים,הסדימבטיםמכללהקרברבסים~הסדימבטיםשלחלקםאתומעלההקלסשיים

סיני.בדררםהאחריםהחוףאזררילמרבית

 . subtidalו- intertidal, supratidalי-מתחלקיםהאיבחציהרצגטייםהסדימבטציהאזורי

ארפינייםמקרמותבמספרהחוףלקוהביצביםבחתכיםבעשתהאלהמאזרריםהסדימנסיםדגימת

העברדה.בשטח

 Subtidalה-רראז

~ 

נעשרדגימהחתכיהחוף.יכלפיהריףמקודגימותררקארבכלליתזהבתחום

ימררכביםמלרכדיםנלתי 4ר= 2 ~ 1בתחבותהסדימבטיםמפה)ס(ראה 1 92 ~ 4נתחברת

המברלוגיהבנטרניים.רפורמיביפריםאצרתאלמרגים~שלסקלטלייםמפרגמבטיםנעיקר

המקרריהמיברליגיההרכבאתרמשקפתרקלציט-מגבזיארגרניטכרלההיאאלהסדימבםיםשל

הסקלטלייםסהמרכיביםשל

הקרברנטיתהפרקציהערלהסהסדימבטיםמכללהקלסטייםהמרכיביםשלחלקם 1נתחנה

מכרסההיםקרקעית . pelletsר-מילרסקיםשנריבנטרביים,מפררמיביפריםבעיקרהמררכבת

היאאףמררכבתזהנאזררהסדימבטיםשלהמינרליגיה Thalasia 0יםבעשבבחלקה

הדטריטרסעםיחדרהגיעדטריטיממקוררהיאשיתכןמקלציטוכןוקלציט-מגנזימארגרביט

ופלדספר)ס(קךארזהקלסטי

~ 
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 Intertidalה-זורא

~ 

באותםבעיקרם iI"מפותח intertidalה=אזורי 01 , 2 , 4בתחנותגדגמיהטדימנrכרנס

שrכחע"ימאופיין 1אזרר 0 ) 2 , 4(אזוריםלעילשנזכרוrכקמיני,ממוצאיתעלותעמקים

רחבהסטחףלמניפתבהמשךשמרחהמררפולרגיהשלכתוצאההנוצרק"מ)-1(כרחב

מולרטקים,שבריבנמרביים,מפורמינרפריםבעיקרמורכביםמנמים iI"הטד 2 , 4בתחנות

כלפיהמתרביםאואולימים,שלריבויניכר 2בתחנה pellets 0י-אלמוגיםמעמאצות,

בראדיהמצוייםהאארלייםהאואולימייםמהטדימנמיםדםרימי,ממוצאוהםשיתכןהחוף,

מארגונים,מורכבתזהבאזורהטדימנםיםשלהמנרלדגיההעברדה)סלשםח(מצפוןחשבי

לתיפיקציהקיימת intertidalה-אזוושלהעליוןבחלקןקלציםסדמעםקלצים-מגנזי

ומחמיםקייפםוקריטםליביממיפוטהואכשהצמנם Beach rockל-ם iI"הטדימנםשלחלקיזו

פעילותניכותזובתחגהמנגרובותסעציבהתפתחרתמצוינת 4תחנהארגוגיםייםס

ט"מס-10-20כשלבגובהקוניותתלוליותהיוצריםנוברדםטרטניםשלאינםנטיבית

קלטםיעיקרוהטדימנופיםהרכבמאדרחב intertidalה-איזורשבה 1בתחנה

שלריבוייםניכרהקרבונטיםהטדימנםיםנתורקרבונםיסומיערטררפלדטפר)(קרארז

זהסנאזורובבמטפוהמצוייםנובריםטרםניםע"יברובםשנוצרים fecal pelletsה-

ס il"אפשרדטריופיממרצאוקלציםקלצים-מגגזימארגונימ,מורכבתמנםים iI"הטדשלהםנולוגיה

t 

 Supratidalה-וואז

קלטrכיתברובהזהבאזורםנופציה iI"הטד 01 , 2 , 5 , 6בתחנךתנדגםוהטדיםנםים

שלקמנותכמרירתנמצאוכןכמורביםסגבטקרומיעםבחלופיןופלדטפר)(קוארז

מהדרלוםימחלקשלפחותאפשרותקיימתרקלציםסהקרנרנםית)מהפרקציה 10-15% (דולומים

דטריטיסממוצאהינםהקלציטוכן

המכטימלישערמקההיפרטליניתבריכהע"י supratidalה-איזורמארפין 5באזור

בשוליחלקיםס iI"לשנמוחמדדאטאתהמחלק iI"מוכזגרבןבתררה iI"המצו ,"מ-005כעדמגיע

גארתתחילתלאחרמהזמןומתחילההגאותבזמןהפעילהנביעותמערכתקיימתהבריכה

מכוטההבריכהקרקעיתנורמליםסיםמיכרכוזהואאלהבנביעותהמיםריכרזהיםס

קובונםייםרובם matsמתחת·ל-המצוייםהטדימנטים algal mats 0שלבה i1בקרים

קלצים-מגנזי,מנוםמארגוניופ,~"ייך·כניםהקרבונופייםהטדימנםיםקלטופייםס;מיעוטםוגבט
ם iI"הטקלםליהמרכיביםשלחלקםךגנטסהקרבונטית)מהפרקציה 10 = 25% (דולומיטקלציrכ,

והליםסגבטשלרצנםיתמנטציה iI"טדניכרתהבריכהבשרלדביותוסקםןהראאלהםנrכים iI"בטד

גבטסקררמיעםבחילופיךקלטמייםטדימבrכיםשולמיםלבריכהמטביב

פליטםוקניים-הולוקנייםםדימנםים

לפחרתהובחנומוגבהות.םרטותמערכתיוצריםזאתלקבךצההשייכיםהטדימנםים

אלימרטותהיםסלפנימעל oמ T-3-5 2-3 ,-1כשלבגבהיםםרטרתשלמערכותשלוש
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לקירםרברתעדרירת~שסחקיימרתמרקדמים.פלייססוקבייםסדימבםיםעלמרבחרת

מפלסיאחרשיסתיעכרבמרבעתזאתפעילרתלסרסרת.מארחרתרצבטיתטקסיביתפעילרת

השרברת.הטרסרת

~ 

בעיקרהעשריהרהיאמרחמדראסשלהמרכזיהגרבןבתחרםרקקיימתהתחתרבההטרסה

 tridacna sp .כאן(בפרציםושבריהםשלמיםמםרלוסקיםהמורכבמלרכדלאמסדימבם

. strombus sp ואחר"iJ (השיבוי •ם"iJ הםהתחתרבהבםרסהוהליתיפיקציההדיא.גבםייםם

בסדימבטיםככמררקלצים-מגבזיארגרביםעדייןהםבההשולטרםם iJ"רהמרברלמועםרם

הגרבןלאזוררקשחדרהמועד,קצרתצעירה,הצפהכבראהמיצ.גתזוםרסההרצבםיים).

המרכזי.

אליהם.הקשרריםרהסדימבסיםמריפיםבעיקרןמורכבותיותרהעתיקותהםרסרת

תיפיקציה iJ"הלמידתלעיל.שתוארוהרצבםייםלסרימבםיםרבהבמידהדומיםאלהסדימבםים

בעליתהביכררבריותר,רהעתיקרתהגברהותהםוסרתכלפיומתגבריםהרלכיםרהדיא.גבזה

ם. iJ"רארגרבקלציט-מגבזילעומתם, iJ"ורולומקלציםהיציבים,המיברליםאחרז

בארגבייםסרימבםים

במערכתהאיחצישימזרחיהצפרןבאזררבעיקרבחשפיםהבאר.גבייםהסדימבסים

מורכביםאלהסלעים .) 6(תחבההשחורהבגבעהוכן oמ-60כשללגרבההמגיעה.גבערת

וחר iJ"במחרלאבבישלאיבםרקלצירתעםאליהםהקשרריםרהסדימבםיםמריפיםבעיקר

מרדלומים.בעיקרעשוייםהחדלאבביליכידרכןהקרברבםיםהסלעיםהחתך.בבסיס

, 
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סינירדםכזרחנרםתהרםמי

יןשpאסיוםריmש ~

=--===--::aי-=-=-=-=-=--כ-=י=-=-=-=ם=-.ao:: :םם

באךר,.חהרממישלהתהררחמבאופןהעיקריהבררממהוהסיגידר,ממ-רכךשלהיסידסלעימסיב

 9הפס~בסלעישלב.בשכבתשנהמדירפחכסהמ~ 15לסo-פעלסיפיברפיבביבהגמצאהפסיבשלכיכדחלק

ראדירחררשחסידוקפערכרתאולםכשלעצממ,אקייפריימאינמוולקנייממסמירפיימפליסיניים,סלעים

חהימ. <,מלחנועתימ V,עירמהי'<מ 7'האלרביאלמ 7'וכיל,עם

... 

תהרמ~מישלפררבינצייחלשחי <'נ<'ס Tדררמם-~כאתלחלקחז 7'נכלליבאופן

 oהמסיבבתחרםתהיממי oא

הוכסיב.אתהפקיפימע Vפשסלעיבדציעחתהיממיב.

רשחשלאלרביאליימעימ Vרבשםיסידבסלעי Vסידיבפערכיתכאפירשררימ Vהפסיבבחחרםחהיממי oא

מעינןחשלניכרבפספרביסרייםאחפרצאימהיסרדסלעיבסידיקישירבארפןהקשוריםאלההואדירת.

עיןזערה)(בואדירה Vמויחאיסלה),(בראדיזלקהוכןיתאחדר,אלעיזפררסבה,עיןכביזהמסיב,בתחרמ

כביז ,~פ-3Qל 10ביזלעפקיםשנחפרובאריתבפספרבמכוכצאייסודבסלעיימ Vפסדתהיממייעיד.כיסב

כסרינה.םנסההפנזרשלהוכיידיתבסביבהבאררחיכוכה pאיזבעיהביר pפוכב~הביו

 p(א'<סרפיראזיאד'<כביןואדירת,וכמספרידרעיםהידררברפיתברשתהקשיריםהוכסיבשלתהימוכי

שהריתשלהצררתע"ישנערךהוכאזןלפייכד".איסלהיאדיכיד,יאדיאסןz-ייך,יאדי ) 1969שופייז Vא

 pלשכהוכימפלוכ"ק.ס-6כע Vו Vהבתחזורפימפיראןכיהבאךור ) 1970בלעד • ,. pצביבז .מ(ההידרולרבי

 pפלמ"כז.סהיסודסלעיבתשתיתים Vרוכסדהצדדייםומהואריותבפיואזהשספרניתוכיתררוכתמתרספתילזה

לשנה.וכלמ"ק-0.5כהראשבנריההבאררתספיקתאיוכדןלשנה.וכימ

הרציעהמהפסיב.הזירפימשספרנרתרוכיתהרםלמירלקסרר Vכעיןוכהיההוכסיבסביבע Pוכשסלעירציעתב.

שלהםזוח~שבחרףבעידססרסיבופית,מבחינהרוכגיינתרחבההיאסיגישלרהדרווכיימהפערבייםבשרלים

לשדהייפר Pאוכהייתפיואןראדישבשפךן Vמיאימבילשכברתברדדרת.סחףלמגיפותמצסוכצוכחהיאסינ~

וכשמשניסףיאחדשלשהבהפקהנמצאימהוכצרים,ע"ישנקדחיהקדרחיםעשרתמתיומליחים.מימהפספקקדיחימ

לשנה. Vפלוכ"לכזהלליבשכברתהזדיפהאתהעריכרבלעדיד.צב>;ווכ.בזכתצפית.

<: 
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ראדירת ' Pראפירביםמעינרתהערבה.עםההידררלרגיהשמטרמבחינתלהשוותניתזע Pהאזוראת

ולי Pשימתוךע. Pשבעי Pר Pהתתהאמגראתומזיניםהשלגיםהפשרתמיאתהגברה,מההרממזרח,ים Pמספ

שערכנוהנסיוזשאיבןתמתוךארטזי.בלחזמיםירפיעוהקעבמרכזהקדיחהבעתכילהניחניתזהמבנה

אלמהקעזורמים , pעוממ'-3Qכעד-שהטוחויפר Pבא~רקכימסתבראט-ור,באזורבארותבמספר

לסונה.מיםמלמ"ק-2כאט-רר

.. 

מגילבמשקעיםתהוםמיזרימתעלנסירזקדרחימחמישהנתוביםמצביעיםשארםא-ש-י,ךבאזרר

סלעיתסותיתפניעלקרקעיתתתזרימהרקזראיזכיגם,מסתברהנתרניםמתרךהררה.עדז pמיאר

 oהמשקעיםשכבותלתוך"להנבתשתיתים Pהסדמתיךיסוירהתהוםמיהזרמתגםימתי P,אלאיסוד

במניפיתתהרםמיבודדות~סחףלמניפותהמשקעיםרצועתכאמירמצטמצתסיני,שלהמזרחיבחרף

נבךבאזררדהב,ואדיבסופךבנועייבה,רתירראדיבשפךכגיןהחרף,לאירךחפיררתבמספרנמצארהללי

 ..אלע-םרמרסא

מצרטםתספרית

 iנ' Pמיארבאקריסרפיראזראדיבאררתשדהעלראשיבידי"ח- 1969גלעדד. ,צביבןמס

 aההידררלרג'השרות

ההידררלרגי.שהררתפיאוז;בנררההידררגיארלרגיר Pחמ 1970-ד.גלעדצבי,בזמס

Ao Issar and Y. Eckstein :969 - The L~custrine 

Beds of Wadi Feiran, Sinai i 

Israe1 J. €arth - Sci, Vo1. 18, PP. 21 - 27. 

12 

/ 
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.סי-בלעיסהנפסשדה

סדאזספוזשלהנפסלשדדתכדרגסא

איזנברגויתן :על-ידי

בע"סנחיבי-נפס

" 

ללגרנתסערבית"ס p 10כ-סדאזספרזבלבנסצובלעיס-יסיהנפסשדה

בספרזס-ראז.בגרדלרהשני Pהספירהרורח Pספיבוורת 17בשדה .•בלעים

"ס p 1.2כ-ק"ס. 4כ-שלכרללבערביטדסבסרי,כלדהרודח Pשבהחתך

סורניס,ססיפרטיםן) Pרן-אור p(פליורזראינייס Pפרה-סייס.לעי.של

רצנסייס.עדביים Pמירטלעיסשל"ס p 2.8כ-יסעליה~בבסיט,חרלייסר Pבעי

חרלסובביו Pבע'בנרי.רהרוי"ס p 1כ-עיבירני. Pהס~רהחתךבטיט

ערבי,יאשר,פצל.יםסלחאבהידריסהסבילארפ,ויםיחתךםעליררפצליס.

סגיל"ם p 1כ-~לבערביחרליחתךבסצאני Pהס~רהחתךמעל .מ", 1כ-

ן-רצבס. Pפליר

הידר,רחחסייוני,הוזתךשבגtכ:יtכ;החילשכברתהןבשדה.רי;ח Pהעיית Pהספי

רבלעים.כריסררדיס,הפרוסציה:בשסרח

עדתחחרן(סנרןהעלירז~ודס~'~דשיהחרלשכברתהןנרספרחרח Pספישכברח

 oברסו) pל

 C 0 nte rnpora .נolding ~ eous :iל~סרבהדרגמאהןאיסיבלעיסשלהסבנה

שכיררנרטיסםוילינוי Pאכסיכסבבהנואיחהעלירןה pבחלהסםריקםרוה

 ,נסרי Pבלראלאאינרהסבבהלבאךהגרבן.ככיררןדררס-מזוח~צפרן-סערב

טראז.ספודשלהגובןאחהברניסרביססיביאחד

fi 
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