
 t \''"\\וךגראילוגרת

-:ז:,"ע\(וןי
? V ~ ~ ? ו:::; 

' /- $' . /:dי 
'\Cג c. ilSj 

 Geolog\ca\ v\נ

 1992השנתי,הננס

.--

 1992באפריל 1-במארס 30תשנ"בב'אדרכז'-כה'





" 

 ~\"\\לוגרת 1וךגיא
 ~~,ןון

-? V ~ Zו ? ;ו:::; 

'-/- $' . O'r. 
'\~ c. ClS/G \נ~ \ eo!og\Ca 

 1992השנתיהננס

ערינה:
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בע"מנפטשרותיחברת

אשקלןו

 1992באפריל 1-במארס 30ב JJתשנ Jבאדר Jכז- Jבה



לכנס:תרומתםעלאלולמוסדותתודתהאתכזומכיעההישראליתהגאולוגיתהחכרה

והשיכווהבנוימשרד

והתשתיתהאנרגיהמשרד

בע"מנשרחברת

בע"מנפטאחברת

בע"מלישראלכימיקליםחברת

בע"מהלאומיתהנפטחברת

למדעיםהישראליתהלאומיתהאדקמיה

בע"מנפטשרותיחברת

בע"מנפטחברתפז

בע"מנפטחפושידלקחברת

בע"מלנפטזיקוקבתיחברת

בע"מסונולחברת

אשקלוועיריית

 1991/92לשנתהישראליתהגיאןלןגיתהחברהועד

נשיא-בראוומשה

פעולותמרכז-סלמוועמוס

גזבר-וינשטייוישי

בעוליםטיפיל-גילתאריה

מזכיר-פולישיקבצלאל

 1990/91משנתממשיכיםיעדחברי

נשיאסגו-דריוברוך

גנאוריבחר

היניגשטייואבי

מרכוסצבי

מרכוסעידו

ויינברגרגבי

ז"לגרדרפ.ד"רע"שקרומנהלגינזבירגדב



עניניסתוכן

עמוד

א.עגבוו ,.חרוו ,.אאביב

 1המורהגבעת-פוריהבאיזורנטויצירסביבורוטציהמגנטו-סטרטיגרפיה

א.עגבוו ,.מאבלסוו

 2עדןמפרץדוגמת-אוקייניםטרנספורםשבריליצירתמודל

י.אבבי

הנוףהתפתחותשלבילהבנתכמפתחפארןנחלאגןשלהפלאוגיאוגרפיה

המלחיםטרנספורםבשוליהטקטוניתוהפעילות

ס.פלץ ,.מאיל

 6יותםרמתקלדרתהתפתחות

4 

י.קרןבפלד ,.בספירן ,.שאילבי

 8בנגבמנוחהורכסבורקהנחלביןהשוואתיגיאוכימימחקרברזל:שלמינרליזציה

א.איסר

 9החממהאפקטהשפעתעלהרביעוןשלמהגיאולוגיהללמודניתןמה

ג.אלמגןר

 10אכזיבשלהתת-ימיהקניון

ו.אמית

 11ביוגניים CALCRETEאופקישלהיווצרותוקצבישלבים

א.שש ,.להליץ ,.עביין ,.אאילןו ,.באבליו·רןדברג

 13תעשיתייםשפכיםלמימאגרכסלעילשמשחלץתצורתסלעישלהתאמתם

 ,.אלגזיאל ,.דאילוז ,.טקורפל ,.דלוריאו ,.צדרבינסקי ,.אגניו ,.בלזר ,.יארז

ק.ןויריק ,.פפלקובסקי

 14ישראלאילת,במפרץהפתוחוהיםהאלמוגיםשוניותביןיםאנטונוטריפחמןשטף

ע.זילברמן ,.בז.בגין

ישראלבארץהתבליטביצירתהעיקרייםהארועים

ע.זילברמן ,.רטובסימן ,.מ.גמארטינוטי ,.בבוכבינדר

בישראלמיוקבייםריפיםמכלוליביןומרחבזמויחסישלמחודשתבחינה

16 

18 

ג.איצקוביץ ,.ברבינוביץ ,.אבןרשטיין

 20אחריםפרמגנטיםומינרליםמי-תהוםשל NMRטומוגרפית



א.מתיוס ,.אאיילון ,.פלונגסטף ,.מבייט

 21חמצושליציביםאיזוטופיםבעזרתתמנעהרשלהמגמטייםהסלעיםלימוד

י.ברטוב ,.עשגב ,.מבייט

 22 1:50,000-אורהבארשלהגיאולוגיתהמפה

י.זק ,.יקרץ' ,.שביליצקי

 23ביןאנכיותנאוטקטוניותתנועותלזיהוילינאמנטיםבמערכותשימוש

המלחליםכנרתים

ו.לייחובסקי ,.צבו-אברהם

 25ים-המלחבקעצפוןלאורךשבירהתהליכי

ב.בוכבינדר ,.צבן-אברהם ,י.בן-גיא

 26בחתךליישוםורעיונותבסיסייםעקרונות-סטרטיגרפימודלינג

בישראלהניאוגני-רביעוני

ד.באומן ,.עזילברמו ,.יאיילי ,.רדוד Qבו

 27ובקוורטרבנאוגןנקרותונחלדמוןמכתשבאזורהניקוזמעדכותהתפתחות

י.גב ,.צבו-אברהם ,.אבסון

קרקעחודרמכ"םבאמצעותרטיבותותכולתבדיונותשכבותחילופימיפוי

ח.סער ,.ערובו ,.מרבינוביץ ,.ושטיבלמן ,.אבק

(חד"צ)צורדמויתחרסיתמרבצילאיתורפיסיותגיאושיטות

אלקטרומגנטיותושיטותסייסמיתרפרקציהרמון,במכתש

א.ר.סטופאוס.וו.,סקווירס ,.ל.ישרפטוו ,.'גשוברט ,.מ.דג'יינ, ,.דבינדשדל ,.גבר

 31נוגהעלקורונותשלהיצירהומנגנוןהתפוצה,המןרפולוגיה,

29 

30 

 ,.אשש ,.להליץ ,.אאיילון ,.מבר-מטיוס

 33שמשביתשורק,מערתמישלגיאוכימיה

ג.שו ,.גסרבורג ,.מבר-מטיוס

קורט,יסודותביןקורלציהפליסטוקניים:מאובניםקורליםשלדיאגנזה

 1u 2 / 234Uנ_ומבנה

ג.גבירצמן

 1עתליתבקידוחאשרוולקנישלהטיפוסיהחתךשלעדכניתאינטרפרטציה

.ילןיה ,.רקליין ,.גגבירצמן

לפיהוכחההמאוחר:הרביעוןבזמןסיניבמדברמונסוןגשמי

מאובניםבאלמוגיםפלואורוסצנטיותטבעות

35 

37 

39 

 .'רןטשטיין ,.צגרפןנקל ,י.ברטןב ,.זגבירצמן
 40הגיאולוגיתומשמעותההמרכזיהנגבשלהאירומגנטיתהמפח

ח.גבירצמן

 42התהוםןמיבמערכתיחדזורמיםמומסיםואניוניםמיםהאם

.יקולןדבי ,.גשטייניץ ,.אסטרינסקיגורד.,

- Arגילי Ar 43ראשונותתוצאות-חתרוריםבתצורת 



י.גורביץו

בקידוחיםחשמליותלבדיקותחדשותאפשרויות

ש.ואן-אק'ייוגישרמו

 46ספקסרליתבשיסהקרובותאדמהלרעידותמחצבותפיצוציביןוהפרדהזיהוי

פ.אהרווש.וויסברןר Jי.דרוקמן

בארימרבץשלהגפריתלמקורהצעה

א.רוזנפלד ,.שמןשקוביץ ,.עפלכסר /.'עשת Jא.גי-לביןאלמן Jא.הוניגששיין

השקעהוסביבותביוססרסיגרפיהכברי:בחתךקמפו-סנסוןגבול

א.סשרינסקי Jג.ששייניץ Jי.הרלבו

-ישראלבדרוםהפלאוזואימהחתךבמיקותהכימיים-מינרלוגייםהשינויים
גיאוכרונולוגיותהשלכות

ב.וולפסוו

ירושליםבמרחבשבירהלתופעותהקשוריםעמוקיםמבנים

ג.וינברגר

 66הקשריםעלוהשלכותיוהחוףמישורודרוםהצפוניהנגבבאזורהשבירהמארג

א.שפירא ,.יגישרמו

וזיהוייםימייםתתמפיצוציםהספקסרליתהמודלציהשלאנליזה

י.גינזבןרג

במקראפסדהאבןשלזהותהעל

ח.גינת

הערבהקונגלומרטהשקעתבזמןחיוןנחלבאגןניקוזכווניחפוך

חדשיםממצאים

י.קירש Jש.שיבאל Jמ.גפט

זהירהבאמצעותבישראלוסלעיםמינרליםחקר

י.גרייצר

סודה-ליק,אמפייר,חגיאותרמיים,הפרויקסיםשלהידרוגיאןלוגיה

ארה"בנבדה,וססילוןטר,

ה.קאופמןק.שגל Jמ.בייש Jר.גרקו

ערוציתרבבהדמיהקרבונטייםסלעיםאיבחון

מ.איל Jב.קיו Jמ.דל-בוני

אנליזתשיסתבעזרתסיניבדרום-מערבההתרוממותתהליךבדיקת

סואץמפרץבקעלהתפתחותויחסובאפסיס,ביקועעקבות

ר.טובסימן Jג.מארטינןשי Jב.בוכבינדר Jי.דרוקמו

בפיתחומיוקניתגלישהוצלקתימיתתתאירוזיהשלשיליב-אפיקקניון

ירקון-תניניםבאקייפרההידראוליים

4S 

47 

48 

50 

52 

54 

5S 

56 

58 

60 

61 

63 

65 



ח.רוו ,.אעגבוו ,.רוינברגר

והשגכותראשונות,תוצאות-סדוםתצורתשגפליאומגנטיות

וטקטוניותסטרטיגרפיות

ב.לאבג ,.ענבוו ,.יויבשטיין

שונהעגיהממכניזםכתוצאהגיאוכימישוניואורטג:גוגןמגמות

א.סטריבסקי ,.אובגוש

 72בישראגהחוףמישורלאוריהביניהפןבאיזןרמגוחיםמיםגופימקירית

69 

א.סטריבסקי ,.איבגוש

 74התיכון:היםאגובקרקעיתותמגחיתאינטרסטיציאגיםמים

המסיניאומתקופתעתיקיתתמגחיתשרידי

א.זהר

 76בערדקדוםברזג)(תחמוצתאוקרהמכרה

י.אבבי ,.גבר ,.עזילברמן

 77המשולשהקשר-הערבהוקונגגומרטפארונחגנקרות,נחג

ג.גבירצמן ,.טויסברור ,.פהירש ,.יעשת ,.בזסלבסקי

 79הפרמו-טריאסיבחתיממוחזריםפגיאוזואייםוגרפטוגיטיםכיטינוזואים

ראשונותתוצאותהפגיאוגיאוגרפית:ומשמעותםבישראל

 • Nכץ ,.אסטריבסקיחרותנ.,

 80בישראגהגשםמיחומציות

ח.רוו ,.אאילוו ,.יקולורבי ,.בטויטש

 82רמוובמכתשבדייקיםאלטרציהתהגיכישגומינרגוגיפגיאומגנטימחקר

ד.רונן ,.ילוי ,.ממגריץ ,.ייחיאלי

 84המלחיםגידגאחרונהשנוצרבחוףגסדימנטיםתמגחותביואינטרקציהתהגיכי

א.בצ'וקקר ,.ויבקן

 86פרמבואידגייםברזלייםסוגפידיםשגוהאנטומיההמורפוגוגיה

ימייםובסדימנטיםבפורמינפרים

ע.פלכסר ,.ויבקו

 iהידרוקרבוניםגדגיפתאפשריכאינדיקטורמיקרופאונה

נפטזמגכודותגגיגוישיטה

87 

א.ריר ,.ילרון ,.ייצחק

 88וחולחלוקיםשגגרופתבטקסטורתובזמןבמרחבשינויים

י.כבפי

 90באשדודהדלקמתקניבאתרבדגקהחוףאקויפרזיהום



ד.לבנטל

משואןתעבןרחדשניסוחמשוכבים:בתווכיםהדואלייםהשדותתןרת

ןמקסוולניוטוושלהתנועה

ב.לןז

התיכוןהיםמזרחשלהולוקניתפלאן-אוקינוגרפיה

ז.לוי

ישראלשלבמיוקןוטקטוניקהסדימנטציה

י.ארז ,.בלזר

שללקיומועדות-סטרןמטוליטיותהשקעהבסביבות lנ Cב-דלדול

ו BAERTSCHIאפקט

ב.רייז ,.נרבינוביץד.ןמזרחי ,.גליאןנרד

בסיועישראלבוכדינתסייסמייסמקורותלזיהויאוטונומיתמערכתפיתוח
מלאכותיתבינה

91 

92 

93 

96 

97 

כ.יץ o'iרבינן ,.מדשטיינברג ,.גליאונרד

האןפיניתהרעידהוהשערתפליאוסייסמיות-בישראלסייסמייםסיכונים

כ.דלאלגץ.,שטייניץ ,.שאילני ,.מוינשטיין-עברוו ,.בלנג

באמצעותבכרמלאל-ואדממערתהבזלתכלימקורותזיהוי

אשלגן-ארגוובשיטתגילקביעת

גץ.שטייניץ ,.בלנג

רמוןבמכתשהבזלותשל Ar-Arגילי

 • Nריד ,.פארגנצינגר ,.ילרין

וחולחלוקיםשלגרופתבספיקתקצריםעתייםשינוייס

ע.נישרי ,.בלוז ,.'קולןדני ,.דמרקל

הביולוגיהמיחזורמידתאחרומעקבבכנרתהזרחןתורמיהערכת

חמצןשליציביםאיזוטופיםבעזרתבכנרתהפוספאטשל

ש.ביץהןר ,.ענבון

ריוליטיותבהתכותמיםבועןתשלנוקלאציה

ק.קאןואמןרה ,.אניטנבאןם

סדוםהראשלג,בעיןאןרגניותתרכובות

99 

100 

102 

103 

104 

106 

108 

א.נסיס

 109פסןלתסילוקמאתריהחוףאקוויפרזהום

ע.נשרי

 110האחרונותהשניםוחמשבעשריםהירדןבנהרנוטריאנטיםשלבכימיההשינויים



ג.גבירצמן ,.דסיון

בכורכריםראשוניותבדיקות-קתודיתלומינסנציהבשיסתפסרוגרפיה

המערביהגלילחוףשל

א.שש ,.גגבירצמן ,.דסיון

הגלילמחוףדוגמאואיאולי:ימיכורכרביןהבחנה

ח.רוו ,.צגרפונקל ,.אחופשטטר ,.עסלמוו

סיניהלוחתתשלסייסמוסקסוניקה

א.שש ,.אלביואלמוגיי ,.עסנדלר

מנוחהתצורתסלעישלהסיליסיקלססיבמרכיבשינויים

מ.רוזנזפט ,.'ברטובי ,.עסבח

 1:200,000מידהבקנהישראלשלגיאולוגיתמפה

מ.ענבר

תיכונייםאקליםבעליבאגניםנהריתסחיפהשיעורי

ע.ביין ,.אאלמוגיילבין ,.יעשת

אורגניחומרעשיריבונסיםבקרפוריותכמצייניפיסופלנקסוו

ראשונותתוצאותבישראל:העליוןבקרסיקוןשמן")("פצלי

ע.פלכסר ,.בפולישוק

התכונותלהבנתכאמצעיהקירסוןשלהמינרלוגיוהרכבוהמירקםמדדי

הקירסוןשלהגיאומכניות

מ.ריבקוב ,.'רוטשטייו ,.אגינצבורג ,.'פולקמן

ישראלשלגרבימסריתבוגהמפת

113 

114 

115 

116 

117 

119 

121 

122 

123 

ח.א.פונר

ישראלבקרקעותאנסרופוגניעופרתפיזור

ע.ברייוסף ,.פ.חשוורץ ,.נפורת

 ESR .באמצעותשבכרמלכברהממערכתשרוףצורתיארוך

ק.רבלסבראון.,ד. ,.אצ'רנוב ,.פ.חשוורץ ,.נפורת

ממצאיםנושאותמשכבותהכרונוססרסיגרפיהשלמחודשתבחינה

יהודהמדבראום-קספה,ממערתפרהיססוריים

ח.סער ,.שבאלשו ,.מבר ,.רפישר

 130בהתפתחותםושלביםבמכתש-רמוןמשחורבתצורתהפיזוליתיםמקור

124 

126 

128 

א.חוביגשטיין ,.מדבורצ'ק ,.אלביןאלמוגי ,.ארוזנפלד ,.ררוקח ,.עפלכסר

 131הגדול)המכתששלהמזרחיבאגף(חתך-סרציירקרסיקוןבגבולאירידיום
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 1992השנתי,הכנסהירשאליתהגיאיליגיתחהניה

נבעת-פוילהבאיזןרנטדיצירטביבןרוטציהמגנטן~סטרטיגופיה

המדיה

 '.אעגנוו , 2 .וf,ריו 1,2א.אביב

ירושלים.העברית,האוניברסיטההארץ,בדורלמדעיהמכוו .ד

חולוו.ןגיאופזייקה,נפטלמחקריהמכיו . 2

ןלקבןעלהגדירבמטרהיזרעאלןעמקהמזרחימהגלילוגיאוכרונןלןגיםפליאומגנטיםנתוניםאספנו

אתריט, 60כדגמנןהתיכון.מהמיוקןבגלילמוכריםדפורמציהלסגנונותוגרפיםגיאגבולות

דייקים),כוללומחדרים,(שפכיםבזלתסלעישל ) cooli11g units (קירוריחידותמרביתם

אתריםשמונהמכוונות.דוגמאות 6כנקדחואתרמכלסדימנטריות.סטרטיגרפיותיחידותוהשאר

דה-מגנטיזציהלאחרהתקבלןהמיגנוטכיןןני . Ar40_Ar30בשיטתתיארזךלצורכינדגמו

המכילעל-מוליךמגנטומטרבאמצעןתתרמלית,ובשיטה ,) AF (מתחלףשדהבשיטתהדרגתית

מקובלות.סטטיסטיותובשיטותמתחלף,שדהשלסלילים

הבאזת:המסקנותאתהניבוהמדידהתוצאות

שלרצףמכילוסדימנטים,בזלותשלמ 400כ-הכוללפוריה,מתלולשלהסטרטיגרפי.החתךן

המגנטוסטרטיגרפיתלטבלהמותאםנמצאשנמדדוהגיליםבעזרתאשרמגנטים,היפוכים

המדודים:הוקטוריםכיווניממוצעשנה.מליון 13- 16שביןהזמןבטווחהאבסולוטית,

328° =' a95= 130 ,Inc'=31 ° .Dec הכיוונים ) 30° / 180° (טקטוניתיקוך.ולאחר

השהואצירסביבפשוט,טקטוניתיקוןלאחררוטציהחישוב . Inc'=500. Dec '= 314°הם:

Strike יישוראתביצענןאנואנכי.צירסביבהמחושבתברוטציהלשגיאהגורמהשיכוב,של

צירסביבהרוטציהביותר.הפשוטהשבירהמהלךאתהמאפשרנטויצירסביבהשכבותנטיית

צירסביב 350ונורמאלית),(העתקהאופקיצירסביב 300רכיבים:לשנילפירוקניתנתנטוי

אופקית).(העתקהאנכי

מובהקבאופןשונהשאינרממרצעכיווןהרארעין-דררובלרקתבורנחלמאיזררהתרצאות . 2

 Inc'=-520. Dec '= 1910המדידה:(תןצאותהצפויהמיוקנימהכיוון(סטטיסטית)

, 100 = a95 8°ו =' a95=70 ,Inc'=540 ,Dec , .(תבורנחלקוכיעולהמכךבהתאמה

אנכי.צירסביברוטציהעל-ידיהמאופייןהעתקהלמחוזדרומיבגולמהווה

לפיזררביחסהדקלינציה,שלגדולפיזורמראותהמורהגבעתמבלוקהפליאומגנטיותהתרצאות . 3

הידערמתבמסגרתאנליזהנעשתהלאאלובנתוניםהפליאוסקולרים.מהשינויימהצפוי

העכשוית.
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 1991השתני,הכנסהישראליתגהלואייגתיה U"חה

עדומפרץדונמת-אוקייניםטרנספורםשבריליצירתמודל

א.ענונו ,מ.אבלסון

ירושליםהעיברית,האוניברסיטהלגאולוניה,המחלקה

המעבראתמאפשרברכססגמנטיםשלהכיווןושינויאוקייניהמרכזהרכסשלהסגמנטציה

שבריעלהסגמנטימשולישלהגדלהההסטהאורתוגונלית.לפתיחהאלכסונימביקוע

 .) 1(ציורהסגמנטיםשלהכווןשוניאתמאפשרתהמתפתחים,הסרנסופרמ

וכיווניהמאמציםלפיכןוכמולליתוספירה,מתחתהמגמהמקוןותסידורלפינקבעהרכסכיוון

תלויהפתיחהלבגולמתחתהמגמהמקורותשלהמרחביהסידורבליתוספירה.החולשה

שללליתוספירהמהאסתניספירהמגמהשלהאנכיתההשמההמקור.אזורשלבהיסטוריה

המגמהמקורותאלכסוניבקועלאחרלכןהיבשתי.הבקועתואיאחריעוקבתעובריאןקיינוס

ממשיכהדייקיםשלאופקית mהחקדמיא).(ציורהפתיחהלכיווןאלכסוניקולאיךרמסודרימ

כיווןולכןבליתיספירה,מאממיצםמושפעתזואיפקיתהשמהבליתוספירה.המגמההשמתאת

זהלקראתזהמתקדמימאשרסמוכיםמגמהתאימשנידייקימהפתיחה.לכיווןניצבההתקדמות

בעליסגמנסיםמופיעיםעובירבאוקיינוסלפיכךוב).(ציורהסרנספירםמקיריזהייפגשו,לא

לכירוןיותרשאורתיגינלימהטרנספןרם)(לעברהסגמנטשילילעימתאלכסןני,מרכזיחלק

עלגדליםיותרהאורתוגונליםהסגמנסשוליהפתיחה,מידתעלזזתעמרב).(ציוןהפתיחה

שברילאורךההסטהמידתהגדלתכדיתוךהסגמנט,שלהאלכסוניהמרכזיהנתחחשבון

רג).(ציורלפתיחהאורתוגינליבכיווןיסתרדכולוהסגמנטכאשריושלמהתהליךהטרנספירם.

 Tamsett and (עדןממפץרבגיההרזולוציהבעליבתימסרימנתיניםעלמסתמךשלונהמידל
1988 . Searle ( לביןפעילהיבשתיתביקיעמערכתביןשממוקמעובריאוקיינוסשהינו

ליכסוןת Uדרובהתאמהשונותפתיחהמידותמראהעדובמפרץהפתיחהרכסההודי.האוקיינוס

 .המודלבחינתהמאפשרותשוונת

 .לזוזומקבילות,ולאזואתזושחותכות ) magnetic fabric (אנומליותמארגחוזההמודל

שלשמערכיממשערימאונגביהה.רזולוציהבעלתמגנסיתבדיקהע"ילהבחןיכולזהחיזוי

ליניאמנסימויוצריםאוקיינים,ברכסיםהנפוצים ) en echelon (עקביתהסטהבעליסגמנטים

שלאירועשזוכריםמעטפתייםמקורותאזורימעלמצוייםקילומטרים,אלפיאחדכלשאורך

האלכסוני.ביקוע
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 1992השנתי,הכנסהירשאליתהגיואלןגתיהחרבה

הנוףהתפתחותשלבילהננתכמפתחפארןנחלאגןשלוגיאוגרפיההפלא

המלחיםטרנספורםבשוליהטקטוניתוהפעילות

י.אבני

ירישליםהגיאיליגי,יהמכיןהעבריתהאיניברסיטה

רמיןמצפהרמין,מדעמרכז

סיניבמזרחנרחבימשסחימהמנקזקמ"ר) 3840 (בנבגביותרהגדולהניקוזאגןהונפארןנחלאגן

ניקוזבמדעכתק"מ. 150לכ-מגיעהערבהאללשפכועדהראשיהאפיקשלאורכוהרדומי.ובנבג

שלנופוהתפתחותשלביבהבנתמפתחלאזוראותהההופכימהתפתחותשלבימספראובחנוזו

נחקרוהעברית)באוניברסיסההדוקסורסעבודת(במסרגתהנוכחיבמחקרוהרדומי.המרכזיהנבג

שלהסקסוניימהשלבימוביןאלהשלבימשביןוהקשרהפארןאגןשלהונףהתפתחותשלבי

באזור.הסקסוניתוהפעילותהמלחימסרנספורמשוליהרמת

הראשישהאפיקבעובדההואוהמרכזיהדרומיבנבגאחריםניקוזלאגניביחסהפאןואגןשליחודו

 .האגןשבמעלההירחבקעתמאזורשנגזרומנמסי-מסמורפיממאסףחלוקימידיעלהיסבמסומן

האפיק"פציאסזיהוימאפשרהאגןלאורןמגמטיימחלוקימהמכילימהחתכימאחרימעקב

לאורןשקעואשרמקומיימממקורותחלוקימהמכילימהאחרימהפציאסיממןוהפרדתוהראשי"

באגןהסטרטיגרפיהחתךעממדוקדקתהכרותהראשי.האפיקאלהמצסרפימהרבימהיובלים

ור mלשיחיוניתזןורקבההכרותההספקה.מקורותרזירן,יחלויקממאספיהגרדתמאפשרתהפארן

הניקוז.מדעכתשלהפלאוגיאונרפיה

עיקריימ:שלבימארבעהשלקיוממעלמורההפארןאגןהתפתחותשלבישחזור

הניקוזמערכותנחתרוכתגובההערבה.לשקיעתבמקבילוהנבגסינימזרחהתרוממות . 1

שלמערכתועיצבביותראנטנסיביהיההזההחתירהשלב .הפארןאגןובהמהנוכחיות,

עמקאלהעמקיממןמוסעיםסחףחומרישלנדולותכמויותכאשרורחבימ,עמוקימעמקימ

ביןהדעבה,קונגלומרטהשקעתולפניחצבהתצורתהשקעתלאחרהתרחשזהשלבהערבה.

לפליוקן.המאוחרהמיוקן

קונגלומרט,סלעישל )'מ 100ל-(מעלעבהסידרההשקעתמתחילההרחבימהעמקימבתון . 2

אתסתמההדעבהקונגלומרטהשקעתהערבה.כקונגלומרטהידועהוחרסיתסילטחול,אבן

כרכומהרביןואופקינרחבמשטחויצרההפארןעמקבתוןשהתקימההערוציממערכת

ואלנקרותנחלאלבדרכוולמישרכרכומלאגןנמשןזהמשטחבמזרח.צניפימוהרבמערב

4 



 1992השנתי.הכנסהישראליתהגיאןלןגיתחהברה

הפלייסטוקןוכנראההפליןקןבמהלךהתרחשההערבהקונגלןמרטהשקעתהצפונית,הערבה

המוקדם,

המרכזיתהערבהשלהשולייםמשבריאחדאתהמהווהברקרמתשברעלסקטוניתפעילות , 3

מאגןמזרחהמעס , 1498/9704בג,צ,פארןנחלאפיקאתחוצההשברצפיו-מזרח,וכיווונ

יצרהערבהקונגלומרסהשקעתסוףלקראתהשברעלשהתרחשסקסןניארועכרכום,

הוסהבמקביל ,'מ 70כ-בשיעורמזרחלכיווןהערבהקונגלומרסמפלטאתהמנמיכהכפיפה

לשינויגרמהלמזרחשההסיה,ניראהפרומיל 3-2כ-שלמתוןבשיעורלמזרחכולוכדכוםאגן

הראשיהאפיקהסיתכרכומ,אגןשלשסוחוהכמעטהפתוחבשסחפארןנחלשלמהלכו

הביאהניקוזכיווןשיוניהמהירות,שנחתרההכפיפהבגיעלהמיםלנלישתגרמהלמזרח

ממנהשנמנעוהמישר,ביקעתנסוש,לאוכףהפךוזההמישר,לבקעתהקדוםהמערבלנסישת

מונון,לאגןהפכהפארן,נחלידיעלבעברשנתרמוגדילותמזםכמיות

קיצורהנחל,שלבמהלכומשמעיתילקיצורהביאההערבהאלישירותהפארןאפיקגלישת , 4

הימ)פנימעלמ' 80(רגבההמרכזיתהערבהביןכיכריםגובההפרשיביצירתהתבסאהמהלך

צוואראתחצבהאשרעמוקהלחתירההביאהגבהיםהפרש ,'מ 400שגובהוכרכוםאנןוביו

מתחתמ' 150-100כ-ללעומקהפארןאפיקשלחתירהתוךוהמערבי,המזרחיהבקבוק

ניצולתוךהפארן,אנןשלהתחתוןחלקונחתרזהבשלבכרכוט,באגןהקדוםלמפלסו

מהירהלהתחתרותמנוחהרכסבמורדותשנחשפוהצופיםהרחבורתשלהרכותהיחידות

הפארןעמקשלהחתירהתהליךברק,ורמתמנוחהרכטביןרחבעמקליצירתשהביאהוקלה

בנ,צ,מ,הפארן,אפיקבמעלההיומהממוקמיםהמפליםשמעידיטכפיהושלם,לאעדיין

1353/9666 , 

המרכזיהנבגשלבנופולכתמרחיקלשינויהביאהבדקרמתשברעלהצעידההסקסוניתהפעילות

ידיעלנתמכתזומסקנההערבה,שולישיברישלפעילותםהמשךעלמלמדתוהיאוהדרומי

האחרוונת,בשנימלאורכואדמהרעידותמוקדימספרשלרישומם
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 1992השנתי,הכנסהירשאליתגהאילויגתיחהרבה

יותםימתקלדיתהתפתחות

 2ס.,פלץ '.מאלי

באר-שבעבן-גוריון,אוניברסיטתומינרלןגיה,לגיאולוגיה.המחלקה ,

יתשליםהגיאןלןגי,המבון • 2

פרה-קמבריוממגילאיגנימבריטים,בעיקרחמוצימ,וולקנייממסלעימבנויהיותמרמתקלדרת

טבה(גנייסהסביבה.סלעשלהקדומיםהשטחלפניעדארוזיהשעברה ,).ש.מ 548 (עליון

שבריותמ.רמתשלהדרומיבחלקלאילת,מערבהק"מ-2כממוקמתהקלדרהאילת).וגרניט

הקלדרהשלהמזרחיהחלקאתמסיטאילת-הערבה,מפרץשלהגזירהלאיזורהשייךמחצבות,

הבגולרקקמ"ר.-2כהואיותמרמתמישורבתוךשנשמרהקלדרהשטחצפון.בכווןק"מ-6כ

לבזןשהתמוטטוהוולקניימהסלעימביןהיחסימאתמציגוהואהיטבחשוףהקלדרהשלהדרומי

טבה.גנייסשלהסביבהסלעי

התצורהיותמ.תצורתאתמהווימוהמקתרינהלחבורתשייכיםהקלדרהשלהוולקניימהסלעימ

לצעירמהקדוממיקרן-טקסטורליימ.ואיפיונימהשדהליחסיבהתאמפרטימלשלושהחולקה

מחצבות.ופרטיותמפרטשלמה,פרטהמ:הפרטימ

הקלדרה:בהתפתחותהובחנוהבאימהשלבימ

העיקריהליתןלוגיהמאפיןיותם.ופרטשלמהפרטסלעיידיעליותמרמתשלהגעשהר.בנית ,

 .ריודציטיעדריוליטיובהרכבוטופימזרמימבצורתפירוקלסטימשלרצףהוא

שולישלהמעוגלהשברמישורלאורךשונותתופעותהקלדרה.ויצירתהגעשהרהתמוטטןת . 2

הסלעימשלבשלביםהתמוטטותעלמצביעותקטנימ,לועיםבמספרהמלווההקלדרה,

טבה.גנייסשלהסביבהסלעיכגנדהוולקניימ

הסביבה.סלעשלהשטחלפניעדהגעשהרסלעיאתהרסההארוזיההקלדרה.שלארוזיה . 3

שלמהפרטסלעישלושרידימהקלדרהשלהנפולבחלקהסלעימורקאךנותרוזהשלבבתימ

לקלדדה.מחוץ

הממוקמימלועיממתוךמחצבותפרטסלעישלהתפרצויותהקלדדה.ליצירתמאוחרוולקניזמ . 4

הקלדדה.לתוךהנכנסותלשונותעמלקלדרהמחוץ

 .ריוליטיבהרכבבעיקרצפון-צפון-מזרחבכווןדייקימחדירת . 5

ליוותהמכן,לאחראףונמשכההקלדרהיצירתבמהלךשארעהפימרילית-הידרותרמליתפעילות

שלחזקהאלטרציההמהעיקריימהתוצרימוהדייקימ.הטבעתיהשוליימשברהלועימיאת
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 1992השנתי,הכנסהירשאליתהגלואייגיתחהרבה

מראיםלסרציההאתיציריקלציס.קיירץיעירקייקאןליניס,מןנסמןריליניסללימיניס,הסיפים

 Au.ן- Zn. Pb.Cuשלאונמלייםערכים
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 1992השנחי,הכנסהישראליתגהיואלוגיתחהרבה

ורבסבורקהנחלביוהשןואתיגיאובימימחקרברזל:שלמינרליזציה

בנבגמנוחה

 3י.קרונפלדב.ן,טפירו ,'.שאילני

ירושליםהגיאולוגי,מבון

אנגליהנוטיגנהאס,הבריטי),הגיאןלוגי(מבוןהסביבהלחקרהמועצה

אביברמתתל-אביב,אוניברטיטתפלנטריים,ולמדעיםלניאופיסיקההחונ

 .פאוןשבולאווךאחדיםבמקומותנצפובוזליתמינוליזציהשלנוחבות,לעיתיםתופעות,

התפתחואשובוזליותותחמוצותבוזליים,קובונטיםבוזליים,סיליקטיםכוללותאלותופעות

יהודה,בחבוותקובונטייםסלעיםשלוסדקיםחלליםבותך

אתירםבשנימונחה.בוכסוהןבווקהבנחלהןהובחנהברזלייםמינרליםמאספישלדומהפוגנזה

שלהווצוותמאוחוובשלבוסיליקטתחמוצותסןלפידים,שלהווצרותתחילההיתהאלה

ותחמוצות,היודוקסידים

היתההברזלנושאותהאמתמיסותשלהטמפוטורהכימתבררחמצןאיזוטופישלממחקרים

הממוקםהונביתהחולאבןבאקויפוכיוםהמצויהלזודומהזוטמפוטווה 30-700Cבתחום
יהודה.לחבוותמתחת

ברזלמכילימיםכאשרחמצון-חיזוומשינוייכתוצאהכנואה,נגומה,הבוזליתהמינוליזציה

יהודה,חבורתשלהקרבונטיותהסלעשכבותאלארטזיבאופןדלפוהונביותהחולאבןמשכבות

טקטוניים.תהליכיםבעקבותשביוה,איזווילאורך
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 1992השתני,הכנסהישראליתגהיואלזגתיחהרבה

אפקטהשפעתעלהרביעוןשלמהגיאולוגיהללמודניתןמה

החממה

א.איסר

שבעבארבגנב,וגריוןבןאוניבסריטתןמינרלוגיה,לגיאולוגיהוהמחלקההמדברלחקרהמבון

אונסקו,של ) IHP (הבינלאומיתההידרולוגיתהתכניתשלפרויקסבמסגרתנעשההמחקר

ההירדולוגי.המחזורעלהאקלימיהשינויהשפעתשלוכמותיתאיכותיתהערכההיתהשמסרתו

בו-זמניימשינויימנבדקושנית,לעתי.דמפתחלשמשיכולהעברהעיקרון:ראשית,אומץ,

האקלימשינוייעללעמודמנתעלההולוקן,ובעיקרהעליוןהרביעוןשלהגיאולוגיימבחתכימ

הימבאיזורגיאולוגיימחתכימנבדקוההידרולוגיות.במערכיתבשינוייממתבסאימהמוכיצד

וסין.המשווה)לקוצפונה(באיזוראפריקהאירופה,התיכון,

רהצועותרבדחתהאסמוספרה,שלההתחממותעמהצפוני,הכדורשבחציהיאהעיקריתהמסקנה

הרצועהשלהצפוניימשבשוליימהאזורימשלהצחחהחלהמכךכתוצאהצפונה.האקלימיות

המונסוניתהאקלימיתהרצועהפעולתמתחזקתזאתעמיחדהסהרו-ערבית.המדברית

צפונה.נודדתוהשפעתה

שבמצבייתכןכי(אמיצחיחותיכונייםהימשהאזורימלכךיגרומהחממהשאפקסהןהמסקנות

האיזוריםזאתלעומתמונסוניות).גשממסופותלהנותיתחיליותרהדרומיחלקמקיצוני,

חיההעולםמאוכלוסיתשכמחציתבחשבווניקחאמיותר.רביממגשמימייהנוהמונסוניימ

הצפוניימהרוחבקוויברצועותנרחבימשאזוריםוכןמחקלאות,מתפרנסת,ורובהאלובאזורימ

עממתאזןהחממהשבאפקסהחיובשבהתמונהלהצסיירמתחילהיותר,נוחמאקלימייהנו

השליליות.התוצאות
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 1992השנתי,הגנסהירשאליתהגיואלוגיתחהרבה

אכזיבשלהתת-ימיהקניון

נ.אלמנןר

ירושליםהניאןלןני,המכןן

סילסיותמחרסיותבנויההיאמאו.דותלולהצרהולבנוןישראלצפוןשלהיבשתיתהמדרגה

ידונותמ.ו-1,000כשלבעוצמההפליוקןראשיתמאזהצסברואשרנילותיותמינסמוירליניסיות

היבשתיהמדףפניעלהצסבריאשראורננוגנייםמחומריםבעיקרהבוניותמאובנות,מקבילות-חוף

המדרגההזרמלם.ע"יהנישאחולילחומרמקורמהווותהאחרונה,הקרחבתקופתחשוףבהיותו

הואאכזיבקניוןכאשרעיקרייםקניוניםתשעהע"ינחרצתלבנון-ישראלצפוןשלהיבשתית

שבהם.הדרומי

פנילמרביתבניצבלצופן-מערבזורםק"מ,-6.5למגיעורוחבומן 300-550שעומקיאכזיב,קניין

הלבנטיניתהפלספירמהאלוזורםלצפיןפונההואהתחתוןהמדרוןבחלקהיבשתי.המדרון

בכיווןהזורםשבהם,הגדולכאשרעיקריים,ראשיםשנילקניוןשם.להעלמותועדשלמרנלותיו

כ-שלמיםבעומקמהחוףק"מ 3.2שללמרחקעדהיבשתיהמדףבתוןעמוקחותרמערבה,כללי

שממולהקניוניםהקניון.ראש ת~~שובהראש-הנקרההעתקשלהתת-ימישהמשכונראהמן. 50

מהיבשת.הנמשכיםהעתקיםע"ינשלסיםנ"כלבונןלחוף

הרבים,הימייםהקניוניםהיבשתי.המדרוןכלפניעלמתארעתגדולמדהבקנהמשקעיםהובלת

ברדיוגרפים)נראהשהוא(כפיהמשקעיםשלהפנימיהמבנהוביחודמאודהמחורציםהמדרוןפני

הקנייןראשיאכזיב:שלהקניוןבתוןשאתביתרנעשיתהמשקעיםהובלתכן.עלמצביעים

מתמוססיםהקניוןשלהתלוליםקירותיוהיבשתי,המדףפניעלהנעיםחולייםמשקעיםלוכדים

בתוכוגדוליםגושיםשללהחלקהעדויותבגוהה.בתדירותבתוכומתארעיםכבידהוזרמיתוכואל

אדמה.רעידותבעקבותמתחוללתוהיאאפיזודית,המשקעיםנדידתכן.גםקיימותובשוליו
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 1992השנתי.הכנסהישראליתהגיואלרגתיחהרבה

גיונגיים ca1creteאופקישלהיווצרןתוקצבישלביס

ר.אמית

ירושליסהעיברית,האןניברטיטההארץ,כדורלמדעיהמבוןפיטית,לגיאוגרפיההמחלקה

פלאואקלים,לשיחזוובכלימשמשיט calcreteאופקיבעליופליאוסוליםקלציותקרקעות

 calcreteה-באופקינכוןשימושריבעונייט.משקעיםשלקורלציהולמסרותפליאוסובב
היווצרותם.קבצידועאםלהעשותיכולאלהלמסרות

עלומסתמכןת calcreteאופקיבניתוחהמתמקדותעבודותשלביותרמועסמספרקייט

פיסיקו-כימייטתהליכימשלתוצרהינםהמתוארכימ calcreteה-אןפקירבכן,כמותיארוכם.

ביוגניים. calcreteאופקיהיווצרןתקצבעלמאודמעסוידוע

המיוקן,מתקופתגירניאבסלעפניעלהתפתחןאשרביוגניים calcreteאופקימספרונתחו

הובבמיקוומוופולוגיים,תאוויטכללההאנליזהספר.דבסרגונה,תיכונייםיםאקליטבתנאי

 liquid scintillationה-בשיסתנעשההתיאריךןתיארןך.יציביטאיזוסופיטהרכבמינרלוני,
counting method 14לתיארוך C . 

ה-אופקיהיוןצרותשתהליךהאפשרותאתהעלוהאנליזותשארעמבשילובהתיארוךתוצאות

calcrete 1עמאופייןראשיןהיווצרותשלבעיקריים.שלביםבשנימתרחשהביונניים lהצסברותן

השורשיםיונקותתאיקירותכוגן:אורגנייםממרכיביםכחלקקרבונסקלציוםשלפאסיבית

) root hairs ( -והmucilage מלווהזופאסיביתהצסברותהשורשיט.ע"יהמופרש

לקוריהט.ומחוץבתוךובקסירותפסריותע"יקרבונסקלציוםגבישישלאקסיביתבהתגבשות

לנרוטמנתעלמספיקאינוזהזמןשפרקנמצאשנים. 7800מ-יותרלהימשךיכולזהשלב

ביעקרושהואקרבונסקלציוםשקיעתע"ימאופייןהשניהשלבהיסב.מלוכדאופקליצירת

ובקסירותפסריותע"יקרבינסקלציוםבהתגבשותהואגםמליוהזהשלבפיסיקי-בימי.תהליך

 calcreteאופקליצירתהדרושהזמןפרק . calcreteה-איפקשלהסופילליכודהתורמים
שנה. 16,000כ-להימשךיכולהיסבמלוכד

בתנאיושינויהחידורלהקסנתגורמתהשורשיםבסןבבהזמןעטקרבונסקלציוםהצסברות

אופקיהתפתחותבדיתוךהזמןעםהמישתניטהמיקרןסובבתנאיהקרקע.פרופילשלהלחות

שקיעהלהיותהופךהשליסוהתהליךהשורשיםלפעילותמתאימיםלפחןתהןפכיםהקרקע,

ה-איפקביצירתהשניהשלבאתהמאפייןזהתהליך .קרבןנסקלציןםשלפיסיקן-כימית

11 



 1992השתני,כהנסהישראליתגהאילויגתיחהרבה

calcrete , היטבמלזכדלאופקוהפיכתוהקלציהאופקשלמוחלטלאיטוםוגרם) hardpan (. 
רקמותכוגן:הקרקעבפרופילהקיימיםעמידיםהפחותהאורגנייםהמרכיביםבהרסמלווהזהשלב

ה-כוגןיותר,עמידיםביוגנייםתוצרים .) needle fibres calcite (קלציטמחטיאוהצומח

mucilage , באופקיונשמריםנותריםcalcrete ה-היטב.ומלוכדיםבוגריםmucilage 
אופקיביןהמבדילכאינדיקטורלשמשיכולקלצייםובפלאוסוליםבוגרים calcreteבאופקי

calcrete לאופקישנימשלבביוגנייםcalcrete קו-כיימיםפיסימתהליכיםכתוצאהנוצרואשר

בלב.ז

J2 



 1992התנר!Iי,כהנסהיארשליתהגלואייגיתזmרבה

שפכיםלמימאגרכסלעילשמשחלץתצירתסלעישלהתאמתם

תעשיתיים

א.ישש , 2ל.הליץ , 2ע.ביין , 2א.,אילון,י 2ג.אגלין-רורברנ

יתשליםהעברית,האוניבסריטהלניאולוניה,המחלקה .ר

ירושליםהניאולוני,המבון . 2

בנדקתתעשיתייםשפכיםלמימאגרכסלעילשמשחלץתצורתסלעישלהגיאוכימיתהתאמתם

חומריםלביןהפורמציהומיהתצורהסלעיביןהחלותהריאקציותללימודמעבדתיים,בניסויים

השפכים.במיפעילים

המקורייםהמינרליםהישתנותאוחדשיםמינרליםהתפתחותאחרלעקובהינההניסוייםמסרת

תכונותיהםעלמשמעותיבאופןלהשפיעעשוייםזהמסוגשינוייםהריאקציות.בעקבות

מאגרכסלעילשמשהתאמתםאתלקבועובכךוחדירות)(נקבוביותהסלעיםשלהפיסיקליות

תצורתבחתןנידגמואשרסלעדוגמאותסביבתית.מבחינהובסוחיםהנדסיתמבחינהראויים

החגמאותניסחנוהמחקר,שלראשוןבשלבאלו.לניסוייםמשמשותכוכבשדהמקידוחיחלץ

ו- H3P04 ,H2S04החומצותועם NaOHהבסיסעםועורבבו » mesh 100 (לאבקה

HC1 המאגרובטמפרטורתהחדרטמפרטורתבתנאיימים), ' 28- (שוניםזמופרקילמשך

) 600C ( (סינססיים).פורמציהמיבליאועם

 xRD,ו- ICP, SEMבאמצעותהריאקציהותצרישלומינרלוגיותמורפולוגיותכימיות,בדיקות

לביןהמאגרסלעיביןמריאקציהכתוצאההמקורייםהמינרליםשלהמסהתהליכיעלמעידות

ניצפו NaOHעםמריאקציותכתוצאהחדשות.מינרלוגיותפאזותוגידולהשוניםהריאגנסים

פירואוריס , Ca(OH ( 2פורסלנדיס , Ca,C 03קלציט , OH)Mg ( 2ברוציסהמינרלים

MWe2C 03(OH)16*4H20 החומצותלביןהמאגרסליעביןהריאקציהשבתוצריבעוד

H3P04. H2S04 גבסהמינרליםנוצרוCaSo4*2H20 וברושיטCaHP04*2H20 

סלעישלהפנימיהמרקםאתלשנותעשויההסלעבחלליאלופאזיתשלשקיעהבהתאמה.

הסלע.שלהמקורייםוהנקבוביותהחדירותעלבכןולהשפיעהמאגר

שלהפיסיקליותהתלונותהשתרבתשלכמותיתלקביעהבנסוייתמקדהמחקרשלהשניהשלב

בלתיסלעחגמאותשלגלעיניםדרן mיוחריאגנסים .ריאקטיבייםשפכיםהחדרתעקבהסלעים

המקוריותוהחדירותהנקובביותהשתרבתלקביעתשוניםזמןפרקילאחרתיבדקנהאשרמופרות

 .פורמציהך-יאגנטסלע-מיריאקציותבעקבות
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 1992השנתי,כהנסהירשאליתגהלואיןגתיחהרבה

אילת,במפץרהפתוחוהיסהאלמוגיםשוניותביןונוטריאנטיםפחמושסף

שייאל

 , 4א.לגזיאלי 3.דאליןז , 2ט.קורפל , '.דלרריאןי 3צ.דובינסקי , 2א.גנלן , 2ב.,לזו '.יאזר

 REEFLUXפרויקסשותפי , 4ק.וויריק , 4.פלפקןבסקי

ירושליסהעברית,האוניברסיטהלגיאןלוגיההמחלקה 1

באילתהבינאוניבוסיטאיהמבון 2

גןרמתבר-אילן,אוניבסריטת 3

 USA, NY, Upton • Brookhaven .נהלאימיתהמעבדה 4

ריכר!למררתבאוקינוסיםהקימיםהבגוהיםמןראשוניבייצורמאיפינותאלמוגיםשונירת

ונסריאנסיםשליעילמיחזוראיתן.הוסבביםבמיםהנמורוזרחן)חנקן(בעיקרהונסריאנסים

ונסיראניטםייל mמשמעייתשכמויותמשוםזותופעהלהסביריוכלאינוהשוניתמערכתבתוד

מקוחתלה,ריתייחביםהמער:תכלאיזוןבסדימנסים.נקברותאוהפתוחהיסאלמהשוניתמוסעות

ונטריאנטים.שלחיצוניים

זינחה,מהיבשההנוסריאנסיםתוספתמדברייםאיזרריםשלובשרניותארקיאנייםבאסולים

הואביסהמומסיסהנוסריאנסיסריכוזאולסהפתוח.היסהואהחסרלאספקתהיחידיוהמקרר

כדוגמתאלהבמקריסכימציעיםאונהמערכת.לאיזוןמספיקאינונזהמקורועכ"ביותרנמוך

ביסשמקורואחרחלקיקיוחומרפלנקסוןהיונהעיקריהונסריאנסיסמקורסוףויסאילתמפץר

הפתוח.

יצוריסשבהעצומהסימבונסיתכמועכתמתפקדתהשוניתשמערכתלכדעדויותמביאיםאונ

החשופיסהשרניתאיזוירמכךכתוצאהמהמיס.החלקיקיהחומראתמרכזיספלנקסון-מסנני

המיניס.ובמספרבביומסהביותרהעשיריסהסהשונית)(קידמתולגליסלזרמיס

ירוכזכאשרוהשוניתהפתוחהיסביןפלנקסוןשלריכוזיסגרדינסלמחדניתןבאילתבשונית

שללהקותכימראותישירותמדידותהשונית.שבמימזה 5- 10פיובגההפותחביסהפלנקסון

במיס.הנמצאתמהכמות 60%לסלקיכוליספלנקסוןאוכליזגיס

הונסריאנסיסירכוזהשיכובבעונתכימראותוסיליקה)זרחן(חנקן,מומסיסונסריאנסיסמדידות

הפתוח.היםאלמהשוניתונסריאנסיסשסףעלשמעידהתופעההפתוחשביסמזהבגוהבשונית

הסבשוניתהנשימהקצביכאשרבערבובמיוחדהיוסבשעותמתגברהנוסריאנסיס,שסף

1J1 ... ., 



 1992הוסנתי,הכנסהירשאליתהגילואוגיתחהרבה

שלהראשוניבייצורלעליהגורםהפתוחהיםאלמהשוניתהנוטריאנטיםשטףמקסימליים.

העונהכלנמשןמתקייםזהגרדיינטהשונית.אלהפתוחמהיםמתקרביםכאשרהפיטרפלנקטון

הפתוח.היםאלמהשוניתהנוטריאנטיםשטףידיעללהסבירןוניתן(מרץ-דצמבר),המשוכבת

פלנקטרןכילראותניתןהפתוח.רביםבשוניתשוניםביצוריםנמדדופחמןשליציביםאיזרטןפים

(דגים,המסנניםהייצוריםגדולות.בכמויותהשוניתאלנכנס 21% .שלבהרכבהפתוחהיםשל

הראשרנייםהייצרגיםלפלנקטון.בהרכבמדומימואחרים)אלמוגיםספוגיס,סרטנימ,מולוסקים,

עליהמהניזוניםוהיצורימ ) 14%- •עד 7- (יותרהרבהכבדימימ)ועישביאצות(בעיקרבשונית

גדולים)(דגימבמעדכתהעלטורפידומה.הרכבימטווחמראימודגימ)מולוסקימ(קיפודים,

דומה,ערןמראיםכלאוכלידגים . 16%- •כוהרכבמהמערכותשתיאתשדוגמיממיצורימניזונימ

 40%כילחשבניתןבשוניתהמיוצרוהפחמןהפלנקטוניהפחמןביןעירבובמודלסמןועל

בפלנקטון.מקורושבשוניתמהפחמן

(חנקןהנוטריאנטימע"יבעיקראלאלשוניתתורםשהואבפחמןרקאיננההפלנקטוןחשיבות

הנוטריאנטיםהפלנקטןןעיכולאחרי ..בפלנקטןןלריכוזםבהתאםלמערכתתורםשהואוזרחן)

באלמוגיםמעבדהנסיונותבשונית.גבוהראשוניייצורומאפשריםהראשוניםלייצרניםמועברימ

הפוטוסינתיזהקצבי(ארטמיה)קטניםבסרטניםהאכלתםאחריכימראיםסימביונטיסבעלי

משמעותית.בצורהעוליםוהקלציפיקציה

ארה"ב-ישראל.הדו-לאומיתהקרןע"ימומןהמחקר
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ישראלבארץהתבליטביצירתהעיקרייםהארןעיס
ע.לברמן Iז ,.ב.ון Iבג

ם Iרושל Iאולוגן, Iהגהמבון

מתיךחלקהמהייהבטבלהמיצגיםישראבבארץבליט nרביצירתהעיקרייםהראיעים
העברית.האנציקליפריהעבירשנתכבישראל,בראץבליט nרהיוצרות-הממאר

~ 
 g:ב
זב

גיליופג 'iת ~
היבותואןור",ויור Iמ'המערביתראל I 'בראז;ר .1רורת I'ם-המלח Jג~גירוןערברםתבסויוני

I לפניניס

ההווה

מזרחג.נסוגהחונמצו~גסוחריסצפוניתנסוגת..יס Jופעיוות--

אוולJמצוינג I 8.000בןבו Iי •מי 3אנכינסיעורגעת?פוךס

מי. 12ום~ Jבעתליתסווהיב,"רהתרוסס.ממזי,סווסגר
היבות.או(אתוסציבחוזרהיםסירגתונוצרתמתחמריםנחליס

מסיניווצג nאזור 7ות 8מנ'חוויותנמובה.סח,געת~ג.וווי qסנוצרים

ואין ' 140-0-רנסוגגיסמפרס .'[ו I7 ;ו·חצורתבנות 8גנחתרהירן[ 0.01

וחינ.היגותחונ.מתווויוסותירוסוגהוןו[!!גם

סו.ל Iחגירגהצמברותת~ופת 1ביהגקעאתממלאון Iהואנס 0.02

רחצגה.רחגבנ
נוצררון Iגגמזיחיהכורכררכס

וסרגוומסח,סניפותנוצרות 0.05

הסלח.יםמצוקי

יגצסגרסתתיליס 0.10

גסיםת Iפררבסנוצרים

הגעימגניורוגבגורן~ןפליססו
מטריטםאותוני Iנסצטנו"הניווססווי

ארןאתויוצרון Iגוור Iוס'מערנית

ת. Iגינחררו(ואתת Iגינב.ס

נוצרותרולות Iסח,סניפות

גרווסנוצריםגמנרחייםגנורבררנסיגהו Iוואחורתחחר nציןנתלגערגה

החון.ור Iמיהעויון.נסורנהלאת

J'SI בגולן,גוזתת

נה Oוומלי O •ו 1.6-
מתרוםםיםרהיהוהרי

 • ' 200-0ג[

 •מי 50-40גסתרוססגצפוניהנגג 1ו.---
סתרוסס.סרוםהר 71הסלח ~~פ

סטריס.גמאותפתרופםהגרסלהמלח.ויםהערגהעס~ל Iהםתפלות

ונתו"םאוס"סמוקעסלע'וווגהירזוגר Jסזורס'סנחליס

 •הורופיהנןבזניעלסורגזיםהמרנזימהזרגהני Iלעהררוסי
 •ופאר!חיו!חיוור'נוצרים

סאותבעונימצםגרהנילוססחיווסחוולי-הסחיפהנוצר'ססמרוסמיםארוסהרי

ההרוזרתלמרגיותטטרים •יהחיגז [הונ •סיגג-מס!

 •גארבזרוסוגסו"כז--ו.i--oצ i\iiiiiijjוiך; i •והחחתרלסחתינרסוהי
עסקיםהעתקה,מתלולי

Iכ: 



 ...-ו

-י

LI וI '/1 JJ ,ביעןוי.«ייןוןןu 
הנטוייםים Iוהגוטקטוניים,

 •(המזרחיהתחתובגליל
 •מ'-200גגטתרוטםהגויווקופלי

פארןנחוע'יםנוק!הררוםיהנגגגיתועטקיתנצפוךהותפלמתחילהגקע 3

לערבהנקרותנחלקניוןררך •לוירומיתלהפתפווםמויךאו, Iמתרוממתהיריועגררםת

 •יתהצפונהחולה.עםןנוצרמי.-800גג
גנגגנוצרתי Iיגגיזועמי,ורמתרומםהחרמו[

המורמיםהווליים.נגדעיםהדרוםי

I הזרומיתהערגהך• 
נחחרים.המנתייםנחויסמערגתמתפתחת

 •ההרדרת IIלווימגיעהיסעטקדוךלבקעחוזרתהתינווהיסל~וומדרוסע, j1לבהזורמים
הנמונה.הופלהל ••מחודגדודסדוס.תצורת.להמלחונוצריזרעאלא[ Iגיתלעמ!

הנגג.פלת eנוצרתהםלח,יסבבקעוקעוצרנמתחילוםעיזרקאנחו

םרםתסחףגילוהוםתחילילוטהנהזורמיםנחליסמערבתמתפתחתואן.בית j1לעמדרומית •להיחתך

התינן[.ליסאתיןפיהע. j1לב

 •הנןנחיהמיםפרסתו 2נןצר-
__ 5-

I ולגגי'הכיסו'גזלתפיעתI 3.5-5.3המזוחיגגליל 1הםלחיםע 2גבנ I וםויI .ונה
הרוחג.יגרילאורןמגניםיצירת

מי-500-800גמתרוםםהנגגהרוךי Iהסוח.ויסגערגהוקעהיוורצות

b תrמי-200גכמתרוממיםיהוזההרימןרמיס.הערבהמזרחיתבזלתופינ

בגניל.נוצרתי Iיבגידועמססחעסמסתטוהםלחיםע jlבל Iומו j1מיע, j1הבבתורוהםלחליםו jlןמי

ויוצרההרןרת Iווולימגיעהיסצפונה.הערביהווחתנועתהחולהובעמןלבנוובדרימאוחר

10 I םיאתסI להיםייםהגיזועורי,

הםופרדיםוהנמוכההגבוהההופלהמיוקו

 •חופימתלולע'יתינוו

 •יזרעאלעמ~באיזורע 2ייצירתהמזרחיוגגליליזרעאל,עמקהירזוגגקעתהתחתונההגזלתופיעת---16
לאזורעזאפיקקניווווההתחתרותמי 400-11םתרוסמימיהוזההרי •הירז(עת 2ג 1ע 28יצירת

וקוםי

I 
ג'ן.ג!עת .מי snOגג-מתרוממיסהגלילהרי

j1 נחתרהגזולהמכתןדום

הצפוניה,גברי 02וחסיפתהתחתרות---25

בנגבקמריססלו.הנלבםרנזם

הםיתארונקבעחול,אבנינחזפות

ים. Iהםכתילהראןוניהחיצוני

אפיקוקניו ,.ההתחתרותהתחלתנגזעים.הטורית'~ת j1ה'ווה~םריםרכסיייראל.ארץבנלידייםרחבגיזועמסםחןנןצרנסוגהיםו j1ןאול'ן

 .•בשמהימפ1ביולי(עזה-ב'ן)
רזוז.יםומוצפתהנוכחייםהיםפנימעלמי-100נבגובהמצויהי,ראלארץ 36

וקו Kאי

נגדעים.הגבןהיםהקםרים.ראויהטורית"ה'קסתקמטייצירת~להעיקריהייבמסתיים 54

אןקן 1פאל

67 
להתפמח.םתחילההסורימ"ה'~םמ,לםסיס j1הםעתת 80סנוו

נחופתולעתיםריוית Iיבארולעתיסמהווההיאים.ל Iהזרום-מזרחייםוליו Iבמצויהייראלארזםסןזואיקוו
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 1992שהתני,כהנסהארשיליתגהלראייגnיחהרבה

בישראלמיוקבייםויפיסמכליליביןבומיחזמןיחטישלמחודשתבחינה

ע.זילברמן ,.רטובסימן ,.מ.גטי Uונאוטי ,.בבובבינדר

ירושליםהגיאולוגי,המבון

כיוםהקבורהיבשת ~ mמלאורךבעירקימייםקלסטייםסדימנטיםהצטברוהמלוקןתקופתבמשך

 Langhian (וnויכוןמבייקןשביגיוהשהבולטותהים,מימפלסשלעלייתהחוף.למישירמתחת
early Serravalian ( העליוןובמיוקן) late-Tortonian - early-Messinian ( גרמו

עלביוקלסטייםוגיריםאלמוגיםשוניותולהתפתחותהשפלה)(רצועתהקודםהיבשהאןדלהצפת

בגיי.

בתרדצתכלילםtהתיכיןהמיוקןשלבהצפההיבשהאדןעלששקעיוהגיריםהשוניותמכלולי

 Langhian-early Serravalian (N8 upper part to N9)היונ:שגילהציקלג
שלונכחותםעלמביססזהגילהיום.עדמקובלשהיהכפי ) Tortonian (מאוחרמיוקןולא

פרטיםוכן Miogypsinaשלנדיריםפרטים , Borelis mel0 curdicaהפורמיניפריס:

בחוארשנמצאי ) Zone N9) Globorot.alia peripherorondaהביוזוןאתהמגדיירם

ציקלג.תצורתשלביורתהמערבייםהמחשופיםלאורךשוניותשלסדימנטיםעםהמתאצבעפלגי

תתי-מיותמניופתשלמי)-300(כעבהבמעטהזאתבתקופהכיסוהיבשתן mממגדוליםחלקים

שלהמחשופיםהיבשת.אדןשפתעלשהתפתחההשוניותממערכתשנגזרומשבריםהבנויות

אברזיביים,הנראהככלגיאומורפיים,מפלסיםשניעלמונחיםהשפלהלאורךציקלגתצורת

השפלהאתובנההובגההמפלסמי.ך OOלכ-דעמגיעשוגבההטופוגרפיתמרדגהמפרידהשביניהם

הנמוכה.השפלהאתוהנמוךהבגוהה,

 2.3-שלישימסרדהגלובלייםהאאוסטטייםהמחזוריםאתכוללציקלגתצורתשלהזמןטווח

ביןהמפרידההיםפנישלהחדההנפילהגםזאת,עם . ) Haq et el ., 1988 ( 2.4שלותחילתו

שניביןהמפרידשהמצוקנראהציקלג.תצורתשלהזמןבטווחכלולהאלההצפהמחזורישני

השפלה,רצועתשללמערבהטייהשלמשילובכתוצאהנוצרבשפלהציקלגתצורתשלהמכלולים

בזמןהנמוכההשפלהלאזורהיםכניסתעקבחוףמתלולויצירתיהודה,הרישלהרמהעקבאולי

 • 2.4מחזורשלההצפה

- late Tortonian (המאוחהמיוקןבזמןארעשוניותהתפתחותשלנוסףמחזור early 
Messinian ( . בתצורתכלוליםזאתבתקופהשהתפתחהשוניותממכלולשנגזחהסדימנטים

פלנקטונייםפורמיניפריםשלמציאותםעלמבוסספטישמתצורתהשוניותשלהגילפטיש.

סדימנטיםעםהמתאצבעתחווארשללשוןבתור Nך-7ועליון)(חלק Nך 6-מהביוזונים
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 1992שהנתי,הכנסהישךאליתהגיואלוגיתחהרבה

שבע.בארתעלתבתוןששקעהאשלביתבתצורתוכןאופקיםשלהשוניתבשוליביוקלסטיים

פסישמחזורשלהסדימנסיםהתפתחוציקלג,ממחזירהסדימנסיםשלהרחבהלתפוצהבניגוד

לאורןהיבשהשליותרפנימייםלחלקיםחדרואןהיבשת,אדןשלהמערבייםהשולייםלאורןרק

באזורציקלג").ו"לשוןשבעאשל,בית(תצורתשבעלבארעזהמאזורשנמשןהתת-ימיהקניוז

ציקלג)(תצורתהתיכוןמהמיוקןהשוניתלצידיפסישתצורתשלסדימנסיםמונחיםאופקים

המכילים Prograding clinoformsיוצריםאלהסדימנסיםימי.התתלקניוןהפונהבכיוון

שעברוגירניותמאצותהמורכביםסדימנסיםעםדקיםקלססייםסדימנסיםשלחילופין

מושבתיים. Poritesאלמוגישלדקכסוימונחזהחתןגביעלדולומיטיזציה.

 . 3.2האאוסססילמחזורהמתאים High stand systems tractכנראהמייצגזהמתאר

תת-ימיותמניפותהזאתבתקופההתפתחוהחוף)מישורשלהקרקע(תתהיבשתמדרוןבאזור

אלהמניפותשלהסדימנטיסיהודה.מחבורתשנגזרוקלססייםוסלעיםשוניותשבריהמכילות

ואחרים) 4אשקלוןאשדו,דד,ברנע(בקידוחימבקיעיםתצורתשללבאפוריסיםמתחתמונחים

ציקלג.תצורתשללשוניותבסעותונחשבו
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 1992הוטנתי,הכנסהירשאליתהגואילוגתיחהרבה

אחריספימגנטיםומינרליםמי-תהוםשל NMRטומוגיפית

 3ג.איצקוביץב,ן,רכיסביץא,י,בורשטיין

רחיםתלמעד,,יצןממכןר •ך

חולוןוגיאופיסיקה,נפטלמחקרהמכון • 2

ווטיהנובוסיבירסק,ומינראלים,גיאופיסיקהלגאולוגיה,המכון . 3

 ) Nuclear Magnetic Resonance) NMRתדריישהפרמגנטיםהמינרליםלכלכעקרון,
לאתרמאפשרתאלהתדריםמדידתהארצי.המגנטיבשדהאופינייםגרעינית)מגנטית(תהודה

 , Hydroscopה-בלב,זאחדמכשירקייםהרחבבעולםהאלה.המינרליםכמותאתולהעריך
מי-של NMRלטומוגרפיתיעילכאמצעיהוכח Hydroscopה-זה.בעקרוןשימושהעושה

בחסיה,בשדהמוצלחיםנסוייםמספרנערכומטר. 50שללעומקעדתפוצתםולהערכתתהום

אסיתיות.מדינותומספראוסטרליה

 ) Free Induction Decay) FIDהחופשיתהמושריתהדעיכהרישוםעלמבוססתהשיטה
 Radio) RFה-בתחוםמשתניתעוצמהבעלחזקפולסע"יהמושריתמגנטיתפןלריזציהשל

Frequency ( ה-עדיין.נוסןשלאלשיטהמןדיפיקציןתמספרקיימותEcho Spin) ESR 
Resonance (, ה-במקוםלשמשעשויהNMR ה-טכניקתןרדיקלים,יוניסאחרלחיפוש

Echo ה-מטכניקתאינפןרמטיביתויותרעידפהFID . שיטותעםהמגנטיותהשיטותשילוב

(זאתהגדולההארטקטיביותלמרותעדייןנוסהלא ) TDEMה-שיטת(לדוגמהאלקטרומגנטיות

ואפשרויותאלהשיטותאיכותם).אתלהעריךגםאלאמי-תהוםרקלאלאתרוניתןמאחר

הקרוב.בעתידלהיבחןחייבותנוספות
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 1992שהתבי,הכנסהישראליתהגילואוגיתחהרבה

שליציביםאיזוטופיםבעזרתתמנעהישלהמגמטייםהסלעיםלימוד

חמצו

 3א.מתיוס , 1א.איילון , 2פ.,לונגסטף 1מ.בייט

ירושליםהגיאולוגי,המכון 1

קנדהאונטריו,לונדון,אונטריו,מערבשלהאוניברסיטה 2

ירושליםהעברית,האוניברסיטההארץ,כדורלמדעיהמכון 3

המאוחומהפוהקמבויוםפלוסונייםמסלעיםבעיקוםמווכביםתמנעהושלהמגמסייםהסלעים

ואלקליגוניסמונזוניס,מונזודיוויס,קואוץדיוויס,נוויס,אוליביןוכוללים ).ש.מ 610-526 (

חמצןשלהאיזוסופיההובכהפלוסוניים.הסלעיםאתחוציםחמוציםעדבסיסייםדייקיםגרניס.

 SMOW .% 8180עוכיוהדייקים.הפלוסונווםהסלעיםמןשהופודוולמינוליםלסלעיםנבדק

מונזויזוויט;לקןאוץ 7.3לדיןויס; 8.9לאוליבין-נןויס; 6.5הם:הפלוסןנווםבסלעיםנמדדןאשו

אופיינייםערכיםגוניסןלאלקלילגרניסדולריסי.לדייק 9.0גרניס;לאלקלי 8.6לגוניס; 9.1

מהסלעיםשהופודולמינרליםנמדדאשר 0180שלההרכביםסןוח . 1מסיפוסלגרניס

 ; 6.7-6.4הןוננלנדה ; 8.6-8.0קןארץ ; 8.6-8.1-פלדשפו K , 11.1-9.1פלגיוקלזהם:הפלןסןניים

 3.6 .ןכלוריס 5.7פלוגןפיט-מיקה

- Kוה-הקןארץ .-פלדשפר Kב-מהערכיםמשמעותיתגבוהיםהפלגיוקלזשל 0180ערכי

ופלגיוקלזקוארץואילו"נורמליים"מגמתייםערכיםגרניסמואיםובאלקליבגרניספלדשפו

פלגופיס--(הןונבלנדה,המפייםנוליםלמיבווו.משקלשוויחוסומואיםהבינןנייםמהסלעים

5)עוכיוכלוויס)מיקה אלסוציהשלנמוכותדוגותעבוואשופלסונייםלסלעיםאופייניים 180

5)ערכיאיזוסופיות.והחלפות שלהגבוהיםהעוכיםכימוכיחיםהפלגיוקלזשלהגבוהים 180

-180בהפלגיוקלזאתהעשיוהאשרמאוחרתאלסרציהשלתוצאההםהפלוסונווםהסלעים

מהיוהדיפןזיהע"י 180 / 160שלאיזוסופילשיחלוףבקלותכניתניםידועיםןפלגיןקלזאוליבין

המינרליםשלבכימיהעקבותמשאיוותלאקרובותלעתיםאשורסרוגודיותתמיסותבעזות

המלחיםלבקעהקשורהסובוצנסיתהידרותרמליתאלסרציההואאפשריתהליךובפסווגרפיה.

פלאומגנסית.עבודהעלבהתבסס ) Marko et al(1991ע"ישהוצעכפי
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 1992חשנתי,חכנסהרשיאליתהגילואוגיתחהרבה

 1:50,000-אייתנאישלהגיאןלןגיתהמפה

י.ברטיב ,.עשנב ,.מבייט

ירושליםהניאןלוני,המבין

הגיאולוגיהמיופיבמסגרתבוצע 1:50,000מידהבקנהאורהבארגליוושלהגיאולוגיהמיפוי

 .הגיאולוגיבמכיןהמתבצעישראלשלהסטנדרטי

המאורחהרפקמברייםבסלעיהמתחילניכרסטרטיגרפיחתךבושמופיעבכךהגליוושליחודו

הצעירים.הבקעלמשקעיעדימיקמבריוםרזך ,).ש.מ 625 (

החלקהמלח,יםבקעשלהדרומזהחלקהםזהבגלייושמופוהסטרוקטורלייםהאלמנטים

הםנוספיםסטריקטורלייםאלמנטיםמילחו.בירשברשלהמרכזייהחלקתמדשרבשלהמזרחי

שלוהגלישותהקטניםהסנונייםהגרבניםעתק,נחלשלהסינקלינהתמנע,הרשלהמורםהגיש

אורה.פצליבגיעלגרופיתתצרות

בישראלהערבו-וכביהמסיבשלמערביהצפוניהקצהאתמהייהתמנעהרשלהקריסטליניהוגש

הירדו.שבמעברפונולאזורקירלטיביוהוא
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 1992י. mהשהכנסהירשאליתהגיואלוגיתחהרבה

יםביןאנכיותוטקטוניותנאתנועותלזיהוילינאמנטיםבמערכותשימוש

המלחליסכנרת

 '.יזק , 2י.,קרץ' '.שביליצקי

ירושליםהעברית,האוניברסיטהלגיאולוגיה,.המחלקה 1

ירושליםהגיאולוגי,המכון . 2

מבנלםגםהוזכרואופקיות,תנועותלרובמודגשותהבקעלאורךנאוסקסונייםשבמחקריםאף

כנרתיםביןדב.קעמילוישבבותשלמורפוססרוקסורלימיפויאנכית.תונעהשלבולסרכיבבעלי

להבנתלתרוםהעשויותעדויותמא,דצעירותאנכיותלתנועותנוספותעדויותחושףהמלחלים

הבקע.מערכתלאורךהמעוותיםשדההתפתחותפרסי

מכוסיםאלהפליו-פלייססוקניים.בסדימנסיםהממולאעמוקשקעהואהנחקרהבקעקסע

התחתוןשחלקםהולוקנייםקלססייםמשקעיםועליהםהלשוןתצורתשלאגמייםבמשקעים

בעיקראלו .) Abed • 1985 (דמיה'ו'תצורת ) Horowitz • 1979 (פצאל''פרסאתתואם

תצורתבמשקעיתבליסממלאיםשמקומיתושקיסה,הצפהמשסחישלגרגרדקימשקעים

מניפותנחלים,שלגסיםמשקעיםלרובכולללילי,''פרסזמניתהמכונההעליוןהחלקהלשון.

ובמבנהבמורפולוגיהבתפוצה,תשתקףנאוסקסוניתפעילותשכללהניחישבלית.ואונות

עלמכוסיםהשכבותשלהפנימיוהמבנההשסחופניסובהאינהוהחשיפהמאחראלה.משקעים

האזוריםאתלינאמנסיםמיפויבאמצעותלאתרנסיוןנעשהושסיפה,אבקעליון,שסחקרומיידי

 .מפורסבמחקרלהמשיךובהםנאוסקסוניתבפעילותהחשודים

צברוצפיופתתפוצהשכיוון,כיוםמקובלבודד,לינאמנסומהותמקורבקביעתקשייםאףעל

לגביגםאמדוהדברהרגיונלי.הסקסוניהמבנהשלעיקרייםמרכיביםלשקףעשוייםלינאמנסים

וניקוז.תבליסשלאלמנסיםומבסאיםעוקביםהלינאמנסיםכאשרבעיקרנאוסקסוניות,תנועות

שסחבידקתלאחרסופוגרפיות.ובמופתלוייןצילומיאויר,בצילומיאובחונהלינאמנסיםזובעבודה

 O •ו-ווביןבאורכיםלינאמנסיםו 400הכוללנתונימבסיסהתקבלאנתרופוגנייממרכיבימוניפוי

פוניםהאוריינסציהשיאיהשקעשלהמערבייםהשולייםלאורךמשתנימ.וכיווןתפוצהובעליק"מ

NW /SE -וNNW /SSE . ביןוכיוונומוגדר,פחותאח,דשיאקייםהמזרחייםהשולייםלאורך

N/S -וNNE/SSW . דומההלינאמנסיםשלהמצסברואורכםמספרמהשוליימרצועותבשתי

הקרסיקון-סרצייאדסלעישלבבלוקיםהשבריםשלאלואתתואמיםוהתפוצהוהכיווניםבקירוב

הראשיעיקריים:כיווניםשלושהנראימזאת,לעומתהשקע,במרכזהבקע.שולילאוריהנובלים
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השוליים.לאוןרהשולטיםהכיווניםאתותאמיםוהמשניים N 5-פונה

צפיפרתלמפתשבשרליים.אלהעלבהרבהערלההשקעבמרכזהלינאמנטיםואררךמספר

מעבירםלובגהים.נמרכיםתפוצהועכיביןתדיריםמעבריםעםיבגשושיימראהישהלינאמנטים

החשיפה.ולשיעורלליתרלרגיהארשרונת,לינאמנטיםמעררכתביןלחיתרךקשרריםאינםאלה

כןרעלהשטחתהליכימגמתאתהקרבערתצעירותאנכיותלתונעותכאןמירחסיםאלהשיוניים

אררזיהתהליכישרלטיםמתררממיםבאזרריםלינאמנטים:איבחרןשלהאפשררירתאתגם

רהלינאמנטיםהשקעהתהליכישולטיםשרקעיםובאזוריםובולטים,נחשפיםוהלינאמנטים

חלהרמנדסה,סמראאל-קירין,זהרתאל-מרמלה,במלחה,זרתפיסהלפירמטשטשים.מתכסים

מערבההטיהעםאסימסריתהתררממרתחלהרמשראהארגמןבמנחמיה,סימסרית;התרוממרת

פצאלשאן,ביתבכינרות,נמוכהצפיפרתאזרריזאת,לעומתמזרחה.הטיהעםהערבהובבית

שקיעה.כאזרירנתפסיםאלבניגשרובאזרר

משרערתהרתוממותאזרריבשוליהתפתחחזקעירוץזו:תפיסהמחזקרתובתצ"אבשדהתצפיות

(ארגמן,הנסוייםהבלרקיםשלהתלולהאחוריהפוולאורךסמרא)אל-רקיין,זהרת(אל-מרמלה,

האחזיהסרפוגרפית.מבחינהותו tהגבוהותהןיורתהעתיקותוהשכבותהערבה),ביתמשואה,

אחידותאףעלסחף.מניפותשלובלוטתשרשררתיצרהוהטיההתרוממןתאזורילארןרהחזקה

היאהניקוזרשתשקיעהבאזרירהסמוכים.באזוריםזהמסוגמניופתאיןוהידררלוגיתליתולוגית

(ביתמירבילועבימגיעיםההולרקנייסוהמשקעיםמועטיםהםראשוןסדרשלהאלמנטיםדלה,

ההצפהמישןריבריבתריהןדנהרשלאורךבפרופילחזקיםמקומייםשיונייםפצאל).שאן,

) 2,OOO פי,דמברמאס' 50מ-פחרתמנדסה,בהתררממותמ' 200השוקע,אלבניגשרבאזררמי

דיפרנציאליות.אנכירתתונעותעלמרמזיםהםאףמלחה)בהחתממות

שלבולטמקבץלאורךקליה-יריחו,באזורגםמצוייותאנכיותלתנועותנוספותעדוירת

כסותבקצהמיריחוצפונית . NNW /SSEבכיייןהלשוזתצורתמשקעיאתהחוצהלינאמנטים

כשבריםבשעתושמופתהסמיהשברירצועתעםזהמקבץמתמזגהלשוןתצורתמשקעי

הססות.מגלהזהלינאמכטיםמקבץלאורךהניקוזרשתמיפויהעליון.הקרסיקוןבסלעיונרמליים

נחליםזיגזג,צורתיוצרותוההסטותנשמרהזרימהכיווןפרת,כנחלבגוהה,ארנגיהבעליבנחלים

לאורךצעירהלתונעהיותרגדולמידהבקנהביטויחסימה.אושביהעובריםקסניםוערוצים

שהלינאמנטיםבהנחהלאקוסטריים.חצץמחשופירצועתשלאנכיתוהססהחיתוךהואלינאמנס

עלמצניועתאלהתופעותהקרטיקרן-טרצייאר,סלעיבתשתיתשבריםשלהשתקפותמהווים

הרגיונלי.המעוותשדהלהתפתחרתבתגובהכנראהאלה,שבריםעלהתונעהשללפרקיםחיחש
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ים-המלחבקעצפיןלאירישבירהתהליכי

 .ולייחובסקי ,.צבדאברהם

אביברמתתל-אביב,אוניברסיטתפלנטוים,ומדעיםלגיאןפיסיקההמחלקה

ים-המלח,בקעממזרח,הגליל-לבנין.אזירצידימשניקיימיתעקריותשבריםמערכותשתי

םך Sכ-הערבית.והפלסה(לבנס)סינישלהמיקרו-פלסהביןגבולהמהווהק"מ,ך OOOכ-באוןר

תחילתמאזהשברשלוהמרכזיהדרומיהחלקיםלאורךהתרחשהאפקיתהססהשלק"מ

הים-במזרחהלבנסמאגןהלבנסאתמפרידיםהלבנסשלהיבשתייםהשולייםממערב,היוצרותו.

שלהצפיניחלקישלהמבנהצפין.לכויןהמתבגרתאנכיתהססהעם hingeאיזורזהיהתיכון.

שלהמשכוהואלבדוימינהששברמניחיםמחבריםמספרבמחלוקת.נתוןעדייןים-המלחבקע

להילקחצריךהחםששברכךעלמצביעיםאחריםבעיות.מספרמעלהזוהנחהים-המלח.בקע

ים-המלח.בקעעלגדולמידהבקנהבתונעותהמספליםבמודליםבחשבון

יחידותשתיבחשבוןהובאוים-המלח,בקעצפוןשלוההתפתחותהמבנההדמייתלצורן

 .הים-התיכוולמזרחהמתיחסדקאןקאניליתןספריללןחנחשבתהמערבלתהיחידהליתןספריןת.

שדהחושבבהדמיההלבנס.אתהמיצגעבה,יבשתיליתוספריכלוחנלקחההמזרחיתהיחידה

שבירהשלבמעוותהתלןיויסקן-אלססיבמודלשימןשע"יסופייםהפרשיםבשיסתהמאמצים

הראשונהשבירה.אזורישלמערכותשתיקיימותההתפתחותשלהסופיבשלבמוצק.בגוף

בשוליחדשהשבירהמערכתהיאוהשניהקודם,קימיםשהיוהמזרחיםלשבריםמתיחסת

קודם,קיים,שהיההמזרחיהשבירהבאיזורממוקמתהאפקיתהתנועהכלכמעסבדרוםהיבשת.

התזיזהתניעתהמרכזיבחלקשנימצדהיבשת.בשוליהמערביהשבירהבאיזורמאודומעס

יהחציקודם,קיים,שהיההיבשתיהשבירהבאיזורנמצאתהגזירהמתנועתכחציובצפיןמתפצלת

אלו.שבריהמרעוכתביןלכודנשאריבשתיתליתוספירהשלקשיחבלוקבשוליים.נמצאהשני

לבקעמזמרחלשסחבהשוואהנמוןבקצבהסורקיתלפלסהמתחתנוחתזהבלוקמכןכתוצאה

יםח-מלח.
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נחתיליישוםורעיונותבסיסייםעקרונות-סטרטיגרפימודלינג

בישראלרביעןני oהניאןגני

 3ב.בובבינדר , 2צ.,בן-אברהםי.יבן-גיא

חיליןיגיאיפיסיקה,נפטלמחקריהמבןו •ך

אביברמתתל-אביב,אןניברסיטתפלנטריים,ומדעיםלגיאופיסיקה,המחלקה • 2

ירושליםהגיאולוגי,המכון . 3

Sequence stratigraphy בזכותסדימנטיריםאגניםשלבאנליזהמובילתחוםכיוםמהווה

המספרלהידרוקרבונים.מאגרסלעישלהמרחבימיקומםאתהשיטהבאמצעותלצפותהיכולת

הקובעיםהבסיסייםהמנגנוניםלהבנתתרםהנפטובתעשיתבאקדמיהבנושאעבודותשלהרב

ימית.בסביבהוקרבונטייםקלסטייםמשקעיםשלהפציאליתוההתפלגותהגיאומטריהאת

שלהראשוניתהבטימטריההםהסטרטיגרפיותהתבניותעלהמשפיעיםהעיקרייםהגורמים

מתעןקתכתוצאההשקיעהאוהטקטוניתהשקיעהשעורהסדימנטים,הספקתקצבהאגו,

אאוסטטללם.ושינוייםהסדימנטיםדחיסתסדימנטים,

בתניותהמדמותמחשבותוכניותנומרייסמודליםנעשולכימות,ניתניםהאלוהרגרמיםשכלכיוון

סייסמיים,וחתכיםמקידוחיםתצפיותמולכיולשלבשלבכיוםהןאלותכניותסטרטיגרפיות.

שלהשקעההמדמהכזו,תכניתשלראשוניותתוצאותכאןמציגיםאנומיישום.רחוקותועדיין

שלנתונהכמותשלהשקעהמדמההתכניתפסיביים.יבשתבשוליקלסטייםסדימנטים

מפלס.ירידתעקבשנחשףחומרשלוהסרההמים,ופניהיםקרקעיתשביןבמרחבסדימנטים

הים,במפלסהשינויקצבהשפעתאתבברורמראיםהתכניתידיעלהמיוצריםהמודלים

בעזרת . condensed sectionsו-השקעהללאתקופותאי-התאמה,במישוריהמתבטאת

ורטרוגרדציהאגרדציהפרוגרדציה,שלמודליםבקלותלדמותניתןפרמטריםשלנכונהבחירה

סלעים.סוגישלתפרוסתולהגדיר

בנאוגן-ישראלשלהיבשתשוליהתפתחותאתלשחזרמנתעלזובשיטהלהשתמשבכוונתנו

בחתכיםהניצפיםאלווביןהתכניתבאמצעותהמחושביםמודליםביןהתאמהידיעלקוורטר,

שמקורםקלסטייםסדימנטיםשלגדולותכמויותבהשקעתמאופייוהנאוגו-קוורטרסייסמללם.

היםבמפלסהגלובלייםהשינוייםאתשלהםההשקעהבתבניתמבטאיםלודאיקרובאשרבנילוס,

אזוריים.טקטונייםוארועים
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ןבקיירטרבנאוגןנקרותונחלרמיןמבתשבאזורהניקוזמערכותהתפתחות

ד.יבאומן , 2ע.,זילברמןיי.איילי 1,2ר.בן-דוד

שבעבארגוירין,בןאןניברסיטת . ,

ירןשליםהגיאןלוגי,המכון • 2

נשמרןלאהאאוקן.בסוףהימנסיגתלאחרהחלההמרכזיהנגבשלהניקוזמערכותהתפתחות

שיצרווסחיפהבלייהלתהליכיחשוףהאזורהיהבההאוליגוקן,מתקופתשרידימזהבאזור

רבימובמקימותרבהיהלאהאזורשעברהגידועוסיני.הירדובעברגמשהשתרענרחבפנהפליין

 .מאוחראאוקןמגיליחידותנשמרי

לבקעממזרחהיושלהמהניקוזשאגנינחליממערכתידיעלהאזורנוקזהמיוקןתקיפתבמשך

מאחרזאת,בתקופהסופוגרפירכסהווהלארמיןקמרמערב.בצפוןהתיכוןהימאלזרמווהמ

חלקיוהוסחמכךוכתוצאהבסנוןהתפתחותותחילתמאזמתמשךלגידוענתוןהיהשהוא

תצורתשלהחולאבנינחשפועליוזה,גידועמישורבראשו.נרחבגידועמישורונותרהבגוהימ

חתךידיעלהמיוקןבמשךוכוסהבאוליגוקןסופיתעוצביותר,קדומותיחידותאףואוליחתירה

חצבה.תצורתשלנחליימ-אגמיימסדימנסימשלעבה

פעילותבעקבותהפליוקןתחילתאוהמיוקובסוףלהתפתחהחלההנוכחיתהנחליממערכת

הרמוןאזורכלאתוהרימההרוחבשבריאתהפעילההערבה,בקעאתשיצרהנמרצתסקסונית

הכתיבוהמלח,ימובקעהצפוניתהערבהשלמהירהושקיעהזאת,הסיהמזרח.לצפוןהסייתותוך

בסיסהווהנקרות,רמתשלהמורמבבלוקשהתחתרנקרותנחלהנחלימ.שלהזרימהכווניאת

לצפוןהנסוירמוןרכסשלהגידועמישורעלשהתפתחההאפיקימולמערכתהמרכזילנבגניקוז

ראשונימכתשויצירתמהירההתחתרותאיפשרהזהמישורגביעלהחולאבניחשיפתמזרח.

נקרות.וסינקלינתבדדהרמרכסשירדולנחליממקומיניקוזאגןשהווה

בואנמר,בקמרמפערארדון,הררמתאתשניקזחוליתנחליצררמון,מכתשלהתחתרותבמקביל

לנחלישירותשהתנקזעמקשיצרמהירהתחתרותתהליךוהחלהפריכותהחולאבנינחשפו

רדומהשנמשךצררכסהפרידרמון,מכתשלביןארדון)מכתש(להלוזהקסןמכתשביןנקרות.

ארדוו.מהר

מהירהלהתחתרותוגרמהמורפוססרוקסורליתבליסשיצרההסקסונית,הפעילותשלבבעקבות

תהליךוהחלההתחתרותהואסהבהיחסיתיציבותשלתקופהבאהצעירות,ניקוזמערכותשל
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מעידהבמכתש,הפזוריםחלוקלםמפלסישלשורהעמקים.והרחבתמדרוניתנסיגתשל

שלמשאריםהנוכחית.האפיקיםמערכתמעלמי-30כתקופהבאותההייתהשקרקעיתו

 30-50תקופהבאותההייתהשקרקעיתומעיידםנקרותנחלשלהקניוןבשוליהערבהקונגלומרס

הנוכחית.מעלמ'

כיוםהנמצאיםאזוריםגםהנראהככלוניקזהנוכחישסחועלשעלולממדיםהתרחבארדוומכתש

בשוליו.שנשמרוהגבוהיםהחלוקיםבמפלסיהחלוקיםמאסףשמעידכפירחיירם,נחלבאגו

התחתרותלשלבגרםבפלייססוקן,רמוושברלאורןגםואוליבערבההסקסוניתהפעילותחידוש

נקרותנחלהתחתריתעקבהונכחית.צורתהאתהניקוזרשתקיבלהשבסיומוהמרחבבכלונסף

בקירפרצותמספרמהםיונתרומדרוםלמכתששזרמוהאפיקיםנישבונקחת,בסינקלינתויובליי

מחיץשמקורםאליביאלייםמשקעיםשרידיקיימיםעדייושבחלקןהמכתש,שלהדרום-מזרחי

למכתש.

המכתשבקירחולשהאזוריניצלוחרירים),ונחלגלד(נחלנקרותנחלשלקסניםאפיקיםשני

אגואתכיוםמרחיביםהנחליםשניהמכתש.שלמזרחיהצפוןחלקואללאחירדרכםוהתחתרי

להם.הקדומיםהאגניםחשבוועלהמכתשבתוןשלהםהניקוז

הפעילותלאחרארעונקרות(נחלרמוןבמכתשהנוףועיצובהארוזיביתהפעילותשעיקרנראה

כברעוצבובאזורהעיקרייםהניקוזתוואיחצבה.תצורתשלהרבדתהלסיוםשהביאההסקסונית

ההתחתרותהמקורית.הניקוזמרשתחלקשינתהיותרמאוחרתנחליםששבייתלוכרותאז

מי. 50עלעלתהשלאונראהבגוהההייתהלאנקרותונחלרמוןבמכתשהפלייססוקנית
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קרקעחודרמב"םבאמצעותרטינותותבולתבדיונותשבבותחילופימיפוי

 2י.,נבצ.י,בז-אברהםא.יבסוז

אביברמתתל-אביב,,אוניברסיטתפלנטרייםולמדעיםלניאופיסיקההחונ •ך

בוקר,שדהמדרשתבלאושטיין,ע'/שהמדברלחקרהמכוןמדברית,להידרולוגיההיחידה . 2

בן-נוריוןאוניברסיטת

וקירסון.חלוקימלס,חול,הכוללותשונותמיחידותמורכבותשבנבגרתמימבאזורחולדיוונת

העומקהקרקע,סוגשלכפונקציהמשתנההשונותבשכבותהמימ)(תכולתהרסיבותתכולת

הרסיבותתכרלתלמדידתקרקעחודרבמכ"משימושנעשההמחקרבמסגרתהשנה.ועונת

בתת-הקרקע.שונותבשכבות

לפתררןמשמשהמכ"מגבוהה.ברזולוציההרדודתת-הקרקעלמיפויכליהינוקרקעחודרמכ"מ

תהומ.ומיארכיאולוגיהניאוסקסוניקה,גיאולוגיה-הנדסית,כגוןמגוונימ,מחקרבתחומיבעיות

אתלמחדהיכולתאןמימ,המכילותשכבותהמכ//מבאמצעותלאתרניתןההידרולוגי,בתחומ

דיה.מפותחתאינהבתווןהרסיבותתכולת

היחידותתפוצתונבחנתהמחקרבאזורהרדודתת-הקרקעמיפוימבוצעהמחקר,במסגרת

רפלקציהחתכיהחורף,רבמהלךהקיץבסרףהמכ"מ,מערכתבאמצעותמבוצעימבנוסף,השונות.

הרטיבות.תכולתמחושבתהשונימהחתכימביןההבדליממתוןתת-הקרקע.של CDPוחתכי

הנתונימבקרתסייסמית.אנליזהשלמתקדמותקותבסכנישימושנעשההנתונימעיבודבמסרגת

הססרסיגרפיהעלישירמידעשנותנתשבאתר,הקידוחיממערכתבעזרתמבוצעתהגיאופיסיימ

המדידה.בעתהרסיבותותכולת
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 1992הוטנתי,הכנסהרשיאליתהגילואןגתיחiררבה

במכתש(חדוובו)צוידמויתחרסיתמרבצילאיתורגיאופיסיותשיטות

אלקטרומגנטיןתושיסותסייסמיתרפרקציהרמון,

 t• 2ו,סעי '.ע,יונן '.מ,רבינוביץ '.ושטיבלמן , 1א.בק

חולוןןגיאופיסיקה,נפטלמחקריהמכןו .י

מ nבעבנגבזןוחולחרסית . 2

ביצעחרסית,לכרייתחדשיםמרבציםלאתרבע"מבנגבזךוחולחרסיתמפעליכוונתבמסגרת

ובשיסותהסייסמיתהרפרקציהבשיסתגיאופיסיסקרוגיאופיסיקהנפסלמחקריהמכון

 .-EM-47ו- EM-37 ,EM-34מכשיריבאמצעותאלקטרומגנטיית

המצוימטר lOx50x50כ-שלבגודל(חד"צ)חרסיתיכיסולמפותלאתרהיתההסקרמטרת

שטחשלוגדלןרמון.במכתשטריאסמגילהלגונריבגירקרסטייםבתהליכיםשהתפתחהבדוליגה

רפרקציהחתכיארבעהנערכוהסקרשלראשוןבשלבמ"ר.-250x250כלכדיהגיעהמחקר

משמעותיתיירהדיהתדרבתחוםבאנומליותברורבאופןלהבחיןניתןמתוכםבשנייםסייסמית,

החתךלאורךגיה iלו nנליחירףלטרלישינויעלמעידותאלותופעותבפאזה.והסטהבאמפליטודה

צור.דמויתלחרסיתלגונרימגירמעברכנראההסייסמי,

שהחרסיותבהנחהאלקטרומגנטיותבשיטותסקרבאתרבוצעהסייסמייםהממצאיםלאשרור

בחתכיםלאונמליותתגרומנה , 40%עדאלומיניוםותחמוצות 10%עדברזלתחמוצותמכילות

שנצפהכפיהלגונריבגירהחד"צכיסמיקוםאתלאשרריהיהשניתןכךהאלקטרומגנטיים,

במרחב.החרסיתיהכיסשלהגיאומטריהמבנהאתלהעריךובנוסף,הסייסמיתבשיטה

לשיטההסייסמיתהשיטהממצאיביןנאותהברמהקורלציהמציגותהסקרתוצאות

לאתוריחסית,וזולההרסניתבלתיאופטימלית,שיטהעללהמליץומאפשרתהאלקטרומגנטית

מסוים,מטיפוסמאפייןחתךמהווההמחקרששטחלצייןראוירמון.במכתשהחרסיתמחצבומפוי

בייתר.רנטביליתהכרייהולכןהשטחלפנייתרהבקרבהמצוישהבצרכיווןביותרחשובזהחתך

 ,אחרמאזורסייסמייםממצאייםמתקדמיםופיענוחעיבודבתהליכיכיוםנמצאיםזאתעםיחד

מטר.-20-40כשלבעומקמצויהשהחרסיתכיוןיותרומורכבשונה,הטיפוסישהחתךהיכן

פיסיותגיאושיטותבאמצעותלמפותיהיהשניתןתקוהמעוררותהסקרשלהחיוביותהתוצאות

מורבכים.ובמבניםיחסיתרבבעומקהמצוייםצורדמויתחרסיתכיסיאותםאתגם
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 1992שהתבי,הכנטהיארשליתהגילואוגתיה D'"חה

נוגהעלקורונותשלהיצירהומנגנוןהתפוצה,המורפולוגיה,

א.י.,סטופןט.וו.,טקווירט ..ושרפטון , .נ,שוברטד.מ.יינ,,נ .ד,,בינדשדנ.בר 5 3 4ל 2 , 3 , .2לל ,2ן

ירושליםהניאולוני,המכון . ,

ארה"באננילט,לוטקליפורניה,אוניברטיטתוהחלל,הארץכדורלמדעיהמחלקה . 2

ארה"ביורק,ניואיתאקה,קוינל,אוניברטיטתהחלל,וחקרלרדיופיטיקההמרכז . 3

ארה"בטקטט,יוטטוו,הלבת,ובובביהירחלחקרהמכון . 4

S . ארה"בקליפורניה,פטדינה,ונית,טיללהנעההמעבדה

ק"מ.-2600לכק"מ-200מפחותביןנעשקוטרםמאורכיםעדעגוליםמבניםהנןונגהעלקורונות

סדקים,אורכסיםשלהיקפיתסבעתידיעלומאופיינותסביבתןמעלכללברדךמורמותקירונית

ולעתיםבתעלהקורונותמוקפותמקריםבמספרלו.ומחוצההמבנהבמרכזושבירה ,וולקניזם

המעטפת.מןלדיאפיריםהשסחפנישלכביטויבעברהוסברוקורונותרדיאלית.שבירהגםכוללות

מספינתרדארצילומיבעזרתניגהעלזוהומגוונותוטופוגרפיהמורפולוגיהבעלותקירונית-300כ

מגלן.החלל

ליצירתן.הבאהמודללהצעתהביאוקורוונתשלרבמספרשלססרוקסורליוניתוחגיאולוגימיפוי

ובהמתונהכיפהויוצרשמעליוהליתוספירהאתמריםהמעטפתמןדיאפירכאשרמתחילהתהליך

להתפשטמתחילהואהליתוספירהלתחתיתהדיאפירמגיעכאשררדיאליים.מתיחהסדקי

ועםמהירותביתרהדיאפירמתקררכךיותר.שטוחהלרמההופכתהראשוניתוהכיפהאופקית

והתעלההמורמים,השולייםהמרכזיהשקעונוצריםהרפיההמורםהאיזורעוברשלוהעילויאובדן

בוולקניזם,ההרמהמלווהכללבדרךההיקפיים.והרכסיםהסדקיםגםנוצריםזהבשלבההיקפית.

הרבהגיווןאךקורוונת,שלרבלמספרמתאיםהמוצעהמודלההרפיה.שלבלקראתדועךאשר

יצירתן.במנגנונימסויימיםלשינוייםהאפשרותעלמצביעהקורונותשלבמורפולוגיה

בפיזוראוקוים,לאוןרבקבוצות,נוצרוקורונותהאםברוךהיהלאמגלןצילומיהתקבלובסרם

מורכבתהקורונותשתפוצתמתבררכהעדשמופונוגהשלהשטחמפני 84%סמךעלמיקרי.

קורוונתשלרבומסרפמקובצות,אחרותבמישורים,סדירבלתיבאופןממוקמותמהןכמהלמדי,

גדולמעגלצידימשניברצועהנמצאותנוגהעלהקורונותמרביתטקסוניים.קויםלאורךממוקם

מוסברותהןשאףהגדולות,הוולקניותהרמותגםנמצאותזורצועהלאורךהכוכב.אתהמקיף

ניכרתמתיחהנצפתהשבהםבקעיםלאורךמצויותרבותקורונותהמעספת.מןלדיאפיריםבכיטוי

ביןהיחסלבגיגםשנשאלתעקרונית,שאלהמעלהביקועאיזורילאורךזותפוצההקרום.של

יצראשרהואהדיאפיריםשלקויםלאורךסידורהאםהארץ.כדורעלוהבקעיםהחמותהנקודות
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 1992הוטנתי.הכנסהרשיאליתהגילוארגיתחהרבה

מןהדיאפיירםאתאליהם""משכויותרהחל.שלםהביקועשאזוריאויהביקיע,המתיחהאת

מןלדיאפיריםהקשוריםמבנלםלזהיתמאדקשהשביהארץ,לכדורבניגודאךהמעטפת?

אתולחקורכאלהבמבניםלהתבונןדופויוצאתהזדמונתמטפקותנוגהעלהקיייניתהמעטפת,

 .הטמוכיםהביקועאיזירילביובינםהיחס

32 



 1992תבשהי,כהנסהישראליתהגיואלוגתיחהרבה

שמשניתשורק,מערתמישלגיאובימיה

 2א.שש ,'.להליןו , '.אאיילוו ,'.מבר-מטיוס

ירושליםהגיאולוגי,המכון . ,

י,ושליםהעברית,האוניבסריטה . 2

 Bar-(שמשבביתשירקמערתמשקעישלואיזוטופייםפטרוגרפיםמינרלוגיים,מחקרים

1990 , Matthews et al ( ההרכבפיעללסווגםוניתןקונצרטילמינרימבנהבעלישהםהראו

מערהמשקעי . 2מגנזיום,דלמקלציטהמורכבים.משקעים ,עיקריות:קבוצותלשתיהמינרלוגי

 .) MgCo3 50%עד 0% (המגנזיוםבתחולתנרחבתחוםפניעלהמשתרעמירנלוגיהרכבבעלי

המשקעים.טיפוסיכלשלהשטחפניועלחלליםכממלאכללבדרךשונה,באופןמופיעארוגניט

בוגפיופרקציונציהבאילוציהשלשיונתדרוגתמבטאההרבכיםמיגויןכיהיתהזהמחקרמסקנת

במערה.השוניםהמים

יחסייאתהמערהמיהרכבעלהמשפיעיםהמנגנוניםאתלבררהוחלטהקידםלמחקרבהמשך

שלשיטתיותובדיקותדגימותנערכוכךלשםאחת.שנהשלזמןבתווךלסלעהמיםביןהגומלין

ומיוקטונתגדולותברכיתמימטפטפים,מיםהמים:טיפוסיאתוכללושוניםבאזוריםהמערהמי

 Ca.Mg. Na. K. Cl. N03. S04' HC03 'במים:העיקרייםהמרכיביםנבדקודקים.פילמים

Si02 הקורטויסודותBa. Sr . באמצעותבמים.החמצןשלהאיזוטופיההרכבנבדקכןכמו

מיםשלעיקרייתקברצרתבשלושלהבחיןניתן ) Cluster analysis (סטטיסטתאנליזה

הכימי.בהרבכמזוזרהשונות

סמוךנדגמואשרמיםנמניםזוקבוצהעלבאזור,התהוםלמיהדומההרבכבעליהם ,קבוצהמי

וביחסינמוךמלחיםבריכוזמאופיינת 2קבוצההנטיפים.מירובוכןלמרעההכניסהלפתח

Mg/Ca התמיסותשלמרוחקמקורהנראה,ככלמציינותאלהתכונותבמערה.ביותרהגבוהים

העמוקיםבאזוריםנדגמוזוקבוצהמיקלציט.שלמוקדמתמהשקעהכתוצאהניכרתופרקציונציה

שלהעיקריבחללרנדגמוביותרהבגוהההמלחיםתחולתבעליהם 3קבוצהמיבמערה.ביותר

מובגרים,איודלתהליכילייחסישאלהמיםשליחסיתהגבוההמליחותםשאתניראההמערה.

פרמיל) 3.5- (זוקבוצהבמיהחמצןשלהכבדהאיזוטופיבהרכבהשארביןהנתמכתמסקנה

אלה.מתמיסותהנוצרהארגוניטושלפרמיל) 5- (באזורהתהוםמיהרכבלעומת

קטנותובנרכותפילמיםבמיהמים.גוףוגודלהזרימהבסוגברורהתלותמראה Mg/Caהיחס

קשרללאנטיפים,ימיגדולותברכותלמיבהשוואה ) 2מעל(תמידיותרגבוהה Mg/Caיחסנמצא
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 1992שהנתי,הכנסהיארשליתגהלואיןגתיחהרבה

במערה.למיקוממ

שלתרומההכוללתהליכימשלמורכבמיכלולע"ינקבעותהמערהמישלהגיאוכימיותהתכונות

ושחרוראידויותהליכיקרבונט,מינרלישלוהשקעההמסהואבק,גשמיממיבאמצעותמלחימ

CO2 תקרת(עוביעצמהבמערההשוררימהתנאימע"ינקבעאלהמגורמימחלקהמערה.בחלל

ידיעלוחלקמ ) C02חילוףאידוי,מימ,גופיוגודלסוגזרימה,תנאיהסביבה,סלעיהרכבהמערה,

והידרולוגיימ.מטאורולוגיימתהליכימידיעלוהנקבעימלמערהמחוץהשוררימתנאימ
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 1992י, mשחהכנסהיארשליתהגילוארגתיחהרבה

קורט,יסודותביוקורלציהפליסטוקניים:מאובניםקורליםשלדיאגנזה

 234u/238Uו-מבנה

 2ג.שן , 2ג.וסרבורגמ.י,בר-מטיוס

יתשליםהגיאולוגי,המכון . 1

פסדגהקלטק,היקום,למדעיהמחלקה . 2

אתלקבועבמסרה 23O.rh-, 2 ;ן34רכוזינמדדומהבהמהפליססוקניימניסיימ Uארבקורלימ
תרמלזומיונימשלספקסךומסךיהמסבאמצעית h 23 -238Uד0בשיסתגילמ

) Chen et al, 1991) (TIMS (, חשובהארגוניסייממאובנימקיךלימשלגילמקביעת

ובינקרחוניות.קרחוניותבתקופותהיממימפלסלקביעת

מאובנימקורלימשלדיאגנסיתלאלסרציהקריסריונימלזהותהיתההונכחיהמחקרמסרת

-השיסת.פותחלתיארוךחומרלבחירתמתאימיםכקריסריונימלשמשהעשןיימארגוניסיימ

TIMS 230שלמדוייקתקביעהאפשרהTh חשיבותישהמתקבלהרבהדיוקלאור , 23 ;ן4ו
העובדהלאורבעיקרמתעוררתזובעיהדיאגנסיימ.תהליכימעבךהקורלאמלהגדירמכרעת

לקורלימבהשוואהבגוה 234U/238Uהיחסשתוארכוהפליססוקניימהקורלימשבמרבית
מניו-דוגמאותומספר ) Chen et al . 1991 (הבהמהמאייהיושנבדקוהדוגמאותרצנסיימ.

 ,) Stein et al , 1991 (גיניאה

החשכהבעלירדיאליימסיבימשלהואהיסבהשמירימוקירלימחיימקורלימשלהפנימיהמבנה

שלדשלמבנהויוצרימגידולממרכזהיוצאימסוב-מיקרוסקופיימסיבימגלית,

רקמורכבימשהמשלמרותנמצאפליססיקניימבקורלימ . ) Herring bone texture (דג

קשורותשאינןניסי Uהארהקורלשללדיאגנזהעדויותוישנשמראיננוהזההמבנהניט Uמאר

בלתימבנהלהתפתחומתחילנשמראינונהרדיאליהמבנהבקלצוס,ניסי Uהארהשלדלהחלפת

שללסשימיותר,גסימלסיבימהופכימהסוב-מיקרוסקופיימהסיביממקרימבהרבהמוגדר,

לקורלימ .) BSE (מתפזרימאלקסרונימבאמצעותסירקאלקסרוניבמיקרוסקופנבדקוקורלימ

החללימשבומבנהחסרקריפסוקריססליניצפוףמבנההיסבהשמוריממאובנימוקורלימרצנטיימ

חדימהקורלשלהקריפסוקריססליניתבמסההגובלימ)והקירות septa walls (הפנימיימ

הצפוףהמבנההבאות:התופעותונמצאוכךכלפשוסאינוהמבנהמאובנימבקורלימוברורימ.

משנזוממיקרוסקופיימסיבימלעיתימגדלימשבתוכמהמסהחללינפוצימנקבובי,במבנהמוחלף

גדלותהחללימולתוךמסושסשימהמקוריימהחללימקירותבונסףבודדימ,מיקרונימשלבגודל

מיקרון. 5מעלשלבגודלארגוניסשלרדיאליותמחסימקרובותלעתימ
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 1992שהנחי,הכנטהארשיל,חגהלואייגתיחהרגה

להוציאומגנזיום,נתרןגופרית,סטרונצלום,הקורט:לסודותבקורלזוהופחבאלקטחןבאמצועת

מאובניםלקורליםרצנטייםקירליםביןאלהיסודותברכוזירידהשישנמצאסטרונציום,

המשנייםבסיביםהרכוזיםהמשני,הארוגניטבסיבינמצאהיותרגדולהוירידהפליסטוקניים,

לרעדשליליתקורלטיביתהיאאלהברכוזיםירידהים,במלהגדלכימילארגוניטדומיםנמצאו

הארגוניטלהמסתגרמואלהדיאגנטייםשינוייםבקירלים, 234uשלהמחושבההתחלתי
ב-שההעשרההמסקנהומכאןיםבמיאפשריתארגוניטשלשקיעהמשני,ארוגניטשלולשקיעה

234u 234ב-להעשרההסיבהמהברורלאים,במיהתרחשהu נועצהשהסיבהסביראבל
 , aחלקיקיבפליטת

ומגנזיוםגופריתנתרן,לריכיזיהשוואהעםיחדפטרוגרפיותשעדויותייתכןלעילהאמורלאיר

מאובנים,קןרליםשלגיליםלקביעתהמתאיםחומרבחירתתאפשרבקורלים
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 1992השנתי,הכנסהרשיאליתהגילואוגתיחהרבה

בקידוחאשיוולקנישלהטיפןסיהחתישלעדכניתאינטרפרטציה

 1עתלית

נ.נבירצמן

ירושליםהנאןלוני,המכון

כדלקמן:ארועיםרצףלשחזרניתןרגיונליים,שיקוליםולפיהבאה,הסבלהלפי

כ-לפנירסיין,גםואולילובריין(עדמאוחרסריאסמגילפלספורמהשלקרובנסיםשקיעת ) 1 (

 .)ש"מ 210

מ"ש. 15כ-שלזמןבניסלעיםפערעםהתאמהאיגידוע,ארוזיה, ) 2 (

אינסנסיביתהתפרצותפסיביים,יבשתשוליהשתפלותהנאוסתיס,התפשסותהתבקעות, ) 3 (

ופחםצמחיהקרקע,התהוותעםיחדופירוקלסטים,לבהשפכישלמחזוריםאשר,וולקנישל

 .)ש"מ 190-200כ-שלפניהזמןבתון ,(פלינסבכיין

מ"ש)-190כלפני(פלינסבניין,המוקדםהיורהמזמןהחלפלספורמהשלקרבונסיםשקיעת ) 4 (

 .המאוחרהיורהלזמןעד

שלנמוכהרמהעםקרסופירקוורץ )א(של:באינטרוזיההמתבטאהליתוספרה,חימום ) 5 (

תוןאלומיקרובגרובזלת )ב(-ומ"ש) 152-165כ-(לפניאשרוולקניתוןאלמסמורפיזם

 .)ש"מ 147-152כ-(לפניהטריאסוסלעיאשרוולקני

עד(ברייסייןתיאטירוולקניהתפרצות )א(ב:המתבסאהמוקדם,בקרטיקיןנוטףחימום ) 6 (

הרטיאטטלעיתוןאלמיקרוגברושלאינטרוזיות )ב( ,)ש"מ 135-145כ-לפניוילנגויניין,

 125כ-לפניבברמיין,(כנראהובחרמיןבלבניןישראל,בצפוןהיירהסלעיולתוןבעתלית

 .)ש"מ 115-120כ-לפני(אפסיין,בחרמוןוולקניזם )ג(-ו ,)ש l1מ
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 1992שהנתי.הכנסהירשאליתהגיאתיגתיחהרבה

DEPTH K-Ar AILS AND REI1ARKS זDE זUNI I1EI1BER ION זFORKA 
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 1992התנשי.כהנסהיארשליתהגיואליגתיחהרבה

לפיהוכחההמאוחר:הרביעוןבזמןטיניבמדברמונטוןגשמי

מאובניםבאלמוניםפלואורוסצנטיותטבעות

 2י.לריה , 2ו.ג.',קלייןגבירצמן

ירושליםהגאולוגי,המבין •ך

אביברמתאביב,תלאוניברסיטתלזואןלןגיה,המחלקה . 2

בקיץצפופותבלתישילדיותסבעותסוףביםבוניתפוריססהסונמוחייםאלמוניםמושבות

צהובה-לרקרקהפלואךןוסצנסיתבצביעהלהבחיןלעיתיםניתןלכהנוסףבחןרף.צפופןתןסבעות

מןבשסופונתנהרןתידיעלהנישאהומיחומרהצמדותבנללננרמתאשרמסיביים,באלמןנים

באלמןניםפלואןרסצנסיןתשנתיותסבעיתשלרצפיםכינמצאלחוף.סמןכןתלשוניותהיבשה

אנןהיבשה.מןנהרןתשלשיספןנןתארןעיעלמידעכמקורלשמשיכןליםחייםסקלרקסיניים

חןמךשלסיפןסמאןתןצהןבןת-ירקרקןתפלואורןסצנסיןתשנתיותטבעןתמציאתעלמדוןחים

סבעןתסיני.בדרןםהמאןבנןתהשרניןתבמדרניתהנמצאפןריסס,מסונהמאןבןבאלמןגהומי

לאכאלןסבעןת . seן- 7 , 9האיזוסןפיןתהדרגותמגילבשיניןתנמצאיאלופלןאןרןסצנסיןת

הפלןאןרוסצנסיןתהסבעותהסמיכןת.החרגרותהשינייתאתכיוםהמאכלסחיבפוריססנמצאן

הקייצירת,בתת-הסבעןתהמארבניםבאלמןגיםספוגיתנמצאוהימי,חימרשלהללרהעןנתיןת

מגילהשןניןתןהןרבדןחיושבהבתקופהכילכןכהרכחהזאתתצפיתמפרשיםארבצפופןת.דבולתי

אזירדןהנראהןכפיהירם,שלהשחוןמזהירתרגשוםהיהבסיניהאקלים , seן- 7 , 9הדרגןת

אנרזיבאינסרפרסציהמדבר.תנאיבסינישרריהמארחרבהולוקןמרנסיניים.קיץגשמיבאזרר

בין-זמןפרקיביןבי-זמניןתשלקשרקייםכיניסעןבהםאשראקלימייםמודליםמאששים

גשמיהבגרתשלתקןפותןביןהאןרביסלייםבמחזוריםקרינההגברתשלתקןפןתביןקרחןניים,

שררערב-סהרהחוגרתשלהמידבורכיההשערהנובעתגםמכןובאפריקה.אסיהם mבמרנסןו

 .בהןלוקןןרקאןהחליאןליקרחןניןת,בתקןפןתבעיקר

YJ 



 1992השנתי,הכנסהירשאליתהגיואלוגיתחהרבה

הניאןלןניתןמשמעןתההמרכזיהננבשלהאייןמננטיתהמפה

 3י.רוטשטיין , 2צ.גרפונקלי.י,ברטיבי, 2,ז.בגיצרמן

יתשליםהגאולוגי,המכוו .ך

ירושליםהעברית,האןניברסיטהלגאולוגיה,המחלקה . 2

חולוווגאופיסיקה,נפטלמחקריהמכוו . 3

וגביהרבאזוראחתבמרכזי:בנגבבולסותאנומליותשלושישראלשלהאירומגנסיתבמפה

מגמסייםוגפיםעלעקיפהעדותהןאלהאנומליותהמישר.באזורושתייםרמון),למכתש(מדוום

אירומגנסיסקרבוצעהנוכחיהמחקרבמסגרתהשסח.פניעלביסוילהסאיןאשרקרקעייםתת

יותרמפורסהחדשהסקרהללו.האונמליותשלושאתהכוללקמ"ר-600כשלשסחעלחדש

וניווסמדידהבאמצעישימושתוןיותר,נמוךסיסהמגובהונעשההקודם,הארצימהסקר

שללססיהפרסהקודמת,למפההדומהחדשהמפההוכנהומהןנקודות-43600כנמדדוחדישים.

האנומליות.מרכזיבמיקוסמסריםמארתכמה

המפהמתוךחושבאשרהרגיונליהמגנסיהשדהשלהפחתהלאחרנעשההאנימליותפיענוח

הגיאומסריההעומק,שלהערכהנעשתהראשוןבשלבכולו.המרכזיהנגבעבורהארצית

ישהללולגופיםהאםהשאלהבחינתתוךהאנומליות,אתהיוצריםהגופיםשלוהסספסיביליות

ק"מ. 20לעומקהנמשכתורטיקליתופריזמהקוביהגיאומרטיים:מודליםשניבנדקועמוק.שורש

לגופיםכלומר,והמישר.גוביהרכשלאנומליותליצורמסוגללאהפריזמהשמודלהתברר

מודליםכמהבנדקושניבשלבמא.דעמוקשורשאיןהללןהאנןמליותאתהיוצריםהמגמסיים

וגםגעש)הראו(לקוליס"עדשה"שגםהתברר,הצןרהמבחינתלאזור.האופינייסגיאולןגייס

מהמכליותרגדןליםהגופיםמקרהןבכלמתאים,פתרוןלהיותיכולות(אינסרוזיה),"סיפה"

(פריקמבריום),צניפיםחבורותסלעילתוךחדוריםהגופיםהמרכזי.הנגבשלממחשופיםשמוכר

כמהאוהקרסיקון,שבבסיסההתאמהאילמישורעדומגיעים(סריאס),ורמון(פרם-סריאס),נגב

בסיסיים.לסלעיםהמתאימהגבוההסספסיביליותהללןלגופיםמתחתיו.מסריםמאות

סלעיםשלבדיקותסמךעלהוערכהלהמלייחסשניתןהמנסימליתהאפקסיביתהסספסיביליות

יחסוחושברמננסי,מיגנוסועוצמתסספסיביליותנימדדןהרמון.באזורמגמסיים

Konigsberger . מ-גדולהסספסיביליותישברמוןהבסיסייםהסלעיםשלרובהראוהתוצאות

עשויהרמננסישהמיגנוטמכיון . 4000-5000ל-מגיעההיאמהמקריםניכרובחלק cgS 2500ך' 06

עשויההמכסימליתהאפקסיביתהסספטיביליותוהאפקסיהמיגנוסאתניכרתבמידהלהגדיל

 .יותרעודגבוההלהיות

q.o 



 1992הוסתני,הכבסהיארשליתהגילואוגתיחהרבה

נימצאגוביבהרהונכחי.הגיאומגנסיהשדהשלמזהשונהמיגנוסכיווןשבנדקוהמגמסייםלוגפים

לכולזהכיווןמעלות.-30כשלנציהכקליואימעלות-330כשלדקלינציההאפקסיבישלמיגנוס

תחתיןקרסיקוןמגילהמגמסייםבסלעיםשנימדדהרמננסיהמיגניסכיייןפיעלמוסברלהיות

להסבירקשהמעלות. 65בערדוהאינקלינציהלצפיןהיאשהדקלינציהנמצאבמישרברמון.

הדברכיאםואיל,ןמהסריאסבארץהמיכרהפאלאומגנסיהרקורדפיעלובגההכהאינקלינציה

 2בתיכנתהשימושגםהנראה,ככלהפוד.היההמיגנוסבהבתקיפהבחדירהמדובראםאפשרי

2.5D 3במקוםD , נציה.נקליהאיערכילהגדלתגרם

מגמסיות,פאזותלשתישייכותהמרכזי,בנגבקודמותמעבודותהמוכרותהמגמסיותהתיפעות

הקדומההפאזההקרסיקין.בסלסשלההתאמהאימישוךהתהיותואחרילפניהתחוללואשר

) 135-120 Ma BP ( פחותהצעירההפאזהואילואינסרוזיבית,בריבההיתה)120מMa BP-( 

הגופיםכדוגמתחתירהתצורתבתוךוילקנימודלחתירה).תצורתבתוךרמון(בזלתאקססרוזיבית

ערכידורששהיאמכיוןוהמישר,גוביהרשללאנימליותמתאיםאינורמון,בזלתשל

שמעלבחתדיותר,צעיריםמגמסייםגופיםגםהדעת.עלמתקבליםשאינםבגוהיםסספסיביליות

המודליםהשסח.פניעלניכריםלהיותלאמכדימידיגדוליםשהםמפניסביריםאינםחתירה,

סריאסיים,לסלעיםחדורהוגףגוביבהרההתאמה.אילמישורמתחתכולםנימצאיםהמתאימים

אויורהטוףהואהגופיםגילאםיותר.עתיקיםלטלעיםרקחדוריםשהגופיםיתכובמישראן

המגמסיתשהפאזהלסענהונטףאישורזהורמון,מכתששלהאינסרוזיותכמוקרסיקון,תחילת

בחימוםמלווהוהיתההליתוטפירהעלניכרתבמידההשפיעהתקופהאותהשלהאינסרוזיבית

ודייקים.סיליםשלמערכותוכןאינסרוזיותמטפרזומפאזההוכרוכהעדוהרמה.

גוביהרשלשהנופיםרקלאקסן.חלקרקזהוניפחיתשמבחינהמראותזועבודהתוצאות

לזהותםניתןשלאגופיםועדשקיימיםיתכן,אלאהחשופים,הוגפיםמכליותרנדוליםוהמישר

נמוכה).(טטפטיביליותחמוציםשהםמפניהמגנסיתבשיסה
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זהתהוםמיבמערבתיחדזןרמיםמןמסיםןאניןניםמיםהאם

ח.גבירצמן

ירושליםהעברית,האוניברסיטההארץ,כדורלמדעיהמכון

 ,כללבדרךמשמשיםותכימיבראקציותיםמשתתפשאינםאניוניםגיות,והידרולזרימהבמערכות

וסולפאטכלוריטיום,טרריכוזיפרופילישלכימיותבדיקותתנועה.שלכטמניםבטעות,ואולי

מולקולותשלמזוכפולהבמהירותנעיםהאניוניםמטויימיםשבתנאיםמראיםרוויהבלתיבחתך

מטרים. 27.5שלפרופיללאורךהחוףמשורבאזורחקלאישדהתחתהתגלואלוממצאיםהמים.

האניונים".דחיקת"תאוריתלפיהוטברההתופעה

אתתואמתהטריטיוםשתנועתמלמדיםהשדהממצאילתאורבמחשבטיפרתייםמודלים

וזאתרות 1נ~נרטוהטולפאהכלורתנועתמפתיע,באופןאולם,הדיפוטיבית.הקובנקציהמשוואות

תנועת 'עבורשנמצאר ; Dמהערכ( 30פיליםהגדוהידרודינמיתדיספרטיהמקדמיבאמצעותרק

האניונים.שלהדיפוזיהלקבועיומעברמעלשהינםהטריטיום,

מלליםרשתדרךהאניוניםנעיםבהםבתנאיםלהטבריתנתנהאניוניםשלהמוגברתהדיטפרטיה

"דחיקתתופעתהמים.מולקולותלתנועתהזמינההחלליםלרשתבהשוואהיותרמצומצמת

אףעלמהחללים,מקצתשלאניוניםלמעברחלקיתאומוחלטתלסגירהכנראהגורמתהאניונים"

במחשבספרתייםמודלים .ורבצישמוראהכפימים,מולקולותלמעברלחלוטיןפתוחיםשהם

בשדה.המדודיםהאניוניםריכוזיהפרופיליאתולבנותלשחזרהצליחוזובתופעההמתחשבים

nsport tזa B. Anion nsport tזa A. Tritium 

\ 
et pסck Immobile Aqueous phase 

~ Diffusional exchange with immobile pockets Advection -Oוו( 
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- Arנילי Ar ראשונותתוצאות-חתרוריםבתצורת

י.יקולורני , 2נ.,שטייניץא.יסטרינסקי ,י, 2.רנור

ירושליםהעברית,האוניברסיטההארץ,בדורלמדעיהמכוןלניאולונהי,.המחלקה 1

יהשליםהניאולוני,המכון . 2

 Ar-Ar.בשיסתתוארםאדומיםומעלהערדבאזורחתרוריםמתצורתמופרדותופךקציותסלעים

באזורשנדגםאדום")("אוליבפלדספךעשיר.סלע 1סלע:סוגישניכולליםשתוארכוהסלעימ

ו- Na. caשלוזאוליסימ Kו- C aשלפלדספריםהםזהבסלעהאשלגןנושאיהמינרלימער.ד

K . 5000. 2מעלנוצרהסלעC . נושאיהמינרלימאדומימ.ובמעלהערדבאזורשנדגםגהלניס

 7000Cמעלנוצר.הסלעווילקאיסנגלשמידסיסגהלניס, :המהגהלניסבסלעיהאשלגן

 :רעדמאזוראדומ""אוליבדוגמאותשתישלמודלגיליאחד:בשלב Ar-Arמדידותתוצאות

3.4 :t0.2 -4.9 0.3ו:t אדומיםמעלהמאזורגהלניסדוגמאותשתישלמודלגילישנה.מליון: 

4.8 24.9:t -17.9 2.2ו:t שנה.מליון

שלהיאהאחתהקבוצהגילים.קבוצותשתימראותהתוצאותבשלבים: Ar-Arמדידותתוצאות

 700-7500Cל- 5000Cביןהגזמצוימשלביהמתקבלימשנה,מליון 2.4-3.0צעירים,גילימ

ביןהגזמצוימשלביהמתקבליםגילימשנה,מליון 8.0-17.0בתחומהיאהשניההקבוצה

800-8500C -1000-101ל OOC . הדרגתית.עליהאלאחדגבולאיןהקבוצותשתיבין
ועךן ) plateau (הפלסולגילדומהשגילואיזוכרוןעלונפלתהראשונההגילימקבוצת

40 Ar/36Ar איזוכרון,כנראהיוצרתלאהשניההגיליםקבוצתהאסמוספרי.לערןדומההתחלתי
 ) inheri ted (.עתיקאררגןבגלל

שנהבמליוניעדר,אדוםאוליבבסלעי Ar-Arממדידותגילימ

 KLArגלי " I"איזןכרןגילפלסןגיל % Kמספרדןגמא
DT-120 4.1 2.42:t0.15 2.60:t1.80 1.60:t0.05 

DT-25 1.9 2.85:t0.18 3.05:t0.59 2.79:t0.27 

DT-39 2.8 30 . 2.96:tO 2.60:t1.80 3.06:t0.33 
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מערדאדום""אוליב , DT-25של Ar-Arתןצאןת
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 1992תנרmzי.הכנסה'ררDאליתהגלואיוגתיחהרבה

בקידוחיםחשמליותלבדיקותחדשותאפשרויות

י.גורביץי

אביבתלבע"מ,קידוטקחברת

האיהוא,בקדוחיםחשמליותבדיקותשלמוצלחלבצועהעיקרישהמכשולהוא,היודעיםמן

הנחקר.הגוףאתהסובבותהשכבותשלהחשמליתהומוגניות

וגפיםשלגיאומסרייםופרמסריםהחשמליתהמוליכותלבדיקתחדשהשיסהבזהמוצעת

במחשב.סימולסיבייםמודליםעלנבדקההשיסה .בקידוחשנחשפוגיאולוגיים,

לאיהנמוכהברגישותההואהיום,הקיימותהשיסותלעומתהחדשה,בשיסההבולסהיתרון

לוגףביחסהאלקסרודותמיקוםהגדרתידיעלמושגהדברהסביבה.שלהחשמליתההומוגניות

 .נתוןאלגוריתםבעזרתהמדיודתתוצאותועיבודהנחרק

היום:הקיימותשוונתגיאופיסיותבסכנולוגיותמיושמתלהיותיכולההשיסה

עוביה.והגרדתהשכבהבגולותקביעתלצוריבקידוחים,חשמלייםבלוגים-

הבלתיהאיזורשלהחשמליתההתנגדותלקביעתאופקייםחשמלייםבזונדים-

 .מימדיווהערכתהשבכהשלהקידוחבבוץמזוהם

קידוחים.מספרע"יהנחתכותשונותשכבותביןקורילציהלביצוע-

המרחבי.ומיקומוועמקוהגוף,מימדי,לקביעת mise-a-la-masseה-בשיסת-

ביןהחשמליתבהתנגדותקיצונייםהבדליםישבהםבמקריםמוצלחליישוםניתנתהשיסה

צבעוניות,מתכותמרבציבגילויגםכמוגז,אונפספחם,כמוהמינרלייםהגופיםלביןהסביבה

בהרבה.נמוכהחשמליתהתנגדותשלהםמיםאוזהב

ישראל.מדינתהעליה,לקליסתהמשרדבמדע,לקליסההמרכזשלבסיועובוצעהמחקר
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 1992שהנתי,הכנסהארשיליתהגילוארגיתחהרבה

בשיטהקרובותאדמהלרעידותמחצבותפיצוציביןוהפרדהזיהוי

ספקטרלית

 2ט.ואן-אק ,'.יגיטרמן

חולוןוגיאופיסיקה,נפטלמחקריהמכון .ד

,הולנדאוטרכטאוניברסיטת • 2

פתוחה.בוכיהפיצוציםמבתצעיםבהןמחצבותיופעלותאדמהרעידותמתרחשותהגלילבאזור

סייסמיים.אחעיםביןולהפרידלזהותלדעתחשבוהאזור.שלהסייסמוסקסוניקהלימודלוצרר

מתבססתההפרדהישראל.שלהסייסמוגרפיםברשתנקלסיםשהםכפיאדמהורעידותפיצוצים

להםשיש ,) (W ~ ripple fioogמופיצוציםעוץמתבצעתאלהבמחצבותשהכריההעובדה.על

מערכותשלשילובביוראתתשוקמורפשוס.מודלהסייסמי.הסיגנלשלבספקסרוםמאפינים

בהםהרץ)ך S.2מ-הגמורום nm (התרזיםחיזןלמאפשראקראי.רעשהמכילותלינאריות

של~ונותפאזותעבורזהותהמיויפםדlנקודותמקומל.במינלמוםנמצאתהספקסרליתהעקומה

סייסמיים.גלים

בתחינ:תשנקלסוארועים-S2מסייסמוגרמןתשלהספקסרליותהעקומותביןהשואהנערכה

'לענערכההספקסרליתהאנליזהשונים.ובכיווניםבמרחקיםישראל.שלהסייסמיתהרשת

הרץ sל-הרץ 2שביןבתחוםקונסיססנסיתספקסרליתמודולזציהונמצאהכולהמוגרמההסייס

נקודותביןהתאמהנמצאהמילישניות.-40ל 20ביןהיוההשהיותבהםהפיצוציםכלעבור

הסיגנלים.מאנליזתשהתקבלואלולביןהמודלפיעלהמחושבותהמינימום

לבגיאדמה.רעידותשהוגדרוארועיםלגביהספקסרליתהמודולזציהנמצאהלאשבנדק,במדגם

פיצוצים.שלהספקסרוםלעומתהאדמהמיקרן-רעידותשלשהספקסרוםנראהאלהמקרים

ידיעללפיצוציםאדמהרעידותביןבאבחוןלסיעירכלזהמימצאגםיותר.גבוהיםתדריםמכיל

התדריםבתחוםלאנרגיותהגבוההתדריםבתחוסהאנרגיותשביןהספקסרליהיחסהשואת

הנמור·
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וזיהוייםימייםתתמפיצןציםהספקטרליתהמודלציהשלאנליזה

א.שפירא ,.יביטרמן

חולוןןגיאופיסיקה,נפטלמחקריהמכןו

רשתידיעליגמדחישראלחיפימילביםשאיכניאריעיםשלספקטרליתאנליזהביצעה

שלותצאהשהםבספקטריםמאפיניםלראיתניתןהנתוניםמעיובדישראל.שלהסייסמיגרפית

איתישלאלה,מאפיניםהרץ).ך oל-(מתחתהנמיכותהתדירוייתבתחיםספקטרליתומדילציה

מקסימיםזיוגתמספרלראיתאפשרהספקטרליותבעקומיתשוונת.בתחוונתמופיעיםאחע,

שלכתוצאהלהסברניתנותאלותצפיותהתדירות,צירעלזהיםברמחקיםהממוקמיםומינימום

 mכשלההידהידותפעתשלכתוצאההשוונת,השכבותביןסייסמייםגליםשלשבירהתהליכי
 .אלוסיבותשלשילובהנראהככלאוימיהתתבפיציץשניצרהגז

להשתמשיבאפשחתהספקטרליתלמודולציהשגורמיתאלותופעותבחקירתמתרכזהמחקר

גםיזעורהמחקרלכך,ונסףאדמה,ורעיחתימייםתתפיצוציםביןוהפדרהלזיהויאלי,בתצפיית

ימיים.תתבפיצוציםשימושהעושיםימייםרופקציהקוישלבפיעונח
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במקראפטדהאבוזהןתה·שלעל

 .,גינזבורג

ירושליםהגיאולוגי,המכון

{יחזקאל,העדןגומאבניכאחתגמנזכרתכחו-יזו)(שמות,החושןמאבניאחתחןאבןהפסדה

וו •••שכמעליוומצויהירוקשלוומפהפסדה, ... "שמעון,לשבסמיוחסתהפסדהאבןכחו-יגו).

(במדרב,שמעוןשבסנשיאסלואבןזמירשלפניושהוריקו"היות:פב'-זו»רבה,במדבר(מודש

לשמות,בחיי{רבנופניהםהוריקומואבבבנךתשמעוןמשבסשחסאומיכלוכןידו)ח,וכהו-ו,'

 .כחו-סוו)

(מדרשירוקבצבעאבןירקתא.אוירקןלארמיתהמקראתרגומיכלוכןאונקולוטתרגום-פסדה

הלסיניבתרגום . Topazionמתתיהובןיוטףכתביהשבעים,תרגוםלחו-ו').רנה,שמות

Topazius-Vulgata . 1618משנתהאנגליבתרגום Topaz לגרמניתהתנווןבתרגימיוכן

דומהירקרקבצנעיקרהאבןמתאר . Topaxion-פיליניוטהיוניסופז.המינרלאתמזכיר

בו , Topaxionהאתרגשמהואפיליניוטשלתיאורו .האוליביןמקבוצתלקריזוליס-פרידוס

שהוכונהחושבים . Topazius Insulaבשמטוףביסאיכנראההואהאתרזהותהאבן.נמצאה

נמצאשםטוף.יםשלהמצרישבחוףבנאטמואטמזרחיתק"מ 55הנמצאזברגדגזירתלאי

ירקרק-צהוב.בצבעכירזוליס

צהובהאבןשצבעמכאןזהב.הואפזצהובה.אבןפירושופיסטםהעתיקההטנטקריסיתבשפה

תכונתעלכובתבחייורבנוכירק.ירוקהאבן-זמרדהאבןצבעאתמתארגאוןטעדיהרבזהוב.

עדמתנוצץואורומבהיקוזיווהירקותבתכליתוהיאירק)(סוגככרתיירוקהשהיאפסדההאבן

ושסופיחמיםשהםכושבארצותמצויההיאכןועלהגוףאתמקרותשהיאזאתאבןוטגולתמאד

זואבןיחיטסהיר"בכתם-כישפסדתיערכנה"לא(כחו-יסו),באייבאותם.לקררוצריכיםזמה

זהב.צבעשהוא-סהורכתםיצבעהכושבארץמצוייה,שבאבןלכוש

האבןברק . 8קושיו ,מאורלידועכזהבצבעסיפזזהוב.עדצהוביווקבצבעסיפזכנראההפסדה

וממכרותאטואןלידאשרטברהבגבלהעיליתממצריםידועסיפזמציאותעלחזק.מאד

באייב.כישאזןרטיף.יםחוףליד mקליאופס

48 



 1992שהתני,הכנסהירשאליתהגיאלווגיתחהרבה

צבע-זהויתאריךמסוחת

זהובצהוב- Topazionלפנה"ס 245-285השבעיםתרוגם

פריחטיחק,- Topaxionלספירהראשונהמאהפליניוס

שקוףזהוב- Topazראשונהמאהסטרבון

ירקןשניהמאה-ראשונהמאהלשמותאונקולוס

 Topazion 38--ר ooמתתיהובןיוסף
דוטירוק-פרירביעיתמאהתיאופריסטוס

 Topaziusחמישיתמאה-רביעיתמאהלטיני)(תרוגםהורנימוס
טומפזיןששיתמאה-חמישיתמאהרבהשמותמודש

ירוקששיתמאה-חמישיתמאהרבהבמדברמודש

ירקתאשביעיתמאהירושלמיתרגום

כירקיחק-זמרדתשיעיתמאהגאוןסעדיהרב

ככרתיירוקעשרהארבעמאהחיירבבו

וצהובירוקבצבעאבןעשרהששמאהגיבוריםשליטי

זהובצהוב- Topaz ) 1611 (עשרהשבעמאה ). A.V (אנגליתרגום

 Topazעשרהשמונהמאהרשמיצרפתיתרגום
I Dic.Bib עשרהתשעמאה(רצפ')לבסקהשלAncienes Peridot -וריק

צהוב-סנסקריטית- Topazעשרהתשעמאה Konigשלגרמניתרוגם

ירוק- Chrisolit ) 1885 (עשרהתשעמאהסוף R Vמודרניאנגליתרגום

ירוק- ) Zmaragadus (עשריםמאהמקראילקסיקון
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ממצאיםהעיבהקונגלומרטהשקעתבזמןחיוןנחלבאגןניקוזכווניהפוך

חדשים

ח.נינת

ירושליםהגיאןלוני,המכןן

קרבונסיםסלעיםבעיקרחשופיםבוהדרומיהנבגבאזורר IIקמו OOOכ-שלשסחמנקזחיוןנחל

כיייז ...הערברבקונגלומרסכלולשחלקםעתיקיםקונגלומרסיםוכןהצופיםוהריהודהמחבורות

המלח.ליםמתנקזוהואלצפוןהואחיוןנחלשלהעיקריהזירמה

בקעתבשולירwידים.אלךב(אלים.עממפלםיסשלעיקריותקבוצותשתימצויותחיוןנחלבאגן

מעלמרט-50-70ברבגהנןטסיסםביורתהגבוהיםהמפלסיםמצוייםציחורצוקיובאזורעובדה

יהודהמחבררת"Pגמיעגל'יםמחלויקבעיקרבנוייםוהםנרחבתתפוצתםהפעילים.האפיקים

הצופים.הרמחבורתמעוגליםתת-מזוותיםוצורגירוחלוקי

צניפיםהנחליםעםחיוןנחלשלהמפגששביןבאזורמצויהחלוקיםמפלסישלשניהקבוצה

בקרבתנמצאשבסיסםקונגלומרסיםנמצאיםזהבאזורבמזרח.הערבהוכבישבמערבוגירזי

והםמ'-32למגיעהקונגלומרסיםחתכישלהמרביהעבריהפעילים.האפיקיםשלהזרימהמפלס

יהודה,מחבורתמעוגליםגירחלוקייבוא?),(צורמעוגליםצורחלוקימגמסיים,חלוקיםמכילים

מעוגליםמצוררפוספוריסחלוקימעוגלים,קוורציסיםחלוקיםמעוגלות,מבורזלותחולאבני

מעוגליםהמגמסייםהחלוקיםרוב .מישאשצורשלמסר.ו 5עדשלבקוסרמזוותיםובולדרים

היסבמלוכדהקג"להחלוקים.מכלל-5%מיותרמהוויםוהםובזלתריוליסגרניס,מסלעיונגזרו

בעוביוסילסחולאבןשכבתמצויההחלוקיםשכבותביןוסילט.חולגרגרישלדקמסריקסע"י

ססרוקסורותוכן(אימבריקציה)הקונגלומרסיםבתוןהחלוקיםתנוחתמסר. Sכ-של

למערב.ממזרחזרימהמגמתעלמצביעיםהחולית,השכבהאתהמאפיינותסדימנסריות

מעידיםהקונגלומרסיםשרידישלהגיאוגרפיתוהתפרוסתהחלוקיםהרכבהזרימה,ססרוקסורות

הדרומי.לנגבהמזרחיהירדןמעברחלוקיםשהובילבנחלהורבדושהם

מוערןוגילםערבהקונגלומרסבשםכהעדשנעשובמחקרלםמכונלםשתוארוהקונגלומרסיםכל

פלייססוקן.תחילתואכפליוקן

חיון:נחלאגןשלהונכחיבעיצובעיקרייםשלביםבארבעהלהבחיןניתן

פניעלבלבד)מקומייםמחלוקים(המורכביםהגבוהיםהקונגלומרסיםוהשקעתהאזורגידועא)
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מתון.ונף

מערב.מכיייןלרעבהכ'ונאהשזרמהניקיזמערכתשלהתחתחתב)

מערבההמזרחיהירדןמעברשזרמהניקיזמערכתלהתפתחיתשרגםהנוףשלרגיונלישיוניג)

חיון.נחלבאגןמגמטייםחלוקיםעםקונגלומרטיםוהשקיעה

שמקורםהחלוקיםבממפלסיצעירההתחתרותהעיקריים.הניקוזכיוונישלמחדשהיפוךד)

לרעבה.מזרחההזירמתהנוכחיתהניקוזמערכתוהתפתחותהירדןבערב

ונףיחידתלהווצרותשגרםארועעלמצביעהערבה,קונגלומךטהשקעתבזמןהזרימהכווןהיפוך

השקעלהעלמיתשגרםזה,תהליךהבנתחיון.למשויראדיםהריביןלמערב,שפועבעלתרצופה

ונספת.מחקרעבידתמחייבכן,לפניהנראהככלקייםשהיההדרימיתהערבהשלהמירפוליגי
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זהירהבאמצעותבישראלןסלעיםמינרליםחקר

י.קירש ,.ששןבאל ,.מגפט

רמת-אביבהפתוחה,האוניברסיטההפיזיקה,וקבוצתהגיאולוגיהקבןצת

באולסרא-סגול,ערורבאמצעותנערךבישראלוסלעיםמינרליםשלזהירהעלשיסתימחקר

למירנלים,המיועדתאולסרא-סגולמנורתבאמצעותנערכתהדוגמאותשלמוקדמתבדיקה

החדרבסמפרסורתזהירהספקסרומסרבאמצעותנחקרהדוגמאותשלוהערורהזהירהספקסרה

ונזלי,ובחנקן

והןבסיסיבהיבסהןבישראלוסלעיםמינרליםשלשונותזהירהתכונותלאבחןונעדהמחקר

המינרליטמקוראתלשחזרהזהירה,מרכזיאופיאתולקבועלאתרדהיינו,יישומי;בהיבס

והעשרתם,להפרדתםאפשרויותולבדוקוהסלעים

הבאים:והסלעיםהמינרליםשלהזהירהבתכוונתכעתמתרכזהמחקר

מאפשרותהספקסרליותהתכוונתבצהוב-ירוק,בעוצמהבהםזוהרפרנקוליסבנבג:פוספוריסים

 ,)'א(איור ) VO ~-3ו- גCe Et, +2 ~מקבוצותקורסיסודותעםשבוהזהירהמרכזיאתלקשר

עשיריםחלקיקיםולהפרידזהירה"על-ידי"מיוןבאמצעותהבצראתלהעשירניתןהתוצאות,לפי

 .התפלהחומרמןבפרנקוליס

התכונותבהיר.באדוםלעתיםזוהראלהממקומותהליטוהר-סדום:ים-המלחמלחי

 ,)'ב(איור +Mn2שלאי-נקיונותעםשבוהזהירהמרכזיאתלקשרמאפשרותהספקסרליות
מהםלהפרדתווהןהאשלגןמלחיעםבתערובתהליטריכוזילהערכתהןליישםניתןזותכונה

זהירה".על-ידי"מיוןבאמצעות

גליםעליהםכשמקריניםבירוקזוהריםזומתצורהמסוימיםצוריםמישאש:מתצורתצורים

בגליםבבדיקהבצהובזוהרותאלהדוגמאותלמינרלים.המיועדתאולסרא-סגולמנורתשלקצרים

אתלקשרהמאפשראופייניפסיםמבנהבירוקהזהירהלספקטרוםמנורה,אותהשליותרארוכים

עללמסקנותלתרוםעשויהמיששבצורנוכחותו .) +U022 (אורניליוןעםהזהירהמרכזי

 .)נוסףתקציר(ראההיווצרותו

המינרליםשונים,בצבעיםזוהריםזומתצורהמסוימיםמינרליםחתרורים:מתצורתדוגמאות

 ,פרנקוליט ,פלואוראפטיט ,קלציטבריט, ,אנהידריטהם:זובתצורהלזהורהעשויים
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וצירקון,וולסטוגיטקוורץ,אופאל,מטאטיויאמוכיט,

המלח,מיםהליטב,מהגנב;פוטפוריטא,של:מייצגיםזהירהטפקטרהאיור:

 rcWLגח

המלח,מיםהליטב,מהנגב;פיספיריטא.של:מייצגיםזהירהספקטרהאייר
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 1992השנתי,הכנסהארשיליתגהילואוגתיחהרבה

סודה-ליקיאמפייר,הגיאותרמייםיהפרויקטיםשלהידרוגיאולוגיה

ארה"ב,בנדה,וסטילןוטר

 .'גירינו

בע"מ,יבנהטןרבינןתאירמתגיאולוגי,יועץ

יצירתעבורסיסטםאנרגיאורמתחבר.תידיעלנבנואמפייר,סודה-ליק,וסטילווטרהכחתחונת

מהפרויקטיםאחדכל . 17MW, 13MW,3MWשלבהספקגיאותרמייםמיםממקורותחשמל

הספקבעלתאחתכלאשראירמת,תוצרת ) OEC (מודןלריןתחשמליותכחיחיחתבמספרמצויד

 . 1.2MWשל
אחדכלרגל.אלפילכמהרגל 200ביןנעהנ"לבפרויקטיםהגיאןתרמיהרזרבןארעומק

המיםלהחדרתהחודהקידוחיומסרפהגיאןתרמייםלמיסהפקהקידןחימסרפמכילמהרפויקטים

 .חשמלליצירתבהםשהשתמשו

הורסטיםשיצרהחזקהשבירהעקבשנוצרוטןפוגרפייםבעמקיםממוקמיםהפרןיקטיםכל

המים . Walker Lane strike slipבקירבתבבנדהנרחבשטחהמכסיםמקביליםןגרבנים

סיליקההושקעהמסןימיםבאיזוריםמשניים.אוראשייםשבריםמתוךונבעיםהגיאותרמיים

ועקבבסביבהןטופיםסדימנטריותשכבותלהתקשותגרמהאשרהגיאותרמייםהמיםמתיך

הגיאותרמיים.המיםהפקתלשםמספקתפרמיאביליותיצרומשניתשבירה

 800-2000gpmביןנעההכחלתחנותגיאותרמייםמיםהמספקיםהקידוחיםתפוקתרב
 ) 230-370OF (110-1900Cביןנעהבהםהמיםטמפרטורתלקידוח. )מ"ק/ש 200-500 (

כללי.נמסחומרמג/ל 3000-6000ביןבעיקרהנעההמיםומליחות
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ערןציתרבבהדמיהקרבןנטייפסלעיםאיבחןן

ך ,ל 2 ,
ה.קאופמןק.מ.,סנ,בייטר.נרקן

גימניהוואה,קרלסמוחיק,וחישההפוטונוומטריהמבון . 1

יוושליםולוגי,הניאהמבון . 2

מצלמהבעזרתערוציתרבלהדמיהצילוםטיסתבארץאתריםבשלושהביצעה 1989ייליבחודש

יהוהד.ומדברהמלחיםדרוםרמוו,מכתשהיו:שנבחרוהאתריםשלושה . GERחברתשלסורקת

אירעריצי-63כקלטהוהמצלמההאירופיתהקהיליהשלמפרויקטכחלקלפועליצאהמחקר

שונים.גלבאורכימוחזר

וחלומיטגירכגווהשוניםהקרבונטייםהסלעיםביוהאיבחוויכולתבנדקהיהודהשבמדברבאתר

האופייני(בליעה)המוחזרהאורוספקטרוםערוציםשלמתאימהקומבינציהעלמתבססתוהיא

קרבונטיים.למינרלים

השוניםהקרבונטיםביוהאיבחוואולםאופייניבליעהספקטרוםכקבוצה,הקרבונטייםלסלעים

הסורקת.המצלמהשלההפרדהוכושרשבספקטרוםהדימיוובגללקשה

קרבונטיבאזורהסלעיחידותלמיפויערוצים, GER 63בעזרתערוציתהרבההדמיהלסיכום

 Landset .ה-מערכותשלערוציםמ-ךיותריעילהאינההנגבצפוואויהודהמדברכמו
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אנליזתשיטתבעזותסיניבדרום-מעיבההתרןממותתהלידבדיקת

סואץמפרץנקעלהתפתחותייחסויבאפטיטביקועעקבית

מ.אילב.יקוןמ.ידל-בוני

באר-שבעבן-גוייוו,אוניברסיטתןמיברלוגיה,לגיאולוגיההמחלקה

באפסיס,ביקועעקבותאנליזתשיסתבאמצעותנבדקסיניהאיחצידרוםשלההרמהתהליך

סקסונו-אירועיםשלושיחזורתארוךומאפשרתעקבות,אורךומדידתגילקביעתשמשלבת

תרמליים.

ביןגיליםנקבעובסיני,מבריהפריקהמסיבשלהדרום-מערבימהחלקדוגמאות 32נבדקו

14 . 235 Ma . 

לגובההנילימשביןהקורלציהוחוסרוצעירימ,קדומימגילימשלהגיאוגרפיתוהקירבההערבוב

העבודה.באיזוראחידהבלתיהרמהעלמצביעימסופוגרפי,

התקצרותשלהשונימהשיעורימאתמשקףממוצע,גיל/אורךדיאגרמתבגיעלהנתונימפיזור

עמזודיאגרמהשילובמורכבות.תרמליותהיססוריותעלומצביעהשונות,בדוגמאותהעקבות

קבוצות:שתיעלמצביעדוגמה,כלעבורהעקבותאורכישלהפיזורצורותשלההיססוגרמות

זוקבוצה . f.lm 12.3 <ממוצעימעקבותאורכיעמ , Ma 235 . 31ביןגילימ :'אקבוצה-

 .) 1100C·650-כ(החלקיתהמחיקהסמפרסורותבתחומממושךזמןששהודוגמאותמייצגת

עלמעידימיחדאשר"צעיר"ומרכיב"קדומ"ממרכיבובנויותרחבותהןהאורכימפיזורצורות

 mixed ("מעורבימ"הינמאלהדוגמאותעבורשנקבעוהגילימשלבימ.רבתתרמליתהיססוריה
ages ( . 

זוקבוצה . f.l m 12.35 >ממוצעימעקבותאורכיעמ , Ma34 • 14ביןגילימ :'בקבוצה

איזורבותךאוהחלקית,המחיקהאיזורבבסיסהיוההרמהשבתחילתהדוגמאותאתמייצגת

עליתןכדיתוךמהיריחסיתקירורועברו ,) 1100ו< 200Cכ-מעל(טמפרטורותהמלאההמחיקה

קצבאתמשקפתהצעירימ,הגיליםבעליהדרגמאותלגביהיסטוגרמההצררתהאיזור.הרמתעמ

מייצגזוקבוצהשלהגילימטווחהאפטיט."שעון"של ) resetting (מחדשכיוננואחריהקירור

החלקית.המחיקהטמפרסורותבתחומהדוגמאותשהובוהזמןפרקאת

המחיקהאיזורדרךב'קבוצהשלהדוגמאותעליתבמהלךלגמרישנמחקוהעקבותכמותתיקון

ביןהואהגילסיני.ברדומ-מרעבההרמהתחילתגילאתונתןהחלקית,

25:1:2 . Ma 21i:2 , המיוקן.לתחילתהאוליגוקןסוףביןכלומר
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 x 90 15 (וארוךצרמרכזיבבלוקלהבחיןמאפשרתהמסיב,שלהמערביבחלקהגיליםפיזורבדיקת

היתהבווהעליההצעירים,הגיליםמקובציםזהבלוקבתוךהמסיב.לשולימקבילק"מ)

סביבמוקףהבלוקקצרים.יחסיתמרחקיםעלבגיליםההבדליםע"ישבמוטאכפיידפרנציאלית

 .יותרקדומיםגיליםע"י

למפרץמערבהשנעשתהדומהעבודהשללתוצאותזובעבודהשהתקבלוהתוצאותהשוואת

ובמגמטזזם.בטופוגרפיהאי-סימטריהאךההרמה,ואופיבתזמוןסימטריהמראהסואץ,

כךעלמצביעיםסואץ,מפרץבאיזורוהמגמטיזםהטקטוניתהשקיעהתחילתגילעלהנתונים

ושקייםרבוקע,שוליישלההתרוממותלפניקצתאובו-זמניתהחל ) rifting (הבקיעהשתהליך

בהסברתומךמגמטיזם)-התרוממות-(מתיחההאירועיםתחילתסדרהתהליכים.שניביןיחס

סואץ.מפרץשלהבקעיצירתמנגנוןלגביהפסיבי
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 1992השנתי,הכנסהישראליתהגיאיליגיתחהרבה

נפיתהןמיוקניתגלישהןצלקתימיתתתאיווזיהשלשילוב-אפיקקניוו

ו.טובטימן ,.נוכארטיכןטי ,.בבוכבינךו ,.ידחקמן

ירושללםהניאןלןגי,המבון

מערב.לצפוןכלליבכווןלעזהשבעמבארמשתרעהואקבור.קדוםקניוןהואאפיקתעלת

חבורתסליעלתוךחתורהקניוןהונכחי.החוףלקומעברהיבשתבמדףגםכווןבאותווממשיך

ק"מ 2-4ביןמשתנהרוחבוסקיה.חבורתבסלעיוממולאיפהותלמייהודההצופים,הדעבדת,

שלעומקיק"מ. 15לכדיפתאומיבאופןמתרחבהואהנוכחיהחוףלקומזרחהק"מ-4כאולם

קחחבאזודמ'-900לשבעיבארלעידמערביתמ'-250ממשתנהסקיהחבורתבבסיסהקניון

כ-שבעילבארמערביתמ'-250כעומקויפותצורתבבסיסהנוכחי.החוףנקומ'-400ול 1אפיק

 . ) Gvirtzman1970; Neev 1960 (הנוכחי.החוףבקומי-750ואפלקקחחבאזודמ' 400

הנבג.צפוןאתניקזהאשראוליגוקנית)(סוףפרה-נאוגניתארוזיביתכתעלהאותראפיקקניון

). 1960 ; Neev ,1978 ( .) 1978 . 1970גבירצמן ( Gvirtzman Buchbinder תארכו

האחתונספותארוזיביותפאזותשתיואיבחנוהתיכוןהמזוקןלתחילתהקנייןהתחתרותאת

הקניוןבתוךההתחתרויותששלוששידעואלהמחבריסבסופו.והאחתהעליוןהמזוקןבתחילת

מדףשלחוזרותמהתרוממויותכתוצאהיבשתיתניקוזמערכתשלעריצהמבטאתאפיקשל

המיוקן.בסוףהתיכוןהיסולהתיבשותוחשיפתו,היבשת

חדשהלאינטרפטציהאותנוהביאוסייסמייסחתכיסונתוחגיל,בדיקותחדשיס,קדוחיםנתוני

היבשתמדרוןבגיעלימיתתבערוץהואהקניוןשלראשיתואפיק.שלהקניוןהווצרותלגני

בעליקונגלומרטיםשלמציאותםיבשתית.ניקוזלמערכתבהמשךהאוליגוקןבתחילתהקדוס

ובקדוח 1עוזנחלבקדוחהקניוןבבסיסאוליגוקןמגילפלגיחווארזבמטריקסשונותליתולוגיות

עלמבוססהמיוקןמרגיתבמהלךימיתתכקניוןאפיקקניוןשל.קיומוזוהשערהבמססת 1עזה

זהמסוגסדימנטיםאותו.הממלאיםפלגיבמטריקסהגסיסהסדימנטיםשלהכאוטיהאופי

מגילגסיסקלסטייםסדימנטיםיבשתיים,מדרונותגביעל mass transportאופינים

 .) 1981ואחרים(בוכבינדראשדודתעלתבסיסאתגםמאפיניםאוליגוקן

הסיגהמבקיעיםתצורתשלהאוופוריטיםהשקעתלפניהמסינייןבתחילתהתיכוןהיםפניירידת

בשעוראלאהיתהלאיכןעלזו,מיפלסירידהמקרקעיתו.מהכרחלאאךהקניוןמכתפיהיםאת

הקניוןכתפיאתגםהציפההתיכוןהיסשלהמחודשתעליתומטרים.שלספורותמאותעדשל

עם .) 1985ופרחמובסקיי(כהןומלוחעמוקיםמתוךכתפיוועלהקניןןבתוךאןפוריטיםןהשקיעה

 400בלפחותהתיכוןהיםשלבמפלסירידהחלהמבקיעיםתצורתשלהאוופוריטיםהשקעתסיום

1:0 
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 1992השנתי,הכנסהירשאליתהגיאולוגיתחהנרה

אפיק.תצורתשלןהחולותהקונגלומרסיםאתבושהשקיענהרדרכווהזריםנחשףהקניון ,'מ

שלהסולפסיםבחזורמקורםאפיקתצורתבבסיסהנמצאים(הקרבונסים ) 1980וסנה(בוכבינדר

התעלהאתמילאהואילךהפליוקןמתחילתהתיכוןהיםשלהמחודשתעליתומבקיעים)תצורת

 .יפובתצורתהכתפייםאתגםוכיסתה

ובעלרחבכשקעוהמשכוהנוכחיהחוףבקרבתהקניוןשלובגאומסריהבמימידםהחריףהשנוי

 ; Garfunkel et al . 1979 (הונכחיהיבשתבמדףק"מ 30לפחותשללאורךשסוחהקרקעית
1985 Greenfield ( הקדום.היבשתבמדרוןימיתתתגלישהצלקתעללדעתנומצביעה

החתךלעומת ) 1עזה(בקדוחהקנלוןבקרקעיתוהתיכוןהתחתוןהמיוקןמגילהחתןמרביתגדיעת

ידיעלגםונתמכתסייסמימחתךמוכחת ) 1נצרים(קדוחהדרומיתכתפועלהמלא

בתחילתקרתהשהגלישהמראיםאלהנתוניםפלנקסוניים.פורמיניפריםשלהביוססרסיגרפיה

שלהסדימנסיםהשקעתנמשכהכתפיוועלהקניוןבתוןהגלישהצלקתבגיעלהעליון.המיוקן

נוספת.הפרעהללאומבקיעים)זיקים(תצןרותהעליוןהמיוקן
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 1992השנתי.הכנסהירשאליתהגיאיליגתיהחרבה

באיימרבץשלהנפריתלמקויהצעה

 2פ.אהרון .'.טויסברןי • '.ידחקןמ

ירושליםהגיאולוגי.המכוזי

ארה"ברוג/.בטוןלואיזיאנה.שלהאוניברסיטה 2

 • 1935-1942בשניםמסחריבאופןונצלאשרגפרית,שלנטושמרבץמצויבארילקבוץממערב

-1כשלשטחפניעלהכורכרחבורתשלנימהעליוהמטרימבחמשתבעיקרמופיעההמינרליזציה

אואורגניבחומךעשירותבשכבותהקווארץגרגריביןבחלליממפוזרימגפריתבגישיקמ"ר.

באנימעלאורגני.חומרשלקרומיממקומיתבמספרנראימגפריתהונשאותהחולבאבניבסדקים.

 .'מ 1.5של,בעוביבבגסעשירסילטמןפיעהבתליטאתהמכסהלליסומתחתהחול

הנמצאימ ) 1970(גבירצמן,ובארימבקיעיםתצורותשלבסולפטימהגרפיתמקוראתלראותמוצע

ידיעלהסולפטיםחיזןרהואהאפשריהמנגנוןהגפרית.למרבץמתחתמ' 200-400שלבעומק

בתצורתסדקימרדךהשטחלפניהגרפיתיהמימןגזשלעליתו , H2Sל-מתןבנוכחותבקטריות

חפשיתלגפריתהבקטריאליוחימצוונחסרה,יפושתצורתבמקוםהכורכרלתוךישירותאויפו

ובגס.

1966) Nissnbaum Kaplan ( התקיימההמרבץשבאתרסברןבעברהתופעהאתשחקרו

באמצעותשבמרבץלגפריתהמקוראתהיווהאשרגבסשקעבהימיתלגונההמאוחרבפלייסטוקן

 .לעילהמצוייןלזהדומהוחימצוןחיזורשלמנגנוו
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 1992התנשי,הכנסהארשיליתהגילואוגתיחהרבה

וסביבותביוסטרטיגרפיהבברי:נחתיקמפן-סנטוןגבול

השקעה

 2א.,רוזנפלד 2 •שמושקוביץ 3ע.פלכסר ,.י 2עשת , 2א.,אלמוני-לביןךא.הונינשטיין

והתשתיתהאנרניהמשרד .ך

ירושליםהניאולוני,המכון . 2

רמת-אביבתל-אביב,אוניברסיטתפלנטריי'ם,,למדעיםלגיאופיסיקההחונ . 3

המושלםהמאובנים,עתירהרצוף,לחתךנחשב ,'מ 6שעוביו ) 1964(ביידא,כבריבמחצבתהחתך

 .קמפןסנסוןלמעברבישראלביותר

העליון,למדרוןבמעברהיבשתשלהחיצוניבמפתןששקעקרסונימחוארבנוייםהחתךסלעי

 .קסניםיםמפלסשיונייכמהבציון

נפרהופורמיאוססרקודיםפלינומורפיים,גירני,ננופלנקסוןבעזרתנבדקסנסין-קמפןהמעבר

הפלנקסונייםהפורמיניפרים .) 1וציור 1991יעמיתיה,לבין(אלמוגיופלנקסונייםבנתונים

Dicarinella asymetrica Globotruncanita elevata לראשןנהבמשותףמופיעים

שקשהקסניםבפרסיםמצסיינת Aspidolithus parcusשלהראשונהההופעהבישראל.

 .בבירורלזהותם

ידיעלהדרגהלקביעתבהתאם G. elevataהופעתעםנקבעהקמפןשלהתחתווהגבול

הננופלנקסוניהסמןשלרהאשונהלהופעהמתחת)(קצתתיאםכמעסזהבגולאמוניסים.

A parcus parcus האוססרקןדהאזורבסיסושלLeguminocythereis dorsocostata 
) S-4 (. 
. Almogi-Labin. A .. Eshet. Y., Flexer. A., Honigstein, A .• Moshkovitz, S 

/ and Rosenfeld, A .. 1991. Detailed biostratigraphy of the Santonian 
. Campanian boundary interval in Northern Israel. J 

. 39-50 : 10 . Micropaleontology 
Baida. U .. 1964. On the geology of the Ga'aton-Hilazon area. western 

. 1-15 : 13 . Galilee. Israel. Israel J. Earth-Sci 
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 1992שהתבי,כהנסהישראליתהגיואלוגיתחהרבה

בדווםהפלאוזואימהחתךבמיקותהבימיים-מינולוגייסהשינויים

גיאובוונולוגיותהשלכות-ישראל

 '.אסטרינסקי , 2ג.,שטייניץ ', 2י.הרלבן

ירושליםהעברית,האןניברסיטהלגיאןלןגיה,המחלקה .ד

ירושליםהגיאולןגי,המכון . 2

עשלריתרגרגדקסלעשכביתמציייתסיף)ימ(חבורתישראלבדרימהפלאיזיאיהחתךבסלעי

המלכידמהמינרלימ .ימיסקוביסביוסיסגרגר,דקיפלדספרימעסקוורץגרגריבוניהסלעבמיקה.

 .ברזלצותיתחמוקאיליניס ,איליסהמ

כימיימ-שיונייםאיבחוניקאיליניס)איליסביוסיס,(מיסקוביט,זהבסלעהחרסיתייםבמינרלימ

במיקית. K-Arהרדיימסריתהמערכתהבנתעלהשלכיתשלהםמינרלוגיימ

אתרימבשלושתמציידבוחלוהמיסקוביסהביוסיסבלוחותכימסבתרמוסבאורמספקסרוסקופית

חלקשאיונ FeO(OH)-עצמאיכמינרלמופיעהואמהמבאחדכאשר ,שוניטקריססליגרפיימ

תהליךעלמצביעבמלקההברזלמכלל 100%-30%הכוללהעצמאי,המינרלהמיקה.משריג

המיקית.משרינהברזלוסיליק,מיצויחימציו

מדידהכלכאשרחרסית"פתיתי"עלמקרימובמעסמיקהלוחותעלנקודתיתנבדקהכימיההרכב

-כ(שהותצאיתמתבררהססריקסורליימ,הפרמסרימוהנדרתמחישוביחיד.מיקהגרגרמייצגת

לערכימבלבדהקחבמצימצמערכימסווחקבוצהלכלכאשרקביצות,לשלושנחלקות ) 300

הוא:הקבוצותשלושתשלהכימיהאיפיוןהאידיאליימ.

האידיאלי.הכימימההרבכהסיסהרחב,תחומובעלמשתנהכימיהרבכ-ביוסיס

האיידאלי.הכימימההרכבבמעסהסוסהקבועכימיהרכב-מוסקוביס

 .האיידאלילהרבכתואמהכימישהרכבוקצהמרכיבמהווה-קאוליניס

באתדהאיכלוסרמתסמךעללאבחנהניתנותוביוסיסמוסקוביס-הראשיונתהקבוציתשתי

המוסקוביטבקבוצתהאיקסהדרליהאתרשלהאיכלוסרמתהבינשיכבתי.ובאתרהאוקסהדרלי

מתפלגתיהיאהקאוליניטאתגמכוללתהביוסיסקבוצת . 4-האידיאליהערךסביבמתפלגת

 . 6-ביוסיסעבורהאידיאלימהערךרחיק , 4.8סביב

 2-הרעכימסביבבימודליתהיאהמתקבלתהבינשיכבתיהאתרשלהאיכליסרמתהתפלגות

קצהכמרכיבלביסויבאהקאוליניס-השלישיתהקבוצה(ביוסיס). 1.6-י(מוסקוביס)

 K ,-ביהמיקיתהקאיליניסביןעירביבקוויקיימימ K .-השלכפינקציההאלומיניומבהתפלגות
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m 1992הנשתי.הכנסהירשאליתהגיראלןגתירגה 

Si וAl , בלדילחלהיתרביןהגורמתהמיקה,חשבוןעלקאוליניסמהתפתחותהונבע-K . 

השעוןשלרהדיומסריתהמרעכתלפתיחתלצפותניתווכימיה)(מוסבאוארהתוצאיתסמרעל

K-Ar ומוסקוביס.בלוסיסבמירנלימ

נמכמולהן,ומחוצההמיקותבשרינהברזלשלמחדשפיזורכיעולהפטחגרפלותמתצפיות

לכיונןלצפותישכןעלמהסדימנס.חלקבהיותןארעוהמיקות,חשבוןעלהקאוליניסהתפתחות

סדימנסציה).(פוססבסלעבהיותןבמלקותהשעיןשלמחדש
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ירןשליםבמרחבשבירהלתןפעןתהקשןריםעמןקיםמבנים

ב.וולפסוו

ירושליסהגיאןלןגי,המכון

המיפויבבגולותירושליםאזורנחקרהגיאולוגיבמכוןהמתבצעהגיאוכימיהמיפויפרויקסבמסגרת

 .) 1976(רוס, 1:50,000בק.מ.הגיאולוגי

לוויז,תצלומישללימודלצדהנדון,האזורשלונרבימסריותאירומננסיותמפותשלבחינה

הקשוריםשוניםמבניםשלוכזמגמתייםסלעיםשלבעומקלמציאותםהאפשרותעלמצביעה

שבירה.למערכות

מזי-רד'-מז'- Jמעי-צפ'-מע j ) 040-050 (דרי-מע'-צפ'-מז'עיקריים:שבירהכווניארבעההונדרו

) 280-320 ( j 'דרי-מז'-צפ'-מע) 320-340 ( j .צפ'-מז'מכולםהבולסהכווןאחרצפ'-דרי)--'דר

אונמליהבאמצעותהקרקעבתתלאתרו.ניתזליריחוירושליםדרךחברוןמאזורלעקובאפשרמע')

אנומליותבאמצעות jהידרותרמליתלסרציהבאהשסחבפניהקשורהשלילית,מננסית

מבניםידיועל j(מאפיים)מנמתייםלמחזריםהנראה,ככלהקשורות,חיוביותגרבימסריות

הלוויז.בתצלומיביסוילידיהבאים ) circular (מעונלים

רד'-מז'-צפ'-מעישכווינם ) fracture zone (שבריםמערכותזהמבנהחוצהירושליםבאזור

נריסקוורץ,קלציס,שלעורקיםנמצאוהנזכרותהמערכותשלהמפגשנאזורוצפון-דרום.

עשוי-מעי, Jדר-צפי-מז'שכווונזה,מבנהכיהאפשרותעללהצביעכדיבכןוישברזלותחמוצות

ניאוכימי.במחקרעניזרבמסרהאזורלהיות
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עלוהשלכותיוהחוףמישורודרוםהצפוניהנגבבאזורהשבירהמארג

ירקון-תניניםבאקויפרההידראולייםהקשרים

ג.וינברגר

ירושליםההידחלוגי,השירות

ורדוםהצפוניהבגנבאזורירקון-תניניםאקויפרשלהסטרוקטורליתהמסגרתאתבוחנתזועבודה

לאקויפר.ומתחתמעלההידראולייםהקשריםעלוהשלכותיההחוףמישור

מתוןנתוניםשלשילובעלהתבססהמחקרבאזורהקרקעתתשלהגיאולוגיהמודלניסוח

לאחרונה.אורשראוגיאופיסייםסקריםרמתוןקיחחים

בלוקיסידיעלמהעתקתהכתוצאהמופרתירקון-תניניםאקויפרשלהמרחביתרציפותוכימתברר

הפוכים).(רנרמלים,שרביםידיעלהמוגבליםגרבן)(הורסט,גיאולוגיים

מולזהאקויפרשלהצבתןאתמאפשרתבאזורהראשייםההעתקיסשללאורכםהתנועהכמות

ומולכורנוב)(חבורתתחתוןקרטיקוןוחלוצה)באר-שבע(זוהר,יוראמגילמוליכותשכבות

עבדת).(חבורתאיאוקןאףולעיתיםהר-הצופים)(חבורתסנוןמגילאקויטרדיותשכבות

יקרןשיזףקידוחי(ביומיחלטבאופןלעיתיםנקטעתירקון-תניניםאקויפרשלהמרחביתרציפותן

לקשרהודותנשמדתזאתבכלבמרחב(החלקית)רציפותוואולםוחצרים)צבועקידוחיובין

האקרירפ.אותושלשיניםורטיקלייסאינטרווליםביןהמתקייםהירדאולי

ירקון-שבאקויפרכןעלמצביעהמחקר,באזורוההידרולוגי,גיאולוגיהגיאופיסי,הידעשילוב

גיסא.מאידןשפירים,מיםגופישלןאזוריםמחד-גיסא,המלחה,מוקדייתכרנתנינים

מןשלבדכיוןלבאר-שבעוממערבמצפווההעתקיםלאורןיותרבגוהההמלחהפוטנציאלכינראה

ידיעלשהומלחכורנובחבורתואקויפרירקון-תניניםאקויפרביןהצידייסההידרארלייםהקשרים

קשריםגםזהבאזורמתקיימיםוחלוצה)באר-שבעזוהר,תצורות(דרןיוראסיותתמלחות

המיםגוףוביןוחלוצה)באר-שבע(תצורותיוראמגילמלוחיסמיםגופיביןישיריםהידראוליים

 .ירקון-תניניםאקוירפשל

מלוחיםמיםלביןירקון-תניניםאקויפרביןהירדאולייםלקשריםהאפשרותאתלהוסיףישכןעל

ועבדת.הצופיםהרבחבורות

המיםגופיביןישירהידראוליקשרהובחןלאשיזף-קרן,אזוראתלהוציאשבע,לבארמדרום

ההמלחה,שלמקורהירקון-תנינים.אקויפרוביןחלוצה)באר-שבע,(תצורותיוראמגילהמלוחים

אקויפרביןהמתקיימיםצידייםיםהידראולימקשריםכנראהנובעזהבאזורהעתקים,לאורן

ומקשריםירראסיים)מיםגופיידיעל(המומלחכררנובחבורתאקויפרוביןירקון-תנינים

ועבדת.הר-הצופיםבחבורותמלוחיםמיםלביןירקון-תניניםאקויפרביןהידראוליים
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והשלכןתראשונות,תוצאות-סדוםתצורתשלפליאומגנטיות

וטקטוניותסטרטיגרפיןת

 2 •ח,ררוא.ך,ענניו 2 ,.ךרוינברנר

ירושלי\בהעברית,,האוניברסיטהכדיר-הארץלמדעיהמכון . 1

חוליווניאופיזיקה,נפטלמחקריהמכון . 2

בהנחהמתת-הקרקע.המלחוגףעלייתלשחזורתורמתסדוםתצורתסלעישלהפליאומגנסיות

השכבות.הסיתעמהוסההמגנסיהוקסוראזינשמר,הסדימנסרייםבסלעיםהמקורישהמגנןס

בתהליךהשכובת.וגגבסיסובזהויהגלגולצירבקביעתמסייעתהנסיהחריפותבשכבותמדידתו

הנאוגני.למיקומומתאיםהנמדדהמגנסיוהוקסוראופקי,למצבמגולגלןתהשכבותמוצלחשחזור

בנות-לןספרסשלזקופותבשכבותמסר, 100כבעובימחתךמכוונותדוגמאות 60מדדונ

סילסאבןגבס,דולומיס,חואר,כוללשנדגםהמסלע .) 1871/0551נ.צ.מ.סדום,הר("צואר"

כאלהמגנסיבוקסורשינוילכללהתיחסניתןולכןפנימי,מעוותמראותאינןהדוגמאותחול.ואבן

רכיבישניקיימיםובגס)סילסחואר,דולומיס,(בסלעיהדוגמאותברובצפי.דכגוףהסלעגלגול

ורכיב ,) overprint (כיוםהצפויהמגנוסלכווןשמתאים ,"ךר"מגנסירכיב :) 1(תרשיםמגנוס

לזהותניתןהסילס)(סלעימהדוגמאותבחלקדוגמא.כלשלהאופיניהוקסורהוא-"קשה"מגנסי

יציבה.מגונסמערכתאובחנהלאהחולמאבנישנלקחובדוגמאות"הרך".המגנסיהרכיבאתרק

נושאישהמינרליםמלמדים, IRMותהליךהמתחלף,השדהבשיסתהמגנסיהניקויתהליך

גאתיס.אווהמסיסמגנסיס,לודאיקרובהםהמגנוס

 .) 2(תרשים Inc.=20° Dec .= 60°בעלדוגמאות) 32(מממוצעמגנסיוקסורהתקבל

 Inc.=45° Dec .= 360°הוא(נאוגן)סדוםתצורתהרבדתלעתהמתאיםהפליאומגנסיהוקסור
הפוך).(שדה I11C.=-45° Dec = 180°אונורמלי),(שדה

לפנילודאיקרובשנרכשמגנוס,הואדוגמאבכלהאופינישהוקסורמלמדים,הבאיםהשיקולים

המלח:גוףעליית

 .) 1(תרשיםהציריםלראשיתשואףהוקסורהמגנסיהניקויבתהליךא.

בליתולוגיה.תלותללאנמדדודומיםמגנסייםוקסוריםב.

 45°היאהמגנסיהוקסורשללאינקלינציההמקוריהשיכובביןהנמדדתהזולתג.
נאוגניות.בשכבותכצפוי(פליאואינקלינציה),

הונכחי.השדהשלהמגנסימהוקסןרמאדשונההממוצעהמגנסיהוקסור.ד

מגנסיוקסורמתקבלהמקורי,למצבן strikeהסביבהפוכות)אן(נורמליותהשכבותבגלגול

בקירובשכיוונונסויצירסביבנעשההשכבןתשגלגולמציעים,אנו .) 3(תרשיםאפשרישאינו
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הפודלשדהמתאיםהמגנסיהוקסורהזההשחזורלאחר . 125°שלרבכמרת , 40° / 170°

) reverse (, תרשיםתת-ארפקירתהןוהשכברת)כיררןמזרחה.פונההשכברתגגזהבמקרה .) 4

ברה.האופיני strikeלבקירובמתאיםאך"הצןאו",באזןוהשכבות strikeמכיררןשונההציר

up,nonh 

~= , 
down, south 

SampleBB3 
AL=1.ge-5 emu/cm3 

צהנ vזjכל •

גjול::םיהנ Iאם

מומצע.ננםיטטקויר בc: 2ישרתם

 .ונרמיל) שm(יופצננםיטךןטקן •
חךופ.) שm(יופצכנםיטpורוטם

 • 95%לשו:ואתוכילגעמ 0

חננםיטכחיוקתהלדילשנלית Uותרראקררוטיתלשההכ : 1רתשים

המחתלף.חדשהבשיטת

נרדם.ננםיטpוטיר 1- : 4רתישם

גלגלדלאדוננםיטןקטךן- 2

תת-ואפקית.ההבכשנטוי.צרי

נרדם.כנםיטיקטור 1- 3:רתישם

תקןרלרחאננםיטpוטךן- 2

ונרלמיו.תשרבכתלשטקוטני

תקןרלרחאננםטייקטור- 3

הרפס.תmבכשלשקטוטני

תחתןנהספרה Iהמ •

ןnנ Iעלספרה Iרמו 0

תחתונהספדה Iהמ •

על·ונתהמ'סרפה 0
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שונהעליהממכניזםכתוצאהובימיגיאשוניואורטל:גולןמגמות

 2ב.,לאנג 1ע.בנוו , 1,2י.ונישטיין

ירושליםהעברית,האוניברסיטההארץ,כדורלמעדיהמכון .ך

ירושליםהגיאולוגי,המכיו . 2

וגלןלבזלותכאשרשלהן. # Mgבביותרהסובהבצורהמומחשיםואורסלוגלןבזלותביןההבדלים

יחסהינו # Mg ( .) 0.48-0.56 (אורסלבזלותשללאלה ) 0.55-0.66 (יחסיתבגוהים # Mgערכי

) Mg/(Mg+Fe (. גדולהבכמותנעוציםההבדליםכיהראתה,באלקסרון-פרובמפורסתבחינה

גולן.בבזלותומיקרופנוקריססיםפונקריססיםשליותר

ערכיהעלוהבזלותקבוצותמשתינבחרותבדוגמאותאוליביןשללפונקריססיםשנערכואנליזות

Mg # השלאנליזותהקבוצות.ביןהבדלוללאהדוגמאות,ברוב 0.79-0.85שלgroundmass 

 1באיור .) 0.55עד 0.51שלבסווחים # Mg (הקבוצותבשתידומיםערכיםעלהןגםמורות

בחגמאות groundmassאנליזותוממוצעהפנוקריססיםממוצעהסלע,של # Mgהערכימוצגים

אורסל).(תצורתדלווהובזלתגולן)(תצורתמוויסהבזלתשל

אוליביןשלדומותכמוזותוגבשודומיםתהליכיםעברוהמגמותקבוצותששתיכן,עלנראה,

פניאלוהביאושוגבשהחומררובאתבעומקהשאירואורסלתצורתמגמותבעומק.וקלינופירוקסן

מהבגישיםגדולחלקאיתןמביאותגולןתצורתמנמות(פונקריסטים).בגישיםמעסרקהשסח

יותר.מגנזיבהרכבמאופיינותמכךוכתוצאההשסח,לפני

יותרגבוההבמהירותעולותנולןמנמות-העליהבמהירותקשורהנזכרלהבדלאפשריהסבר

גולןמגמותשלהעליהמהירותמהעומק.ננישיםשליותררבמסעןאיתןלשאתומצליחות

 .מעספתייםפרידוסיסמסלעיאוליביןנבישי-קסנוקריססיםנושאותסלעמדונמאותנלמדה
הרבכםעלשמרוהקסונקריססיםכיהוכח,אורטל).ננזלותמןפיעיםאינםכאלה(קסנוקריססים

וראהבחלי,היותרהנתךעםאינסרקציהענרולאוכמעט ) 0.90-0.91של # Mg (המקוריהמגנזי

לדיפוזיהזמןמספיקיהיהשלאכךמיידית,ןהתפרצותמהירהעלייהמחייבתזותצפית . 2איור

מימיםיותרלאשלעליהזמןעלמלמדיםחישוניםהקסנןקריססים.בהרכבולשיוני Fe-Mgשל

הנזכריםעליהלמקצביהמתאיםלשניה,ס"מ 10שלמינימליעליהקצבומכתיביםבודדים

אלקליות.מגמותלבגיבספרות

נצפתההדוגמאות,ביתרגםכמוסלע,דוגמאותבאותןוקלינופירוקסןאוליביןשלבפנוקריסטים

(f) 
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 .) 2אייריראת t2ס Oסך- JJOOתישל(רדייסבגבישיםתחתןמליאלכלכמעט # Mgבערכיהימיגניית

 .)# groundmass (Mg = 0.55-0.82הבגישילשלדימיםרעכיםנצפיך) O-50 יתJJ(בשילייםרק

צירןישלפניקריסטים.הנתןבין Fe-Mgשליחסיתאריןדיפיזיהלזמןמייחסתזיהימיגניית

החתן.מליאלכלהדיפוזיהלאפשרבכדיבידדותשניםעדימיםעשריתשלזמןבפרק

כדייתיןבמעטפתהפרנקריסטיםיצירתלאחרבמגמהנלכדוהקסרנליתיםכי tהואייצאפיעל

עליה.
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בישראלהחוףמישורלאור,הביניהפןבאיזורמלוחיםמיםנופימקורות

 2א.סטירנסקי ,א.יוננוש

ירישליםהמים,נציבותההידחלוני,.השריתד

ירושליםהעברית,האןניברסיטהלניאןלןניה,המחלקה . 2

בשולייםבישראל,החוףמישורלאורךמוכרותתהוםמישלהזמןעםהמלחהשלתופעות

אמורבובאזורהממליחיםהמיםנחקרוהנוכחיהמחקרבמסגרתהחוף.אקוויפרשלהמערביים

הנחקרבאיזורהאקוויפרמיהרכבם,מבחינתהים.למיהמתוקיםהאקוויפרמיביןהמעברלהיות

עקריות:קבוצותלארבעמתחלקים

מקוק"מ 3-5שרחבהברצועההחוףמישורלאורךשנמצאומתוקיםתהוםמי- 1קבוצה )ך(

גבוהים Ca/Mgו- Na/Clויחסי mg/l 100עדנמוכהבכלוריניותמאופייניםהמיםהחוף.

) 1 >(. 

אלוים.ימשלמזונמוכהמליחותבעלייותר,גבוהאוימי Na/Clיחסבעלימימ- 11קבןצה ) 2 (

לאורך-Cו B, Aוק,אייפרבי"נMרונמצאיםדיאגנטיים,שינוייםמעטשעברומהוליםיםמיהם

החוף.מישור

עד 1.000שיןנך'I'ת iלנוטרחבעלימלוחיםעדמליחיםמים- 111קבוצה ) 3 (

33,000 mg/l לןןדןיהרבכלמיםהתיכון).היםממליחות 1.5(פי.Q-ויחסיבNajCl 
החוףמישורלאורך-Bו Aאקוויפרבתתינמצאואלומיםים.מימהרכבהשוניםנמוכים

החוף.מישורארוךלכלמרכזיממליחוגרםומהווים

 60,000mg/lשללכלרוניותהמגיעיםימי Na/Clיחסיבעלימלוחיםמים- IVקבוצה ) 4 (
עזה.ברצועת Dהעמוקהאקוויפרלתתהמוגבליםהתיכון),היםמיממליחותשלוש(פי

בדרוםשקמהמאזורהפן-הביניבאזורמשתרעים ) 111(קבוצההמלוחים-כלןרידים caההמים

יחסים . 1 1לקבוצהמעלאומזרחיתתמידונמצאים , Bו- Aאקוויפרבתתיבצפוןקיסריהועד

המלחהושלביהתקדמות,מקור,לזיהויתפעוליככליהכימיבהרבכשימושמאפשריםאלומרחביים

החוף.אקוויפרשלהמערבייםהשולייםבארותשל

מיביןקטיוניםחלוףשלכמוצרהמעברבאזורהמלוחיםהמיםהרבכאתהסבירוקודמיםמחקרים

 caכימיהרכבעםמלוחיםמיםגוףקיוםעלמצביעהנוכחיהמחקרבחתך.לחרסיותהתיכוןהים
אינהזוגבוההמליחותהתיכון.היםממיגבוההמליחותבעלינמוכים Na/Clויחסיכלורידי

קטיונים.חילוףתהליכישלמוצרלהייתיכולה

הנמצאותמתמלחיתהכימיבאיפייםשוניםהביניהפןבאיזיר ) 111 (קביצהשלהמליחיםהמים

בימתבסבחיתתמלחיתלהרכבהדמיין.לאירבישראלבתת-הקרקעעמיקיתגיאיליגיותבשכבות

חיפיותז iלגוניבשוליסבחותיצירתבתהליךניצרי-כלירידיים caההמיםכימיצעברדוןיל
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ההווצחתבשלביהגלציאלבתקופותהתיכוןהיממימפלסירידתבזמןביוזויללימתהדומות

הבאימ:

אבפורסייממירנלימושקיעתהליסשקיעתלתחומגבוהותאדוילדרגותקדומימיממיאידוי ) 1 (

השאריתית.בתמלחת Na/Clביחסילירידהגרמההליסשקיעתוהליס.גבסארוגניס,כמו

נמוכימ. B/CIו- Li/Cl ,Br/Clליחסישגרמושספונותמלעווימלחימהמסת ) 2 (

במגנזיומ,לדלדולשגרמוספיחה)דולומיסיזציה,סולפאס,(חיזורמוקדמימדיאגנזהתהליכי ) 3 (

בקלציוס.והעשרהואשלגןסולפאס

הקרקע.בתתאוהשסחפניעלימיימכימיימיחסימבעלימלוחיממימעמרעבוב ) 3 (

יחסיעלהשפיעלאכמעסזהתהליךמתוקימ.תהוממיעמומיהולהאקוויפרבסלעינדידה ) 4 (

המקורית.התמלחתשלהיונימ

עמהחוףבאקוויפרשונימאקוויפרבתתי ) IVו- 111(קבוצותמלוחיממימגופימספיקיומ

לגונותביצירתלוותההכורכרסלעיוהרבדתהתפתחותכימלמדבביהמביכרימכימיימהבדלימ

הארץ.חופילאורךחופיות

התיכוןהימלמיהמתוקימהתהוממיביןישירקשרמציעימהקימימההידרולוגימהמודלימ

במנגונןשונצרהנוספתמלוחיממימקבוצתקיומעלמצביעהבוכחיהמחקרהחוף.באקוויפר

בבתפיסהמסויימיממרניביסלשנותצורךשישהיאזוקבוצהקיומשלהמשמעותשונה.

האקוויפרשלהמערביימבשןליימתהוממיהמלחתהחוף.אקוויפרשלהמקובלתההידרולוגית

מלוחיממזמהשפעתשלתוצרגמאסכיקבועה,מליחותעמבלבדיממיחדירתשלתוצראינה

רחבימ.ןצפיפויותמליחויותבסווחיהמתבסאימשונימכימיימהרבכימבעלי
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התיכוו:היםאנובקרקעיתות nותמלאינטרסטיציאליםמים

המסיניאןמתקופתעתיקותות nתמלשרידי

 2א.סטרינסקי "א.וננוש

ירושליםהמים,נציבותההיזחלןני,'.השרות

ירושליםהעבוית,האוניבוסיטהלניאולןניה,המחלקה . 2

פי , g/l 200שללכלררינירתהמגיעיםמלרחיםאינסרססיציאליםבמיםמאופייןהתיכרןהיםאגן

 Deep Seaפרוייקסקחחיבמסגרתנדנמראינסרססיציאליםהמים .התיכרןהיםשלמזרעשר

Drilling Project שלסדימנסיםדרדמי 580שללערמקעדשחדרוהקידוחיםגלעינימתרד

ניתוחעליון.מיוקןמגילאבפוריסייםלסדימנסיםועדפלירקן-פלייססרקן,מגילוחרסירתחורארים

עיקריים:מיםסיפוסיעלמצביעהכימיהרהכב

שינרייםרעברוהחרסיתיבחתדשנכלארתיכרןיםמי-ימיים Na/Clריחסימליחרתבעלזמים ) 1 (

קלים.דיאננסיים

תמלחרתשרידי-ים)(מי-0.86מנמוד Na/Clרבעליהתיכוןיםממיבגוההמליחותעםמים ) 2 (

אבפוריסייםבסדימנסיםונלכדוהמסיניאןמתקופתהחלהתיכוןהיםייבושבתקרפתשנרצרו

שקיעתבגרהה,אידוידרגתעלמעידהמסיניאןמתקופתהמקיריותהתמלחיתהרבכוחרסיתיימ.

יותר.מאוחריםבשלביםשונצרוכלורידיות Caתמלחותעמוערבובאבפורסיים,מינרלים

מלחגופישהמסומימהםאלה . Na/Cl=lבעליהתיכוןיםממיבגוההמליחותעםמימ ) 3 (

התיכון.הימבקרקעית

עלמלמדיםהשונותהאינטרססיציאליםהמיםקבוצותשלהכימיובהרכבבמליחותהשינויים

ואשלגןסולפאטבמגנזיומ,דלדוללעומתבתת-הקרקע.תמלחותהמאפיינימדיאננטייםתהליכימ

חרסיות.עלוספיחהסולפאט,חיזורדולומיטיזציה,לתהליכיעדותבקלציום,העשרהקיימת

מתנהגימ ) 1(קבוצהתיכוןהיםבמישמקורמהאינסרססיציאליםבמימונתרןכלורזאתלעומת

אתמאפיין-כלוירדי Caהרכבחרסית.מינרליעםיונימחילרףעלמעידימואינםקרנסרבטיביבארפן

כזהלהרכבישרבהחשיבותלפיכד,הארץ.כדררפניעלהמלוחיםהתהרםמישלהמכריעררבם

מימהרוצררתבמנגנרןהראשרןהשלבעלמצביעהראכיהתיכוןביםהאינסרססיציאליםבמימ

הקרקע.בתתאחריםבמקימותהנמצאיממלוחים

תמלחיתהמכילימסקסונימשקעיםהתיכוןהיםקרקעיתבמזרחגםהתגלוהאחרונותבשנים

עיקריימ:סיפוסימשניעלמצביעאליתמלחותשלהכלמלההרכבנלתיח .) g/l 200כ-(כלירלד

הרכבסירו).(אגןימממינמוכימ Li/CIו- B/Cl ,Br/Clויחסי , Na/CI=lיחסבעלותתמלחות ) 1 (
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הפעילותעקבהתיכוןהימלמישנחשפוהמסיניאןמגילאבפורטיימסלעימהמסתעלמעייזה

סירו).(אגןהטקסונית

ימממיגבוהימומעטדומימ Li/CIו- B/CI ,Br/CIןיחסי , Na/CI=O . 78יחסבעלותתמלחות ) 2 (

שנכלאועתיקותתמלחותשרידישלערבובעלמעידזההרכבןסקירוקו).אוסטרו,בנוק,(אגנימ

שהמסויממיעמאינסרססיציאלימ)מימשל 2(טיפוסהמסיניאןמגילאבפורסיימבסדימנטימ

המסיביאז,בזמושנוצרובתמלחותרווימהתיכוןהימבקרקעיתוהסדימנטיממאחר .הליס

שרידילהמצאותגורמימהסקסונימבשקעימימומיתמלחתשלפן-ביניויצירתחשיפתמ

 .הנוכחיהתיכוןהימבקרקעיתשנהמליון Sכ-בנותתמלחות

75 



 .1992השנתי,כהנסהירשאליתהגיואלןגיתחהרבה

בערד·קדוםביזל)(תחמוצתאוקרהמברה

א.זהר

ירושליםהגיאולוגי,המכון

באיזןרהמצויותברזליותמינרליזציהותפעותהוצוגבאילת 1990בשנתהגיאולןגיתהחברהבכנס

אלהמינרליזציהמאופקיאחדהסנוני.בחתךמהםשלושהשונים.ססרסיגרפייםבאופקיםערד

הברזליתהמינרליזציהמישש.תצורתשלהמסיביהצורפרסבתוךברקציוזיצןרבשכבתמופיע

שבשבכה.הסלעעיקראתהמרכיביםהצוךחצץשבריביןוחלליםסדקיםכמילוימופיעה

הסלעבתוךכחציבהרקאותםלהסבירשניתןזובשכבהחלליםישערדבאיזורמקומותבמספר

כנראההםמקוםבקרבתהמצוייםהשפכיםהאוקרה.הפקתלהיותיכולההיחידהמסרתהאשר

בצורתנעשתההכריההצןר.מחצץהאוקרההפרדתלאחרבמקוםשנשארה(סיילינג)הפסןלת

ותעלתיישובשרידיישהחציבהמאתריבאחדהגג.לתמיכתביניהםומחלצהתאיםשלחציבה

באתר.העובדיםמנוריכמקוםשימשאוליאשרליישןבשהובילהמים

בסביבההיססורייםאתריםשקישטולאמניםאוקרהלאספקתשימשזהשמקורלהניחסביר

 .יותררחוקיםאתריםואףערדתלמצדה,כוגןהקרובה
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המשןלשהקשי-העיבהןקןנגלןמרטפאיונחלנקיית,נחל

י.אבני ,.גבר ,.עזילברמן

ירושליםהגיאןלוגי,המכןז

לעלןמצרפןהערבהבשוללוסופיבמלשרשתחילתובנגבביותרהגדולהקניוןבתוךזורםנקרותנחל

רק(שהתפתחעילינקרותנחלרמון,מכתשאתוכוללקטןזהקניוןשלהניקוזאגןיהב.

אתלהסביריכוליםאינםהונכחיהניקוזאגןשלהממדיםוהמישר. ) 1991דוהבפלייסטוקן-בן

ניקוז.אגןוחסרכמעטמישר)נחל(המכונההדרומישחלקוהקניוןשלגודלו

שםכרמםאגןעדהדרומיתהערבהלעמקבמקביללצפוןזירםהנגב,בנחליהגדולשהואפארןנחל

נראהזהזרימהמסלולהצפונית.לערבהפארןשברלאורךוזורםלמזרחחדהתפניתעושההוא

ממזרח.עמוקניקוזבסיסאללקרבתובהתחשבמוזר

ופרומובן-תוךידיעלהוגדרמוקדם,-פלייסטוקןפליוקןהמשוערשגילוהערבהקונגלומרט

הדרומלבנבג ) Garfunkel and Horowitz ,(1966ידיעלוזוהההערבהבשולי ) 1957 (

אל-עריש.נחלאללמערבשהתנקזהמישרלקונגלומרטלדעתםקדםהואשםובמישר,

נקריתונחלפארןנחלשלהניקוזמערכותביןהמורפולונייםהיחסיםנבדקוהנוכחיתבעבודה

קונגלורמסעםבעברזוההשחלקםהדרומיבנבגפלוביאלייםסדימנטיםשלשוניםחתכיםונלמדו

 .המישרקונגלומרטעםוחלקםהערבה

הן:זהממחקרהעיקריותהמסקנות

הקדום.פארןנחלשלהצפוניהמשכוהנונקרותנחלשלהקניון .ן

בחלשלהניקיזאגודרךבמערבכונתילהממשוריהמשתרעיםהפלוביאלייםהסדימנסיםכל . 2

הניקזובאגןששקעסדימנטרירצףשלשרידיםמהוויםהנקרות,וקניוןהמישרכרכום,גרבןפארן,

סידמנטלםעםבחליפיןגסיםפלוביאלייםסדימנטיםמכילהזאתיחידההקדום.פארןנחלשל

הרעבה.תצורתשתקראאחתביחידההאלההסדימנטיםכלאתלכלול,מוצעלפיכךאנמיים.

לאגןנכנסהנחלמסר.מאהעלעולהשעוביוחתךכרכוםבגרבןהשקיעהקדוםפארונחל . 3

כרכוםלרגבןפארןנחלנכנסרדכוהנוכחיהמפערצוריעז.להרכרכוםהרביןשהשתרערחבבעמק

הערבה.תצורתלהרברתמאוחרהרנצוריעז,להרממזרח

הרבדתלאחרנוצרהבקבוק""צווארדרךלערבהכרכוםמאנןפארונחלשלהנוכחיהמוצא . 4

הערבה.תצורת

מצוקלרנליאתשנלקזנחלעםפארןנחלאפיקשלהמפגשבאזורנוצרהמישרשלהעמק . 5
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שונתקלאחרבושהושקעוצעירימסדימנטימידיעלבמישרכיוממכרסההערבהתצורתעריף.

לאורךהמישרשלמזרחיימהצפוןבשוליימהחשוף ,'מ-60כשעוביופלוביאליחתךפארן.מנחל

זה.באגןשהצטרבהערבהתצורתשלמהחתךחלקרקמייצגטרשימ,נחלתוואי

ידיעלהרזומיהנגבכלנוקזהערבהתצורתשקעהבהשבתקופהכךעלמצביעימהממצאימ

אתעיצבהזאתמערכתלה.ובמקבילהרדומיתלערבהממערבלצפון,שזרמהאחתניקוזמערכת

שלהזרימהתוואיורמון.בדדקמירשולילאורךנקרות,ברמתעמוקקניוןויצרהפארןמישורי

שלהטופוגראפישהמבנהאפשרותמעלההצפונית,לערבהשהתנקזהקדומפארןנחלמערכת

קיימ.היהלאהרדומיהערבהשעמקויתכןמהונכחישונההיההדרומיהבגנ
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הפרמן-טריאסיבחתיממןחזריםפליאוזואייםןגרפטוליטיםכיטינוזואים

ראשןנותתןצאןתהפליאןגיאןגופית:ןמשמעותםבישראל

 2ג.גבירצמן , 2ט.ויטנרור , 2פ.הירש , 2י.עשתי 1כ.זסלבטקי

רמוןמצפהרמון,מדעמרכז , 1

ירושליםהגיאולוגי,המכון . 2

(כיטיונזואימ,וסילוראורדוביקשגילממאובנימשלמציאותמעלחדשמידעמציגהונכחיהמחקר

שסלעיממכיווןבנבג.קדוחימבמספרוטריאספרממגילבשכבותגרפטוליט)ושבריאקריטרקימ

בפרמ-טריאסהובלואלהמאובנימכימניחימאנובישראל,מצויימאינמאורדוביק-סילורמגיל

העליוןהפליאוזיאיקוןבמשןכימורהפליאוגיאוגרפישיחזוריותר.רחוקיםפליאוזואיימממחשופימ

רצועהלאורןחשופימהיוהתיכוןבמזרחוסילוראורדוביקמגילסלעימהתחתון,והמזוזואיקון

הצפינימהנבגקילומרטימ 350-700שלבמרחקלמצרלמ,סעודיה,דרןמסוריה,העוברתקשתית

) 1988 . (Weissbrod & Gvirtzman . 

 , 2קטןמכתש , 8זוהר , 1(פלשתקדוחימ-4בהפרמו-טריאסיהאינטרוולשלראשוניתבבדיקה

הבאות:מהקבוצותהממוחזרימהמאובנימלראשונההתגלו ,)יתמרורצוק
. Chitinozoa: Desmochitina sp .. D. minor. D. a.fT. bohemica. D. aff * 

bulla. Ancyrochitina aff. cornigera. Lagenochiti11a aff. esthonica. L. ex 
gr. deunffi. L. ex gr. prussica. Parachitina ex gr. curvata. Rhabdochitina 

. sp .. Fungochitina sp .. Conochitina sp .. and C. aff. micracanta 

.. Polychaeta (ScolecodontaJ: Mochtiel1a sp .. Kielanoprion sp * 
. Leptoprion sp .. Kettnerites sp 

. Graptoloidea: Didymograptus sp '" 
תצורתשלהתחתוובחלקערקוב,תצורתשלהעליוןבחלקנמצאהממוחזרהאורגניהחומררוב

גדולותכמויותזוהובוקודממחקרלתוצאותתואמזהממצאפרמ-טריאס.לגבולקרובאוימין,

היאטוסשלקיומןבדברבטענהותומן ) 1990(עשת,פרמ-טריאסבגבולממוחזראורגניחומרשל

האורגניהחומךבאחוזבשינויימנעזרומחקריממספר.בעבר, ) Hirsch . 1976 (בגבול

אלהמחקירמ ,) 1988וחבריו,(עשתסדימנטרייממחזורימזיהויהמאפשךלמודלכבסיסהממוחזר

טקסונומי,פירוטוחסרולמדי,כלליימהיו

פרמו-טריאסיימבחתכימהממוחזרימהמאובנימשלמחודשתהערכהמציגהנוכחיהמחקר

וגרפטוליטים,אקריטרקימכיטינוזואימ,שלוסוגיממינימלהגדרתהובילהזוהערכהבישראל,

מחזוירמזיהוישלהקיימהמודלשיפורמאפשרימהממצאימבישראל.כהעדידועימהיושלא

והתמונההגיאולוגיתההיסטוריהלהבהרתותורמיממ,ממוחזרימארבנימבעזרתסדימנטריימ

 .והטריאסהפרמבזמןהאזוריתהפליארגיאוגרפית
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בישראלהגשםמיחומציות

א.בץ ,.אסטריכסקי ,.בחרית

ירושליםהעברית,האוניבסריטהלגיאולוגיה,המחלקה

 , 1982/83 , 1981/82הידרולוגיותעונות 5במשךנשממידוגמאות-600כנאספוזהבמחקר

 . HC03. S04. Cl. Sr) •כימיוהרכב pHל-נבדקוהמדגמימ . 1989/90 , 1988/89 , 1983/84

) Ca. Mg. K. Na. N03 שהוגדרומ,וגרפייגיאאזורימששהפניעלמפוזרותהדגימהתחנות

השנתיתהמשקעיםכמותמפת ) 3 (ו-הרוחבקו ) 2 (התיכוןמהימהמרחק ) 1 (לפי:

 .-1961 1990לשנימהממוצעת

לגשמימ ) 7.6חציוני pH (הארץבדרומבסיסייםגשמימבין pHב-הדרגתישינויקיימ

שלחלקוולעלית Caה-ריכוזילירידתבהתאמה ,) 5.3בגולןחציוני pH (בצפוןיותרחמוצימ

מןהדגימהאיזורמרחקאתתואמ pHה-גרדיאנט .) nss (ימיתהלאבפרקציה-S04ה

הארץבצפוןיורדימ ) pH > 5.6 (החמוצימהגשמימרובזולמגמהבהתאמבדחמ.המידבריות

 .) 1(ציוךחמוץגשמנמצאלאשבע)לבאר(דרומיתשבדרומבזמובוגלן) 60ס-6;(כ

הנגזרות HN03ו- H2S04חומצותהןהגשמבמי H +שלהעיקריימהנושאימ

ומקורןבאטמוספירהמימעמריאקציהשעברו ) NOx . S02 (וחנקןגופריתמתחמוצות

כתורמימלשמשיכולימטבעיימשמקורותלמרותזאת,אנטרופוגנית.בפעילותהעיקרי

 .) dymethyl 5ulfide) (CH3)2Sבחימצוןשמקורו H2S04בעיקרחומצות,שלחשובימ

קיימ .) S042-+N03-)n55או S04-2 1155ל- H +ביןמתאםנמצאלאהחמוצימבגשמימ

כתוצאהכנראה ,) nss (הסולפטלריכוזי ) ns5 (והקלציומהמימןריכוזיסכומביןחיובימתאמ

זהמתאמ .-H2S04ו ) Cac 03(בעיקרקרבונטיממינרלימביןבתגובההחומציותמניטרול

הריאקציות:הן pHה-ערכיאתשמכתיבהעיקריהתהליךכימלמד

CaC03 + H2S04 HCa2+ + S042- + H20 + C02 

H2S04 H 2H+ + S042-

האבקלכמותיחסיתזניחהנקודתיימ,אומקומיימאנטרופוגניימ,מקורותשלשהשפעתםונראה

באזור.
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 ) 1 (עיקריים:מצבים 2עלמלמדיםשונימ,באזוריםשנדגמוסינכרוניים,בגשמים pHערכי

מקורשלהשפעהעלהמעידהשונימ,באזורימ ) 8-4.5(בתחומדומה pHבעליגשמארועי

הסיבהצפון.כלפימדרוםובגוהימהאזורימ,ביןשונים pHה-ערכיבהמגשםארועי ) 2 (מרוחק;

קרבונטי.אבקבתוספתהיא
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י 992השתני,הכנסהירשאליתהגילוארגיתחהרבה

רמיזבמכתשבדייקיסאלטיציהתהליכישלומינולוגיפליאומגנטימחקי

 3ח.ריןא.י,אילון , 2קולודניי.נ,גי,טויטש

יחשליםהגיאולוגי,,.המכון

ירושליםהעברית,האוניברסיטהלגיאןלוגיה,המחלקה . 2

חולוןוגיאופיסיקה,נפטלמחקירהמכןו . 3

בסלעיםמ"ש) 125-140 (תחתוןקרסיקוןמגילוסרכיסייםבזלתייםדייקיםחחריםרמוןבמכתש

המורכבתארדון,בתצורתחדוריםהדייקיםנחשפיםארדוובנחלויורא.סריאסמגילסדימנסריים

לשחזרהיאהמחקרומסרתשונותבדרגותאלסרציהעברוהדייקיםופצלים.קרבונסיםמחלופי

יותרמאוחריםתהליכיםוביןהדייקלחדירתסמוךשחלותהליכיםביןלרב.דילהארועים,סדראת

האלסרציה.תהליכיסמרפסורתאתולאפיין

הסלעיםמוחלפים.ושוליוסרישמרכזובזלתידייקבתוךבוצעההפליאומגנסילמחקרהדגימה

ו/אוהחלפהתוצרישהםלמינרליםהאפייניתבינוניתקוארזיביותעםיציבמגנוסמראים

השדהכווןשלחזק over printמראותמהדוגמאותחלקסיסניום.המכילותברזלתחמוצית

לכווןמתאיםהדוגמאותכלשלהיציבהוקסורבינונית.קוארזיביותעלכןגםהמצביעדברהונחכי,

שלהקרסיקונימהקוסבשנגזרכפי ,) 1(סבלההתחתוןבקרסיקוןישראללדרוםהצפויהמגנו.ס

היציב.הארפיקאיהלוח

מייצגתדוגמאבנדקההאלסרציהבתהליךןמקןמםהמגנסייםהמירנליםמאסףאתלאפייןמנתעל

הסריבסלעהבצרמינרליכי.נמצא ) SEM (סורקאלקסרןנימיקרןסקופבאמצעותכלאתרשל

האלסרציהבתהליךאשר ,) 1:1הוא Fe:Ti(יחסאילמניסבעיקרברזל-סיסניןם.תחמוצותהם

בגבישיגםלהבחיןנתןהמוחלףבסלעסיסניום.ושלברזלשלנפרדותלתחמוצותהתפרקן

הםאלובצרמינרלירחב.בסווחמשתנים Fe:Tiיחסיעםאןתיגנייםברזל-סיסניוםתחמוצות

אותיגניותפאזותעםקוגנסיתגדליםהאותיגנייםהמגנוסונשאיהמינרליםבסלע.המגונסונשאי

שהגתיסומכאן AFה-בשיסתהמגנוסכלאתמאבדהסלעחרסית.ומינרליקלציסבעיקראחרות

הסלע.למגנוסזה,במקרהתירם,לאיותרמאוחרכגדילהמיפיע

מאדסמוךתחתון,בקרסיקוןהחלהאלסרציהמתהליכינכבדחלקכימעידשהתקבלהמגנוסכוון

הדייק.קרורלאחריותרמאוחרנםנמשכוהאלסרציהתהליכיהדייק.לחדירת

ראשיניית)(תוצאותפליאימגנסייםנתונים- 1סבלה
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Site N ) Direction (Decjlnc K a.95 Remarks 

BHl 5 340.8/7.8 144.2 7.2 The freshest rock 
BH2a 4 348.5/13.3 348.5 5.7 
BH2b 5 342.8/26.8 571.7 3.6 
BH3 3 339.0/28.0 519.6 6.6 
BH4 4 353.7/21.5 997.2 3.4 The most altered rock 

Mean 5 345.0/19.6 76.0 9.9 

28 S.Israel 340.1/11.7 13.3 7.3 ) 1988 ( n & Baer סR

Expected 331:t12/8:t24 . Calculated for L 
Cret. in Makhtesh 
Ramon 

N = number of samples : K = precision parmeter 

a.95 = radius of 95% confidence (in degrees) 
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 1992הוטנתי.הכנסהארשיליתהגילואוגיתחהרבה

לידלאחרונהשנוצרבחוףלסדימנטיפןת nתמלביואינטרקציהתהליכי

המלחים

 ,, 3ד.רונן 2י.,לוימ.ימנריץי.י,יחיאלי

וחובותלמדע,ויצמןמכוןהאנרגיה,וחקרהסביבהלמדעי.מחלקהר

ירושליסהגיאולןני,המכון • 2

ירושליסההידרולוגי,השירותמחקר,מחלקת . 3

האחרוונת)השנימ 20במשךבשנהמ' 0.5מ-למעלהשל(בקצבהמלחיממפלסירידתבעקבות

בסדימנסימשנעשהראשונימחקרהמלח.למשלהחדשחופואתהמרכיבימסדימנסימנחשפימ

תמיסותישנןכיהראהחוי,הבלתיהחתךשלהעליונימס"מבעשרותרקוהתמקדאלו

במסגרת .) 1985(שתקאי,החוףלאורךרסובימבכתמיםהמופיעימהמלחימממישונימבהרכבימ

שחלקממסרימ , 12ן- 10,6שללעומקצאליםנחלמניפתבאזורקידוחימנקדחוהנוכחיהמחקר

האינסרססציאלימבמימהחלימהשנוייםאתללמודאפשרןאלוקידוחימתהומ.למיעדהגיע

והתאדות.שסיפה-עיקריימתהליכיממשניכתוצאהרוויהבלתיהאזורשל

לירידתגרםהשסיפהתהליךשנימ,-10מפחותלפנישנחשףהמים,לקוקרובבאזורכינמצא

ימשללזהמאודדומהנשארהכימיהרכבמכאשרהמלחיממישלמזילכחציהמיממליחות

באזרר .) 0.27-המלחלימבדימה • 0.28הממ' 0.2-4מעימקיםבתמלחות NajCl.(יחסיהמלח

התמיסותזהבאזורירתר.רבההיתההשטיפהשנה. 30כ-לפנישנחשףהמימ,מקויותרמרוחק

המלחימשלמזרבהרבהנמיכהבמליחותהינןהחתךשלהתחתיןבחלקהאינטרססיציאליות

שבוהמלחימלעומת .'מ 1.2בעומק 1200ל-עדמ' 3בעומק meq.jl 500שלכלור(מריכוז

 NajCl=O . 42 (המלחימשלמזהשוניםהיונימיחסיגמ .) meq.jl 6000כ-הואהכלורריכוז
 10ו- 12של(בעומקיותרהעמוקימבקידוחימגמניכרהשטיפהתהליךהמלח).בימ 0.27לעימת

מליחותאתקובעתההידראולית)במוליכותבשונות(המבוטאתהליטילוגיתהשונותבהמ .)'מ

מליחות )'מ 0-0.2(עומקהחתךשלהעליוןבחלקהתמיסיתהאזורימבכלרווי.הלאבאזורהמימ

כדוגמתמרוכזותתמלחותויוצרתמלחימלהשקעתגורמתאשרמהתאדותכתוצאהמאוד

 0.1-הינמ NajClויחסיל jג 340ל-מגיעהכלור(ריכוזהמלחיממפעלישלהקצהתמלחות

0.06 (. 

 .הליסגמנמצאהשסחלפניוקרובהחתךאורךלכלבדוגמאותגבסנמצאבמיקרוסקופבבחינה

יתררוויתהראוהעליוןמהחלקתמלחותגבס.לגביביתררוויותהחתייבכלשהתמלחות,נמצא

להליט.גמ
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 1992השנתי.הכנסהירשאליתהגיאולוגיתחהרבה

התחתוונחלקוהתאדות.שטיפהעלמלמדיםומימן)(חמצןהיציביםהאיזוטופיםפרופיליגם

מטאוריםלמיםדומיםאיזוטופיםערכיםנעלימיםנמצאוהחתךשלהשטוף )'מךל-(מתחת

) 5%O ,OIP-25%o ()כ-o18 מתוקים).תהוםומישטפונותגשם,מישללערכים,נדימה
ידיעלנעשתהשהשטיפהכךעלמלמדתאלומתוקיםנמיםטריטיוםכלל,נרזךשנמצא,העובדה

מי) 0-0.2 (העליוןנחלקשנה). 50מ-פחותלפניהקרקעלתת(שנכנסוצעיריםיחסיתמים

 .) 0ך r 8כ:() S%o (חיונייםאיזוטופייםנערכיםשנכרתההתאדותהשפעתבעיקרמורגשת
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פימבןאידלייםביזלייםסןלפידיםשלןהאנטןמיההמןרפןלןגיה

ימייםןבסדימנטיםבפןימינפרים

 2א.קרבציוק ,'.וינקו

אביברמתתל-אביב,,אוניברסיטתפלנטרייםולמדעיםלניאופיסיקההחונ .ך

בריה"מאודסה,אוניברסיטתןלניאונרפיה,לניאןלוניההמחלקה . 2

המתרחשותשכיחותהיותרהתופעותמוכאחתידועהאוטיגנייםסולפידיםשליצירתם

היבשת.מדףפניועלהאוקיאונסקרקעיתעלבסידמנטים

האזובי.והיםהכספיהיםהשחור,היםמתוךאםוסלעיפורמינפריםנדנמוזהמחקרבמהלך

שלספקטרוסקופיהרדיוגרפיה,סורק,אלקטרוניבמיקרוסקופשימושכללוהמינרלוניותהאנליזות

וספקטרוכימיה.אינפרא-אדום

פרמבואידיליתצורהידיעלכלל,בדןומאופיינת,האוטיננייםהסולפידיםשלהמורפולוניה

זעירים.בגישיםשלכדורייםצביריםהמכיליםפוליקריסטלינייםמאוגגטיםהמורכבת

הבאה:לחלוקהניתנתהךפמבואידליתהמורפולוניה

אשכןלות,רוצתיידועלמ"מ, 0 .' 0.25-בתחוםגודלידיעלמאןפיינית-סופרפרמבואידיותו.

קוביות.ודמוייחרוטים

מ"מ. 0.3שלקבועגודלידיעלמאופיינים-כדורייםנופים . 2

 . m ~ 1-2בתחוםגודלידיעלמאופיינת-ראשוניתגלובולריות . 3

בגוההשכיחותםכיאםבמאובניהם,גםכמוחייםבפורמיניפריםמתרחשיםהסולפידיזציהתהליכי

המאובנים.בקבוצתיותר

שיעורקבוע.באופןסולפידיזציהתהליכישעובריםכמינמצאונפרהפורמיטיפוסישני

יותר.אףולעיתים 2-50%בתחוםנעבהםהסולפידיזציה

תום.עדהובררוטרםובפורמינפריםימייםבסדימנטיםסולפידיזציהלתהליכיהסיבות

אורגניחומרתחילהעוברבהםכימייםבתהליכיםקשורההתופעהכיסבוריםמסויימיםחוקרים

בדיפוזיההמשכוסולפטים,מחזרותבקטריותידיעלאנאירובייםבתנאיםמטבוליזםשלתהליך

גופרית.שלויצירהברזלייםמינרליםשלוריאקציהבריכוזובסופוהסדימנטאלסולפטשל

שלנמוךשעורידיעלהמאופייניםבאזוריםנמצאומסולפדיםפורמינפרייםשלבגוהיםריכוזים

חמצו·

 .סביבתיבזיהוםהנגועיםלאזוריםאינדיקציהמהוויםאלופורמינפריםכיהיאההנחה
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לגילוישיטההידרוקרנונים;לדליפתאפשריכאינדיקטורמיקרופאונה

נפט?מלכודות

ע..,פלכסרוינקו

אביברמתתל-אביב,אוניברסיטתפלנטריים,ולמדעיםלגיאופיסיקההחוג

דלתת-הנילוס,(סואץ,התיכוןבמזרחניאוגנייםבסדימנסיםמצויותוגאזנפסשלנכבדותכמויות

חיפויכסלעיכןכמומשמשיםהסקיה)(חבורתניאוגנייםסדימנסיםחצבה).תצורתשקמה,שדה

הידרוקרובנים.שלסבעייםלמאגרים

באמצעיתלהצביעיכוליםאלהבסדימנסיםבשפעהמצוייםאוססרקודיםוגםודומהפורמיניפרים

שיפורלחילופיןאוהשלדונווןדפורמציההקדומה.ההשקעהבסביבתשינוייםעלבשלדשיוניים

 .האורגניזמיםחייבזמןהיךךוקרבוניםדליפתעלמצביעיםבמיוח,דועבהגדולושלדבאורנמנסציה

 ) Phleger. 1960; Ph1eger & Walton. 1950; Zenkewich .שוניםמחקרים

אונפס-עתיקותממלכודיתדלףאושמן"מ"פצלישנסחסהאורגנישהחומרסוענים ) 1963

התת-הססרוקסורההזאת.למיקרופאונהמזוןשימשהאורגניזמיםלחייבו-זמניתשנוצרוכאלה

המבנהניאוסקסוניים.מתהליכיםכתוצאהמתרוממתהשחורהיםמערבבצפוןגוליציןשלימית

בשלדיחותמהמשאירההדליפההשחור.היםלמימיהידרוקרבוניםהדולפתנפסמלכודתמכיל

הניאוגניתבמיקרופאונהיעסוקבעולםהידעעלמתבסס,אשךבישראלהמחקרהמיקרופאונה.

מבחניםמאספים,השל,דמבנהכמושוניםהיבסיםעלדגששימתתוךבבחרימ,באזורים

הניאוגן·בזמןשהתפתחוכאלהאוקדומותמלכודותעללהצביעיהיהוניתןיתכןסססיססיים.
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וחולחלוקיםשלנרופתבטקסטורתובזמןבמרחבשינוייס

 2א.,ריד '.י,לחן '.ייצחק

שבעבארבגנב,בן-גוריוןאובנרסיטתלגיאןנרפיה,המחלקה •ד

לונדוןאוניברסיטתקולני,ביקרבקלניאונרפיה,המחלקה • 2

בננתהכןלשםצחיח.באזירבנחלהגרופתטקסוטרתשלובזמןברמחבהשרבימהולבחוןמטרחרב

מפריעבאיןחגמתזומערכתהצפוני.שבבגנתיירבנחלגרופתספיקתשלרציפהלמדידהמערכת

אירוע.בכלהאפיקבתשתיתהנעהסחףאת

פחסותשמונהנדגמיאירועמכלגרופת.מסיעיזרימהאירויעחמישהנדגמי 1991בשנת

הרוחבבחתןנקוחתבשלשהונדגמהנמדדההוגופתבמלכודת.שהצטברהגריפתשלשיית-עיבי

מ"מ. 0.25-50לתחיםיבשהטקסטירליתאנליזהביצעההגריפתבדיגמאותהאפיק.של

5סס , D90 ,Dsכגו(סטאטיסטייםפרמטריםבנפר.דונשקלונמדחביותרהגדוליםהחלוקים

מהטצרבןת.ההתפלגויותמתוךחושבוסימטריה,ומקדםמיוןמקדםממוצע,

לחחבהגרופתבקטסוטרתרבהבדלקייםלאכימעלההפרמטריםניתוחשלראשוניתבחינה

 ) near equalןחושכמעטקייםכללהסיקניתןלכן,המים.בספיקתעלייהעםלאוגםהאפיק
) mobility כולללאאךהשוניםלגדליההגרופתבתנועתDmax . מודגמתהנלווהבאיור

מייצגתהנדגמתהגריפתכילצייןראוי . 1991בבפרואר, Sה-לארועטקסטורליתכמעט-אחידות

מימידםחסרקירטיגזירהמאמץרעכיעמגוגר,גסתגרופתהסעתמבחינתבירבנייםזרימהתנאי

) critical dimensionless shear stress ( 1- 2.5בתחום • 

ע"יהמורפדים )' flats '(דקהוטקסטורהמתוןשפועבעלינרחביםקטעיםישנםיתירנחלבאפיק

רגופתשלנכרתתנועההיתההזירמהבאחעיגסה.וטקסטורהתלולשפועבעליקצריםקטעים

דק bed material availability) (תשתיתסחףזמינותהשטוחים.הקטיעםומתוךאל

הטקסטורלית.האחידותאתלהסביריכולים flatSה-מקטעימגבלתבלתיגרגר

sa 
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באשדודהדלקמתקנלבאתרבדלקהחוףאקייפרזיהום

י.כנפי

המימנציבית

ממשיוכתוכנראהבעבר,התרחשובהםאתריםששהבארץאותרוהיוםועד 1984שנתמאז

החוף:באקוירפנמצאיםהללומהאתריםארבעהמתמשכות.דלקדליפותהיום,עדלהתרחש

בחיפההזיקוקבית-חיפהבמרפץאחדאשחהופי-גלילותבאשדודהזיקוקביתתל-ונף,חצור,

שלבעדשהוהצסבררוויהבלתיהחתךאתזיהםהדלקהללו,המקרלםבכלח.דברמתוהחמישי

 .התהוםמלפנלעלחופשידלק

עדמצוירכםלאקידוחים 66נקדחובאשדו.דהזיקוקבביתנערכהכהעדביותרהמקיפההחקירה

אנליזותובצעומהאקויפר.מיםודוגמאותרוויהבלתימהחתךקרקעחגמאותונלקחותהוםלמי

אתלקבועאפשרוהללוהאנליזותוהמים.הקרקעבדוגמאותהפחמימניםוהרבבריכוזלבדיקת

 3נקדחואלוממצאיםסמךעלתהים.ובמירוויהבלתיבחתךבדלקהמזוהםהאזורשלהבגולות

הדלק.שכבתועוביהתהוםמימפלסישלמעקבבוצעובהםמצונריםניסורקידוחי

נקדחויבמהלוב Groundwater Technology. In .חברתידיעלסיכוניםסרקבוצעך 99ב-ך

חויהבלתיבחתךהמזהמיםהתפשסותלקביעתהסעהמודלהיפעלונספים.מצורכיםקידוחים 6

באזור.התהוםבמיתשתמשאשרהיזעלאוכלוסיתהבריאותיהסיכוןלקביעתומודלהתהוםובמי

והןרוויהבלתיבחתךהןדלקנמצאחנם SOOכ-שלבשטחהזיקוקביתבאתרכיעולהמהחקירה

חלווב-3000כשהםבנזןסוןך-30מלמעלהישהזיקוק,ביתבשסחבאקייפר,התהום.במי

(לפיחליבי 5הואשתיהבמיבנזןשלהמותרהמירביהריכוזכאשרהמפעל,שסחבכלבממוצע

עםביחדהבנזן,פעולה,שוםתנקטלאאםכיהראהההסעהמידל .) E.P.Aה-שלתקנים

היום.מזוהמיםשאינםבאקייפראחריםחלקיםויזהםהזרימהבמוזריונעאירחם,דלקמרכיבי

אתבחשבוןהלוקחאזוריהירזןלוגיפתרוןלהתוותהמיםנציבותהחליסהאלוממצאיםבעקבות

אשדוד.באזורהדלקמתקניקומפלקסכלשלהמזהמיםתרומת
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משואותעבורחדשניסוחמשוכנים:בתווכיםהדואלייםהשדותתוית

ומקסוולניוטוושלהתנועה

ד.לכנטל

אביברמתתל-אניב,אןניברסיטתפלנטריים,ולמדעיםלגיאופיסיקההחוג

החדשהניסוחמקסוול.ושלניוטוןשלהתנועהמשואיתעבורואחידחדשניסוחכאןנותניםאונ

אותיידיעלזמניתבומופעליםהשדותדואלי.באופןבאיםהשדותשבטבעהעובדהעלמבוסס

בשדותכולליםאנואותםהעיקרייםהרעיונותהשכבות.ביןהגבולותאתרציףעובריםוהםמקור

הגליםהפרדתכרגןומושגיםהדואליים,השדותמנתאוהעכבהכלומרהאימפדנס,-הםהדואליים

והמועברים.המוחזריםהשדותוכןויורדותעולותלאנרגיות

השדותאלקטרומגנטייםבגליםהחלקיק.ומהירותהלחץהינםהדואלייםהשדותבאקוסטיקה

להחשבכולםיכוליםהדואלייםהשדותהחשמלי.והשדההמגנטיהשדהכמובןהינםהדואליים

דיספרציהאודיסיפציהללאלנועיכוליםהאלקטרוניםבאלקטרןמגנטיותגרביטציה.כגלי

שלגודלבסדרהואהנעהחלקיקאקוסטואלסטיםגליםעבורגל.חתימותאוגליםכחבילות

כגוןיותרגדוליםמגופיםמורכביםגלכחתימתהנעיםהגופיםשלהמימדזםכבזדהבגלימולקולה.

זהההחלקיקיםמהירויותשדהשלהמהירותחבורשחוקמראזםאונשמימיים.גופיםאורקטות

מניחיםלורנץ-איינשטייןשבטרנספורמציתבעודאןלורנץ.-איינשטייןלטרנספורמצית

יסודלהנחתנזקקיםאנואיןהדואלייםהשדותשבתורתהרזקבועההאורשמהזרותיסודהנחת

זאת.

91 



 1992השנתי,הכנסהישראליתהגילואוגיתחהרבה

התיכוןהיםמזרחשלהןלוקניתפלאן-אןקינוגרפיה

ב.לוז

ירישליםהעברית,.האוניברסיטההארץבדיילמדעיהמבין

קצבבמקומותמהירה.הצסברותשלרצףמכילימהתיכוןהימממזרחסדימנסימגלעיני

שלבגוההפרדהבכושרשחזורמאפשרכזהגבוהקצבשנה. 1000במסרעלעולהההצסברות

שינויימשליהןגלובליימתהליכימשלהןלהבנהחשובכזהשחזורבאזור.הפלאואקינוגרפיה

איזוריימ.

שלהשקעההואההתקרחנותשיאאחריהתיכוןהיממזרחשלברקורדביותרהבולסהארוע

בכתוניימפורמיניפרימוהעדרזובשכבהאגרוניפחמןשלבגוההתכולהספרופליסית.כההשכבה

שלאיזוסופיםיסחיממדידיתשנה. 7000-9000לפניבאגןששררואנרוביימתנאימעלמצביעימ

אלנמוכהמליחותעבליימםאןמתוקיממימחדירתע"ינרגמואלושתנאיממתבררופחמןחמצן

המימראורורהאנכיאותהערבובאתשהאסהמימבעמודתצפיפויותמפלנרצוכדעקבהאגן.

היאהמןנוסנימהתחזקותעקבהמוגברתהנילוסששפיעתהואהיומהרווחההסברהעמוקימ.

השחורמהימנמוכהמליחותבעלימימשלמהירששסףיתכולחלופיןלתופעה.העקריהגורמ

 .בוספורוסמיצרשלהסףלעומקהגיעוהימפניכאשרהתאפשר

נגרמתבאזורבגוההמליחותכאשרלהיומ.דומהנעשההצרקולציהדגמהססגנציה.אחעלאחר

עלבמהירותשמצסברימבסידמנסיממצייהזאתהתקופהשלמפורסרקורדארייד.אקלימע"י

בפלאו-שקשורימואיזוסופיימפאוניססיימשינוייממראההרקורדישראל.שלהיבשתמדרון

וולקניות.בהתפרצויותואולימקומיתהיךןוגרפיה
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ישראלשלבמיוקןןטקטוניקהסדימנטציה

ז.לוי

ירושליםהישראלי,הגאולוגיהמבין

עלביבשהשקעוגוברין)ביתתצ.שלעליון(חלקבאקויסניאן-בורדיגליאןהימיתלהצפהבמקביל

אנרגיותתחתהתחתונה)חצבהתצ.מינגר;(פרסוחוארימדקימקלססימבסיסקונגלומרסבגי

חולחזקה.פלוביאלסיליתפעילותהחלהחצבה)תצ.ירוחמ;(פרסההצפהשיאאחרינמוכות.

חצבהתצ.ערוער;(פרסירשאלבדרוםבחלקמושקעומערבהצפוןהובלו("יבוא")צורוחלוקי

הובלתצמצמההתבליסוהשסחתיחסיתהרדדההימית.בסביבהעזהחולותוכלשוןהתחתונה)

נצפוןמרמריקהתצ.המקורית;צקלגתצ.(לכגיאן;שוניותהתפתחותואפשרהלימ,קלססימ

בית(תצ.קונגלומרסשסיחע"יולכסוילארוזיההשוניותגיראתחשףההרדדההמשךמצרימ).

 .)'מ 15-0המקורית;ניר

הופסקהמזרח-דרומלמזרחהגוברתההרמהמערב.למערב-צפוןהאזורהוסההסרבללאזבתחילת

ומעברמזרח,למזרח-דזומהמבנימשלמדורגתירידהתוךהסוריתהקשתשלהקימוטחדושע"י

אמציהו;כתצורתהתחתונהחצבהמשקעי(מיחזורהירדןיעמקהערבהלאורךאנכיתלשבירה

 ) 1991שליבהורדוס;ותצ.התחתונהלבזלתרב(עוביהגלבועמזרחצפוןלאורך ,) 1987הורוביץ,

התיכוןבימחסרימתחתון)(סרבליאן N 13-10יחידותשלפלנקסונימפורמיניפרימהכרמל.והר

סואץבמפרץ(אוופוריטיממהאטלנטימוחלטניתוקאורופףלקשרעדהמפלסנפילתבגללאולי

התיכוןלימההודימהאוקיאנוסהמעברחסימתמהפראסתיס;הימנסיגתצקלג;תצ.עלגמואולי

ומעלה,מי 500לעומקתת-ימיות)(בחלקןתעלותחרצוואברזיהארוזיההפרסי).המפרץדרך

זיקים(תצ.הטורטוניאןולאורךהתחתונה)זיקימ(תצ.עליוןבסרבליאןלהתמלאשהחלו

במפרצימובעיקרהרדודבימשוניותהתפתחוהמאוחרבסורטוניאןאשל).ביתתצ.העליונה;

ימשלמאובנימעמגירלשייךאוליניתןלכאןציין).במסילתבייקלססיאצותגיראפקימ;(שונית

 .הקישוןגרבןדרךמהצפהיזרעאלעמקבמזרחחמ

מהמאגמימוהשתרעונהרותזרמווארוזיה,שבירהקימוס,ע"יהתיכוןבמיוקןשנוצרבתבליט

(ראהוצפע)גדרוןמשק,שחק,פרסימהעליונה;חצבה(תצורתוקרבונטימקלסטימהושקעו

רובאתהסורטוניתיצרוההצפהבזמןואברזיהוהעליוןהתיכוןבמיוקןארוזיה .) 1989רגלץ,

הארוזיהחדשההיממפלסשליחסיתירידהאולמערבקלההטיההנמוכה.השפלהשלהמשטח

תת-כדיווכתוהשקיעןוחרסיתחולעמושהובילמאו,דאנרגסיימלתעלותחדרשבעקבותיה

ויצרלתעלותמעברגלשזה"תוקפני"ימשבע).(תצ.אינסרסידליימומשקעימימיות

בלכודחולותבמקימותמשקיעכשהואהסופית,בצורתוהנמ'כההשפלהמשסחאתבהתקדמותו
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 1992הוסנתי,כהנסהרשיאליתהגיואליגתיחהרבה

התיכוןהיםבמפלסהדךגתיתירידהפאוניסטי-שוניתי.חולי,וגירעליון)חלקשבע,(תצ.גירי

שבעמשקעילתוןההתחתריתוחדשהמערבהקלסטיםהובלתהבגירההתחותן-תיכרןבמסיניאן

אנרגיהתחתהרשקערקדומים,וירתראארקןמטורטוניאן,סלעיםהכרלליםהקלסטיםהפריכים.

("לשרןשבעמתצ.חילבתוספתאצות)גירעם(משיכביםנמוכהיאנרגיהצולב)(שכובובגהה

היבשהעלהצטברמהקלסטיםחלקמבקיעים).שלתחתיןקונגלומרט =שבעתצ.עםצקלג";

התיכוןביםאיחי .)זז 1נרי"ביתתצ.מ' 50 (יקרקעחרסיתעםלסרוגיןהגחליםהנהחתבעמקי

 .אורפוריטיםוהשקעתהמפלסירידתהבגירמהאטלנטינתוקרעם

תוןלשקועהמשיכוואררפוריטיםגברההעדייוהמיםמליחותהיתההימיםביןהקשרחדישעם

שנחשףהמשטחשלאברזיהתוןהקודםלמפלסוחזרהים .) 1986(כוהן,מזרחהההצפה

ובחיפיםהרדודביםהמוצפית,בתעלותהצטברוימייםוחולותיבשתייםקלסטיםבמסיניאן.

סדימנטיםשקעוהפתוחשביםבעוד"פלשת")שלוקלסטיםשקמהחולותאפיק,(קונגלומרט

לשקיעםהתעלותדןרוחורדיםמזרחהמתקדמיםכשהםקלסטים,בתוספתיפו)(תצ.פלגיים

סדום).ותצורתבירהתצ.(המשןהטקטוניים
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m 1992הוסנתי,הכנסהרשיאליתהגילואןגיתרנה 

שללקיימיעדות-סטרומטוליטיותהשקעהבסביבותר-3Cבדלדול
 ? BAERTSCIUאפקט

י.ארזב.לזר

ירושליםהעברית,האוניברסיטההאיץ,כדורלמדעיוהמכוזאילתימית,לביולוניההמעבדה

ימיותבתמלחותמומסאיאורגגיפחמןשלהאיזוטופיוההרכבהקרבונטמערכתנחקרהזובעבודה

-50%שכבאילת,המלחחברתשלהאידויבבריכותנערןהמחקראצות.משטחישלמאזורים

רצנטייםמקביליטהינםאלואצותמשטחימפותחיט.אצותבמשטחימכוסהמשטחן

עלשלהןהפוטוסינטתיתהפעילותשלההשפעהשלחקירתמכאן,ארכאיים,לסטרומטוליטיט

הגיאולוגי.בעברהפחמןמחזורלהבנתחשובותהשלכותבתמלחת,הקרבונטמרעכת

כדעלמצביעבתמלחת, ) Gr (האיאורגניהפחמןותכולת ) AT (הכוללתהאלקליניותביןהיחס

 Cyב-זהחוסראטמוספירי. e 02עםלשווי-משקליחסית-50%בנמדולדלבתמיסה Cyשה-

מלווה Cyב-החוסרהאצות.במשטחיהאינטנסיביתהפוטוסינטתיתהפעילותשלתוצאההיונ

להעשרתתגרוטשהפוטוסינטיזההצפוייה,לתוצאהבניגודוזאתן 3eבאיזוטופקיצוניבדלדולגט

 Baertschiע"יהחמישיטבשנותשנתגלהלאפקטמייחסיםאנוזו.תופעהן-3Cבהתמיסה
באופןמסביר Baertschiאפקטבסיסיות.לתמיסות e 02ספיחתשלאיזוטופייטבניסוייט

ובגיריטאוופורייטיםמחתכיטקרבונטייםבסלעיםשנמדדושליליים 13eערכיפשוט
שלגדולותכמויותבהספקתכהעדהוסברוכאלהערכיםשנה.ביליון 3.5בניסטחמטוליטייט

בסלעיט.האורגניהחומרשלמאוחריםמטורציהובתהליכיההשקעהלאגןמתוקיםמים
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 1992השתני,כהנסהירשאליתהגאיולוגיתחהרבה

בסיועישראלבמדינתסייסמייפמקורותלזיהויאוטונומיתמערכתפיתוח

מלאכותיתבינה

 3ב.,רייך 3ב.,רביבןביץ 2ד.,מזרחינ.ךליאןברד

תל-אביבאטןמית,לאברניההןעדההרישןי,אנף .י

אביברמתאביב,תלאןביבסריטתלמתמטיקה,המחלקה . 2

חןלןןןגיאןפיסיקה,בפטלמחקריהמבןןסייסמןלןניה,אנף . 3

פיצוציאדמה,רעידות(כוגןשוניםממקורותהמתקבליםסייסמייםארועיםביןלהפירדהיכולת

אופיינית.אותחתימתישמקורשלכלמכךנובעתלמיניהם)תעשייתייםורעשיםמחצבה

במערכתשניקלסיםמאותותהשוניםהמקורותוהגדרתזיהוילשםזהמאפייןמנצלהסייסמולוג

הבאים:בשלביםמתבצעהזיהויתהליךסייסמוגרפיים.של

 .ימקורמקירכלהמאפייניםדפיסיםסמךעלהמוכריםהסייסמייםהמקורותוהגרדתלימוד .י

מידתוקביעתהאנושי,בזיכרווהאגוריםמוכריםדפוסיםלאותםחדשיםאותותהשוואת . 2

מסויים.למקורשייכותם

הכרתי.לתתשנצבר)הניסיון(עקבהשניםעםהופךזהתהליך

לזיהויהאונשיהתהליךאתלמעשה,מחקהמלאכותית,בינהבאמצעותהמוצעת,הזיהוישיסת

הבודדתהתחנהברמתרמות:בשתימיושמתהשיסהלעיל.שמתוארכפיהסייסמיים,המקורות

נתון).באזורבודחתתחנותמספרשל(אינסגרציהסייסמוגרפימערךשלורבמה

מרקםזיהוישלהבאהתהליךמתבצעבנפרד,סייסמוגרפיתתחנהבכלהראשון,בשלב

) Pattern recognition ( יוסוויגמנפרדדר'ידיעלשפותחאלגוריתםעלמבוסס

Manfred Joswig) ( בגרמניה:בוכוםמאוניברסיסת

סייסמייםמקורותשלדפוסיםביותרהסובהבצורהשמייצגיםסייסמייםארועיםשלבחירה .י

 .) Master Events (ספציפיים
במרחבמימדיתתלת ) Image (כתמונההמחשבשלבזיכרוןאלהארועיםשלאגירה . 2

(סורנגרמה).והתדרהזמןהארנגיה,

מהסוונגרמותאחתלכלהתאמתומידתובחינתלסונוגרמה,שמתקבלהחדשהאותעיבוד . 3

 .) Master Events (הנבחרות
התאמתו.רמתציוןתוךהארועמקורשלסופיתקביעה . 4

זהשלבבנפר.דתחנהבכלשהתקבלוכפיהזיהויתוצאותשלאינסגרציהמתבצעתהשניבשלב
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החשיבהדרילמעשהאתןמחקהכללישקלולשעורכתיחודיתחוקיממערכתידיעלמובצע

הארןע.מקןרהגרדתלשמהסייסמןלןגשמפעילהדעתןשיקןלהאינסרגסיבית

שללקביעתןבהשןןאההאןסןנןמיתמהמערכתשהתקבלןכפיהתןצאןתאתמציגהזןעבןדה

תחנןתבמספרנקלסןאשרמקןמיימארןעיסעלמבןססותהתןצאותמןמחה.סייסמןלןג

 .הגלילבאזןרסייסמןוגפיןת

98 



99גיתנשהי,כהנסהארשיליתגהילואןגתיחהרבה

האןפיניתהרעידהןהוטערתפליאןסייסמיןת-ביוטראלסייסמייםסיבןנים

 3נ.רבינךביץ , 2מ.דשטייבנרנגי,ליאךנרד

תל-אביבאטךמית,לאנרניההךעדההירשךי,אנף •ך

אביבימתאביב,תלאךניברסיטתלסטטיסטיקה,המחלקה • 2

חךלןרךניאךפיסיקה,נפטלמחקריהמבךןסייסמךלךניה,אנף . 3

אדמהרעידותזו,השערהפיעלהאופינית.הרעידההשערתאתהציוג ) 1984 (וקוופשמיסשוורץ

להשרעההגיעוהםריכטר.וגסבנרג-במשוואתהמנובאתמזובגוההבשכיחיתמתרחשותחזקות

במערבחזקותאדמהרעידותשלממוצעיםמחזורזמניבדברפליאוסייסמיותעדויותכאשרזו,

מותאמתגוסנברגך-יכטר,משוואתמתוךהופעתושכיחרתשללניברייםהתאימולאארה"ב,

 .באזורעדכניםמכשירנייםלנתונים

בקעע"יהמושירםהסייסמייםלסיכוניםבהתייחסהאופיינית,הרעידהבהשערתנדוןזו,בעברדה

לזוהקובננציונלית,בשיסההמתקבלתהסיכוניםהערכתתוצאותאתמשרריםאנרהירדן.

להערכתנאותבסיסמספקתזו,השוראההארפינית.הרעידהבהשערתשימושתוךהמתקבלת

הסייסמיים.הסיכוניםהערכתלגביהפאליארסייסמייםהנתוניםשלהפוטנציאליתחשיבותם
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 1992תנשהי.כהנסהארשיליתהגלואייגתיזmרנה

באמצעיתבכרמלאל-ואדממערתהבזלתכלימקורותזיהוי

אשלנן-ארנוןבשיטתנילקביעת

כ.ךרלאליג.ךשטייניץ ,ך •ש,אילני 2מ.-עברוז rוינשטי ,ב.ךלגנ

ירושלםיהניאולוני,המבון .,

חיפהחיפה,אוניברסיטתזינמן,ש nעלארכיאולוניההמכןו • 2

נמצאוזמנונ)לפנישניםך OOO,2-כ(הקדומההנטופיתמהתקופהבזלתעשוייםשחיקהכלי

שבכרמל,מערותבנחלאד rאלבמערתהחדשות

שפכיםבמעטוכןכטופיםבעיקרהכרמלבהרמציייםסנוןעדקנימןמגילוולקנייםסלעים

פחיתבמרחקהמצוייםארתיםמארבעהמ' 0.5עדבקיטרבזלתשלרטייםוגשיםנדגמיבזלתיים.

אלהבזליתשלאשלגן-ארוגןגיליבצפין.עיפריעדבדריםמשפיהאד, rאלממרעתק"ממ-םך

טחון).עדמאוחר(קונמןהסטרטיגרפימיקימםאתוותאמיםשנהמיליין-92ל 87נעים:בין

האםלקובעמנתעלאשלגן-ארגיןבשיטתותארכיאל-יאדממערתבזלתיכלישבריארבעה

הן:התיצאיתמקימית.בנזלתהשתמשיאד rאלשלהנטיפים

שטיחהטחינהאבן-ךמס'דיגמא

עלי- 2מס'חגמא

עלי- 3מס'חגמא

עלי- 4מס'חגמא

מילייןשנה 2.5י 1.8-

שנהמיליין 1.2-

שנהמיליין > 0.25-

שנהמיליין ) 0.7 ( , 1.4-

על:מצביעיתהותצאית

הכרמל.הראזיראינונהבזלתכליאתיצחממונהגלםחימרמקור .ך

ך)מס'(דיגמאהגלילצפיןמ-זרחהםצעיריתכהבזליתמציייתבהםבייתרהקריביםהארתים . 2

 2 , 3(דיגמאותיסיריה)חירןהוגלןרמת(צפיןליימזרחהירמיך)יעקב,בונת(גשרהירדןיעמק

 .)-4ו

שמדיברלהניחיהיהניתןשנתקבלי,בגיליםההבדליםאתיאמתיונספיתגילבדיקיתאם . 3

הבזלתי.לחימרמקירותבמספר

להפקתבכרמלהמציייתברזלתחמוצתניצליאל-יאדמערתשלשהנטופיםהעיבדהלמרית . 4

מחומרמבזלתשחיקהכלייצרילאהקריבה,סביבתםאתהיטבשהכיריימכאןאיכרה,אבקה

מרחיק.אלהכליםליבאיהעידפימקימיגלם

מקוריתלאיתיראשלגן-ארגיןבשיטתגילבבדיקותהגליםהפיטנציאלעלמצביעהונכחיהמחרק
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אתלהבגירעשויותד;תר mשבי1ו~נוןlf~~ל"יוצףתין"זנתןp~~ם~ם i~נ
התוצארת.שלרהאמינותהאבחרזאפשרוירת

 3א.ריד , 2פ.ארגנב/ינגר ,',ילרוו

שבעבאינגנב,נורייובו,אןבנרסיטתלגיאןגרפיהמחלקה .ך

נרליןאןבנרסיטת,פייילניאוגרפיהמחלקה . 2

לדנדיואןניברסיטתקדלנ',,כיוקבקלניאןנרפיהמחלקה . 3

~גןלחיותר.אררכיסלפרקיםארדקותכמהכלגרופתשלוטפיקהתנועהנמדדהכהעד

גגל ""וjבמדלדותמקורהאחתטדרהשניות. 10-15שלזמןברפקיממדידרתתוצאותהתקבלו

 3c .wשלהאפיקבתשתיתהוקםהמכשורמגנטילם.גרפיםשלתנועההמזההחשמלי

. Creek. Montana בנחנ\גריפתספיקתשלרציפהבמדידהמקורהשנייהסדרה'" v. '_~. 

 ' i 'א"בכלהאפיקבתשתיתהנעהסחףאתמפריעבאיןדוגמתזומערכתהצפןני,

שניות.-5לאחתקרזאןת 3שלממרצעהנושניות 15של שר,(!""-'

 .;''!,יומךטלמצב'עב:'iר •ר~מהעדנה~נח;~םל t\ו'בהר

 j1 עי::" י-

r :! 

תו ..זנה i'i .;:,;·וז~'-פי

 ·v,. '~דז , .·ך

.גג • oש.--:11

 ,-' _>ייידג-
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 1992הוטתני,הכנסהירשאליתגהלואייגתיחהרבה

רמוןבמכתשהנזלותשל Ar-Arגילי

ג.שטייניץ ,.בלנג

ירןשליםהגיאןלןגי,המכןן _

רמוו.במכתשהתחתוובקרתיקווהאחרווהמגמתיהארועאתמייצגותלקליניותהאהבזלות

תוצאות:שלרחבפיזורהניבמדידית) 50(מעלאלהבזלותגילשל K-Arבשיטתהמפורטהמחקר

לעתיקהוולקניזםגילאתמגביליםופליאומגנטייםסטרטיגרפייםשיקוליםשנה.מליוו 124עד 55

 • Ar-Arבשיטתשימושנעשהנבוהבדיוקהבזלותגילאתלקבועמנתעלשנה.מליוו 115מ-

מכסימליתהתפתחותשלאזורבמכתש,שבמערבערודוהררמוובקרנימקורושנימדדוהדונמאות

הבזלות.של

מבסיס,דוגמאותשלוששנה.מליוו 119ל- 99בין K-Arבשיטתתוארךרמוובקרניהבזלותרצף

רעו.דהרשלהבזלתיהחתךמנסיסנלקחהנוספתדוגמא . Ar-Arנשיטתנמדדוהחתךוננאמצע

הרפכה.פליאומננטיתקוטביותבממדהזהשבאתרמשוםחשונהזודונמא

הו:האנליטיותהתוצאות
Isochron age Plateau age 

Sample Age Initial Steps 39Ar Age 
(ma) 40Ar/36Ar (%) (ma) 

Neg 18/2 121.21 8.7 84.2117.10 8 78.4 116.916.4 
Neg 18/1 120.819.7 297.510.87 7 86.5 119.O:t2.9 

Neg 16/2 118.5110.2 293.012.60 10 82.5 118.O:t5.9 
Neg 16/1 119.3115.1 290.311.18 Plateau not defined 
Neg 12 120.114.6 304.511.39 7 68.0 119.811.4 

שנה.מליוו 118.4 1 1.3הוארמווקרנינזלותשלממוצעפלטוגיל

שנה.מליון 116.21 1.1הואערודנהרהנזלתשלפלטוניל

סביב-קצרהיהכולוהוולקנישהארועהאפשרותעלומצביעיםחןפפיםהאתריםמשניהתוצאות

הפליאומננטיים.ולנתוניםהנזלותשלהסטרטיגרפילמיקוםמתאימותהתיצאותשנה.מליוו 1
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 1992י. mהשכהנסהישראליתהגיראלוגיתחהרבה

וחולחלןקיםשלגריפתבספיקתקצריםעתייםשינוייס

 3א.ירד , 2פ.ארננציגנר , '.ילחו

שבעבארבגנב,נוריוובן,אובנרסיטתלניאןנרפיהמחלקה . 1

ברליואובנרסיטת,פריילניאונרפיהמחלקה . 2

לונדרןאוניברסיטתקולנ',ב,ירקבקלניאוגרפיהמחלקה . 3

לראשונהיותר.ארוכיםלפרקיסאודקותכמהכלגריפתשלוספיקהתניעהנמדדהכהעד

מעגלי IIעבמידדיתמקררהאחתסדרהשניות. 10-15שלזמןברפקיממדידיתתוצאותהתקבלו

 Squawשלהאפיקבתשתיתהרקםהמכשורמננטיים.גרפיםשלתנועההמזההחשמלי
. Creek. Montana שבנבגיתירבנחלגרופתספיקתשלרצלפהבמידדהמקררהשנייהסדרה

נותןכלאיריע.בכלהאפיקבתשתיתהנעהסחףאתמפריעבאיודיגמתזימעוכתהצפוני.

שנירת.-5לאחתקריאות 3שלממוצעהונשניות 15שלבהפרש

מוגברתתנועהשלקיומהעלמצביעההראשונהמהעונההנתוניםשלראשוניתבחינה

) bedload bursts ( ב-התחתונהבתחנהשהבתטאכפלהממוצע.מהערן 2-5פיSquaw 
Creek שיאספיקותנמדדודומהבאופו . 00:07:00-1 : 00:00השערתבין 6.6.91באררע

מהמקסימרם 2פיבגוהותאלהספיקות . 8.2.91באררעיתירבנחלשנירת 15-30שלזמןלפרקי

החלקיקיםתונעתבקצבהמקסימהזהה.אינונהנחליםבשניהעיתיהשינריכה.עדידרעשהיה

משתניםהמקסימהיתירשבנחלהרי Squaw Creekב-יציבממוצעערןמעלבולטים

מינימה.עםלחילופים

שלשחרורםהגרופת.בתנועתהניכריםהשינוייםלהסבךמכניזמיםכמהילתכנוכילנרנראה

בשניהבנדקסבירהסברהינה ) bed material clusters (יציביםתשתיתממבניחלקיקים

הונכחית.בעונההמחקראתרי
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 1992השנתי,הכנסהירשאליתהגיואליגתיחהרבה

שלהביולוני.המיח·זןומידתאחוומעקבבכנותהזיחןתוומיהעובת

חמצושליציביםאיזוטןפיםבעזותבכנרתהפוספאט

 2ע.,נישוי '.בלוז , '.י,קולורבי '.רמוקל

ירושליםהעברית,האוניברסיטהלגיאולוגיה,המחלקה .,

טבחההבנרת,לחקרהמעברה . 2

מבחינההןהאגמ,לחוקריאתגרמיחזורוומידתבכנרתהזרחןתורמימהווימשניממספרמזה

ביוןהבנרתבמיהמומסהאנ-אירגניהזרחןהמימ.איכותעל'שמירהשלמטעמימוהןמדעית

P04-3 המבגיל"ה"גורמהואהנראהובבלבבנרתהאצותלהתפתחותעיקריבנוטריאנטמשמש

בזערתמקורותיואתולבררהזרחןמחזוראחרלעקובהוצעלבךאיבבנרת.רהאשוניהייצורלקצב

P04הפוספאטיוןשל 8180 ספוחוזרחן P(total (בלליזרחןריכוזימדידת ,) 8180p(להלן 3-
) P(ad . 

ע"י ) A, G, J (בבנרתתחנותבמספרסדימנטימנדגמו 18/12/90ו 8/11/90בתאריכימ

" Box Correr 2-3 .שללפרוסותהופרדן"הסדימנטימ c.m 8 .נדגמוהבלובסך c.m נימהעליו

הוצבהאשרסדימנטיממלכודתבעזרת ) AR (אריקבגשרנדגממרחףחומר .הסדימנטשל

אחתנדגמותאשרקבועותסדימנטיממלכודותהוצבו ) A, J (תחנותבשתישעות. 24למשך

בלשהיביולוגיתאובקטריאליתפעילותלמונעע"מהדגימהעממידהוקפאוהדוגמאותכללחודש.

סלקטיביפוספאטמיצויהתבצעהדוגמאותמכלאיזוטופית.לפרקציונציהלגרומעלולהאשר

בפרוצדורההועברוהמיצויתמיסותבספקרופוטומטר.נמדדהפוספאטריבוזשלבימ.במספר

למסהועברמהתהליךשמתקבל C 02הפלואורינציה.לקוהמועברנקי BiP04לקבלתכימית

 . 8180למדידתספקטרומטר

בלומר J.תחנהלאחרנעלמתהיאאך )< 63 11 (חולהיאהירדןבכניסתהשלטתהפרקציה

יותרבגוהימבלליאנאורגניזרחןריבוזייותר.הקטנימהגרגרוגדליאתבעיקר"רואה"שהבנרת

סדימנטימשל 8180pהירדן.משפךשמתרחקימככליותרונמובימיותרקטןהגרגרשגודלכבל
הירדןלשפךקרובמתרחשהאיזוטופיהשיוניומירביותרקטןהגרגרשגודלבבליותרבבדבברנת

עלמעידהוהיאיתבןאשר ) 2%0 (קלהירידהישהאגמ,למרכז,קרוב Aבתחנה .)ךאיור(ראה

ע"ימחוזקתזוהשערההאגמ.שלהעמוקבחלקכבדספוחזרחןשל ) Desorption (שיחרור

חומרחימצוןבשליחסיתנמוך pHהעמוק)(החלקבהיפולימניוןקיימהשיכובשבעונתהעובדה

 .המומס C 02הלחץועלייתסגורהבמערבתאורגני
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 1992שהתני,הכנסהירשאליתהגילוארגיתחהרבה

מהיויוהמוחקשלכפונקציה 8180pשלאיזיטיפייתותצאית

8180p RESUL TS OF SEDIMENTS FROM LAKE 
KINNERET (Nov-Dec/1990) 

20 A 
20 + 

18 • 18 + 
CLAY • • - 16 16 + ~ -

• Cו.. 

14 SILT 0+14 
 .....aכ
tO 

12 I 12 + 

10 10 + 

8 8 + 
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 1992י. mהשהכנסהישראליתהגיאןלןגיתחהרבה

ייוליטיותבהתכיתמיםבועיתשלניקלאציה

ש.,הורביץע.נבון

ירושליםהעברית,האוניברסיטההארץ,כדורלמעדיהמכון

רקהיום,עדהרסני.וולקניזםשלההתפתחותבתהליךהראשוןהשלבהיאביעותשלנוקלאציה

ותחתסבעיותבהתכותאותוהמבקריםהגורמיםואתהתהליךאתבחנובודדיםנסיונייםמחקרים

שלתאורסיםמודליםבפיתוחהושקעהמאמץרבהטבעית.המערכתשללאלודימיםתנאים

התהליך·

בהתכותבועותשלהונקלאציהאתבדקנובונסיוניממחקרראשוניותתוצאותעלמדווחיםאנו

 Glass Butte •מטבעיריוליטשלנבוהים.דוגמאותוטמפרטורהלחץבתנאיריוליטיות

Oregon 8000בבמיםהורווC. 150MPa במהירותהירדהלחץהשבוע,בתוםשבוע.במשך

דקית ' 240-למשךיותריהנמוךהחדשבלחץהושארוהדוגמאות . MPa 100או , 50 , 30 , 5ב

כממיסות,הדוגמאות MPa 150בהחדר.לטמפרטורתשניות)(מטפרבמהירותקוררוואז

שונצרוהבועותגודלבועות.וייצרהמיםמןחלקמופרשהלחץהורדתעם(משקלית).מים 5.2%

-2 m300 , 2ביןהמספריתצפיפותןx1 Oe3-2x 1 Oe7 מינרלינסיונות,במספרלסמ"ק.בועות

כמרכזיםשמשוהבצרמינרליאלובמקרים,ב.נתך.הומסולאהמקוריתבדוגמאשהיובצר

הומוגנית.בונקלאציהנוצחוהבועותגבישכלנצפהלאנסויים,בששההטרוגנית.לנוקלאציה

 Toramaru .(הומוגניתנוקלאציהשלמודליםשנישללצפיהושווהניסוייםששתתוצאות

1978 . 1989; Sparks (. המחושביםהנוקלאציהקצבישלרבהרגישותמראיםהמודלים

אלןבגדליםקטניםשינוייםההתכה.שלהפניםובמתחבטמפרטורהבלחץ,קטניםלשינויים

ניתן,וכךקבועהבטמפרטירהנערכוהניסוייםרבים.נודלבסדריהנוקלאציהקצבלשינוייביאו

הומוגניתנוקלאציההפנימ.מתחשלהמחושביםהערכיםאתלהנבילהלחצים,הפרשיבידיעת

באחדגםהנראהוכפי , MPa 30בשיעורהלחץהופחתבהםניסוייםבשלושהנצפתה

בנוקלאציהנוצרוהבועותאכןאםבלב.ד MPa 5בשיעורהלחץהופחתבהםמהניסויים

 . 0.006Njm (1מנמוךפניםמתחהמודלמחייב , MPa 5שללחץבהפחתתנםהומוגנית

ערכים . 0.026N/mשלמקסימליפניםמתחמחייבת MPa 30שללחץבהפחתתנוקלאציה

בהתכה ) Murase and McBirney (1973ע"ישנמדדומהערכיםבהרבהנמוכיםאלו

אולםיותר,נמוכיםפניםמתחערכינצפוממוימותבהתכות .) N/m 0.25 (יבשהריוליטית

 ) Epelbaum et al (1973 .שמדדוהפניםלמתחיבהשואהגםנמוכיםשקבלנוהערכים

 .) 0.006N/m) 9500Cבמים 5.7%עםגרניסיתבהתכה
1978) Sparks ( לקבלכדיפניםמתחשלנמוכיםערכיםלהציביששהציעבמודלכיציין

מציעותשקבלונהנסיוניותהתוצאותגעש.בהרהעולההתכהשלוזיקולציהשלנאותתאור
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 1992שהתני,הכנסהישארליתהגיואלןגיתחהרבה

מקיםמבלהמידל.אתלשניתשישאינמיראבןהואהפנימשמתחאובזה:אבןהואשהמצב

מאחריתר.רויוןשלנמובימבערבימבברמתרחשתבועותשלונקלאציהבימראותהתוצאות

העולהמימעשירתשבמאגמההריהיתר,ברויוןהעליהעמבמהירותעולההונקלאציהוקצב

לה.המתאימהחיוןלחץאתתחצהשהמאגמהלאחרקצרזמןהנוקלאציהתושלמהזנהבצירונ

בהשוואהבועותשלייתרהרבהגדולמספרנוצרהטרוגניתהנוקלאציההיתהבהמבניסויימ

 2xlOe3-5xlOe4לועמת lOe5-2xlOe7 {הומוגניתציהלאנוקהיתהבהמלניסויימ
במערבותהטחגניתניקלאציהשללחלקההמתיחסקודממחקרלכלמודעימאינונבהתאמה).

זה.נושאולחקוךלהמשיךבכוונתנוטבעיות.יותמאגמת
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 1992השנתי,הכנסהירשאליתהגיאיליגיתחהרבה

סדוםהראשלג,בעיןאורגניותתרכובות

 2ק,קאוואמורהא,יניסננאום

רחונותלמעד,ויצמןמבוןר

,יפןטוקיושלהמטרופוליטניתהאוניברסיטה 2

רגפיבמיונ,מיוחדכימיהרכבבעליהיפרסלינייממימגופימצויימסדומהרשלהמלחמחדרסביב

מזרח,בצפוןשידימועיןאשלגעיןונביעותבדרומ ) 1סדומ(קדוחהקרקעמתתידועימאלהמימ

המהמלחלימבהשוואהלליסר.גרמ-440ל 390ביןהנעהמשתנהמליחותבעליהינמאלהמימ

ברזלבמנגו,אלהמימעשירימכןוסידן,באשלגןיותרעשירימאךוברומסולפסבנתרן,עניימ

במסגרתלהסברניתנתאינהאלהמימשלהגאוכימיה ) 1976 (ססרינסקילפיואמוניה.

 .המלחימבקעשלהגאוהידדוכימיה

ובעיקרברזל,תחמוצותע"יאדומהצבועיממלחימ,משקעיע"ימאופיינתאשלגעיןשלהנביעה

עלהראתהבתמלחתהאורגניימהמרכיבימשלמפורסתאנליזהביותר.חזקנעימ)(לאריחע"י

אורגניותחומצותהןממנו 70%אשרלליסר)מ"ג 7סס (מומסאורגניחומרשלמאודגבוההתכולה

והחומצותהפחמימנימכמויות . esל- Cl,ביןנמוךמולקולרימשקלבעליודו-בסיסיותחד

שלהגבוהיממהרכוזימכנראהנובעזולנביעההאופייניהריחמאו.דנמוכותהגבוהותהשומניות

ובוסירית.איזו-ולריתולרית,חומצות

אךשסח,ממיידועהאינהאשלג,עיןשלמהסיפוסאורגניימ,חומרימשלגדולותכמויותהמצאות

בדיאגנזהמקורןאשלגבעיןהאורגניותהחומצותכילכןמוצע .בנפסהקשורותמתמלחותידועה

להיותעשויימהמקורסלעינפס,שלמסיביתיצירהשסרמבשלבהקרקע,בתתאורגניחומרשל

לאחחנהשנמצאו )ן(פליוקןמגילאורגניבחומרעשירותשכבותאוהסנוניימהשמןפצלי

בוזו,היפותזהלפינוצרו,האורגניותהחומצותאישית),ידיעהחרש, ,י(סדומבהרבקדוחימ

כתוצאהמעלהכלפיונדדו , 9סcסמ-פחותשליחסיתנמוכותבסמפרסורותאספלס,עמזמנית

התוצרימשלהכימיבהרכבשיונייממספרחלוהנדידהבתהליךסדומ,הרשלמההלוקינסיקה

בתמלחותשמסיסותמאחרימ,פחמימנימואוליהאספלס,ביןהפרדהחלהראשית,הדיאגנסיימ,

שלמלחימשקעובסמפרסורהמירידהכתוצאהשנית,המימיות,התמיסותוביןביותרנמוכה

מוצאימאשרהסידן,אוקסלסובפרסהדו-בסיסיות,החומצותשלובעיקרהאורגניותהחומצות

הרישלההידדולוגיתבמרעכתקשורימאינמאלהמימלכן,הנביעה.שלידבמשקעימהיומאותו

לשמשעשויהשסוחימבקידוחימאומעיינותבמיאלוחומרימנוכחותמאידך,המלח.ימ-יהודה

הקרקע.בתתפחמימנימהיווצרות,תחילתאולהיווצרות,כסמן
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פסולתסילוקמאתריהחוףאקוויפרזהום

א.נסיס

הסביבהלאיבותהמשידמוצקה,לספולתהאנף

אשפהנקברתבהםגדולים(אס"פ)פסולתסילוקאתרי-20כקיימיםלאשקלוןחדרהשביןבמרחב

מורכיםבלתיאתריםשלרבמספרקייםלכןבונסףסביבתית.מוסדריםבלתירובםביתית,

באתריםונקרבתשמסולקתדב,יתיתהאשפהכמותרבים.ישוביםשלהאחורית"ב"חצרהמצויים

דן.וגשבאזורנקברתטון/יממה,-2500כהכמות,עיקרטון/יממה.-4600לכמגיעהאלה

גוףרדןעיליונגרגשםמחילחולוהןהאשפה,מסחיטתכתוצאההןתשטיפיםנוצריםבאס"פים

הפסילתבתוכלתהרבההשיונתבשלמומסיםשלרבמגווןמכיליםאלהתשטיפיםהאשפה.

ירוכזיםשינות.אירגניותותרכיבותכבדותמתכותמנוכחיתנובעהזהיםסכנתעיקרהביתית.

ולהשקיה.לשתיההמיםאתלפסולעלוליםהתהיםבמיאלהמרכיביםשלנמוכים

מרכזייםאתירםשניופתיחתהרביםהאתריםסגירתהינההסביבהלאיכיתהמשרדמדיניות

וגבריוביתבאזורהאחד- ) 16(תמ"אפסולתסיליקלאתריהארציתהמתארלתוכניתבהתאם

מנשה.ברמותיהשני

תהוםמיזהוםשלמקריםעלהעולמיתבספרותהדיווחיםמספרמאודגדלהאחרוניתבשנים

התהוםמיזהיםאתהחוקרותבלבדספורותעבודותנעשוכהעדבארץאס"פים.בקרבת

בעיקרינמצאיבנדקיאליבעבודיתהתהים.מיזהוםשלברוריםממצאיםנמצאיבחלקןמאס"פים.

אלהשממצאיםלמחתבגוהה. UVיבליעתדטרגנטיםכללי,חנקןכליריהשלבגוהיםירכוזים

כוגןסדיר,באיפןונספיתבדיקותלבצעישפסילתסילוקמאתריהתהוםמילזהוםאופינים

 .התהוםבמיאירגניותיתרכיביתכבדותמתכיתונכחית
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השניסוחוכשבעשריםהיידוננהרנדטריאנטיםשלבבימיההשינדיים
האחרדנדת

ע.נשרי

בע"וכלישראלואנמיםיוכיםלחקרהחברהאלון,ינאלע"שהבנרתלחקרהמעבדה

חורי,(גשרהירדןמישלהונרטיאנטיםבטעינתמשמעיתייםשיניייםהתחילליך 98sל- 1967בין

בכנרת.יבייליגייםכימייםתהליכיםעלגדילההשפעההיתהלכדאירק).גשר

שהיאכפיהאירגני,החימרבטעינתהדרגתיתירידההיאבירדןשהתחיללביותרהבולטהשנוי

השביעםשנותבאמצעלמעשההחלהזוירידה .) 1מס'(ציוראורגניחנקןריכוזע"ימובסאת

בנחליםהןבסוענתזיבירידהלהבחיןניתןהשמונים.שנותשלהשניהבמחציתוהסתיימה

אחודלאחרלנהרשמתויספתבטעינתיהןושניר)בניאס(דן,הנהראתהמזיניםהראשיים

הירדןמי pH-גםעלה-1988ל 1980שביןבתקופהיוסף).מגשרדרומההחולה,(אזורהנחלים

בנשימהאומואצתבפוסוסינתיזהאולהסבירניתן pHב-כזועליה .) 2מס'(ציורבולטבאופן

(רספירציה)בנשימהמהקסנהונבעת pHב-זרשעליהסבוריםאנישרנרתמסיבותמופחתת.

הממשמעותיתשהתרצאההנראהכפיבנהר.האררגניהחרמרבטעונתמההקטנהונבעתשמצלדה

במיהמימסהזרחןברכוזהעליההיא pHב-זומעליההכנרת)באגםהמיםאיכות(מבחינתבייתר

שירריע"ימבוקרהנהרבמיהמימסהזרחןוריכיזבמידהתתכןכזואפשרית .) 3מס'(ציררהירזן

יוןירכוזהעלאתמשמעותה pHה-העלאתברזל.שללהידררכסיידםספוחזרחןעםמשקל

הברזל,שלבהידרוכסידיםשמצרייםספיחהאתריעל P04ה-בייןשמתחרהההידרוכסיד

הזרחןבסוענתשלעליהסובריםאנרהירדן.למיאורותפיספטשלמיגברשחרירמכדרכתוצאה

השמרנים.שניתשלבעשירהכנרתבמילאציתהזמיןהזרחןכמותעלרבההשפעהבירדןהמימס

 . ) Nishri .. A. in prep (ארחבמאמרבהרחבהנידיןזהונשא
בעשיר ) 4מס'(ציירהירדןבמייהאמיניוםהניטרטברכוזיעלייתגםהיבחניאלהלשיונייםבונסף

העירקייםהמיםממקרריתאחדשמהייההדןנחלבמיהניטרטברכרזימקבילהעליהאיןהארחין.

עלהשריכרזםהערבדה .אררגניחרמרשלפיררקתיצריהםהירדןבמיוהאמינייםהניטרטלירדן.

במערכת.ארוגניחרמרשלייתראריכהמהשהיהשונבעאפקטעלאילימרמזתהחולהאזירבמי

נהרבמירהןהראשייםבנחליםהןהרבחניהירדןמי pHיעלייתהאררגניתהטעינתירידתלסיכים,

בנחלים,האירגניהחומרטעונתלירידההסיבהמהייידעיםאינניחורי).יגשראריק(גשרירדן

רכיזעלעקיפההשפעהבטעונת,זילירידהההיקוות.אגןבאזירלחקלאיתזיקהלכדוישיתכן

הכנרת.עלגםרלכןבירדןהמומסיהחנקןהזרחן
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בבורבריםראשוניותבדיקות-קת.ודיתלומינסנציהבשיטתפטרוגרפיה

המערביהגלילחוףשל

ג.גבירצמן ,.יסיון

ירושליסהגיאולוגי,המכון

CL) Cathodoluminescence ( פסרוגרפייםשקפיםהקרנתעלהמבוססתשיסההנה

מהאופימישפעיםיעיצמתיהמיחזרהאירצבעהמוחזר.הרנאההאורוקליסתאלקרטיניםבאלומת

קלזובשיסהבסריג.ומאי-ניקיוונתהכימימהרכבםהשונים,המינרליםשלהקריססלוגרפי

רקריססליזציה,שעברובקרבונסיםמארגמאפיינילזהותניתןידולומיס,קלציסביןלהבחין

שיחזירלשםהעדינהבהפרדהנעזריםבדיאגנזהמחקריםצמנסציה.ודורותניאומירפיותתופעות

הארהונתןנקיקלציסויציבה.חזקה C Lהארתנותניםקרבונסיים.מינרליםבבגישגידולשלבי

מכחילהצבעאתמשניםערכיים)(דו Feו Mnשלניקיונותאיקלציסיים,בצמנסיםכחולה.

מחליש Feו ) activator (מבגיר Mnההארה.עוצמתעלומשפיעיםאדוםעדצהובלגווני

) quencher ( היחסביןישירקשרקייםההארה.אתMn/Fe צפיכהעדההארה.עיצמתרבין

לאחרונהמסאוריים.מיםשללדיאגנזהיוחסוהמנגןוריכוזיעתיקיםבקרבונסים C Lבקרינת

בחרףהרביעוןשלהססרסיגרפיהעלבמחקרנסיים.ורצרביעונייםבקרבונסיםהארותגםתוארו

במיכשררבוצעה(הבדיקההשונותהליתולוגיותהיחידותשלשקפיםזובשיסהבנדקוהגליל,

 . W.Jפרופ.שלבהדרכתו Stony Brookבאוניברסיסתכדה"אלמדעיהמחלקהשלחדיש
Meyers (. הגרגריםהכורכרים,שלהאיארליותביחידותכימתקבלהראשוניותמהבדיקות

דלקלציסשלהבין-גרגריהצמנסגםמאירים.ולאכמעסמגנזיוםדלקלציסשלהביוגניים

רצנסייםחוףבסלעיניכרת.כחולההארהנותניםהקיירץגרגריזאת,לעומתמאיר.אינומגנזיום

שלבארגוניסאצות,שלמגנזיבקלציסבעקרבינונית,בעוצמהאדומהעדצהובההארהנמצאה

שעברופוסיליים,חוףבסלעיגםכינמצאכןכמוהגרגרים.שביןארגוניסיובצמנסמיליולידים

זושיסהמסייעתהונכחיתבעבודהרבה.במדהנשמרתוהמיליולידיםהאצותשלההארההחלפה,

ססרסיגרפיות.קורלציותלאמתמסייעתזווברדךואיאוליותימיותיחידותביןבהבחנה
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הגלילמחוףדוגמאןאיאולי:ימיבורברביןהבחנה

 2א.שש , '.נ,בגיצרמן '.דסוין

ירושליםהניאולוני,.המכוןי

ירושליםהעברית,האוניברסיטהלניאולוניה,המחלקה . 2

חלקכורכר.בשםהידועותקלציטיותחולאבניכוללהגלילחוףשלוההולוקניהרביערניהחתך

לאבחנהפטרוגרפייםקריטריוניםנמצאוימיים.חוףסלעיוחלקםאיאולייםהינםמהכורכרים

חמצןשלהאיזוטופיוההרכבגרנולומטריהשקפים,ניתוחהמינרלוגיה,עלהמבוססיםביניהם

הרצנטייםהחוףסלעיומאובנים.צולבשיכובכגוןהמקובליםלמאפייניםבונסףאלו,ופחמן.

ללאכמעטוארגוניט,מגנזיקלציטברובםהמורכביםביוגניים,בעיקרגסים,מגרגריםמורכבים

שלהאיזוטופיההרכבמגנזי.קלציטמעטעםארנוניטבעיקרוכוללתמועטההצמנטכמותקוורץ.

עלמעידיםאףבצמנטהחמצןורעכייםמישלמקורעלומעידכבדהנוהסלעבכללופחמןחמצן

שלנמוךריכוזעםמארבנים,משבריבעיקרמורכביםההולוקנייםהאיאולייניטיםמאודים.יםמי

גרגרישלמזהנדולממוצענודלבעליהםהמאובניםגרגרינמוכה.ליכודרמתובעליקוורץ,גרגרי

דלמקלציטימיעיטםמגנזיום,עשירוקלציטמארנוניטברובםמירכביםהמאובניםשבריהקוורץ.

מיםידיעלחלקיתהחלפהתוצאתהיאזומינרלוניהכימעידהאיזרטרפיההרכב .מננזירם

סלעיאבק.שלחיצוניתתרספתעלהמעידהרחרסיתסילטשלקטנהתרספתניכרתמטאוריים.

אךהרצנטיים,החוףלסלעישלהםהנרגרובנודלהטכסטורליבהרכבםדומיםהקדומיםהחוף

זה.ממינרלהואנםמורכבהספאריהצמנטמננזיום.דלבקלציטמוחלפיםהמאובניםשברי

הקדומיםהאיאולייניטיםמטאוריים.מיםידיעלבוצעהזושהחלפהמעידהאיזוטופיהממצא

בהבדל . 30-40%שליחסיתנבוהבריכוזקוורץוגרנירימוחלפיםמאובניםשבריכוללים

וגדליהתפלנותמננזיום.דלקלציטהינוהקרבונטכלאלהבסלעיםההולוקניים,מהאיאולייניטים

 , 30%עדמניעשריכוזומשני,ושכיחהדק,החולבתחוםעיקרישכיחעםבימודלית,היאהנרנר

החמצןשלהאיזוטופיההרבכחיצוני.מאבקמקורוהדקהמקטעכאןגםוהחרסית.הסילטבתחום

הביוקלסטיים,המרכיביםאתשהחליפומטאורייםשמיםכךעלמעידרבצמנט,בנרנריםוהפחמן,

הןוימיים,יבשתייםכורכריםביןלהבחיןניתןזובדרךהצמנט.אתשהשקיעואלוגםהם

שיחזורומאפשרתסדימנטרייםמחזוריםלזיהוימסייעתזוהבחנהההולוקניים.והןהפוסיליים

 .ברביעוןהיםמפלסיתנודות
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י 992תנשה.יהכנסהירשאליתהגיאולוגיתחהברה

סיניהליחתתשלסייסמיטקטיניקה

 2ח.רווצ.ננרפונקל , 2א.הופשטטרע.י,סלמוו

ירושלימהעברית,.האוניברסיטה ,

חולוווניאופיסיקה,נפטלמחקייהמכזר . 2

אתמציגהאחרינותהשניםבארבעיםשארעואדמהרעידותשלהמכניזםשלשיסתימחקר

הפאזהכוווקריאתעלמתבססהמכניהפתרווסיני.הלוחתתשלהעכשוויתהסקסוניקה

הישראליתהרשתמרישומיוכו 1SC,ו-י ISSשלבבולסיניםשפורסםכפי Pגלישלהראשונה
IPRG . 

הפתרוואמיטתהשבירה.מכניזםלפתרווסבירהאפשריתבעליהארועיםכלאותרוהטכחיבמחקר

הוכרזמסייםלסףימתחתעצמה,בתוכניתהמחושביםסססיססייםפרמסריםסמךעלהיגדרה

ביניהם,הגחלהמחזיריזמובאזוריטהחזקיםהאריעיםמיעוסעקבאולם,אמין.כבלתיהפתרוו

הואבאםמסוייםפתחןאומץבגולייםבמקריםלפיכ,ךביותר.רבההינהארועכלשלחשיבותו

האזור.שלהמוכדתהסקסוניקהאתתאם

הלוחתתגבוליתלאוןומרוכזיםרובם . ML < 4.5נידלמסרדארועלםשלפתרונות 40כ-התקבלן

התיכוו.והיםסיאץבמפרץומיעיטםהמלח,יםסרנספורםולאורךהקפריסאיתבקשתובמיוחד

שלסבעהאתמשקףאיטהמכניזםבעצמתםהביטנייםמהארועיםניכרשבחלקלנליתמפתיע

(מציקהמלחביםונרמליתשבירהניראתלמשלכךהמיק.דבאזירהידיעההלוחיתתנועת

המזרחהמשולשתהצימתבאזורפתריטתומנויןוחיפה,יריחובאזירלחיצהרכיבההעתקים),

לתהליכיםהנלווהשילייםמעייתמבסאהפתרונותשלזהשחלקבכךנעוץההסבראנסילית.

מאידךהמקומית.באותםהססחקסורליתבתמינהגםלבסויהבאדברהבגולית,עלהעקריים

עקראתהמשחררותאלילמשל)י , 1969(שדואויותרהחזקותהאדמהרעידותשלהפתרונות

הליחית.ביוהיחסיתהתנועהאיפיאתישירותלבסאצפויותהסייסמי,המומנס
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 1992השנתי.הכנסהיארשליתגהלואיןגתיחהרבה

מנוחהתצורתסלעישלהסיליסיקלסטיבמרביבשינויים

 2א.שש ,א.יאלמוני-לבין ,ע.יסנדלר

ירושליםהניאולוני,המכון .ך

ירושליםהעברית,האוניברסיטהלגיאןלוניה,המחלקה . 2

סביבותעלללמדעשוייםכימי)הרכבגיבוש,(מידתותכונותיהםהחרסיתייםהמינרליםאוכלוסית

והושוובנדקוהכלליהמינרלוגיוההרכבהחרסיותמינרלוגיתומקורותיהם.הרבדתםהווצרותם,

מורבכתירושליםבצפוןשנדגמהאחתסדרהתחתון).(חלקמנוחהמתצרותמדגמיםת mסבשתי

נדגמושניהבסדרהעליון.עדתיכוןסנסוןמגילחרסיתייםבקרסוניםקרסוניםחילופישלמרצף

תחתוןעליון/סנסוןקוניאקמגילוחואר(כברי)המערביובגלילבנגבסנסון/קמפןמגבולחווארים

 .הירדןבבקעת

בקירסון 39%ודעבקירסון 5%היאמסיסההבלתיהשאריתכמותירושליםמצפוןהחילופיםברצף

מגמותשתיאיליס.שלועקבותמקאוליניסמסמקסיסמורכבהחרסיתיהמקסעהעליון.החרסיתי

הטורהופךוהסמקסיסבתכולתופוחתהקאוליניסבחתך:העליהעםהחרסיותבמידנלוגיתניכרות

קאוליניסביחסמחזוריותשלמגמהנצפתהכןאיליסיות).בינייםשכבותפחות(עםיותר

זה.חתךשלהקרסוניןתבשכבותיותרבגוהשהינולסמקסיס

במדגמי-90%כועדכבריבחואר 25%היאהחוארמדגמיבסדרת.מסיסההבלתיהשאריתכמות

קאוליניסומעססהורסמקסיסבעיקרכוללבחואריםהחרסיתיהמאסףבנגב.מסוימיםחואידם

מהנבג.גילאיתובניבחואריםמאשרגבוהכבריבחוארלסמקסיסקאוליניסכשהיחס

יהודהחבורתשלמזהשונהמונחהתצורתסלעיאתהמאפייןיקאוליניססמקסיסשלהמאסף

בלייהשלשליסהעםלמחצהצחיחמאקליםשינויעלמעידהמאסףהרכבמהם,נגזרלאולכן

בקרקעותוקאוליניסיםסמקסיסיםנוצריםשבו(עונתי)יבשסרופילאקליםיהודה,בחבורתפיזית

מנוחה.תצורתבזמןביםהקרסוניםלהרבדתבמקביל

הממצאגםהים,פניבמפלסמשנוייםהצפויאתתואמתאינהלסמקסיסקאוליניסהיחסתפוצת

הספקתשגלילכן,נראהזו.בתקופההרדדהעלמעידאינועצמםבחוואריםהפליאונסולוגי

עםאקליםמחזורימשקפיםסנסון/קמפןבגבולהעיקריהארועאתהמקדימיםהסיליסיקלססים,

יותרגדולהולהספקהבנהרותיותרשטפוניתלזרימהגרמהמודגשתעונתיותבעונתיות,שיוניים

קאוליניס,פחותעםליםדסריטוסשל

ולאהעיקריתמהיבשההגיעשהדסריסוסכךעלמצביעההארץפניעלהאחידההמינרלוגיה

הרדדהארועי)(אולארועהאקלימייםהמחזוריםביןהקשרהקמרים,ניצנישלמקומייםמאיים

חקירה,סעוןעדיין
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 1992שהבתי,הכבסהיארשל,תגהילואוגתיחהרבה

 1:200,000מדהבקנהישראלשלגיאולוגיתמפה

מ.ריזנזפט ,.יברטיב ,.עסנה

ירושליםהגיאולןגי,המכון

צפון,חלקים:בשלושהלפרסוםהוכנה:ך 2ססס,ססמדהבקנהישראלשלחדשהגיאולוגיתמפה

בהכנה.ומפותקיימותמפותשלממוחשבתעריכהעלבוניההמפהורדום.מרכז

מהפרקבמריום;וצפחותגנייסדיוריט,קוורץגרניט,וולקנים,במפה:המופלעותהסלעיחידותלהלן

חבורתכורונב;חבורתרעד;בחבורתתצורותחמשרמון;בחבורתתצורותארבעסוף;יםחבורת

חבורתאחת);ביחידהמאוחדותצלמוןעדאסדאלעיןתצורות(לדונמא:תחתוןחלקיהודה,

עליוןחלקיהודה,חבורתוסחנין);חנאדיריגור,למשל:(כמילשלושהמחולקתתיכון,חלקיהודה,

וטקיה;עירבמישש,מנוחה,לתצורותמחולקתהצופים,הרחבורתסוחניות);תצורות(בעיקר

הירדןבקעלאורןאוליוגקן.מגילואחתאאוקניותתצורותשלושלארבע,מחולקתעבדת,וחבורת

בריהתצורותסדום;תצורתהורדוס;אוחצבהתצורותוקוורסר:נאוגןמגיליחיחתארבעמופו

וכזיפלשת,צקלגנוברין,ביתתצורותמופיעותהחוףשפלתלאורריסמרה,ליסןותצורותוגשר;

אחת.ליחידהאוחדוהנאונניםהקונגלומרטיםכלהעליון,מהפלייססןקןליתולוגיותיחידותמספר

מיפוי,יחידותלשתיחולקוהבשןבזלות
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 1992השנתי,הכנסהישראליתגהיואלוגיתחהרבה
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 1992תנשהי,כהנסהירשאל,תהיגואלרגיתחהרבה

תיכונייםאקליםבעליבאנניםנהריתסחיפהשיעןרי

מ.עבנר

חיפהחיפה,אוניברסיטתלניאונרפיה.החונ

פיסיוגרפיים.אקלימייםלוגרמיםבהתאםמשתניםתיכונייםאקליםבעליבאגניםהסחיפהשיעורי

למצואבכידתיכונייםאקליםבעליבעולםשוניםאזוריםמארבעהנתוניםבנדקוהאדם.והשפעת

הקיימותהמגמותאתולהשוותשנתית.ממוצעתמשקעיםוכמותנהריתסעונתתפוקתביןיחס

השונים.האזוריםביו

להבחיןניתןאןהשנתית,המשקעיםבכמותהגידולעםהסעונתשיעורהקסנתשלמגמהקיימת

 300שלשנתיבמשסרסעונתתפוקתשלשיאעםוסרפ,דלישראלאחתנפרדות:עקומותבשתי

השניההממוצעים;במשקעיםמ"מ 100כלשלגידולעלסון/קמ"ר/שנה 50שלוירידהגשםמ"מ

בתפוקתשיאעםבדרום,וצי'להבצפוןקליפורניהאמריקה-יבשותשלהמערביהחוףלארצות

סון/ 100שלסחףבתפוקתיותרמהירהקסנהושיעורשנתייםמשקעיםמ"מ 400בהסעונת

השנתי.המשקעיםבממוצעגידולשלמ"מ 100לכלקמ"ר/שנה

הבגוההשיעוראתלהסביריכוליםהאדם.והשפעתבבתליסהשוניבעיקראקלימיים,לאוגרמים

שהמגמהלסכםניתןהשקס.האוקינוסשלהחופייםהאזוריםשלסעונתתפוקתשליותר

השנתיתהמשקעיםכמותביןיחסהקובע Schumm & LangbeiIlעקוםשלהכללית

תיכוני.היםהאקליםלאזורתקיפהסעונתותפוקת
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 1992שהתני.כהנסהארשיליתהגילואןגתיחהרבה

("פצליאורנניחומרעשיריבקרבונטיפפוריותבמצייניפיטופלנקטו(

ראשונותתוצאותבישראל:העליוןבקרטיקוןשמן")

ע.בייו ,.אאלמוגי-לביו ,.יעשת

ירןשליםהגיאןלןגי,המכון

בעודבאןקיינןס,הראשונייסהיצרניסחשוביביןהסודיאסומיאותננופלנקטוןדינןפלגלסיס,

הנמוכות.הרטופיותהרמותאתמייצגיסאלהיצוריסהראשונייס.הצרכניסביןהסרפרמיניפריס

הסחייהס.סביבתמתנאירבהבמידהמושפעיסבהיותס .בארקייובסהבירמסהעיקראתןכרלליס

סרביס.אקולוגייסמצייניסמהרריס

בקרבונסיספלנקסרנייספורמיניפריסבעזרתפרריותרמרתלזיהויקריסריוניםמערכתקיימתכיום.

פיוטפלנקסרזמאובניהנוכחי,במחקרעליון.קרסיקוןמגילשמן")("פצליאורגניחומרעשירי

במרטהוחגמאות,חתכיסבארתסבנדקיםאורגנית)דופןבעליודיובפלגלסיםגירני.(נובפלנקסון

במושלאהראשוניים.היצרניםעלהמבוססתפוריותרמותלהגדרתקירסרירניםמערכתלמסד

ולהשליםצורנייסבסלעיסגםדיובפלגלסיםולחקורלבודדניתןגירני.רנכופלנקסוןפורמיניפריס

הפליאואקרלוגית.התמונהאתבעזרתם

ניתזביהראהובדרומה.ישראלבצפוןאורגניחומרעשיריבקרברנסיסהמאובניםמאספיניתוח

אלהמאספי-מישנה):לשניאפשרות(עםעיקרייסמאספיםלשניהדינופלגלסיםאתלמיין

ציססותעל-ידיהנשלסיםואלה .) P(סיפוספרידיניואידיותציססות-ידיעלהנשלסים

שייכות Gמסיפוסהציססרתררברצנסיות.אוקייניותבמערכות .) G(סיפרסוגניולקואידיות

שייכות Pמסיפוסהציססרתרובבעוד(פרסוסינססיים).ארסרסרופייםלדינופלגלסים

הסיפוסהן Pמסיפוסציססותמדיאסרמיאות.בעיקרהניזוניםהסררסררפייסלדינופלגלסים

שליסותסביבונים.במרכזיואילורתת-רצנסיים.רצנסיים. upwellingבאיזוריהשליס

 . Gמסיפרסהציססות

מייצגיםבגוהים P /Gערכיבארקיינוס:הראשוניתהפוריותלרמתכמצייןמקובל P /Gהיחס

נמרביס P/Gערכיהמים.בעמודתבחמצןועוניבגוההפוריותעילוי.זירמישלחזקהמערכת

עילרי.זירמישלחלשהומערכתירתר.נמוכהפוריותמייצגים

והתרצאותהפררמיניפריםבהםבאינסרורליםהתקבלוגברהיס P/Gרעביהנוכחי,במחקר

התקבלונמוכיס P/Gערכיחזקיס.עילרימזרמיכתוצאהגברההפוריותמצייניםהגיאוכימיות

חלשים.עילוימזרמיכתוצאהיותרנמוכהפוריותהמייצגיםבאינסרורליס
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 1992שהתני.הכנסהרשיאליתהגלואייגתיחהרבה

'להננתהתבןנןתבאמצעיהקייטןןשלהמינילןגיןהיבבןהמייקסמדדי

הקייטוןשלהגיאןמבניןת

 2ע.פלכטר ,'.בפולישקד

בע"מנפטשרותיחברת . 1

אביבתל-אביב,רמתאוניברסיטתפלנטריים,ולמדעיםלגיאופיסיקההחוג . 2

שלהגיאומכניותהתכוונתעלהמשפיעיםגורמיםהינםהמינרלוגיוהרכבוהקירטוןסלעמירקם

סלעאתלמייןמאפשרתזושיטהאלן.גורמיםשללאנליזהכמותיתסמישיטהמוצעהקירטון.

הגיאומכניות.תכוונתיךלהבנתבסיסמהווהולכןהקירטון

הקלרטון:רמכיבישלמדזי.הברותתכונות 4א.נליזתעלמבוססהקירטון,מירקםמדדקביעת

המרכיביםצורת • 4המרכיביסזויתיות . 3המרכיביםאחידו~וגדל . 2המרכיביסוגדל . 1

אתקובעהדרוגמונתצרוףלאופיין.בהתאסשונותדרוגמנותנקבעוהמירקםשלאלולתכונות

 .המירקסמדדערי

העיקרייםהמינרליםקבוצותביןהקיימיםהכמותייםהיחסיםעלמבוססהמינרלוגיההרכבמדד

חרסיות . 3סיליקטיס . 2קךבונטים .והקירטון:אתהרמנ~ביס

הטבעית.ממידתס 3000פישלבהגדלהאלקטרוניבמיקרוסקופנבדקוהקירטוןדוגמאות

דירוגס.רמתובהתאסהמנרלוגיהרכבםהמירקס,תכונותנקבעואלובדוגמאות

הקירטוןשלגיאומכניותתכוונתלביןוהמירנלוגיה)(המירקםהמדדיםשילובביןחיובייחסנמצא

צירי).חדלחיצהוחוזק(צפיפות

מחעלהביןהקירטוןשלהמינרלוגיוהרבכוהמרקםמדדבאמצעותניתןכימשמעותה,זועובדה

שוונת.ומכניותגיאתכונותבעלותהינוזהותהנראותקירטוןדןגמאות
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 1992נשהתי,כהנסהירשאליתהגילואוגיתחהברה

ישראלשלגרבימטריתברגהמפת

 3מ.רלבקןב , 3ל.רןטשטללן , 2א.גלנצבןרג ,'.לפולקמן

אבלבתלישראמקו,חברת .,

אביברמתתל-אבלב,אוניברסיטתפלנטריים,ולמדעיםלגיאופיסיקההמחלקה . 2

חןלןןןגיאופיסיקה,נפטלמחקריהמכןו . 3

מתוכננת , 1:400,000בקנ"מהמפה,הראשונה.בפעםמוצגתוסביבתהישראלשלגרביטציהמפת

תחילתמאזבארץנערכואשרמדידות OOO,50כ-עלמבוססתיהיא 1992בשנתלאורלהוצאה

שוניםימייםסקריםעלהמפהמבוססתבנוסף,עתה.רקלפרסוםהותרוואשרהשישיםשונת

מהאזור,נתוניםועלכנרת,וביםהמלחביםתל-אביבאיניברסזטתשלחדשסקרעלהתזכון,בים

מהשניםהנתוניםכאשרטופוגרפיתיקוןכולםעברומהארץהנתוניםבינלאומי.נתוניםמבנק

עתהנערובעבר,תיקוןנערןלאלהםישנים,לנתונזםואילוהמקובלתבדרןתוקנוהאחרוונת

המפההגיאולוגי.במכוןנערכהאשרהממוחשבתהטופוגרפזתהמפהיסודעלממוחשבתיקון

והאלמנטיםהקרוםמבנהשלהמרכזייםהאלמנטיםאתבבזרורמראההגרבזמטרזת

הסדימנטריים.הסלעיםועוביאופישלהערכהומאפשרתהעיקריים,המורפוטקטוניים
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 1992הוסנתי,הכנסהירשאליתגהיואלוגיתחהרבה

ישראלבקרקעותאנטרופןגניעופרתפיזור

ה.א.פונר

ירושליםהגיאולוגי,המבון

עיופת.המכילבבנזיןהתחבירהכלישלהשימישהיאבישראלמעיפרתזהימשלהעיקריהמקיר

לחשב.אפרש g/l 0.42היתהבבנזיןשהיתוהעיפרתשלהמקסימליתהכמית 1987שנתעד

שילילידשיקעמהעיפרתחלקשנה.כלזהממקורלאייוישירותנפלטיעיפרתטין-420שכ

ההשפעיתבגלליותר.בשלבמאיחרבקוקעלשקיעייכילבאוירמתפזריחלקהכבישימ

חשיבה.בקרקעהחמכתכמית.לתיונקתו)(במיוחדלנוומיכולהשעיפותהשליליותהביראיתיות

יוידהעודהיתה 1990בו.שכת g/l 0.30ל-הוודהבבנזיןהמותותהעופות,כמות 1988בינואר

קוקעדינמאית-700כשלiהנגרפתדתכיל'1וסקושלתיצאותמיבאיתזהבמאמו . g/l 0.15ל-

תונעהעממאזוירמבאוהדיגמאית.ווב 1984-1980השנימביןשנדגמובארץ,שיניממאזווימ

בשנתמחדשנדגמובעבועופותשלכבדזהומנמצאשבהמאתויסמספורכב.כליכבדהשל

1991 ' m ידיני.שנמצאושיונייס

הבר.תנועהבהןשישאחוותמידניתלעימתנמיכה,האוץבקרקעותהעופותתכולת..כללי,באופן

הואתניהחימרבתכולתוקתלויקבועה)תונעה(בצפיפותבקוקעהעיופתויכוזהמקירמבווב

בקרקעיתלמשל,כןכב.דמשקלבעלגוומאינה-ההפתעהלמובה-החוסיתתכולתשבקוקע;

להיותיכולבקרקעהעופרתויכוזליומ,מכוניית 60,000מ-ייתושלתביעהצפיפותעמחוליית,

חל"מ. 24מ-פחותעידין

עמיגמ(המקור)מהכבישהמוחקעמגמאקספובטיאליבאופןיוודתבקוקעהעופרתתכולת

בדוגמאיתהשנימ.במשןטבעיותבקרקעותעיפותשלהדונתיתהצטבוותכנואהישהעימק.

העופותבתכולת 20%כ-שלעלייהישנהשובים)(מעימקימ-1984י 1983בשניםשבלקחי

באינטנסיביות)(שעובדועיוינינינוןשלבקוקעותמאידן,החווף.נשמישלהשטיפהלמרות

העיפרת.בתכולתעקביתלעלייהסימןשימהיהלאשנימ 4אי 3במשן

 .בישואלעויםבכמהעופותשלויכוזמואה 1מס'טבלה
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 1992שהתני,הכנסהירשאליתהגיאןלןגיתחהרבה

 1מס'סבלה

שיניתמעריםבקרקעות Pbריכוזי

מ) IIבחלהערכים(כל

-------------
ממוצעמס'

מקס.מינ.ממוצעחציווגיאומסרידוגמאותעיר

-------
 1394 0 177 55 62 60תל-אביב

 1581 4 139 28 46 95חיפה

 100 0 9 6 6 135אשדוד

 530 3 76 28 26 29בארשבע

 1075 6 6 145 66 78ירושלים

העיר.למרכזמחוץבאותהדוגמאותרובבאשדו,דהערה:

החומרנמיתשלהגיאימסרייהממיצעחל"מ 24היהבקרקעותעיפרתשלהגיאומסריהממיצע

 1.1% •היההאירגני
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 1992י. mשההכנסהיארשליתגהילוארגתיחהרבה

 .ESRבאמצעותשבכרמלכברהממעותשרוףצורתיארור

, 2 _ 3 
ע.יוטףבר ,ה.פ.שוורץ ,נ.פורת

ירושליסהגיאולוגי,המבון . ,

קנדההמילטון,מקמטטר,אוניברטיטתה,לוגילגיאןהמחלקה . 2

הבריתארצותהרוירד,אוניברטיטתלאנתרופולוגיה,המחלקה . 3

פרהיסטוריותמחפירותממצאיםשלמוחלטגיללקביעתכיוסמשמשותעיקריותשיטותשתי

ו- Resonance (ESR) Electron spin. 14Cשלהתיארוךלתחוםמעברשגילם

) Thermoluminescence (TL . קירנהנזקיהצטברותמדידתעלמבתססותהשיטרתשתי

 . Kו- U. Thהטבעייםהרדיואקטיבייםהיסודותמהתפרקותהנפלטתמהקרינהכתרצאהבגביש,
מהנוסחה:מתקבלהגיל

גיל =השנתיהקרינהשטף /המצטברתהקרינהמנת

צעיירםממצאיםלתיארוךהמועדפתזוהיא TLה-שיטתשלהגבוההרגישותהבגלל

ב-לתאךרניתןולכןהזמןפניעליציביותרהינו ESRב-הנמדדשהסיגנלבעודשנה), 20(םםם,

ESR ממצאיםתוארכופרהיסטורייםאתריסבמספר .).ש.מ 2(עדבהרבהעתיקיםממצאיםגם

טובה.גיליםהתאמתונתקבלההשיטותבשתישונים

נסיונותנעשובעברשרוף.צורבעיקר TLוב-חייםבעלישלשינייםבעיקרמתארכים ESRב-

לשמשהראויהסיגנלבזיהויבעיותעקביפהעלולאאלואולם ESRב-שרוףצורלתארן

ה-סיגנלשלהרבהיציבותועקב . ESRה-בספקטרוםאורגנייםסיגנליםשלוהפרעותלתיארון

ESR ה-לסיגנלביחסTL ה-בשיטתיותרעתיקיםממצאיםלתארןיהיהשניתןצפויESR . 

רצףנחפרזובמערה . ESRב-שרוףצוריתוארךממנוהראשוןלאתרבנחרהשבכרמלכברהמערת

העליוןהפליאוליתועדהתיכוןהפליאוליתמאדםבניושלדיצורכליהמכילותשכבותשל

 .)ו(שרסוט ESRב-תוארכוושיניים TLב-תוארךמהמערהשרוףצורשנה). 30-60(םםם,

 ,נסחנוהדוגמאות . ESRב-התיארוןלנסיונותנלקחו TLב-שתוארכומהדוגמאותדופליקסים

לקביעתבנחרו Al,ו- Eומקוורץ,המוכריםסיגנליםשניכמקובל.והוקרנולתת-דוגמאותחולקו

ופחמןמתילכגוןאורגניות,בתרכובותשמקורםסיגנליםנמצאוכצפויהמצטברת.הקרינהמנת

במדידתהאורגנייםהסיגנליםהפריעולא ) 450oC «נמוכהלטמפרסורהשנשרףבצורחופשי.

מהסיגנללהיפסרצורןהיהיותרגבוהותלסמפרסורותשנשרףבצוראולםהתיארו,ןסיגנל

השנתיהקרינה.שטףהתיארוןסיגנלאתלמדודיהיהשניתן,בכדידיגיסליחיסורידיעלהאורגני

בחישובי .ובסדימנסבצור Kו- U. Thה-ריכוזימדידתידיעלחושבומהסביבהמהדוגמאות

 • 0 .והיאבצור aה-קרינתשיעילותהונחהגיל
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התאמהישנה , VIIמשבכהבדןגמהגדןלהסטיהמלבדשנתקבלן.הגיליםאת,מציגמס.שרטןט

מאשרגחליןתר ESRב-התןצאןתשלהפיזןרהשיטות.בשתישנתקבלוהתאריכיםביןסבירה

מחןרסזהבמקרהאפשריהיהשלאדברדופליקטים,מדידתידיעללהקטיוניהיהניתןאך , TLר

 500,000דעשגילושחףצורלתאךריהיהשניתןבאפשרותהיאהתוצאותשלחשיבותןבדוגמה.

שנה.

AGE DETERMINATIONS FOR KEBARA 

 ESR : METHODג TL 2 ESRכ

flint burned teeth flint burned : MATERIAL 

: LEVEL 

48:t4 VI 

S2:t4 6:tS ךVII 

:t4 ךS 4S:t6 VIII 

58:t4 4 :!: SS IX 

62:t4 64:tS X 

60:t4 52:t10 XI 

60:t4 66:tS XII 

Fig. 1: Ages obtained for finds from Kebara (in 
thousand years B.P.). 
1. This work, ages calculated using the AD obtained 
from the Al signal. 2. Schwarcz et al (1989), Linear 
Uptake model. 3. Valladas et al (1987). 
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ממצאיםנושאותמשכבותהכרונוסטרטיגרפיהשלמחודשתבחינה

יהודהמדבראום-קטפה,ממעותפרהיסטוריים

 2ק.רנלס ,ך, 4ד.בראון , 3א.צירנוב , 2ה.פ.,שוורץנ.ךפורת

ירושליםהגיאןלןגי,המבון . 1

קנדההמילטון,מקמאסטר,אוניברסיטתלגיאולוגיה,המחלקה • 2

ירושליםהעברית,האוניברסיטהלזואולוגיה,המחלקה . 3

ירושליםהעברית,האוניבסריטהלגיאולוגיה,המחלקה . 4

 1928-1949בשניםפרהיסטוריותחפירותנערכויהודה,מדברחריטון,שבואדיקטפהאוםבמערת

נרנר,דקיקלאסטיםסלעיםסדרתכוללבמערההחתךנוויל.שלבראשותומשלחתידיעל

עלחוליות.בעלישלבשרידיםעשירמהשכבותחלקקרבונטי-פוספטי.בצמנטמלוכדיםבחלקם

בתקופהממושךזמןלרצףששויכיליתייםממצאיםהכילובמערההשכבותהחפירהדוחותפי

הממצאיםשלהמוחלטהנילהוערךהחפירותעריכתבעתהמיקוקית.ועדמהטיאקיתהאשלית,

מהעתיקותהיאזןמערהנכונות,הןאלונילהערכותאםשנה. 300,000-100,000שלבטווח

שלהפרהיסטוריהבחקרביותרחשובהמטרההיאהשכבותשלהמוחלטנילםוקביעתבארץ,

הקרוב.והמזרחישראל

העליונותהאשליותהשכבותמעלנדלשנמצאנטיףשל U /Thה-סדרותבשיטתנילבדיקת

עצמותשלפליאונטולוניתבדיקהבמערה.לחתךעליוןנילהמהווהשנה, 115,000שלנילנתנה

פרקולכןהומונניתמאדהיאהמכרסמיםשאוכלוסיתהראתההמערהמשכבותזעיריםמכרסמים

עוררואלותוצאותהריס.תקופתלסוףלשייכו,וניתןביותרמצומצםהיההמכרסמיםחיובוהזמן
למערה.שיוחסהארוךהזמןברצףספק

נאספושונות.שיטותבאמצעות ,)י(שרטוטבמערההחתךאתמחדשלבחוןהיאזועבודהמטרת

 Electron Spin Resonance (ESR (-בלתיארוךהמתאימיםגדוליםיונקיםשיני
ונקדחופולןלבדיקותחרסיתשלדונמאותנלקחומחדש;נדנמההפאונההחפירה;שלמהאוספים

פאליאומגנטיזם.שללבדיקותנלעינים

סטריליות.הןהשכבותששארבעודפאונה,שלנכבדתכמותמכילה , Dאחת,שכבהשרקנמצא

המכרסמיםשלהמאסף . Stage 7ל-השייך Biozoneל-ומתאימההומוגניתמאדהפאונה

בעבר,שנבדקהלזולחלוטיןזהההדונמהמדברי.לאיזורקירבהעםתיכוניתיםלסביבהמתאים

באיזורשהצמחיהמראותהפולןבדיקותבלב.ןאחתבשכבההנראהככלהיההפאונהמקורכלומר

מצביעות ESRב-הנילמבדיקותשנתקבלוראשונותתוצאותים-תיכוני.לח,אקליםשלהיתה

פליאומננטיותתוצאותהמדויקים.הגיליםיוצנובהרצאהשנה. 500,000בסביבותגיליםטווחעל

מ-עתיקההשכבהולכןהפוכההמערביהחתךבסיסשלהמגנסיתהקוטביותכימראותראשוניות
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 1992י. mהIסכהנסהירשאליתהגיאןלןגיתחהרבה

רנומאלית.קוטבזיתמואותהצפונזבחתךהדוגמאותכלשנה. 730.000

COLUMNAR SECTIONS FROM OUMM QATAFA CAVE 

NORTHERN SECTION WESTERN SECTION 

o 

Figure 1: Locat1on of samples in the sections. z- vertebrate 
fauna; pm-cores for paleomagnetizn; pln- clay sediments for 
pollen; ESR - teeth for dating. 
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 1992השנתי,הכנסהישראליתהגיאולוגיתחהברה

בהתפתחותםושלביםמשחוו-במכתש-ומוןבתצוותהפיזןליתיפמקוו

 n.3סער , 2ש.,שובאל '.מבר ,'.ופישר

חיפהיין,טכנהוסיליקטים,לקרמיקההישראליהמכון .ך

אביברמתהפתוחה,האוניברסיטההגיאולוגיה,קבוצת • 2

שבעבארבנגב,זדוחולחסריתחברת . 3

 .קונגלומרסדמוילסריסיסלעמצויבמכתש-רמווסהרוניםרמתבאזורמשחורבתצורת

ההנחהפיזוליתי.מבנהחסריםוהם )-75%(כמהמסיסבעיקרמורכביםזהבסלעהפרגמנסים

כיוםהמתפתחיםבלסריסיםזאת,עםאסנתוני.ממ-n,קהמאלהפרגמנסיםכיהיאהמקובלת

הפרנםגסיםבסלעכיסבוריםאןבלפיןכ" .חמימןמבנחבהונבברזליימתצביריםלעתיםנוצרים

אותיגני.שמקורםברזלייםתצביריםהםמשחורבתצוותהקוגנלומרסדמויהלסריס

צורדמויתוחרסיתלסריסושלהברזלייםהתצביריםאתהמכילהלסריסשלהמינרליההרכב

נמצאו x.קרניועקיפתאינפרא-אחםספקסרוסקופייתבאמצעותבנדקפיזוליתיםהמכילים

הבאים:ההרכבים

המסריקסואילוקאוליניסעםמהמסיסבעיקרמורכביםסהרוניםמומתבלסריסברזלתצבירי-

המסיס.עםמקאוליניסבעיקרמורכב

ואילווהמסיט,ברהמיסעםמדיאספורבעיקרמורכביםארדוומנחלבלסריסאדומיםפיזוליתים-

 .ובוהמיסהמסיסעםמקאוליניסבעיקרמורכבהמסריקס

עםובוהמיסמדיאספורבעיקרמורכביםהכרייהמאזוריצורדמויתבחרסיתאדומיםפיזוליתים-

 .בוהמיסעםמקאוליניסבעיקרמורכבהמסריקסאילוהמסיס

המסריקסואילרבלב,דמבוהמיסמורכביםהכרייהמאזורצורדמויתבחרסיתלבניםפיזוליתים-

 .בוהמיסעםמקאוליניסבעיקרמורכב

המכללמלסריסומתקדמיםהולכיםשסיפהשלבימייצגותאלהדוגמאותכימעידותהתוצאות

המכילההיסבשסופהצורדמויתלחרסיתועדפיזוליתיםהמכילללסריסברזליים,תצבירים

הפיזוליתיםהאחרונים.לסלעיםהמקורהואברזלייםתצביריםהמכילהלסריסדהייוכ,פיזוליתים.

בתצביריםהמינרלייםהשינוייםאלה.מתקדמיםשסיפהבתהליכיהברזלייםהתצביריםמונוצרו

וכצרדיאספררוופחת,הולךההמסיסריכוזאלהבתהליכיםכימעידיםובפיזוליתיםהברזליים

סופי.בשלבמתרנזבוהמיסואילויותרמאוחרפוחתוריכוזומוקדםבשלב
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 1992השתני,הכבסהישראליתגהילואןגתיחהרבה

שלהמזרחיבאגף(חתך-טרציירקרטיקוןבגבולאירידיום

הגדול)המכתש

 4א.הןנינשטיין O , 3מ.דבןוצוק , 3א.לביןאלמןני , 3א.וןזנפלד , 2ו.,ורקהע.יפלכסו

ומת-אביבתל-אביב,אןניבוסיטתפלנטויים,ןלמדעיםלניאןפיסיקההחןנ . 1

מדעילמחקרהלאומיהמוכזחלשה,דריואקטיביתלקרינההמרכז . 2

יוושליםהגיאןלןגי,המכןן . 3

והתשתיתהאנרגיהמשוד . 4

באגף ( 1989ועמיתיו)רוזנפלדער'ב-טקיההמגעעםהמתלכדטרציירקרטיקוןבבגולהחתך

אלה,מדגמיםרבה.בצפיפותשניתנדגםמעלה-עקרבים(צומת)לידהגדולהמכתששלהמזרחי

ולמיקרופארנה.לאירידיוםנבדקרלגברלומתחתמעלמ' 1שלבטרוחבעיקר

כמעטמצרמצםחתךהפלנקטרניים,הפורמינפריםלפיהראתה,המיקררפאליאונטולרגיתהבדיקה

כמרתבגבול.נמצאההאירידירםשלהזהב""קרןהגבול.בשכבותקלהבירטורבציהעםרציף

טריליון.חלקי-800כהיאדוגמאותשלשוניםמערכיםבשלרשהשבנדקההאירידירם

yזRosenfeld, A et al .. 1989. First Report on a Cretaceous/Tertia 
. section at Makhtesh Gadol, southern Israel. N.Jb Geol yזbounda 

8:474-88 . Palaeont. Mh. H 
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 1992י, mהשכהנסהירשאליתהגיאןלןגתיחהרבה

סדוםהרשלהקרסטמעוכתלפיבהולוקואקליםשינויי

 3י.,זק 2מ.מנריץ , 2י.ברמי ,'.עפחמקזי

עפרההטבע,להננתהחברהמערות,לחקרהמרבז . 1

רחובותלמדע,ויצמןמבוןהאנרניה,וחקרהסביבהלמדעיהמחלקה • 2

ירושליםהעברית,האוניבסריטהלניאולוניה,המחלקה • 3

במהלךהתרוממותוכדיתוךסדוםהרשל.המלחבמחדרמערותיוצריםקרסטייםתהליכים

במשקעשנמצאועציםענפיתת-אופקיות.וממחילותאנכייםמפיריםמורכבותהמרעותההולוקן.

 .זמנונלפנישנה 200-7100שביןלגילים 14פחמןבעזרתתיארכוהמערותשבקרקעיתהשיטפוני

לסוגיהםהעציםענפיותפוצתמפלסןהמחילות,רוחבלפישוחזרוזובתקופההאקליםשינויי

יםמפלסשיונייעלאחרותולעדויותהמלחיםשהשקיעלסדימנטיםהושווהתוצאותהשונים.

שלבגוהיםומפלסיםעצים,ענפישלשפערחבות,במחילותמאופיינותלחותתקופותהמלח.

רצית,במחילותמאופייונתיבשותתקופותהמלח.יםמפלסעלייתעלהמעידיםהמחילותמוצאי

המחילות.מוצאימפלסוירידתעציםמעט

-6500בביותרהלחההתקופהאקלימיים.שלביםלעשרהחולקסדוםהרשלההולוקניהרצף

חלהמכןלאחרמכוייל).בלתי ' 4C(גילזמנונלפנישנה 4300סביבהתרחשההאחרוונתהשנים

יותרמעטלחאקליםלביןמהיוםיותרמעטיבשאקליםביןקלותתונדותעםניכרתהתייבשות

מהלום.
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 m', 1992הןסהכנסהירשאליתהגילואןגתיחהרבה

אילתבאזורגבוההבהפרדהסייסםיסקר

 2י.,ברטובי.ירןטשטיין ,א.יפריזלנדר

חרלרןוגיארפיסיקה,נפטלמחקריהמכןו .י

ירושליםהגיאולוגי,המכון . 2

עדהרחדהחתךשלמפירטללימידתיכנןהסקראילת.באזיינערךבגיההבהפרדהסללסמיסקר

חיפישילצרכיבעברנערךאשרעמיקלסקרהשלמהמהייהיהיאמטריםמאיתמספרשללעימק

האזירכלאתחצהאחדמהםמעיבמזיחבכיייןסייסמיימקיימארבעהכללהניכחי.הסקרנפס

הבקע,לצירמקביליםאחריםקיימשניבמערב.התשתיתלסלעייעדבמזרחירדןעםמהגביל

מפירסמיעדונתניםהקייםאילת.בעייהסחףמניפיתגביעליהשניהבגיל,לאירךבמרכזיהאחד

השברשליאיפייהמדייקמקימיעלמצביעימיבמייחדאילתהעירבאזירהצעירההשבירהעל

 .באזירהיאשי
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הארשיל,תגהלואיוגתיחהרבה
 1992הנשתי,כהנס

במערת ) F-G (התחתונותהשכבותשלהסביבהתנאיעלחדשיםמחקיים
טבןו

א.ררנן ,.מרינשטיין-עבררו ,.אצצקין

חיפהחיפה,אוניברסיטתלארכאןלוגיה,זינמומבון

ברבירען.האקליםשינוייושיחזורהגיאולוגיהלחקרשימשוהכרמלבאזורמערותשלסדימנסים

ליצירתשגרמהקרססיתפעילותבגללמיוחדתבעיהמהוותסבוןבמערתהתחתינותהשכבות

והעתקים.שכבותגלישתבולען,

-3לסבוןבמערתהתחתוונתהשכבותאתלחלקשניתןהראובשדהותצפיותשקפיםמחקר

הרבדת-חילחלההאמצעיבשלבוחמים,לחיםבתנאיםפדוגנזהניכרתהתחתוןבשלבשלבים:

דיאגנזהניכרתהללוהשכבותבכלמקודמתה.חלשהאךפדוגנזהשובהשלישיובשלבאיאולית

הקרססיתלפעילותקשורהשהדיאגנזהיתכןפוספסים).והשקעת(גליייותרמאוחרבשלב

ו"משני".יויאשוני"פוספסים:סוגישנישלמציאותםעלהראהמחקרונהבולען.וליצירת

דומהוהרכבםאבקהבגרגיריענייםשנבדקוהמדגמיםבראשיתו.עדייןנמצאהאבקהגרגיריחקר

מןהמתקבלתהתמונהאתלסתוראולאשרכדיבהםהיהלאלפיכך-היוםהאזורמןלידוע

 .הסידמנסולוגייםהנתונים

במספרדלהסבון,מערתשלביותרהעתיקיתבשכביתלאחרונהשנחשפההאבןכליתעשיית

גס.בשברורמשוברריםשוניםבגדליםנתזיםכוללתהתעשייהלמראה.ופרימיסיבית
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 1992תגשה,'כהנסהיושאליתהגילוארגיתחהרבה

דיונותפניעלוסחףגנרתהליכישלהאפשריתהסידמנטולוגיתהמשמעות

מערבינבגניצנה,חולות-צחיחבאזוראורכיות

א.יאיר ,.גקררוו

ירושליםהעברית,,האוניברסיטההאץרברורלמעריהמבוו

אלוסדימנסימ .צחיחימבאזוריםידוניומביןסדימנסימעללאחרונההתפרסמורביממחקרימ

לפיהבספרות,שבוסאהלהכרה,קשורימאלואורכיות.דיונותשביןבקעותביןבעיקרנפוצימ

הקשוריםותהליכימארועימביותרהסובהבצורהמשמרימהבין-דיוגריימהסדימנסימ

(כפיהסדימנסיממקורעללעמודבניסיונותבעיקרעסקואלומחקרימחולי.ונףבהתפתחות

לשחזרובניסיוונתקדומות)חולאבנישלובחתכימרצנסיימחולבשדותבדיקהבחעלותשבתגלו

אופקית.משוכבימלסדימנסימאלובמחקרימנתנהמיוחדתלבתשומתבעבר.הסובבתנאיאת

השקעהאוסמוכימנחלימפשסיהצפתבגוהימ,תהוממיבמפלסכהשקעהבעיקרפורשואלו

יוחסושאלוהריבספרות,נזכרומקומינגרלהיווצרותשאפשרויותלמרותאגמים.בחופי

סמי-ארידי.אקלימאומובסוניתיכובי,ימ-גשמיממשרטבעלייחסיתלחיםלאקלימימ

בגרליצירתהאפשרותעללימדומערבי,נגבבניצנה,האורכיותהידונותע"פשנצופשוונתתופעות

 ) 50%(דעדק-גרגרבחומרועשירמ"מ) 1-3 (דקמיקרוביאלי.קרוםאלומדרוונתע"פסחףוכן

צופני,במפנהבמיוחדהמופתחזה,קרוםהדיונות.מדרונותשלהתחתוניםהחלקיםאתמכסה

הודגמהגנרלייצרהמקורמימהשסחפנישליכולתםואכן,זרימה.סימנימסוימיםבמקומותמגלה

ימיניחלקותשלמערןהוקמהניסויבעקבות .) 1990(יאיר,מלאכותיתהמסרהבניסויבבהירות

במקומהגשם-נגר-סחףיחסיאתללמודבמגמהוזאתבניצנההדיונותמדרונותע"פחלקות

סבעיימ.בתנאים

שלאגשםבעוצמותהושגזהחידורסףהמקורמות.הדיונותפניאתאפייןלמדינמוןחידורסף

'ןנשמי 14.3%דעשלנגרומקדמינגרהתפתחהושג,החידורמשסףלשעה.מ"מ 9עללעתימעלו

מרקםבשנה.למ"רגרם-161.7לוהגיעיניכרותהיושנמדדוהסחףכמויותנתונה.בסופה

קיצוניבמרקההגיעהואף 10-20%ביןהייתההדקהחומרכשכמותחולי-סילסיהיההסדימנסים

ידוונתשלממרדונותוסחיפהנגרתהליכישלביכולתםשישמלמדים,הנתונים . 30%למעל

אלוהבין-דיונרית.לבקעהסדימנסימשלניכרותכמויותלספקמיקרוביאליבקרוםהמכרסרת

דיוניוותהביןבבקעותאופקיתמשוכבימסדימנסיםשלונסףאפשרימקררעללהצביעיכולים

 .צחיחיםאזורימשל
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ר 991הוסנחי,הכנסהיארשליתהגיאלורגתיחהרבה

השלכות :-1עתליתבקדוחהוולקניהטןרשל Ar-Arנילי

הידרוקרבוניםחיפושיעלוהשלכותסטרטיגרפיות

ג.,שטייניץ,ב.נג, ,.בקוהן, 2 2לך

שבעבארבן-גוירון,אוניברסיטתופטרוגרפיה,למינוולוגיההמחלקה .,

יתשליםהגיאולוגי,המבון • 2

עתלית-,בקדוחהוולקנייםמהסלעיםמטחובדוגמאותבעברשנעשושלםסלעשל K-Arגילי

איונזהגיליםתחוםבתחתית.מש 120ל-עדהסדרהלגגקרובמש 202מ-סיסטמטיתהשתרעו

אחרים.סטרטיגרפייםנתוניםעםמתיישב

T3b1e 1. Details.of :samples and 40Ar -39 Ar data from volcanics 
in At1it-l !borehole. 

Depth Lithology Sample p~u Isochron 40Ar/39Ar 
(m) (no.) age(ma) age(ma) initial 

3121-3127 Olivine-basalt AD-90 193::1:3 194::1:8 247::1:37 
4206-4230 Picrite basalt AD-204 ND ND 
4539-4545 Microgabbro AD-225 196::1:3 197::1:7 288::1:7 
4812-4824 Qtz. Keratophyre AD-246 * 16O:t2 l6O:t126 121::1:433 

**207::1:3 19O:t76 465::1:70 
5057-5060 Qtz. Keratophyre AD-270 115::1:2 ND 
6181-6181 Kaersutite basalt AD-345 133::1:2 ND 

ND - Not defined 
* - Lower temperature increments 
** - Higher temperature increments 

תיארוךידיועלערקיים)(יסודותכימיתגבוה),(בפרוטפטרוגרפיתבנדקומפתחמדגמיחמישה

הבאות:למסקנותמובילותהתוצאות .) 1(טבלה Ar-Arבשיטת

 pliensbachian) (אשרלוולקנישייךמ' 5273עדמ' 2890בעומקמהגגהרצוףהוולקניהטור ) 1

דומהגילהסטרטיגרפיה.עםבהתאמה ,) 225ו- 90(מדגמיםמש 197עד 193שלגיליםומניבים

 . 246במדגםגבוההבטמפרטורההמיצוישלביעבורגםמתקבל

גםכמופרהניט-פומפלאיטלפציאסזיאוליטפציאסדרךהעוברקבורהשלמטמורפיזם ) 2

(מדגמים K-Arהשעוןשלהסדרה)(בתחתיתמלאעדחלקימחדשלכינוןגורמיםספיליטיזציה

זוהערכה .) 345(מדגםמש 133 :!: 2הואההצערהלגילביותרהטובהההערכה .) 345 , 270 , 246 ,
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ו- 246למדגמיםהסמוכיםבמדגמיםשהתקבלובצירקיןבקועעקבותגיליעםבהתאמהמצויה

270 . 

מגילמחרדיםלנוכחותבאשרקודמותאינסרפרסציותמאשריםאינםהחדשיםהנתונים ) 3

 .החתךבתוךתחתוןקרסיקון

מוקדם.יותראוהמסמורפיזםשיאעםסינכרוניוהיהיתכןהספיליסיזציהתהליך ) 4

(מדגמיםובקיירץ-קרסופיר ) 204(מדגםבפיקריס-בזלתניצפורדיוגני 40Arעודףשלתיפעית ) 5

הגדוליםהאולביןגבישיבתוןהמצוימהמעספתלמרכיבמיוחסהדברהראשוןבמיקרה .) 246י 270

מחדשכינוןמייצגתכנראההתופעההשניבמיקרהמהסלע.-50%כהמרכיביםמ"מ) 5(עד

סוגרה.במערכת

 50I5שלפליאןתךמליבגרדיאנטחלשחמסמורפיזםכךעלמצביעיםהפסררלוגייםהנתונים ) 6

מכאןמעלות/ק"מ. 18-20בסביבותשהואהנוכחימהערךמשמעיתיתבגוהשהיונערךלק"מ,

היורהבתקופתאונמליתרמליגרידאנסשלמשסרעלמצביעיםהביקועןעקבות Ar-Arשגיליונבע

בתקופהגבוהפליאותמלילגרדיאנסאינדיקציותהמחקר.באזירתחתוןקרסיקיןתחילת-המאיחר

אפקסים .-1עתליתלקידןח.דרימיתק"מ 50כ- ,-2געשבקלדיחפיחיםבפרופיליגםמצוייתזי

בקידיחאשריילקנישלהתחתוןבחלקפסריליגייתבבדיקיתניצפוואףיתכןזהארועשלאפשריים

 . 2Aדבורה-

גיאוךפיבאזיךשפגעמוקדםרקסיקון-מאוחריווהמגילתרמזאחעעלמצביעותהתוצאןת ) 7

בעתבחשבוןלקחתןשישהשלכותישנךכזהלתהליךישראל.בצפיוקמ"ר) 2000(לפחותנרחב

 .באזןרלהידרוקךבוניםהפוסנציאלקביעת

350 350 
 Aס A 90ס 246

290 290 ~ 
207t 3ma E 

..L ........ 

Qכ 230 230
סנ
4 ------

170 
' 193:!: 3 ma 

170 ... 

~ 14- 160:!: 2ma I 110 110 

50 50 
100 60 60 40 20 0 100 60 60 40 20 0 

39Ar % 39Ar % 
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וצפוןממרכזתחתוןקרטיקיןמגילושכבותביוכרונולוגיהמיקרופלורה

הץרא

.בה.קוונואי

ירושליםהגיאולוגי,המבון

וגדלם,,בגללרקרברנטייםחרסיתייםדקים,במשקעיםכללבדרךמרפיעיםרהנבגיםהאבקהגרגרי

"ימיפאצייסביןקררלציהשמאפשרמידעמספקיםהםשלהם.ההיךךאלירתרהתכרונתצפיפרתם

חלץ).(תציבמזרחרדרד""ימילפאצייסיפה)תלמיותציערבגם(תצ'עומק"

הקרקרמתתלסלעיםבעיקרהמרקדשזה,מחקרהמיקררפלררה,ערךאתשמבסלתבניגרד-לדעה

משלים.גיארלרגימידעמונבהשהמיקררפלררהגילההארץ,רצפרןממרכזאפסיאן)עד(בריאסיאן

ממלכתעלהשתלסררגם ,באזררונארליהזרע,מכרסיהצמחיםנוצררהמוקדםהקרסיקוןבמהלך

הצמחים.

הבאים:הממצאיםונבעיםהונכחיהמחקרמתךר

(תצ'עמוקהאגניתמסביבהולגנ'ניאןעדבריאסיאןמגילשכבותביןבקלותלהבדיל.אפשר .ך

הבאים:-הנבגיםמאספיידיעלחלץ)(תצ'רדודהמסביבהשכברתלביןגברעם)
• AEQUITRIRADITES, CICATRICOSISPORITES 

. CONCAVISSIMISPORITES, PILOSISPORITES, RETITRILETES 
 : TRILOBOSPORITESר-

עםביחדמרפיערהראמתפתח CICATRICOSISPORITESבהארסרירריאן, . 2

PEROTRILETES. PLICATELLA , -רRETITRILETES תצ'חלץ:(תצי

המרקדם.בברימיאןרקמרפיע EPHEDRIPITESהסרגיבשתית):סביבהחתירה,

בברמיאןמרפיעיםהזרע),(מכרסי STELLATOPOLLISו- AFROPOLLISהאבקהגרגרי . 3

קדוםגילעלמצביעהאבקהגרגריחוסררדודה).ימיתסביבהתלמים,(תציהמאוחר

 .חלץתצישלהתחתוניםבחלקיםלהאוסריוויאן
(סביבהלפהתלמיומתצורתרדודה)(סביבהיבנהמתצילברמיאן,מאוחרמגילהאבקהגרגרי . 4

ו- CLAVATIPOLLENITESע"יומיוצגיםבאפסיאן,מתפתחיםעמוקה)אגנית
RETITRICOLPITES . 

תנאיאודותהמידעעלבונסףהסביבה,תנאילהגדרתשימושייםוהבנגיםהאבקהגרגרי

מאפשריםהםוהנבגיםהאבקהבגרגריאבולוצייוניתהתפתחותהעדרלמררתהאקלים.

הרף.ללאהמשתנהחלץ,בתצ'קורלציה
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אילתמפרץבצפיןהאלמןניםבשוניתנןטריאנטיזנשלהגאןנימיהמחזור

 .'איז ,.בלזי ,.טקורפל

ירושלםיהעיבירת,האוניברסיטההאיץ,בדורלמדעיוהמכוןאילתימית,לביולוניההמעבדה

האלמוגיםשוניתשלבמיםהמומסים-וסיליקהזרחןחנקן,-הנוסריאנסיםנמדדוזובעבודה

נלקחומיסדגימותשלהם.הגאוכימייםהמאזניםחישובלצורךאילתמפרץבצפוןהפתוחוהים

רציפים.יומייםמעקביםובמספרכשנהשלתקופהבמשךהפתוחוביםבשוניתשוניםבאזורים

אתמדדוהתחנותדיגום.כללמשךבשוניתהוצבותת-ימיותנתוניםאיסוףתןזנותשתי

ו-מומטחמצןריכוזהים,פנינובהמליחות,סמפרסורה,הבאים:והפיזיקלייםהכימייםמסריםהפר

pH . שבעונהנמצאהדינום.לאחרקצרזמןאוסואנלייזרמכשירבאמצעותנמדדוהנוסריאנטים

הנוטריאנטיםריכוזינואר)עדאפריל(חודשיםהמימבעמודתסרמוקלינהמתקיימתשבה

שלשסףעלמצביעכזהגרריאנטהפתוח.היםשלהשטחבמלמאשרנבוהבשוניתהמומסלם

שלהםמהגרדיאנטימחושבוהשונימהנוסריאנטימשלהשספיםלימ.השוניתמןנוטריאנסים

הנתונים.איסוףתחנותע"ישנמדדוהמליחותמערכישהוערךבשונית,המיםשהותוזמן

משיקיליבהתאמה.וזרחן,חנקןסיליקה,עבורליוםלמ"רמילימול-0.25ו 2.5 , 1.3הם:השספים

(פלנקסון)חלקיקיאורנניחומרשליבוא// IIע//ימאוזןאלהשספיםשקיוםכאןמוצעמסהשימור

חנקןזרחן,הקורטיסודותביןהאסומייםהיחסיםמידיעתהשונית.ע//יהנצרךהפתוחהיםמן

חלקיקיאורגניפחמןשלליוםלמ/ר'מילימול 30i:15שב-נמצאאורגני,בחומרלפחמווסיליקה

 .שנצפוהנוסריאנסיםשטפילקיוםהשוניתאוכלוסיתע//ינצרך
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האותיגנייסהמינרליםוטלומורפולוגייםמינרלוגייםכימיים,מאפיינים

יוטראלדרוםחלץ,תצורתבסלעי

 2א.שש ,'.עביין ,'.אאילון ,' 2,ר.קלבו

ירושליםהגיאולוגי,המבון •ך

ירושליםהעברית,האוניברסיטהלגיאולוגיה,המחלקה . 2

קרטיקוןמגילחלץ,תצורתבסלעיהאותיגנייםהמינרליםשלוהמורפולוגיההמינרלוגיההכימיה,

חלץ.תצורתשלוהדיאגנטיתהתרמליתההיסטוריהלשיחזורממחקרכחלקנחקרותחתון,

תרמליגיאוכימי,למודליציביםאיזוטופיםונתוניאלונתוניםישולבוהמחקרבהמשך

הדיאגנטית.ההיסטוריהבמהלךהפורמציהמילהתפתחותופלאוהידרולוגי

למחקר.בנחרו , mבתצוהעיקרייםהמאגרסלעיאתהמייצוגתודולומיט,חולאבןשלדוגמאות 45

 ) EDS (הכימי ,) SEMו XRDמקטב,אופטי(מיקרוסקופהמינרלוגיההרכבנבדקוכהעד

האותיגניים.המינרליםשל ) SEM (והמורפולוגי

הקרבונטהינוכשאנקריטקרבונטיםהינםהתצורהבסלעיהעיקרייםהאותיגנייםהמינרלים

ממוצעכימיבהרכבאנקריט,ודולומיט.קלציטסירדיט,הםנפוציםפחותהנפוץ.

דע CaMg (C0:ע 2שלבהרכבודולומיט, , 6Feo.3(C03 ~ cal.lM. ( 2של

) .9FeO.l(C03 ~ CaM , 200כשלבוגדלאידיומורפייםכרומבוהדריםבעיקרמופיעיםmm 

מופיע , C aO.05C ~ FeO.85M 1. 03שלממוצעהרכבבעלסידריס,גרגרים.ביןחלליםוכמילוי

בעיקרמופיעמגנזיום,דלקלציטשלהרכבבעלקלציט, . m!101כשלבגודלכרומבוהדרים

בעיקרומורכבותפחותנפוצותחרסיותדולומיטיזציה.עברשלאבצמנסומעטבמאובנים

(עדוכלוריט ,) 15%(עדסמקטיט ,) o ~ 45(עדאיליטהחרסיות),מכלל 50-100% (מקאוליניט

משושיםלוחותשלאופיינימבנהישחלליםוכמילויגרגריםסביבהמופיעלקאוליניט .) 15%

עלמעידותאלומורפולוגיותעדינה.סיביתהופעהולסמקטיסשלאיליטבעודלזה,זהצמודים

אלקלי-פלדספרקוורץ,פיירס,הינםנוספיםאותיגנייםמינרליםהחרסיות.שלהאותיגנימקורם

וגבס.

במהלךכימראותהצמנטים,שלהפאראגנזהנקבעהשבעזרתןמפורטות,פטרוגרפיותבדיקות

 .הדטריטייםהסלעלגררגיככיסויפלדספרואלקליקוורץלראשונהשקעוהדיאגנטיתההיססוריה
שלרקריסטליזציהבתחילהשונים:קרבונטיםוהושקעוחלקיתהמסההקוורץעברמכןלאחר

140 



 1992השנתי,הכנסהישראליתהגילואוגיתחהרבה

ושלהקלצלטלהצמנטשלואנקרלטלזצלהדילימלטזצלהמכןילאחךספארללקלצלטהקרבונטלהבוץ

ואנקרלט)דולומלט(קלצלט,הקרבונטמינרלישלחלקיתהמסהחלההבאבשלבהמאובנים.

הדיאננטיתבהיסטורלהמאיחרבשלבפיריט.שקעמהחלליםבחלקמישנית.נקבובייתוניצרה

מלנרללםשלשקלעהבחללים.סופיכמילויספאריקלציטשקעובעקביתיובגישנסדולומיטשקע

הדיאננטלת.ההיסטוריהכללאירדןנמשכהמיקדםהחלהחרסיתיים
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ואייס Tו Tמסדימנטרייםמסלעיםחרסיתבפרקציות K-Arבדיקות

ראשןנותתןצאןת-בישראל

ג.שטייניץ ,.פקוטלוסקי ,.יקפוסטה

יוושליםהגיאולוגי,המכון

משתניםשלמורכבמכלולמייצגתהסדימנטרימהטורבחרסיות K-Arהאיזוטופיתהמערכת

אףויתכודיאגנזההמקור),סלעי(שלפליאוגיאוגרפיהגרגר,גודלמינרלוגיה,הםבהםשהחשובים

מנתעלבישראל.המזוזואיהטורבסלעיהעיקרייםהאשלגןנושאיהםהחרסיתמינרליאפיגנזה.

מאתריםדוגמאותסדרתנדגמהסטרטיגרפיככלישלהם K-Arגילישלהפוטנציאלאתלבדוק

נדגמוכללבדרךקלסיימ.קריטריוניםסמךעלמוגדריםיחסיתגיליםהדוגמאותלכלאופייניים.

הופרדוהשונימהחרסיתמקטעיחוואר).(אווחרסיתדולומיט)(גיר,קרבונטיסלעשלזוגות

 K-Ar .ובשיטתמינרלוגיתונבדקומהסלע

סנטון-המעברבקרבתמונחה,תצורתמתוךחרסיתדוגמאותמשלושהופרדמיקרון 0-2המקטע

 : K-Arאנליזותארבענערכומש). 83 (קמפן

 1.65%- 2.72%בתחוםהוא Kריכוז

מש t: 85.0 7.0הואהממוצעהגיל

 .הסטרטיגרפיהגילעםטובהקורלציהשהושגהמלמדתזותוצאה
סמוכה,קרטוןומשכבתחרסיתממשכבתנבדקומיקרון 64 <עדמיקרון 0-2בתחוםוגדלפרקציות

מש): 59-65(דניאן:טקיהתצורתבבסיסשתיהן

החרסית:מדוגמאתהחרסיתמקטעישלבדיקה

איליט > >פליוגרסקיט >קוורץ >מונטמורילוניטמינלווגיה:

 1.080/0- 1.29%בתחוםהוא Kריכוז

מש-115 1 30בתחוםגיליםמניבותהפרקציות

הקרטון:מדוגמאתהחרסיתמקטעישלבדיקה

איליט »פליגורסקיט >קרוץר >אופלמינרלוגיה:

 0.74%- 0.85%בתחוםהוא Kריכוז

מש 94-110בתחוםגיליםמניברתהפרקציות

 .בהמשךשיבדקוסיסטמטייםשינוייםמראותהדוגמאותשתיעבורשהתקבלוהתוצאות
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 ?באמתלנוידועותמוברות,היסטוריותאדמהרעידותהאם

י.קרץ'

ירושליםהגאןלוגי,המכון

היקףתדירות,שלמוטעותלהערכותלהביאעלולוארכאולוגיהיססוריבמידעפשסנישימוש

הרגיובליהסייסמיהמשטרמאפינילעיוותלגרוםובכךהיססוריות,אדמהרעידיתשליעוצמה

היטב.לכאירההידיעיתמפירסמיתרעידיתלגביגםאמוריםהדבריםהכרוכות.הסיכוןורמות

שנתו 749שנתלרעידותהמתיחסותהיססוריותעדויותבדיקתתוצאותכאןמובאותכדוגמא

משוםרקלאלהצגהבנחרואלהרעידותבאזור.שפגעוביותרההרסניותביןהנחשבות , 1546

הדגמתהמאפשרריבוימהן,אחתבכלהדנותהראשוניותהעדויותריבוימשוםגםאלאחוזקן

ארכאוסייסמי.במחקרלנקוסרצויבההמתודולוגיה

השמיניתהמאהבמחציתבאזורנושפגעהרסנירעשעלהמדווחותהיססוריותעדויות 749רעש

עדויותידיעלומאושררותומוסלמיים,עברייםמזרח-נוצריים,נסיים,ביזממקורותבאות

לאכאןמדוברכימראהוהגאוגרפייםהכרונולוגייםהפרסיםשלשיסתיתבדיקהארכאולוגיות.

במיקידםשהתרחשינפרחתרעידיתבשתיאלאהבקע,אורךלכל ) 749ןבינואר 8 (יחידבארוע

מלזיג .) 750בפבריאר 6בכרנאהוהשניה 747בינואר 18ב(האחתשניםכשלששלבהפרששונים

הרעידה.גודלבהערכתלהגזמהאיפואהביאהרעשיםשנישלההרסעדויות

נחשבתועבריים,אוטימנייםמיסלמיים,נוצריים,במקוריתשדיוחהזו,רעידהאף 1546רעש

עדויותבדיקתהירדן.בקעכללאורךהשברקריעתאתכנראהשליוותהבאזורההרסנייתלאחת

ורגדכ'תפוצתשליותרנמוכההערכהומאפשרתהארץמרכזמתחוםחרגולאשהנזקיםמראה

הרעידה.

במקריםהמשוער,הרעידהגידללהורדתמובילההמקוריותהעדייותבדיקתזהשבמקרהאף

הפיכה.היאהתיצאהשנחקרואחרים
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 ) 1987-1991 (הנשיאבפיבאזויהנקעלאוייאופקיתתזוזהשיעוי

 3ג.שטיינברג , 3י.פוראי , 3י.מלצו , 3ו.אדלו , 2ת.פאלבוש , 2י.מיולווו ,'.יקרץ'

יתשליםהגאולוגי,המבון •ך

קאולסווההקארלסווהה,אוניבסריטת.תפאלבוש . 2

אביבתלישראל,למיפוימרבז . 3

ביןפרעוקייםמשמעותיתבצורהבנדלותבספחת,המובאותהבקע,לאוריהתנועהקצבהערכות

נתוחתוצאותלביןהמוסס),האלמנס(הססה/גילגאולוגיותעדויותעלהמבוססיםהשיעורים

 1שלוגדללסרדמגיעהרבותבעבודותהמוצעהאופקיתהתנועהשיעורסייסמולוגיות.תצפיות

שהיא,בלאסייסמיתלזחילהמיוחסתהתנועהיתרתסייסמיות.בתזוזותבשלישעדס"מ/שנה

מכדיארויהשנותזמןבעלותקטסטרופליותאדמהלרעידותהנלוותקוסייסמיותלתונעותאו

יותראףבגוהיםתזוזהשיעוריהקיים.וההיסטוריהמכשירניהסייסמולוגיבמידעלביטוילבוא

הלוחות.תונעתשלגלובלייםבמודליםהוצעו

למיפוי,המכרזהגאולוגי,המכוןהבקע,לאוריהתנועהשלישירלניטורלהגיעבניסיון

הקימוישראל-רגמניה,וקרןהאדמהלמחקרימינהלבסיועוהנוברקרלסחההואוניברסיטאות

בעיקרהמיועדותמדידה,תחנות 23כוללהרשתשלהחיצוניהחלקהארץ.בצפוןגאודסיתרשת

רשתלבנון.עםהבגוללביןהכנרתדרוםביןהבקעעברימשניוהפרוסות ) G PS (לוויניםלמדידת

הרשתשלהפנימיחלקהבקרוב.יסתייםהתוצאותועיבוד 1990-1991בשניםפעמייםנמדדהזו

שלהמשוערהקואתהחוצהמדידהתחנות 12שלצפוףבמעריהנשיא-קצריןכפרבאזורפרוס

לשתימשותפותזורשתבפינותתחונתאלקדטואופטיית.למדידותבעקרוהמייעדהראשי,השבר

הראשוניותוהתוצאות 1987-1991השניםביןפעמיםמספרנמדדההפנימיתהרשתהרשתות.

להלן,מוצגות

בכלשורותשתיתחנות, 3בנותשורות 4בהמסודרותתחונת, 12כוללתהנשיאכפררשת

משותף)ואחדגדהבכל(אחדצפון-רדום,בכווןהמאורכיםפוליגוניםשלשהונצריםזובדריגדה.

ייתכנותהערכתגםמאפשרת.הרשתוביניהןגדה,כללאוריהחליםשינויםהשוואתומתאפשרת

מונוטוניות,בבזלותעובריםאלה,לינאמנטיםמשניים,כשבריםהחשודיםלינאמנטיםעלתזוזות

האפשריתפעילותםבלב.דגילמורפולגיתהתרשמותבסיסעלנעשהשוניםחוקריםבידיומיפוים

בויכוח,נתוניםההסטהומגמתושיעורהאחרונה

הבא:אלקטרואופסיבמיכשורפעמים 6נמדדהק"מ, 4עדבאורימרחקים 66הבוללתהרשת,

דר.ו. ''-''



 1992השתגי,הכנסהישראליתהגיארלרגיתחהרבה

 WILD DI 2000דיסטומאט ) AGA-114 (1987,1989גאודימטר ,) MA-IOO (1987טלורומטר

 .) 1991 , 1990 ( 5000ומקומטר ) 1989 (

תואמוראיה,קייולשפועיאטמוספריימלתנאימתיקונימלאחרשדה,מדידותתוצאות

הקונפיגורציהאתותואמאחידנתונימלבסיטלהגיעכדימקובלת,גאודטיתבפרוצדורה

והןכולההרשתלגביהןנערךוהתאומבנפר,דתואממדידותמחזורכלהרשת.שלהגאומטרית

ביןלהשואהשימשוזהבתהליךשחושבוהתחנותשלהקואורדינטותבנפר.דפוליגווכללבגי

כאןהמוצוגתהתוצאותשביניהם.בתקופהשחלוהשינויימולאומדוהשונימהמדידהמחזורי

כעתנערכתיותרמפורטתאנליזה . STARPLUS 3.2מטחריתבתוכנהתאומעלמבוסטות

ועומדתדפורמציהוניתוחרשתותלתאוממחקרבתוכנותשימושתוךקרלסרוההבאוניברסיטת

סיומ.בפני

שתיביןהאופקיתהתזוזהשיעורי 1987-1991בתקופהכימראההתוצאותשלראשוניתבדיקה

מתחוםמעטאךוחורגימבשנה,מ"מ 1-2עלעלולאהנשיא-קצריוכפרבאזורהבקעגדות

האפשריויחסמהמערביהפוליגוןלאורךגמחלודומהנודלבטדרשינויימאורפטיביות.שגיאות

המהשיוניימהמזרחיהפוליגוןבנקודותעתה.נבדקהראשיהשברלכווןאלכסוניימללינאמנטימ

אינטרפךטציהזה.באזורשמופוהלינאמנטימעלאןפקיתלתזוזהסימוואיובהרבהקטנימ

הנערךהחיצוניתברשת GPSמדידותנתוניעיבודסיומלאחרתערךיותרמלאהגאודינמית

הונבר.באוניברטיטת
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 1992י, mשהכהנסהירשאליתהגיראליגתיה n"'Dח

חשמליותשיטותשלחדשיםישומיםהסביבה:בשרותגיאופיסיקה

ואלקטרומגנטיות

מ.רביניביץ ,.ברביסביץ ,.ערינן

חיליןיגיאיפיסיקה,נפטלמחקריהמכין

נמצאתהסביבהאיוכתלונשאבישראלהממלכתייםוהגורמיםהציבורשלהמודעותהתפתחות

מזהימושומתגיאופיסיותישסותהנ"לבמדיונתזמן.מזהבחו"ללנעשהבהשואההתחלתיבשלב

דברכמעסנעשהלאבישראלהסביבה.באיכותמסוימיםבתחומיםבעיותולניסורלפתרוןזמן

מרטתנובארץ.קיימיםוהיוכלתשהאמצעיםלמרותוזאתהנ"לבתחומיםאלהשיסותלישום

בונשאיםישומןשאפשרותוהאלקסרומגנטיותהחשמליותהשיסותבתחוםהונשאאתלהציג

יעילות:אלהשיסותבהםהתחומיםלהלןבגוהה.אלה

ומלאכותיים.סביעיםמוגרמיםבתוצאההתהוםמישלהמלחהתהליכיומפויבקרה .ר

וצרנתממאגריםמזהימםשלקרקעיותתתדליפות . 2

וונזליתמוצקהפסולתסילוקמאתריהונבעזיהוםאיותרא) . 3

פסולת.לסילוקחדשיםאתריםבבחירתעזרהב)
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 1992י. mהשהכנסהרשיאליתגהיואלןגתיחהרבה

שיבבתיובמיהולבאמצעותבנאוותאנכיותזוימותומדידתאיתוו

 2 .,רונןי '.ממנריץ , 2ב.,ברקוביץ '.ב,ופא

רחובותלמדע,ויצמןמבוןהאנרניה,וחקרהסביבהלמדעיהמחלקה . 1

ירווטליםההי,וולוגי,הוטרותהמחקר,מחלקת • 2

היתההזירמהכאשרבעיקררבים,במקריםנחקרהמטה,אומעלהכלפיבבארות,אנכיתזרימה

לנפחעוקבהחרדתןטכניקותמכנייםזרימהמדיפיתחוכךבעקבותכמותית.מבחינהמשמעןתית

פיתוחיםיחסית.בגוהותזרימהמהירויותשללמדידההמתאימיםהעוקבריכוזאחרומעקבהבאר

התהום.מישלנפחמאזןחישובאיפשרואלו

להזנחה,ניתנתאיטיתאנכיתזרימהאיטיות.אנכיותזרימותעליחסיתמעטידועזאת,לעומת

מאטה/ריכוזמאזןחישובילצרוךמאודחשובההיאכייתכןאךהמיםנפחבמחינתרבים,במקרלם

ניתןלאבשכבההמיםמהרכבשונההשכבהאלהזורמיםהמיםהרכבבהםבמקריםמזהמים.של

בטמוךתיתכואיטית,אנכיתזרימהשלבדרךמזהמים,שלמשמעותיתתוטפתזו.זרימהלהזניח

צפויאלובאיזוריםרדיואקטיבית.ו/אותעשייתיתפסולתלקבורתאתריםאותעשיהלאיזורי

יחסית.הנקייםהתהוםמיוהרכבהמזוהמותהתמיסותהרכבביןגדולהבדללהיות

במספרזמנית,בוהמתבצע ) point dilution (נקידתימיהולעלמתבטסתהמוצעתהשיטה

מושחליםשלאודכושיכבתי,רבדונםבאמצעיתהבאראלמיחדרהעוקבהבאר.בתוךעומקים

לשיווימגיעאלאהתהוםמיאלמוזרקאיונהעוקבמזה.זהטנטימטריםשלושההמרוחקיםתאים

שלהדיפוזיוניהשיחרורהתאים.בפיתחיהמותקנתמימברנהדרךהתהוםמיעםדיפוזיונימשקל

תופעותאחרמעקבמאפשרהעוקב,כמותכלשלמידילשחרורבנינודהתהום,מיאלהעוקב

הזדימהבמישטרתלויבבאר,השוניםבעומקיםהעוקב,שלהיחטיהתנועהכיווןאיטיות.זרימה

בבאר.

אלהבארמחללעומק,בכלהעוקב,שלמיידיתלהטתלקותתנרוםתהוםמישלאופקיתזרימה

ולהאטתהמיםכניטתבאיזורהעוקבבריכוזלדילולתנרוםהתהוםמישלאנכיתזרימההאקויפר.

העוקבמהתרחקותנובעהדילולבקצבההבדלמטה).או(מעלההזרימהבכיווןהעוקבדילול

הריכוזיםנרדיינטלהקטנתנורמתהזרימהבכיווןהעוקבתוטפתהזרימה.כיווןאלהכניטהמאיזור

בקצבההבדליםמהתאים.העוקבהטתלקותבקצבלירידהמכךוכתיצאהלתאהאקויפרבין

התאים.עםבמנעשבאוהמיםנפחחישובמאפשריםהבארשלשוניםבעומקיםהעוקבהטתלקות

בבאר.האנכיתהזרימהמהירותחישובאתאףמאפשרתהבארקוטרידיעת
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 1991תנשהי,כהנסהירשאליתהגלואייגתיחהרבה

ברמתרעילה,לפסילתהארציבאתר ) 3 .נ.ק(ניסירבקידיחהזרימהנחקרהזישיסהבאמצעית

בחלקיהריאיפקיתזירמהידיעלמארפייןהקיחחבירשלהעלירןחלקרבועדכינמצאחיבב.

מסתיימתמעלהכלפיהזירמהמעלה.כלפיאיסית,אנכיתזרימהקיימתהקידיחשלהתחתרן

מיםשלאיסיתשזירמההיאהרמצעההסברהבאר.מיבמרליכיתחדשירנימיבחןשרבועמקבאיתי

לבאר.מחיץאלאיפקיתזירמיםהמיםישםמסיייםלערמקעדהקידרחרברלאייךערלהמליחים

ביןהקסע,בסרףהארפקית,הזרימהבמהיררתרההבדלמליחיםמיםשלהתמידיתהאנכיתהזירמה

שניביןחדובגלעלהשימרת ) shear flow (גזירהלתרפעתרגרמיםהעיליםלמיםהשכבהמי

המים.סיגל
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 1992השנתי,הכנסהירשאליתהגיאולוגיתחהרבה

מןזמביקוכסבאזןיגרבימטייתןאנןמליהמאמציםשדההתפלגןת

 .ולייחובסקי ,.צבן-אברהם ,.מרזניקוב

אביבימתתל-אביב,אוניברסיטתפלנטריים.ולמדעיםלגיאופיסיקההמחלקה

המרכזלבחלקשבריהאזורעלמצביעיממוזמביק,רכסבאזוךלאחרונהשנעשוסייסמימחתכימ

שלונמרימודלינגההודי.האוקיינוסנדרומ-מזרחיבשתי,ממקוראסייסמירכסשהיונהרכס,של

אזורמוזמביק.רכסלאורךבר-700כשלמתיחהאזורקיוממאשךהמאמצימשדההתפלגות

האוקייניהקרומלביןמקומית,המפוצההרכסביןעובישינויישלתיצאההינוזהמתיחה

הגרביסציהנתוניבפיעונחהפלסהשבתוךהמאמצימשדהביןששילובמראההמודללגנשבשוליו.

ממתיחהכתוצאההנצפימ.בשדותהשינויימלמגווןהגורמימשליותרסובההבנהנותןיהגיאואי,ד

אנומליותמתקבלותעמוקים,שורשימבעליסייסמימלרכסיממתחתמשמעותיתלסרלית

תופעותשלהמבנהלהבנתקריסריוןלהוותיכולזהדברולפיכךובגיאואידבגרבימסריהונספות

שלכמותייממודלימעמהפלסהשבתוךהמאמצימשדהביוהשילובהימ.קרקעיתעלשונות

ניאוסקסוניימ.תהליכימשלבאנליזהחדשהפרספקסיבהמאפשרגיאופיסיתאינסרפסציה
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מינרות,הרקמבריום,מנילתמנעמתצורתמננןנודולותשל K-Arתארוי

תמנעבקעת

ב.לנג ,.גשטייניץ ,.להליץ ,.עשגב

הגיאולוגי,ירושליםהמכון

שבגגהפצליבליתופציאסמצויותאליפטיותאומעונלותאורך),מ' 0.5(עדגדולותמנגןנודולות

הבחקרמהטיפוסהבודולותתפוצתתיכון.תחתוןקמבריוםמגילתמנע,תצורתססגון,פרט

תמנע.בקעתשבצפוןמכרותהרלסביבותמוגבלת

בדר'- 1073בצופן; 1005וכדולהמ: IIכקשלבמרחקמכרותלהרמסביבמנגןנודולותשלושנדגמו

יקירובדיט,הילבדיטשלמיצקהמתעריבתמירכבית 1005 , 1073נודולותבדרום. 1075מע';

בתוספתהיטבמוגבשתאךדומה,מתערובתמורכבת 1075ואילונמוכה,גיבושבדרגתמסיביים,

הבודולותבכלבמצאופלדספרועקבותאיליטקוורץ,שלמשתנותכמויותפירולוזיט.של

הנחקרות.

 ) Kl..:2Mng016קריפטומלארגםשייך(אליהההולנדיטקבוצתבמינרלימצולהאשלנןמרבית

 ) IRנמיסס.ההבלתיבשאריתאיליטשלהנוכחותבאיליט.גםמצוימהאשלנןמשמעותיחלקאך

שלבים:בשני K-Arלתארוךהובילהבחומצה

 : ) TwN (בשלמותההגודולהתארוךא)

 • ) (TIRהמנגןמינרילזנלסלקטיביתהמסהלאחר IRה-תארוךב)

האשלגןתכולתשלהמדודים,הגיליםלוסכפונקציההמננןמינרלינילחושבאלה K-Arממידדות

המדידר:תממוצעימוצניםשלהלןבטבלהבדוגמא. IR-nואחוז

הרכב ).ש.מ(מדודיםניליםמחושבניל

דוגמאמיברלוני TwNךן R ).ש.מ(

31 438 186 hol+cor 1005 

62 371 188 hol+cor 1073 

117 396 200 pyr . hol+cor 1075 

hol=holandite (Bal-2Mns016) 
cor=coronadite (Pb 1-2MnSO 16) 
Pyr=pyrolusite (Mn02) 
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התצורהמסלעי ) micron 2 >(איליטלסנבדקוהכימיהטיפולהשפעתמידתעלכבקרה

תיכון).(דבוןמ.ש. 380+10מראיםאיזוכרוןגילי . Rb-Sr. K-Arתארוךשיטותבשתיהמארחת

הכימי.הטיפולשלמינימליתהשפעהעלמצביעה TIRל-זהגילהתאמת

המיברלוגייםהבתוביםתחתון.קרתיקוןהוא 1075בודולהשלהיטבהמגובשיםהמנגןמיברליגיל

מגמתיתאינטרוזיההצבתהללו.הבודןלותהיוןצרותזמןאתמייצגזהשגילבאפשרותתומכים

 .זובאינטרפרטציהתומכתהזמןבאותןזה),כרךוחבריושגב(ראהמכרותלהרמתחתרדודה

ערבובהמבטאיםמשמעותתסריגיליםמראותגרוע,וגיבושןהחלפהשעברוהאחרות,הרבדולות

 Segev & Sass (בבאוגושהחלההידרותרמליתפעילותגילעם(הקדום)היווצרותוגילשל
1989 ( 
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מסקיעדויותתמנע:בבקעתתחתוןקיטיקוןמגילמנמתיתפעילות

מפויטמננטי

 '.מבייט ,'.טויסבווד , 2מ.ויבקוב ,'.עשנב

יוושליםהגיאולוני,.המכון ,

חיליןוגיאופיסיקה,נפטלמחקירהמכון . 2

המשיגע""הקירהוילקניקלסטיםיהסלעיםהבזלתשלפטרולוגיגיאולוגי,מחקרבעקבות

(מדויק).רגלימגנטיסקרזהבאזורנעשהתמנעבקעתבצפוןהתחתיןמהקרטיקון

עלשהתבססגיאופיסיפעונחנעשהואח"כסטנדרטית surferבתכניתתחילהעיבדוהנתונים

בנותניםשימושללא ) Trashk.ovand Groznovaע"י(פותחמיוחדות""נקודותאלוגריתם

ע"יהושפעשלאמידעהתקבלזיבשיטהגיאופיסיות.שיחזורבעיותלפתורמנתעלגיאולוגיים,

בתת-הקרקע.אנומלייםגופים

 " Razrez "מחשבלתוכנתהוזונופטרופיסיקליים,גיאולוגייםלנתוניםבנוסףהאלההתוצאות

קבוצןת:לשלושסיונוהנחקרהאזורסלעיהישירות.הניאופיסיותהבעיותאתפתרהאשר

חלשות,מגנטיותתכונותבעליסלעיםא)

) 50.10-6 < magnetic susceptibility=cgs (, הסלעיםכלמשתייכיםאליהם
 .והגרניטהסדימנטריים

מהסלעיםחלקהכוללים , cgS300-S00 .ו O 6-בינוניות=מגנטיותתכונותבעליסלעיםב)
הוולקניקלסטיים.

מהסלעיםחלקשהם , cgSו 500-3000 . 10 6-חזקות=מגנטיותתכונותבעליסלעיםג)
הבסיסיים.והסלעיםהוולקניקלסטיים

י&אורכומזרח-מערב,בכיווןמאורךבסיסימחדרמצויתמנעלנחלשמצפוןמראותהסקרתוצאות

אונדולציותהיוצרמ'-300כשלתבליטשישנראההמגמתיהגוףבגגק"מ.-1כורוחבוק"מכ-ך

המגנטיות.האנומליותשל

אשרפריאטומנמתיות,התפוצצויותארעוהשטח,לפניקרובחדר,המחדרבהםאתריםבשלושה

בסדימנטים.יותרומאוחרוולקניקלסטיבחומרשמולאועמוקיםמכתשיםיצרו

במפההמופיעההבולטתהארומגנטיתלאנומליהמתאימיםהמחדרשלוהכיווןהממדים

המגמתילארועתחתוןקרטיקוןגיל .) Dombzalsky (1967של 1:100,000בק.מ.האירומגנטית

וביחסיבסרטטירגפיהונתמךהבזלתיהפקקשל K-Arבשיטתרדיומטריתבדיקהבאמצעותנקבע

הוולקניקלסטיןת.התופעותשלהשדה
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בלי-להכנתגלםכחומיניריתבלתיבחרסיתאןניייתבחרסיתשימוש

הברזלמתקופתחוס

 2א.',ידיוד.,איזנברג-לוי '.י,קירש 2פ.,בק '.ששובאל

אביברמתהפתוחה,האןניברסיטההפיזיקה,ןקבוצתהגיאןלןגיהקבוצת . 1

אביבימתאביב,תלאוניברסיטתלארכיאולוגיה,המכוו . 2

כדלאיתם.הבינהבחומרישילחואגירהמכליכללבדרךנבדליםהברזלמתקיפתבישילסירי

עלנערכיהבדיקיתאלה.חרסכלישלהחרסיתיבמרכיבהגירתכילתנקבעהזההבדללהגדיר

החסמים.ללאבלבדהחרסיתיהמקסע

מתקיפתיקערית)(קדריתשילחןיכלייפיתסים)(קנקניםאגירה,כליבישילסיריבנדקיבמחקר

קריביתלעתיםמכיליםיהחרסיםמאחרהכנרת).שלהמזרחי(בחיפהבתל-הדרשנמצאיהברזל

תכילתהחסמים.מןשלהםהחרסיתיהמרכיבהיפרדאבן-גיר,איקלציסשל(גרגרים)חסמים

החרסיתיהמרכיבכינמצאאינפרא-אדום.ספקסרומסרבאמצעותכמותיתבאנליזהנקבעההגיר

האגירהכליברובזהבמרכיבהגירתכילתזאת,לעימתניר.-0-5%כמכילהבישולסיריבריב

 25-30% .כ-היאיהשולחן

(ללאהחרסיתיהמרכיבלהכנתשימשיגלםחימרשלעיקרייםסיגיםשניכימעידיתהתוצאית

סירילהכנתגיר.דלתאוגיריתבלתיוחרסיתגיריתחרסיתשנבדקו,החרסיםשלהחסמים)

לכךהועדפהושולחואנירהכליילהכנתגלםכחומרגירדלתאוגיריתבלתיחרסיתהועדפהבישיל

גירית.חרסית

מחרסיתהמוכניםחרסוכליפלקסחומרמהווה.גירמשלויתריניתאלהגלםחימרמסיגיאחדלכל

גיר.חסרתמחרסיתהמיכניםלאלהבהשוואהיותרנמוכהבסמפרסורהמסונסריםגירעשירת

 .ישילחןאגירהכלילהכנתהועדפהזוחרסית.לכןבהירצבעלכליםגםמקנההגבוהההגירתכולת

ינשניםחיזריםבחימומיםהעמידלנוזלים,אסיםחומרנדרשבישילסירילהכנתזאת,לעימת

(אליהגירדלתאוגיריתבלתיבחרסיתלהשתמשצורךהיהאלה,לתכוניתבהם.השימישבעת

קלציס).חסמירביםבמקרלםהיספי

מציינלםכלל-חרסשלשוניםסוגיםלהכנתיתרונותיולפיולהתאימוהגלםחימראתלבחירהידע

גביה.ברמהקדומהסכנוליגיה
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סיריבהכנתאבן-נירחסמיעל-פניחד-נבישיקלציטחסמיהעדפת

הברזלמתקופתבישול

 2ן 2ןןל
א.,ידיוי.,קירשפ.,בקמ.ש.,נפטשובא

אביברמתהפתוחה,האוניברסיטההפיזיקה,וקבוצתהגיאןלןגיהקבוצת . 1

אביברמתאביב,תלאוניברסיטתלארכיאולןניה,המכון . 2

פטרוגרפיתבבדיקההבחל.מתקופתבישולבסירימאודנפוציםחדבגישיקלציט(גרגרי)חסמי

שלהםהפצילותמישורילאורךהשבוריםגרוע,ממויניםמזוותים,כפרגמנטיםאלהחסמיםנראים

הגלםלחומרכחסמיםוהוספונכתשוהםכימעידיםאלהסממניםהרומבואדרית.בצורתםלרוב

ללקטו,למוצאו,רבמאמץהשקיעוהקדריםולכןנפוץאינוגבישיקלציטהיצור.בעתהחרסיתי

לעתיםבההשתמשווהקדריםנפוצהיותרהרבהאבן-גירמאיד,ךהגלם.לחומרולהוסיפולרסקו,

בכליםאבן-הגירלחסמימעלנפוציםרביםפגמיםבישול.סירילאאבלכלים,בייצור.כחסמים

לשימוש.אותםפוסלתבישולבסיריכאלהפגמיםהיווצרותםאותם.המכילים

מהלםכתוצאהבכלים,פגמיםהיווצרותמונעקלציטבחסמישימושכיהיאהמקובלתההנחה

ודמהקלציטשלהתרמיההתפשטותשמקדםהיאלכךהסיבה .מהיריםוקירורחימוםבעתתרמי

וניתןמקלציטבעיקרמורכבותבארץאבני-גירזאת,עםהסובבת.הצרופההחרסיתשללזה

בחסמיבשימושהיתרוןכיסבוריםאנולכן,דומה.תרמיתהתפשטותמקדםלהםשישלצפות

אחרת.מסיבהכנראהונבעחדבגישיקלציט

חימומם.בעתאבן-גירוחסמיחד-גבישיקלציטחסמישלהתרמיתהההתנהגותנבדקהבמחקר

לטמפרטורותוחוממוחסמיםבגודללגרגריםנכתשוואבני-גירבגישיקלציטשלשוונתדוגמאות

באמצעותנערךהתרמיתהדה-קרבונציהתהליךאחרמעקבשונים.זמןומשכישונות

נצפוחרסים)לצריפתסביר(זמןשעות 6במשךחימוםלאחראינפרא-אדום.ספקטרוסקופיית

הבאים:התהליכים

 .חלשדה-קרבונציהתהליךהתרחשהמקריםבשני 6000Cשלבטמפרטורה-

התפוררווחלקםמלאדה-קרבונציהתהליךעברואבן-הגירגרגרי 7000Cשלבטמפרטורה-

המקוריתוצורתםחלקיתדה-קרבונציהעברוהמקורותממרביתהקלציטגרגרילעומתם,לאבקה.

שהייתה.כפינשמרה

מלאכמעטאומלא,דה-קרבונציהתהליךהםגםעברוהקלציטגרגרי 8000Cשלבטמפרטורה-

 .להישמרהמשיכההמקוריתוצורתם
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הממושך.החימוםבשליחסיתנמוכהבטמפרטורההדה-קרבונציהתהליךהושלםהמקריםבשני

יחסיתפגוםבגישירמבנהגדולסגוליפניםשטחישרב-גבישיקלציטהבנוייםאבן-גירלגרגרי

הנמרץהדה-קרבונציהתהליךיותר.נמוכהבטמפרטורהימלאמהירתרמילפירוקהגורמים

ביןהמגעיםמתבקעים,הגרגריםבעטיי,די-חמצני.פחמןשלגדיליתכמיייתבמהיררתמשחרר

הקרמיבחומרלהתחוללעשוייםמכך,כתיצאהלאבקה.מתפררריםיהםניתקיםהרביםהבגישים

אותם.המכיליםבכליםפגמיםהיוצריםוסדקיםפיצוציםהגירגרגריסביב

יציבותםהםגירחסמלעל-פניקלציטבחסמיבשימושליתרוןהסיבותכירנאהאלה,תוצאותלפי

אשרהגרגרים,צירתיהשתמרותיותרנמיכההדה-קרבונציהעוצמתיותר,גבוההבטמפרטורה

 .הבישולבסיריפגמיםהיווצרותמונעים
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זהירהבאמצעותמחקיימישאשבצויופיזויואויניליוןנוכחות

י.קירש ,.ננולדמן ,.מנפט ,.ששובאל

רמת-אביבהפתוחה,האוניברסיטההפיזיקה,וקבוצתהניאולוניהקבוצת

הקצריםהגליםבתחוםעליהםכשמקריניםירוקבצבעזוהריםמישאשמתצורתמטוימיםצורים

נצפיתאינהזהבצבעזהירהלמירנלים.המיועדתאולסרא-סגולמונרתשלנונמסר) 254או 308 (

מנורה.אותהשלננומסר) 365 (יותרארוכיםבגליםבבדיקה

טפקסרומסרבאמצעותונזליחנקןבטמפרטורתנחקראלהצוריםשלוהערורהזהירהטפקטרה

-564ו 545 , 516 , 499האחת:עיקריות,ספקסרליותסדרותשתיבהםמוצגים(איור).זהירה

הזהירהאורניל.לייןאופייניטפקסרהשלזהטוגנונמטר.-574ו 549 , 523 , 503 :והשניהננומטר

הערורלרמתביותרהנמיכההאלקטחניהערורמרמתהעובר +U022יוןשלמפליטהנוצרת

עםכללבדרךקשירההערירבטפקטרוםהקצריםהגליםהתבלטיתהיטו.דמצבשלהתונדתי

פליריסנציהבאמצעותבאנליזהנמצאהבצוריםאורניוםניכחותהאורניל.ייןשלמאידנמוךריכוז

החומרבתוךנמצאהאורניליוןכימעידהזהמטוגזהירהקידמים,נטיונותלפי . Xקרנישל

השטח.פניעלילאהסיליקסי

בפיזירלהבחיןמאפשרתהזהירהמקורם.להבנתלתרוםעשויהבצוריםהאורנילייןהימצאות

זותופעההמסריקט.לאאךזוהריםהפרגמנסיםרקברקציוזימישאשבצורשלו.אחידבלתי

בתנאיםונצרוזהבצוריהמטריקסהפרגמנסיםכיבדיעהולתמוךהיווצרותי,ממהלךלנביעעשויה

אחרים,בצוריםהפרגמנטים.שלבזהירהאיזורבתופעתלהבחיןניתןאחדיםבמקריםשונים.

פטיאתגםמאפיינתהאחרונההתיפעההמטריקט.לאאךבטלע,שלהםורפאיםמאובניםזווהים

ביוגניבמקירקשורההאורניליוןנוכחותכימוצעחצבה.תצורתשליבוא""צורבחלוקיהמאובנים

 .הזוהריםהצוריםשל
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 .) 77K (נוזלבחנקןהורצוהדוגמאותמישאש.צירשלמייצגימיערורזהירהספקטרהאיור:

הגל,באירןהירידהעמגדלההעחריכולת

NL nll 300 
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ישראלהננב,מזרחבצפוןמיוקןמנילחצבהתצורת

י.שחי

.יוושליםסרמובוסוח'

שהואעוביהלכלנפוץנמצאחצבה.תצורתגגאתכמסמןנחשבאשרהיטב,מעוגלאלוכטוניציר

הצפוני:בנגבהשקעהאגנילשניחליקהמחייבתזיעיבדהועריער.רותמבסינקלינות ',מ-60כ

נהרשלהשקעהכאגןצפונהיותרנמצאהשניועופרימ.בירוחמבחתכימשתועדכפיהאחד

חולשלתערובתהמהמשקעימחתרורימ.סינקלינתדרךוזרמהירדןבעברכנראהשמקורו

ביןהפרידהלצפית,מרעוערמזרח,דרימ-מערבצפיןבכווןצרהרצועהאלוכטוני.וצורחרסיות

האגנימ.שני

ROTEM YERCHAM 

-. NE -FAoes FACES -sw -
A A383 8367 QRON IoIA.HMAI. 8 

 I Iסו
600 

400 : H 

200 

0 ; t1i 0 

.. 70 K 60 50 40 30 ZO 10 

אפעה.אורוןסינקלינתלאוךר ABחתך

Mi -מישש.תצורתOS -שמן.פצליGT -ותקיה.ע'רבתצורות

EO -מחולק).(לאאיאוקןמגילסלעיםHZ -צורשלרליקטימ-מקוטעקוחצבה.תצורת

אפעה.סינקלינתשלהמערביימהשולימעלאלוכטוני
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מיחסי-עדויותהערביתבפלטההיבשתיהקרוםהתפתחות

 Nd-Srשלהאיזוטופים

 2.0גילדשטיין , 2 ".משטיין

ירושליםהעברית,האוניברסיטההארץ,בדורלמדעיהמבון .,

גרמניהמיינץ,לבימיה,פלנקמקסמבון . 2

האיזוסופימההרכבימבאמצעותנחקרההערביהשילדבצפוןהעליוןהיבשתיהקרומהתפתחות

בסיני.הקריססליניתמהתשתיתפרןסרוזואיימבסלעימ Sr-Ndשל

השיל.ךשלהמגמתיתבהיססוריההעיקרייממהשלביממייצגותדוגמאותעלנעשןהמדידות

ע"ימיוצגימשלאחריוארועימ .)ש"מ 800 (אילתשלהשיססע"ימיוצגביותרהקדומהארוע

מ"ש) 570-600 (קתרינהואיקנהמלקאומשלהגרניסימ ,)ש"מ 745 (אילתשלהגרניסיהגנייס

ממסיבידרריסקוורץדוגמאותשלהאיזוסופיימהיחסימנימדדובנוסף .)ש"מ 530 (מנדרוגרניס

ביילסקי y(עפ/בודדצירקוןשיסתו/או Rb-Srבמערכתהאיזוכרוןבשיסתניקבעוהגילימרוד.ד

1982 ; 1990 . Kroner et al (. 

מוגבל:סווחמראימהדןגמאותברב Srשלהאיזוסופימשלהראשיתיחסי

0.7028-0.7035 = 87Sr/86SrT 87 = 0.7062מראהקתרינהאיקנה(גרניסSr/86SrT ראה

שלהאיזוסופימשלאחידימראשיתערכימראותהדוגמאותכל ) 1982 ,ביילסקי

=+3.4 to +4.6: Nd ~ EN . 

ניגזרוהמגמותכימציעהפרוסרוזואיותהמגמותבכל Nd-Srשלהראשיתביחסיהדמיון

קרוב n/N Sז d,ויחסנמוןברזרבואר Rb/Srיחסכיזהדמיוןמציעכןכמואחי.ךמקורמרזרבואר

לכונדריסי.

עלמעידימ n/N Sז dושל Rb/Srשלהמוצעימוהיחסימ Sr/86SrT 87הנמוכימהראשיתיחסי
תומןלא n/N Sז dיחסזאתעמיחדפלצי.הרכבבעלקדומקרומאיננוהמקורשרזרבוארכן

זהמסיפוסרזרבוארשלההווצרותשגילמכיוון ,בזלתיהרכבבעלמקוררזרבוארבקיומ

יבשתימקרומניגזרולאהפרוסרוזואיותהמגמותבסיכומ,סביר.בלתיהואהמדולדלתמהמעספת

משמעותיבאופונמוכימ ENdTהראשיתערכיאולממהאססינוספירה.שנוצרוונראהקדומ
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 EN ךc= 8+לבהשןןאה EN ךc= 4+ (הפרןטרןזןאיקןןבסןףהמדןלדלתהמעטפתמערכי

המקןר.כרזרבןארשימשהזאתמעטפתכייתכוןלאבהתאמה)

פלןםע"ישנוצרמועשר,אסטינןספרימרזרבוארניגזרוהפרןטרוזןאיןתהמגמותלדעתינן,

השיסטיםשלהמקןרכסלעשימשןאלהבזלןת.ביצירתפעילותןאתהתחילהפלןםמעטפתי.

עןמדזהמןדלגרניטיןת.מגמותיצןרהתאפשרעבהבזלתיקרןםשהצטברלאחראילת.של

לגידולמעטפתפלןמישלהתרןמהבדבר Remer and Schubert ) 1987 (שללהצעתםבהתאמה

הערבי.הקרום
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 1992שהתני,כהנסהירשאליתהגיאךלךגיתחהרבה

ובדרוםבטיניפרמו-טריאטימנמתיזםשל Ar-Arו· K-Arנילי

ראשונותתוצאות-ישראל

 2מ.,אייל '.י,ברטובג.ךשטייניץ

ירושליםהגיאולוגי,המכון •ך

שבעבארגוריון,בןאוניברסיטתומינרולוגיה,לגיאןלוגיההמחלקה • 2

יירא-מאיחרטריאסמגילהיאבישראלבהעדשהיכרבייתרהמיקדםהפאנריזיאיהמגמטיזם

שהתקיימהההמגמתיתהפאזהשללהתחלהינחשבבלב,דהקרקעמתתכהעדמיכרהיאמיקדם.

יהשיבעיםהשישיםבשניתשביצעי K-Arגילימספרהערבית.הפלטפירמהעלבמזיזיאיקין

 Weissbrod)שבהמליין 229-280ביןעליוןפליאיזואיקוןמגילמגמתיזםשלאפשריתעלהצביעי

) 1974 1969; Picard and Flexer . תיאוראשר ) 1986 (רקנטישלבעבודתיחיזוקקבלואלהתוצאית

שנה.מליון t12:231שלגילומצאמישר-ומקדיחגלעין

הפליאוזיאיהחתראתהחיציםליעית)דייקים,שפכים,(סילים,מגמתייםגופיםשלסדרה

יחי,דיירסיגילבמערבו.סידרייביאדיסיניבמרכזחמייריגבלתיהגבלזלקה,ביאדיחשיפים

 .)ו 98(וייסברידידיעלסידרימיאדידויח , K-Arבשיטת

שנה.מליוו 3ו Oל- 200שביןגיליםהניבואלהממקומותדוגמאיתעל K-Arבשיטתמדידותו 7

לקבלהיהניתןלאמהתוצאותמ.ש. 290סביבואחריםמ.ש. 240סביבהתקבצומגיליםחלק

בחרה.תמינה

הן:התוצאותדוגמאות.בשלישבשלבים Ar-Arבשיטתגילבדיקתנערכההונכחיבשלב
Samplc u K-Ar agc Location וca Ar-Ar Pla 

1190 
1187A 
1183C 

W.Zalaqa 
W.Zalaqa 

G. Tih 

ma 
236:tl0 
305:t6 
294:t6 

age, ma 
240.3:t3.5 
266.2:t3.7 
273.6:t4.0 

מגמטיזם:שלשלביםלשניאפשרותעלמצביעים K-Arבתוצאיתמחידשיעיוןאלהתיצאית

מליין 240בסביבותהתחתוןברטיאסשניושלבשנה,מליון 270בסביבותהתיכיןבפרםאחדשלב

לאליבסיניהמגמתייםהאיריעיםביןקורלציהיאפשרי Ar-Arבשיטתנוספותבדיקותשנה.

הנגב.שלהקרקעמתתהידועים

קרטיקוןגילמיוחסשלהאמירתצירתאתחידחתזלקהבואדיהחשופיתהמגמטייתהאינטריזיית

קדיםהתצירהשגילכרעלמצביעיםהרדיימטרייםהגיליםתיצאות .)ו 990יסנה,(ויסברודתחתון

מ.ש. 270לסביבות
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המלחיםבאזררהבקעשברילארריראדרושלאמנציה

 2ע.אבן , 2י.יפה , 2י.עשהאל , n.2,צפריר '.א,נילת '.בלננ , 2ע.,וולקן '.נשטייניץ

ירושליסהניאולוני,המכון . 1

יבנהשורק,ל nננעריני,קר nלמהמרכז . 2

נמנמצאובאיזוריממעייונתכהעדשדייחוהמלח,ימשלהמערביחופולאורךהראחןאנומליות

אורניומ.שלמקומירביכוזנתמכותאינןהאנומליותבאיזור.מלוכדות)בלתי(בעיקרסלעביחידות

צפון-בכייןק"מ 3כ-היאצוקימעינותבאזורשאותרהאחתראדוןאונמליתשלההשתרעות

מגיועתהאונמליבשסחהראחןרמותלו.בניצבק"מ 1כ-ועדהראשי,השברלכייןבמקבילרדומ

מהאונמליותחלקהאזורית.האנומליהעלמורכבותמקומיותאנומליותהרקע.מרמת 10פיעד

האנומליותשלאחרחלקהמלח.ימשלחופיהסחףמתוךהנובעימלמעייונתקשורהמישניות

שלהאנומליהאלהבמקימותהבקע.שלהמערבי)השוליים(שברהראשילשברקשורהנבוהות

הססרוקסורלי.לאלמנסהצמודיבוקעבמילוינצפתההראדון

האונמליהבאיזורנרשמוהמקומי)מהרקע 5פי(עדהראדוןבשפיעתבזמןסיססמסיימשיוניימ

ימימ. 10שלוגדלבסדרהואהשפיעהשיאמשךצוקימ.בעינותהראשילשברהצמודההבגוהה

כנון-השסחלפניקרובשהואמקורשלאפשרותפוסלותהראדוןברמתכאלהתנודות

 .רדיומאואורניומשלמישניתמינרליזציה

הבקעשלהמערבילשברהסמוךשבאזורכךעלמצביעההאונמליותשלהנרחבתההשתרעות

הכוללת:מורבכתראדוןמערכתמתקיימתהמלחימבאזור

נרחב.אזורעלמשתרעאךידועשאינובעומקמצוינבוהבריכוזראדוןשללאמנציהמקורא)

חל"מ 100-120עדהמכיליםהמלח,ימבאזורהבקעלתוךהשבורימהסנוניהפוספססלעי

באונמליות.לראדוןאפשרימקורמהוויםהסלע,בחלליראדון pCij1 10,000כ-ועדאורניום

שניצפוהגבוהימהריכוזימהשסח.לפנימהעומקראדוןשלמהירהלעליההנורמהובלהמננונןב)

 .בתהליךמעורבימהסעהשתהליכיכךעלמצביעהתופעיתשלההשתרעותוממדי
שמערכתנראההשסח.פניאלמהעומקהראדוןתנועתאתהמאפשרתהובלה(צנרת)מערכתג)

המערכתעםגמכמו(שברימ)באזורהגדולותהססרוקסורליותהמערכותעמקשורהזו

הבקע.בגוללאורךההירדולונית

אלמנסימלאורךתועדההשסחפניאלראדוןשפיעתשלמרשימהתופעהלסיכומ,

לאכזותופעההידועככלכיומ.פעילגםשהואמרכזיסקסוניבאזורראשיימססרוקסורליימ

 .אחרימבמקומותתועדה
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ערדבאיזורראדוןרמותמיפוי

 2ח.,צפרירא.ינילת , 2ע.,וולקןי.ישילוני

ירושליםולוני,הניאהמכון .ך

יננהשורק,נחלנרעינילמחקרהמרכז • 2

גזשלהבריאותילסיכוןהמודעותמהתבגרותנובעבסלע"חופשי"ראדוןרמותשללמפההצורך

למפהדרישהנוצרהמאידך.-העליהנלבעקבותלאחרונהשחלהמואץומהפיתוחמחדהראדון

בהםבאזוריםחדשיםמבניםלאיטוםבקשרהנחזותמתןלצורךהמתכנניםבידיכלישתהיה

ומהסלעים.מהקרקעראדוןלחדזרתאפשרותקיימת

שלאיזורבנחרשורקבנחלגרעינילמחקרולמרכזהגיאולונילמכוןהמשותפיםהמחקריםבמסנרת

בכלמיפוישלכדנםהמוצעתבשיטההראדוןרמותמיפוינעשהובוערדהעירסביבקמ"ר-60כ

הארץ·

יחידותבשש ,) 1987(זוהר,ערדאיזורשל 1:50,000מפתהוותההראדוןלמיפויהבסיס

-22בנלאים 530ע"יהממוצעותהראדוןרמותהונדרובאיזור,ביותרהשכיחותשהןגיאולוניות,

ואחרים,(עשהאלבעברשתוארהמדידהשיטתלפיויותר)ליחידהמשטחים 3 (דיוגםמשטחי

1991 (. 

כדלקמן:ראדוןרמותמספרנקבעו ) Swedjemark et al 1989- (בשוודיהלנהונבדומה

למשל.טורון,סלעיחשופיםשבהםשטחים- pCi 250 / 1מ-פחות- 1רמה

למשל.מנוחה,תצורתסלעיחשופיםבהםשטחים pCi/l 250-1000- 2רמה

מסיבי,צורסלעיחשופיםבהםשטחים pCi/l 1000-2500- 3רמה

הפוספטית","הסדרהפרטשלחתךקטעיחשופיםבהםשטחים pCi/l 2500-מ-בגוה- 4רמה

מעלהחווארי-קרטוניהחתךלעוביבהתאםסווגוע'רבתצורתסלעינחשפיםשבהםשטחים

הפוספט:לשכבות

כנ"ל 3רמה-מטר 15עדהעוביכאשר

כנ"ל 2רמה-מטר 1 5-50העוביכאשר

קוגנלומרטיםו/אוחולותשלכיסוימצוישבהםשטחיםכנ"ל 1רמה-מטר 50מעלהעוביכאשר

 .כדלקמן:הניאוגניהחתךלעוביבהתאםסוונופוספטשכבותאוהמסיבילצורמעלהניאונןשל

כנ"ל 2רמה-מטר 5עדעובי

כנ"ל 1רמה-מטר-5מיותרשלעובי

הסבריםניתונואורון,רותםמישורכמומרוחקיםלאיזוריםערדמאיזורהנתוניםהשוואתנערכה

הדרושההדיוגםלצפיפותבאשרמסקנותוהוסקוהאיזוריםביןמשמעותייםלהבדליםגיאולוגיים

הארצית.למפה
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קלאי-הלרליזה

ז"לפרוינדרפאל

1962 

1962 

1963 

חולקלא 1964

1965 

1966 

1966 

1967 

1967 

1968 

1968 

קרץיעקב

גרפונקלצבי

ששאיתן

נתןיעקב

לרמןאברהס

אהרוניאפריס

חולקלא 1969

חולקלא 1970

1971 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1976 

1977 

1977 

1978 

1979 

1980 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

כפריאורי

ז"לגבישאליעזר

קולודנייהושע

לןייצחק

חולקלא

דרוקמןיחזקאל

בן-אברהםצבי

שהסיורם

בגיןז.בנימין

רכסזאב

חולקלא

זילברמןעזרא

שפרנקדוד

בוכבינדרלורה

בונןדוד

בנימיניחיים

בילסקימירי

שמירגד

נתיברונית

אביגדדב

קמפלרדיצה

ז"לגרדרפרץפרסחתני

ירושליס.העבריתהאוניברסיטהה,לוגילגיאןהמחלקה

ירושלים. 30ישראלמלכירח'גי,אולןהגיהמכון

ירושלים.העבריתהאוניברסיטהלגיאןלוגיה,המחלקה

ירושלים.העבריתהאןניברסיטהלגיאולןגיה,המחלקה

ירושלים. 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכןן

ארה"ב.אילינןינורדןןסטר,ןאןניברסיטת

תל-אביב. 3יפודרדפז,חברת

ירןשלים. 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכון

ירןשלים.העבריתהאוניברסיטהה,לוגילגיאןהמחלקה

ירןשלים. 30ישראלמלכירח'הגיאולןגי,המכןן

ירושלים, 30ישראלמלכירח'הגיאןלוגי,המכון

רחובות,למדעויצמןמכוןלגיאופיסיקה,המחלקה

הברית,ארצות

ירושלים, 30ישראלמלכירח'הגיאולןגי,המכןן

רחובות,למדעויצמןמכןןשמושית,למתמטיקההמחלקה

ירןשליס. 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכון

ירןשלים,העבריתהאוניברסיטהלגיאולוגיה,המחלקה

ירושלים, 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכון

תל-אביב, 99יהודהבןרח'בע"מ,נשרחברת

באר-שבע,גוריוןבןאוניברסיטתלגיאולוגיה,המחלקה

ארה"ב.

ןגיאןפיזיקה,נפטלמחקריהמכון

רחובות,לחקלאןתהפקולטה-העבריתהאוניברסיטה

ירושליסהעבריתהאוניברסיטה
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רחובות.וייצמןמכוןשמשאלדו

ירושליס.העבריתהאוניברסיטהגבריאגיאיתי 1988

שגיס.ירוהעבריתהאוניברסיטהנבוןעגנון,עודדאמוץ 1989

ירושגיס.העבריתהאוניברסיטהבורגאביגבירצמן,חייס 1990

ירושגיס.העבריתהאוניברסיטהמרקושמואג 1991

ז"לפרןינדרפאלפרןפ{ע"שהישראליתהגיאןלןגיתהחברהפרסחתני

ירושליס. 30ישראלמלכירח'הגיאוגוגי,המכוןגרוסשולמית 1979

באר-שבע.גוריוןבואוניברסיטתלגיאוגוגיה,המחלקהבהטדב 1980

ירושליס. 30ישראלמלכירח'הגיאולוגי,המכוןגילדו 1980

תל-אביב.אוניברסיטתלארכיאולוגיה,המכוןהורוביץאהרו 1981

ירושליס.העבריתהאוניברסיטהלגיאולוגיה,המחלקהששאיתן 1982

ז"לפרנסאברהס 1983

ירושליס.העבריתהאןניברסיטהוייסזאב 1984

גיאופיזיקה.נפטלמחקריהמכוןרוטשטייויאיר 1985

תל-אביב.אוניברסיטתאברהסבוצבי

ארה"ב.תורבויעקב 1986

וגיאופיזיקה.נפטלמחקריהמכוורוו,חגי 1987

ירושליס.העבריתהאוניברסיטהגרפונקל,צבי

ירושליס.הגיאולןגיהמכוובייועמוס 1988

ירושליס.הגיאולוגיהמכווברגדעוו 1990

ירושליס.העבריתהאוניברסיטהקולודנייהושע 1991
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הישראליתהגיאןלןגיתהחברהשלהכבןדחברי

ז"לאבנימלךמשה 1968

ז"לקואטסיוסף

ז"לגילדשמידטמרטיו

ז"לפרכסאברהם 1969

ז"ללבנגרטשטפו

פיקרדליאי

ז"לגליקאלכסנדר 1977

ז"לפרימועקיבא 1980

תירבויעקב

מזירעמניאל 1984 

1986 

1988 

רייסזאב

קשאיאליעזר

פיקרדליאי 1951

195Z ז"לאבנימלךמשה

תירבייעקב 1953

ז"ל.שלםנתו 1954

ז"לפרנסאברהם 1954

ז"לאבנימלךמשה 1955

ז"לסלטקיואנטול 1956

ז"לשפטןזאב 1957

יעליןדו 1958

ז"לגליקאלכסנדר 1960

רייסזאב 1961

196Z ז"ללבנגרטשפן

ז"לקיאטסייסף 1963

ז"לפרוינדרפאל 1964

ירושלים. 4040ת..דזיביטינסקי,רחילמדעים,האקדמיה

ארה"ב.קליפירניהדיגיסןלאיקינוגרפיה,סקריפסמכיי

רחובית.-למדעוילצמומכון

ירושלים.העבריתהאוניבךסיהט

תל-אביב.-הלאימיתנהפטחברת

הגיאןלןגיתהחברהנשיאי

ירושליס. 4040ת.ד.זיביPטסקי,ר'דולמדעים,האדקמיה

ב. IIארהקליפירניהדיגיסןלאןקיניגרפיה,סקריפסמכון

ירושליס.העבריתהאוניברסיטהלגיאולוגיה,המחלקה

ירושלים.העבריתהאוניברסיטהלגיאיליגיה,המחלקה
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בריטניה.מנציסטראופנהייםמייק 1965

ירושלים.העבריתהאוניברסיטהלגיאולוגיה,המחלקהרייסזאב 1966

ירושלים.העבריתהאוניברסיטהלגיאולוגיה,המחלקהששאיתן 1967

אוניברסיטתפלנטריים,ומדעיםלגיאופיסיקההמחלקהפלכסרעקיבא 1968

תל-אביב.

תל-אביב.בע"מלישראלכימיקליםוירצבורגראורי 1969

תל-אביב. 11548ת..ד 6קויפמןרחיבע"מ,ח.נ.ה.חברתקשאיאליעזר 1970

בוקר.שדהקריתהמדבר,לחקרהמכוןאיסראריה 1971

תל-אביב.אוניברסיטתהסביבה,למדעיהמחלקהגינצכורגאכיהו 1972

ירושלים. 30ישראלמלכירחיהגיאולוגי,המכוןיעקבנתן 1973

תל-אביב. 11548ת..ד 6קויפמןרחיבע"מ,ח.נ.ה.חברתויילריחזקאל 1974

ירושלים.העבריתהאוניברסיטהלגיאולוגיה,המחלקהקולודנייהושע 1975

ירושלים. 30ישראלמלכירחיהגיאולוגי,המכוןגולדברגמשה 1976

ירושלים. 30ישראלמלכירחיהגיאולוגי,המכוןבייןעמוס 1977

ירושלים.העבריתהאוניברסיטהלגיאולוגיה,המחלקהגרפונקלצבי 1978

ירושלים. 30ישראלמלכירחיהגיאולוגי,המכוןגבירצמןגדליהו 1979

ז"לעמיתאורה 1980

ירושלים. 30ישראלמלכירחיהגיאולוגי,המכוןדרוקמןיחזקאל 1981

ירושלים.הגיאולוגיהמכוןשטייניץגדעון 1982

ירושלים.הגיאולוגיהמכווכפריאורי 1983

ירושלים.הגיאולוגיהאנרגיה-המכוןמשרדבייטמיכאל 1984

תל-אביב.אוניברסיטתאברהםבןצבי 1985

ירושלים.הגיאולוגימכוךהאנרגיה-המשרדברטוביוסף 1986

שבע.בארוובו-גוריאוניברסיטתאיילמשח 1987

ירושלים.הגיאולוגיהמכווסנהעמיחי 1988

וגיאופיזיקה.נפטלמחקריהמכוורוטשטייןיאיר 1989

תל-אביב.-הישראליהנפטמכוךדריןברוד 1990

בע"מ-ירושלים. 1986ירושליםגיאופרוספקטחביבראוןמשח 1991
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4. The ancient outlet of Nahal Paran from the Karkom graben crossed 
the HaMeshar valley. flowing nortward toward Nahal Meshar. The 
present outlet (termed - "the bottle neck") postdates the deposition 
of the Arava Formation. 

5. The HaMeshar valley is a strike valley that developed on soft rocks 
of the Mount Scopus Group. where an ancient stream which drained 
the tectonic scarp of the Arif fault converged with Nahal Paran. The 
sequence of the Arava Formation is buried here under younger 
sediments. except for a fluvial sequence 60 m thick. which is exposed 
along the northern margins of the valley. 

The extensive sheet of fluvial-lacustrine sediments of the Arava 
Formation was deposited in a regional f1uvial system. which drained 
most of the southern Negev and parts of eastern Sinai. f10wing toward 
the northern Arava Valley. This might suggests that the southern 
Arava valley did not exist as a deep inland basin during this period. 
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The genetic relations between Nahal Neqarot, 
Nahal Paran and the Arava Cong1omerate 

• E •• Baer G •• Avni Y ZUbemנan 

Geo1ogica1 Survey of Israe1. Jerusa1em 

Nahal Neqarot now flowing in the greatest canyon of the Negev. 
extends from the HaMeshar valley in the south to the northern Arava 
Valley in the north. The present drainage area of Nahal Neqarot is 
relatively small. especially this of its southern part - Nahal Meshar. 
and could not in itself have supported the incision of such a canyon. 

Nahal Paran. which drains most of the southern Negev. flows to the 
north parallel to the western margins of the Arava valley. It changes 
its course toward the east in the Karkom graben. following the E-W 
trend1ng ParanFau1t. 

The Arava Con,glomer.ate w.as defmed by Bentor and Vroman (1957) in 
the northern Arava Va[iey and was recognized in the southern Negev 
by Garfunkel and Horowitz (1966). who attributed to it a Pliocene age. 
They separated itfrom the Meshar Formation. which they considered 
as reflecting a younger alluvial unit deposited in westward flowing 
streams. 

The present study combined morphological. sedimentological and 
geological data from the area around the Karkom graben in 
reconstructing the paleogeography during the period of the 
deposition of the Arava Conglomerate. 

The primary results of the study indicate; 
1. The Meshar-Neqarot Canyo11 is the northern segment of the 
ancient Nahal Paran. which drained the southern Negev and eastern 
Sinai. 

2. All the fluvial sediments. previously included either in the Arava 
Conglomerate or the Meshar Formation. forms one fluvial-lacustrine 
unit. deposited by the northward flowing system of Nahal Paran. 
Coarse clastic sediments comprise less than 50% of this sequence. 
which also contains fine-clastic lacustrine and low-energy fluvial 
sediments. It is suggested calling this sedimentary unit - the Arava 
Formation. 

3. The thick fluvio-lacustrine A sequence which fil1s the Karkom 
graben was deposited by Nahal Paran. Its ancient inlet to the graben 
was located between Har Zuri'az and Har Karkom. The present inlet. 
which located east of Har Zuri'az postdates the Arava Formation. 
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approximation of the mathematical model to the real structure. That's 
why the full-scale behaviour is quite different from the model. 

With the help of the work which was carried out. it has become 
possible to determine the dynamic characteristics of this unique 
structure. and to make the mathematical model more exact. The 
results of this work were used to calculate the seismic stability of this 
dam dUring the earthquakes. 
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Ex:perimental Determination of Resonant 
Frequency of the High Dam 

~vskyJ. 

16/11 Anna Frank Str., Ramat Gan 52526 

The Nurec unique hydroelectric station was built on the river Vaheh 
in Tajickistan. The estimated power of this hydroelectric station is 
2.7 mil.kilowatt. The dam's sizes of this hydroelectric station are as 
fol10ws: height-310 m, width of the base-1500 m, length of the crest-
700 m. In the area of hydroelectric station, the earthquakes of 8 balls 
[M.S.K. scale] are possible. To determine dynamic characteristics of 
the dam on the stage of its projecting and constructing, different 
methods are used: calculation according to the standards, physical 
and mathematical modelling. The experimental determination of 
resonant frequencies of the dam was carried out by the author. The 
vibrations of the dam were made with the help of underwater 
explosions. During the explosions under water, the impact impulse Is 
formed. The impulse of pressure influences on the whole dam. The 
time of this influence t Is much shorter than the period of vibration 
of the dam (T):d t <<T. That is why the vibration of the dam is a 
transient response. It is known that Furye's spector of this response is 
the gain-frequency characteristic of the object. 

Five underwater explosions were made. The masses of charges were 
the following: explosion 1 - 8 kg, explosions 2,3,4 - 36 kg, explosion 
5 - 180 kg. 

Registration of the vibrations was carried out by photographic 
recorder. The bandwidth of seismographs was 0.3-25 Hertz. 
Seismometers were established on the dam in the 6 places. In each 
place the vector of vibrations was registrated. Horizontal 
seismometers were put in accordance with the main axes of 
construction - alonf and across the canyon. 

The first three resonance frequencies which were received by the 
processing of experimental results al1d by the calculating method are 
ln the following table: 

Experiment 
Calculation 

1,15 Hz 
1,5 Hz 

1.9 Hz 
2,6 Hz 

3,1 Hz 
2,5 Hz 

For the calculation of the soil dams in the USSR. a uniform isotopic 
elastic wedge is appled. This calculated structure is recommended by 
the norms of the USSR and it is used for the calculating of the ground 
dams. The differences between calculated and experimental ffiea11ing 
of frequencies of normal models can be explained with the crude 
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paleogeographic interpretations were, ihere[ore, limiied. 

A new evaluation of the reworked fossils (this siudy), revealed new 
groups, such as chitinozoans and grapioliies, ihai were not known 
before in the Israeli record. The detailed taxonomical study of these 
fossils will enable a refinement and completion of the existing model 
for identifying sedimentary cycles by means of reworked organic 
matter, and shed more light on geological history and 
paleogeographic reconstructions. 
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Recycled chitinozoans and graptolites in the 
Israeli Permo-Triassic and their 
pa1eogeographical implications: preliminary 
results 

Zaslavski N .1, Eshet y.2, Hirsch F. 2, Weissbrod T.2. Gvirtzman G. 2 

1 Ramon Science Center, Mitzpe Ramon 
2 Geological Survey of Israel, Jerusalem 

This study presents new information and interpretation on the 
occurrence of Ordovician-Silurian fossils (chitinozoans. acritarchs 
and graptolite fragments) in Permian and Triassic strata in the Negev 
boreholes. Since no Ordovician-Silurian rocks are found in Israel. 
these fossils must have been recycled during the Permo-Triassic from 
Paleozoic terrain exposed elsewhere in the region. Paleogeographic 
interpretations suggest that during the Late Paleozoic and Early 
Mesozoic times. Ordovician and Silurian strata were exposed in the 
Near East along a serni-circular belt from Syria. through Saudi Arabia 
to Egypt. at a distance of 350-700 km from the northern Negev 
(Weissbrod Gvirtzman. 1988). 

A preliminary study of the Permo-Triassic interval in 4 boreholes 
(Pleshet 1. Zohar 8, Makhtesh Qatan 2. Zuq Tamrur 1), has been 
conducted. and the folloing reworked Early Paleozoic fossil groups 
were recovered: 
* Chitinozoa: Desmochitlna sp., D. minor, D. aff. bohemica, D. aff. 
bul1a, Ancyrochitina aff. cornigera, Lagenochitina aff. esthonica. L. ex 
gr. deunffi, L. ex gr. prussica. Parachitina ex gr. curvata, Rhabdochitina 
sp., Fungochitina sp. Conochitina sp. and C. aff. micracanta. 
* Polychaeta (Scolecodonta): Mochtiella sp.. Kielanoprion sp., 
Leptoprion sp .. Kettnerites sp. 
* Graptoloidea: Didymograptus sp. 

Most of the productive samples come from the upper Arqov and lower 
Yamin formatlons. or from strata near the Permo-Triassic boundary. 
This is in agreement with an earlier study that showed the high 
content of reworked organic matter at the P-T boundary (Eshet. 
1990). and provides support to the claim that a hiatus exists at the 
boundary (Hirsch. 1976.) 

Several studies in the past utilized the occurrence of reworked fossils 
in the Permo-Triassic record. to establish a model of sedimentary 
cycles (Eshet et al .. 1988). However. these studies were very general. 
they lacked detailed taxonomical descriptions. and their 
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Fig. 1 Spatial and textural variation of bedload on Nc-.hal Yatir: 
geometric mean size (A) and Dmax (B). 
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Temporal and spatial variations in coarse 
bedload texture 

Yitshak y.1, Laronne J.B.1, Reid 1.2 

1. Department of Geography. Ben Gurion University of the Negev 
2. Department of Geography, Birkbeck College. University of London 

Our objective is to study the temporal and spatial variations in coarse 
(gravel and sand) bedload texture. For this purpose a system has been 
installed to continuously monitor bedload discharge at Nahal Yatir in 
the Northern Negev. 

Five bedload transporting events were sampled in 1991. Bedload was 
sampled from 8 equally-thick slices of sediment that had accumulated 
in a trap. Bedload was monitored and sampled at three cross sectional 
locations (i.e. at 3 traps). Samples were dry sieved in the range 0.25 -
50 mm; the largest clasts were individually measured and weighed. 
Statistical parameters such as 05. 050. 090. average. sorting and 
skewness were calculated from the cumulative size distributions. 

lnitial inspection and analysis of the parameters shows that there is 
little. if any. significanttextural variation cross sectionally or with 
increase in water discharge. Thus. we are confronted with near equal 
mobility of bedload for all sizes. but excluding 0max' 

The accompanying figure demonstrates this near equal mobility for 
the February 8th. 1991 event. It is significant that the sampled 

S in terms of coarse ןbedload represents intermediate flow conditiol 
bedload transport. with critical dimensionless shear stresses in the 

. 2.5 -1 range 

The Nahal Yatir channel bedis characterised by 'flats'. long stretches 
of fine textured bed material and low bed slopes. separated by steep. 
shorter and coaser reaches. Ouring all the monitored flow events 
there was considerable bed activity to and from the 'flats' Almost 
unlimited fine grain bedload availability from 'flats can explain the 
near equal mobility of bedload. 
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supersaturation for halite. 

The profiles of stable isotope of oxygen and hydrogen also 
demonstrate flushing and evaporation processes. In the lower part of 

water with isotopic values similar to those of כ,the section (below 1 m 
meteoric water were found ( 8180=-5%0, 8D = -25%0, approximate 
values for rain, flood and fresh groundwater). The fact that tritium 
was usually found indicates that flushing was by relatively young water 
recharged less than 50 years ago). In the upper part of the section ( 

the main factor is evaporation, as reflected in the positive 0-0.2,כ m ( 
.) +5%0 = 8180 ( isotopic values 
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Interaction between brines and sediments in 
the new Dead Sea shore 

YecbieH y.l, Magalitz M.l, Levy y.2, Ronen D.l.3 

, 1. Department of Environmental Sciences and Energy Research 
Institute of Science, Rehovot מWeizman 

2. The Geological Survey, Jerusalem 
3. Research Department, Hydrological Service. Jerusalem 

As the level of the Dead Sea (DS) drops (at a rate of more than 0.5 m 
per year during the last 20 years), new sediments comprising the new 
DS shore are exposed. Preliminary research on these sediments, 
which focused only on the upper centimeters of the unsaturated zone, 
found brines of different composition from that of the DS appearing in 
wet spots along the shore (Shatkay, 1985). In the current study 
boreholes were drilled to depths of 6,10 and 12 meters in the alluvial 
fan of Wadi Zeelim. Some of the wells reached groundwater. These 
boreholes enable the study of the changes in interstitial solutions in 
the unsaturated zone as a result of two main processes - flushing and 
evaporation. 

It was found that in the area close to the water line, exposed less than 
10 years ago, the flushing process lowered the interstitial water 
salinity to around half that of DS water. while its chemical 
composition remained near that of DS water (Na/Cl ratios in brines at 
depths of 0.2-4 m were 0.28, close to those of the DS - 0.27). In 
another area, further from the water line (exposed approximately 30 
years ago) the flushing was greater. In this area, the interstitial 
solutions at the bottom of the section had a much lower salinity than 
that of the DS (from Cl concentration of 500 meq/l at 3 m to 1200 at 
1.2 m, as opposed to the DS where Cl - 6000 meq/l). The ion ratios 
are different also from those of the DS (Na/Cl = 0.42). Evidence of 
flushing is also seen in the deeper boreholes (10 and 12 m),where the 
lithological variability (expressed as variability in hydraulic 
condctivity), determines the solution's salinity in the unsaturated 
zone. In all areas the solutions in the upper part of the section 
(depth 0-0.2 m) are highly saline due to evaporation, which causes 
deposition of salt and the formation of concentrated brines similar to 
the end brines of the DS Works (Cl concentration reaching 340 g/l, 
Na/Cl = 0.06-0.1). 

MicroscopiC examination of the samples reveals gypsum along the 
entire column length, and halite near the surface. It was found that 
the brines are supersaturated for gypsum throughout the entire 
column. Brines from the upper part of the section show 
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suggested it is connected to chemical processes that result in organic 
matter being metabolized under anaerobic conditions by sulfate
reducing bacteria. diffusion of sulfate into sediments. concentration 
and reactivity of the iron minerals and production of elementary 
sulfur. The process is clearly connected to the redox controls and the 
concentration of H2S, High percentages o[ sulphidized [oraminiferal 
tests are found in oxygen deficit polluted areas. The study of the 
sulphidized foraminiferal tests is proposed as a parameter that can be 
used to indicate polluted environments. 
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MORPHOLOGY AND ANATOMY OF FRAMBOmAL 
IRON SULFIDES IN FORAMINIFERAL TESTS 
AND MARINE SEDIMENTS 

0.2 kזנYanko V.l Kravch 

1 Department of Geophysics and Planetary Science, University 
Tel Aviv, Ramat Aviv 

2 Department of General and Marine Geology. Odessa University. 
Odessa. Ukraine 

The formation of authigenic sulfides is one of the most widespread 
reactions taking place in the sea-bottom sediments of the ocean and 
sea shelves. The process of sulphidization occurs very qUickly in a 
marine environment infected by H2S. 

Pyrite and greigite are the most widespread of these iron sulfides. 
The alteration of those two minerals into fromboidal aggregates is a 
common ongoing process within both foraminiferal tests and 
sediments. 

A detailed mineralogical analysis of foraminiferal tests and their 
marine-host sediments from the Black. Caspian. and Azov Seas was 
carried out using a wide variety of analytical methods which included 

. scanning electronic microscopy. radiography. infra-red spectroscopy 
and spectrochemical analyses. The morphology of the authigenic 
sulfides characterized by a framboidal shape. composed of 
polycrystalliane or colloform aggregates. which can include spherical 
accumulations of microcrystals or amorphous globules. These 

) 2 . framboids can be subdivided into three types: 1) superframboids 
. spherical bodies. and 3) framboids of a primary globular character 
. The first type is characteristic for the 0.1-0.25 mm size fraction 

Their shape can range from cluster-shaped to cylindrical or 
pseudocubic. The second type is represented by spherical bodies of a 
relatively constant diameter of approximately 0.3 mm. The aggregates 
of the second type are the most characteristic forms of sulphidization 
occuring in foraminiferal tests. The third type has an averages 

m. Sulphidization was found to occur in living ן.t 1-2 diameter of 
foraminifera as well as in fossils. though the percentage of empty 
sulphidized tests is significantly higher than those tests with 
protoplasm. Two species Ammonia tepida (Cushman) and 
Porosononion martkobi ponticus Yanko are regularly sulphidized. The 

. degree of sulphidization ranged from 2-50%. and sometimes greater 
The reasons for sulphidization in marine sediments and foraminiferal 

) 1970 . tests are not completely clear. Some authors (e.g.. Bernen 
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seepages) from "Background Assemblages". 

The research contributes to our understanding of the factors 
governing the abundance and distribution of microfauna in the 
Miocene sediments. The base-line is point at (1) Specific assemblages 
and species which are indicative of seepages, (2) Paleoenvironmental 
reconstructions, (3) Improvement of benthic foraminifera and 
ostracoda possibilities for the Miocene stratigraphy. 

The research might aid in locating ancient traps as such that were 
developed dUring the Neogene. 
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Microfauna as Possible Indicator of Hydrocarbon 
Seapages. Method fdr Oil-Gas Trap 
Reconnaissance 

Yanko V .. Flexer A. 

Department of Geophysics and Planetary Sciences. Tel Aviv 
University. Ramat Aviv 

Substantial oil and gas accumulations are found in Neogene rocks 
throughout the Middle East (in the Gulf of Suez. the Nile Delta. 
Shiqma Well and Hazeva Fm). Thick sedimentary sections (shale. marl 
and evaporate of the Saqiye Group) are good seals. 

Faraminifera (especial1y) and Ostracoda are widely occurring 
microfossils in the these sediments. Being hard shelled 
microorganisms they are frequently found well preserved and in large 
numbers; however their tests often bear evidence of environmental 
changes before bUrial, such as suffered deformation. degeneration. or 
on the contrary. increase of sizes and improvement of sculpture. 

The study intends to consider some questions regarding the 
possibilities of microfauna use for reconnaissance exploration of oil
gas seapages. This supposition is based on the widespread opinion 
that petroleum is derived from organic-rich shales or leaking traps. At 
the same time. a high density of different benthic faunas and some 
specific features of their assemblages are characteristic for the 
sediments enrich with organic matter which is a food for organisms 
(Phleger. 1960. Phleger Walton. 1950; Zenkewich. 1963). 

This methods was used in the Black Sea (Uplift Golitsyn - neotectonic 
submarine structure perspective for oil-gas exploration) and the good 
results have been received. 

Methodology of this investigation is determining of the spatial 
distribution of microfaunal assemblages in the Neogene sediments 
based on (1) Their relevant facies analysis. (2) Comparable analysis of 
recent microfauna distributed in polluted by gaseous and liquid 
hydrocarbons environments as well as in environments (sediments) 
with high concentration of total organic carbon. Instrument of this 
study is replicate (statistically comparable) sampling of the major 
outcrops. taxonomical (including detailed test morphological analysis) 
and paleoecological analyses of all species based on electronic 
microscopy and quantitative treatment. including special computer 
prograrns. This complex study allows to distinguish t11e "Abnormal 
Assemblages" (characteristic for the Neogene sediments with 
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THE EARLIEST GEOLOGICAL MAP OF THE 
NEAR EAST - 1751 

. D. H םoYaa1 

versity, Jerusalem iםces, Hebrew U םtitute of Earth Scie Iםs 

The Carte Mineralogique, researched by the French naturalist jean
Ettlene Guettard and drawn by the cartographer Philippe Buache in 
1971 for presentation at the French Academy of Sciences must be 
considered as the first geological map of the Near East. It denotes 
correctly the location of a number of mineral. rock and fossil sites 
and interprets a continuous occurrence of a band of marls stretching 
from Egypt to below the Mediterranean Sea and onto the coast of the 
Levant. in a somewhat similar arrangement as the three concentric 
belts of the Anglo-Parisian basin depicted by Guettard on the first 
geological map a few years earlier. 
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Deep-Seated Fault Related Structures in the 
Greater Jerusalem Area 

. N םW01fso 

Geologica1 Survey of Israel, Jerusalem 

A study of the greater Jerusalem area within the boundaries of the 
1:50,000 geological map (Roth, 1976) is being carried out within the 
framework of the National Geochemical Mapping Project of the Israel 
Geological Survey. An examination of the aeromagnetic and 
gravimetric maps of the area, together with sattelite photographs, 
suggests the presence of buried magmatic rocks and various deep
seated fault-related structures. 

Four main trends of faulting are discernible: NE-SW (040-050), WNW
ESE (280-320), NW-SE (320-340) and N-S. The largest of these (NE
SW) can be traced from Hebron through Jerusalem to Jericho. It can 
be followed in the subsurface by a negative magnetic anomaly. 
associated on the surface with hydrothermal-type alteration, by 
positive gravimetric anomalies possibly related to mafic intrusions, 
and by circular structures on the satellite photographs. 

In the Jerusalem area, this structure (fracture zone) crosses NW -SE 
and N-S trending faults. The presence of calcite. quartz, barite and 
iron oxide-bearing veins within the fracture zone and spatially related 
faults, suggests that this NE-SW trending structure may be an 
interes ting target for geochemical explora tion. 
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It 1s therefore concluded. that the xenocrysts were trapped in the 
Golan magmas after the growth of the phenocrysts (within the 
mantle), during the ascent of the magma. 
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Golan and Ortal Magmas: Geochemical 
differences due to different ascent mechanisms 

2 . B Laםg , 0.1 ein y.1.2, Navon eiםst w 

1 The Instltute ofEarth Sciences, Hebrew University, Jemsa1em 
2 The Geologica1 Survey of Israel, Jerusalem 

Compositional differences between Golan and Ortal magmas (northern 
Golan Heights) are best evidenced in their #Mg: 0.55 - 0.66 for the 

/ Golan Basalts, 0.48 - 0.56 for the Ortal Basalts. #Mg is the ratio Mg 
Mg+Fe). Electrone Microprobe analyses show that the higher amount ( 
of phenocrysts and microphenocrysts in the Golan Basalts is 

. responsible for their higher #Mg 
Olivine phenocrysts from both basalt units yield similar high values for 

-0.51 ( the #Mg (0.79 - 0.85). The #Mg of the groundmass is lower 
0.55), but also similar in the Golan and Ortal samples. Figure 1 shows 
the #Mg values of whole rock, average of phenocrysts and groundmass 
for samples of Muweisse Basalt (Golan Fm.) and Dalwe basalt (Ortal 

.). Fm 
lt seems therefore, that both magmas underwent similar petrological 
processes, and similar quantities of olivine and clinopyroxene were 
crystallized at depth. ln the case of Ortal magmas most of the 
crystallized material remained at depth. and only few phenocrysts 
reached the surface. Golan magmas brought to the surface more of the 

. gher ~ deeply crystallized minerals and, as a result, their #Mg is h 

A possible explanation for these differences may be found in the speed 
of magmas ascent: the Golan magmas rose faster , bringing upward 
more crystals. Rate of ascent can be appreciated by studying samples 
containing xenocrysts of olivine coming from mantle peridotitic rocks 
such xenocrysts were not found in the Ortal Basalts). These ( 

xenocrysts are characterised by a high #Mg, showing practically no 
interactions with the more ferrous melt (Fig. 2). This requires a qUick 

-ascent and eruption of magma (no more than a few days), so that Fe 
Mg diffusion cannot change the composition of the bulk of the 

, xenocrysts. A minimum ascent rate o[ 10 cm / sec was calculated 
range which is described in the literature as characteristic for the 

. ascent of alkaline magmas 

The olivine and pyroxene phenocrysts are characterised by 
. m radius, Fig .200- 1000ןג homogenous #Mg values (cross sectio11S of 

2). #Mg values similar to those fOU11d in the groundmass olivines were 
measured only at the crystal margins. This homogeneity is explained 
by the Fe - Mg diffusion which took place between melt and 
phenocrysts. Calculations show that a time intervaJ. of weeks to a few 

. years is necessary to complete such a process 
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tectonics the problems are delineation o[ structures of different size 
and range. determination o[ relations of movements giving rise to 
different structures with p11ases o[ long sedimentation cycle. 
verification of boundaries in a section for the peleostractural analysis. 
In evaluation and prediction of the oil and gas potential the problems 
involve the delineation of promising intervals on the basis of 
established regressive-prograssive zones formation objects. 

The technique is used with data obtained by other geophysical 
methods and with the well logging data. 
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SPECTRAL-TIME ANALYSIS TECHNIQUE 
(STAN) USED IN GEOLOGICAL-GEOPBYSICAL 
INTERPRETATION OF SEISMIC DATA 

 s Wנt eb םA.l, Mu ei םchI 2ז.

1. Department of Geophysics and Planetary Science Tel Aviv 
t Aviv Raםוa , ty veתd Uni 

2. Research and Production Assoc1ation for Geophysical Exploration 
for 00 and Gas, Moscow, Russia 

The technique is designed to study the fine inner structure and 
forecast the material compositlon of formation objects different size 
and range. 

The technique is based on concept that geologic sequences occur as 
an entity of cycle formations. i.e. structure-formation objects 
characterized by a definite direction and continuous change of thelr 
properties . A set of alternating thin beds featuring monotonous 
changes in velocity of waves. density or thickness can serve as an 
example of cycle formation. The direction in changes of the cycle 
formation properties accounts for peculiarities of the wave field 
formed from lt by a wave. 

The technique consist in the sounding of time sectlon at different 
frequencies and delineation of cycle formations and sedimentation 
breaks of different size and range. The spectral time analysis (STAN) 
is carried out using a fragment of time (migration) section. The filter 
parameters are selected in such a way that their operators should be 
similar in shape (this is achieved through establishing of fixed 
logarithmic steepness of left and right cutoffs of all the filters) and 
have a limited duratlon in time (this is done by using wide-band two-
octave filters). . 

The group of fragments resulting from different filtrations (including 
also an initlal fragment not subjected to the additional filtration) 
constitutes the STAN column. These columns are analyzed by 
comparating them with other kinds of seismic materials. namely the 
CDP sections at different polarities. sections of instantaneous 
amplitudes. frequencies and phases: pseudoacoustic sections. 

The technique.if applied. offers a high efficiency of the seismic survey 
in solving geological problems. In stratigraphy these problems include 
classification. correlation and stratification of formation objects of 
different size and range taking into consideration transgressive
regressive cycle formation identified through geophysical data. In 
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The fault pattern of the northern Negev and the 
southern Coastal Plain of Israel and its possible 

-the hydrology of the Yarkon מסimplications 
im groundwater system מni מTa 

Weinberger G. 

Hydrological Semce of Israel, Research Division, J erusalem 

The present work reexamines the structural framework of the 
Yarkon-Tanninim aquifer (Judea Group) and reevaluates possible 
hydraulicconnections with the neighbouring saline groundwater 
systems. The formulation of a regional subsurface geological model of 
the northern Negev and the southern Coastal Plain was primarily 
based on documented data derived from deep wildcat drilling a11d on 
seismic surveys carried out lately in the area. 

The investigated Jurassic - Upper Cretaceous rock sequence 
occurring in the subsurface of the study area is dissected by major 
faults generally striking northeastwards. Vertical displacements along 
these faults created lateral contacts between strata of diversed 
transmissivity properties related to different rock formations and 
groups. i.e. Judea Group vs. Zohar. Beer-Sheva and Halu7..a Formations. 
Judea Group vs. Kurnub Group, Judea Group vs. Mt. Scopus Group and 
Judea Group vs. Avedat Group. 

In view of the formulation of an updated subsurface geological model 
and the reassessment of its hydrological properties it appears that 
salinization processes may occur in the Yarkon-Tanninim aquifer 
nlainly along major faults. 

North and northwest of Beer Sheva brines of late Jurassic age; saline 
waters of early Cretaceous and saline waters percolating through rock 
formations of Senonian and of Eocene age are displaced and fault
positioned against the Yarkon-Yanninim aquiler. South of Beer Sheva 
the Yarkon-Tanninim is displaced against saline waters of the Kurnub 
(early Cretaceous); Mt. Scopus (Senonian) and Avedat (Eocene) 
Groups. 
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When we rotate the beds (normal or overturned) around the strike 
back to their original position. we get an unreasonable magnetic 

We suggest that the rotaiion of the beds is ו.vector (fig. 3 B and C 
around an inclined axis with a direciion of about 40° /170° and with a 
magnitude of 125°. After this simple reconstruction the magnetic 
vector is reversed. and the beds are sub-horizontal (fig. 4). In this 
case the top of the beds faces east. The direction of the axis is 
different from the local strike of the beds but it is similar to the 

. typical strike of Mt. Sedom 
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Sedom Formation 
and stratigrafic and 

Palaeomagnetism of 
preliminary results, 
tectonic significance 

2 . berger R. 1.2, AgnOD A. 1, ROD B םiWe 

. 1. Institute of Earth ScieDces, The Bebrew Umversity, Jerusalem 
. 2. Institute for Petroleum Research and Geophysics, BoloD 

The pa1aeomagnet1sm of Sedom Formation contr1butes to the 
. reconstruction of the emergence of the sa1t body from the subsurface 
. Assum1ng that the orig1nal magnetisation of the rocks is conseIVed 

the magnetic vector has been illted with the bedding planes. Hence 
any reconstruction should restore the average magnetic vector to its 

. Neogene position together with restoring the bedding to horizontal 

We have measured 60 oriented samples from a 100 m thick section 1n 
.) 1871/0551 . the steep1y 1nc1ined Bnot-Lot Member (Israe1 coord 

The lithologies sampled inc1ude dolomite. marl. gypsum. s11t and 
sandstones. The samp1es do not sho\v internal deformation and 
hence we cons1der the change in the magnetic vector as rigid body 
rotation. In most of the samples (do10mite. mar1, si1tstone) we 
1dentified two magnetic components (fig. 1): A "soft" magnetic 
component. which is similar to the expected magnetic vector today 
and therefore it is considered an overprint). and a "hard" magnetic ( 
component which is the characteristic vector of each sample. In 
some si1tstone samples we identified the "soft" component on1y. The 
samples of sandstone do not have a stable magnetic vector. The 
alternating field demagnetization and IRM acquisition CUIVe show that 

. the magnetic carriers are magnetite. and hematite or goethite 

60° =. The mean magnetic vector (from 32 samples) is Inc.=20° Dec 
fig. 2). The expected paleaomagnetic vector for the sedimentation of ( 

Sedom formation (Neogene) is Inc.=45° Dec.=360° (normal fie1d) or 
Inc.=-45° Dec.=180° (reverse feild). The fol10wing considerations 
suggest that the characteristic vector of each sample was probably 

: acquired before the emergence of the salt body 
1. The magnetic vector points to the origin in the demagnetization 

.) 1 . plot (fig 
. 2. Simi1ar magnetic vectors are measured regardless the 1itho10gy 

3. The mean magnetic vector is significantly different from the 
. present magnetic vector 

4. The ang1e measured between the original bedd1ng and the 
inclination of the magnetic vector (paleoinc1ination) is 45°. as 

. expected in Neogene beds 

159 



1992 ual Meetlng. Aזm lSmeI GeOlOgtCaI Society 

A method of mapping syn-folding faults in 
complexly dislocated complexes 
Voznesensky V. 

Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion Umversity, Beer
Sheva 

Geological studies of complexly dislocated complexes reveal a 
problem in mapping syn-folding faults (SFF). In distinction to post
folding faults. which define the boundaries of tectonic blocks. clearly 
observed on air-photos and in field. the syn-[olding faults are difficult 
to identify and are frequently missed in mapping. As a result. serious 
errors may be involved in the stratigraphic and tectonic 
interpretation. 

In order to uncover such faults it is possible to use an efficient 
method. based on elaborate tracing of indicator horizons and on 
separate measurements of the orientation of early and late foliations. 
Based on experience. two types of SFF are distinguished: SFF of first 
generation are parallel to early foliation (schistosity) while SFF of 
second generation are parallel to late foliation (cleavage) 

The technique of uncovering and tracing SFF in complexly dislocated 
complexes includes several steps: 

1. Discovering and tracing indicator horizons. 
2. Indentifying discontinuities along the indicator horizons. 
3. Systematic measurement of orientation of early foliation 
(schistosity) and late foliation (cleavage). 
4. Representation of the data 011 stereograms and division of the 
lnvestigated area to separate structural domains: a) Those with 
monotonous orientation of early [oliation and b) Those with 
monotonous orientation of late foliation. 
5. Plotting. on a geological map. SFF o[ late generation. Such fault 
lines are enclosed within tectonic blocks which are limited by post
folding faults. They connect discontinuities along the indicator 
horizons and parallel the late foliation. 
6. Plotting SFF of early generation. These faults are confined to the 
tectonic blocks defined by the late generation faults. They connect 
the discontinuities which are unrelated to late SFF. and parallel the 
orientation of early-foliation planes and axial planes of early folds. 
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sabkhas from Bardawillagoon also show low Br/Cl ratios. Hence it Is 
proposed that the saline waters of Group 111 were formed in similar 
env1ronments, i.e. ln sabkhas along coastal1agoons at Glaclal times of 
lower sea level. The geochemical similari ty to brlnes and saline 
groundwater from Bardawil lagoon suggest that the waters of Group 111 
were formed in the following stages: (1) Evaporation of ancient 
seawater to high degrees of evaporation in wh1ch evaporite minerals, 
i.e. aragonite, gypsum and halite, were precipitated. (2) Dissolution of 
halite by groundwater flooding, refiected by low Br/Cl, Li/Cl and B/Cl 
ratios. (3) Early diagenetic processes of sulphate reduction, 
dolomitlzation and clay adsorption, reflected by magneslum, sulphate 
and potassium depletions and calclum enrichment. (4) Surface or sub
surface mix1ng with sal1ne waters of a marine chemical composition. 
(5) Mlgratlon wlthln the aquifer rocks and dilutlon with fresh 
groundwater. The salinity and the chemical composition of sal1ne 
water at the western margin of the Coastal Aquifer (Groups 111 and IV) 
suggest that the evolution of the Kurkar rocks was accompanied by 
formation of coastallagoons along the Mediterranean Coast of Israel. 
Previous hydrological models have suggested a direct hydraulic 
connection between the fresh groundwaters of the coastal aquifer and 
modern Mediterranean seawater. The present study demonstrates 
that the sa1ine water at the interface zone is not a result of simple 
dilutlon of seawater, nor diagenetic modifications of modern 
Medlterranean seawater. Hence it is suggested that modelling 
attempts should conslder the different saline water groups, their 
density, and their locations in the interface zone. 
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The origin of saline waters from the interface 
zone, along the Coastal plain of Israel 

osh A.1, Starinsky A.2 eםg V 

1. Hydrologica1 Service, Water Commission, Jerusa1em 
The Hebrew University, Jerusalem ,l2 ו. Department of Geolo 

The chemical study of saline groundwater is proposed as an 
additlonal tool for prediction of salini7.ation and water management in 
the coastal aquifer of Israel. In the present study, groundwater from 
the western margin of the coastal aquifer in the interface zone, along 
the Coastal Plain have been investigated. Based on the distribution and 
chemical compositlon, the water is classified into four distinguished 

5 groups: (1) Group I - fresh groundwater, located along a strip of 3 to 
, km from the coast line. The water is characterized by low salinity 

with a chlorinity of up to 100 mg/l, and high Na/Cl and Ca/Mg ratios 
1). (2) Group II - saline groundwater with salinities lower than that >( 

-of modern Mediterranean seawater. This water group, located at sub 
aqulfers A, B, and C. is characterized by a marine Na/Cl ratio and 

. hence are representative of slightly modified Mediterranean seawater 
3) Group III - saline groundwater with a chlorinity range of 1000 to ( 

33.000 mg/l (1.5 times that of modern Mediterranean seawater). The 
group. which is located at sub-aquifers A and B, is characterized by a 
Ca-chloridic signature with low Na/Cl ratios « the marine ratio of 
0.86). (4) Group IV - highly saline groundwater with a chlorinity of up 

) 60.000 mg/l (3 times the salinity of modern Mediterranean seawater 
-and a marine Na/Cl ratio. This group is restricted to the deep sub 

. aquifer D in the 'Axz.a Strip 

The saline Ca-chloridic waters of Group III are located along the 
Coastal Plain at sub-aquifers A and B, always east or above the waters 
of Group 11. Hence it is possible to use the chemical signatures of the 
different water groups to identify the source of salinization and 

. directions of water flows at the western margin of the coastal aquifer 
The un1que chemical compositions of saline water at the interface 
zone have been attributed by previous studies to base exchange 

. reactlons of Medlterranean seawater with clay minerals in the aquifer 

The high salinity (higher than that of Mediterranean seawater) of the 
Ca-chlor1dic saline water (Group 111) however , rules out this 
possibil1ty. Instead. the chemical composition of the water of Group 
111. particularly the low Na/Cl ratio, indicates that originally this water 
was highly saline. at least ten times the salinity of seawater. 
The saline Ca-chloride waters of Group III have significant low B/Cl, 

Br/Cl and Li/Cl ratios, compared to subsurface brines in the deep 
strata of Israel. On the other hand, modern brines from inland 
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sampled from a depth of 3300 m. have a chloride content of 200 g/l. 
Two types of bottom brines are identified: 

(1) brines with a Na/Cl ratio of 1 and Br/Cl. Li/Cl and B/Cl ratios that 
are lower than that of the marine ratios (Tyro Basin). This 
composition Is determined by an outcropping and dissolution of 
Messinian evaporitic sediments (mainly ha1ite) by seawater. 
(2) brines with a Na/Cl ratio of 0.78 (seawater=0.86) and Br/Cl. Li/Cl 
and B/Cl ratios similar and slightly higher than that of the marine 
ratios (Bannock. Ostro. and Scirocco basins). This composition 
reflects mixing of ancient interstitial brines that were trapped in 
evaporitic Messinian sediments (type 2 of interstitial water) with 
halite solution wh1ch was originated from dissolution of evaporites by 
seawater. Since the the subsurface sediments in the Mediterranean 
are saturated by brines that were formed during the Messinian 
desiccation. combination of outcropping of these sediments in the 
deep tectonic depressions and formation of an interface of brine
seawater enables the presence of re1icts of 5 million old years brines 
in the floor of the present Mediterranean Basin. 
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Interstitia1 and bottom hypersaline brines from 
the Mediterranean Basin: Ancient relict brines 
from the Messinian 

y A.2 tariםsk vengosh A.l. S 

1. Bydrologtca1 Service. Water Commission. Jemsa1em 
2. Department ofGeology. Hebrew University. J~rusa1em 

The Mediterranean Basin is characterized by interstitial water with a 
chlorinity of up to 200 g/l. The interstitial waters were sampled with 
cores of Deep Sea Drilling Project that penetrated to a depth of 580 
m .. through Plio-Quaternary sediments comprised of marls and clays 
(illite and mixed-layer smectite), down to Upper Miocene evaporitic 
sediments comprising of dolomite, gypsum and halite minerals. Based 
on their chemical composition, three types of interstitial waters are 
identified: 

(1) waters that have a marine Na/Cl ratio and salinity - Mediterranean 
seawater that was trapped in the sediments and has been slightly 
modified by diagenetic reactions. 
(2) waters with high salinities and Na/Cl ratios that are lower than 
that of the Mediterranean seawater - relict brines that were formed 
dUring the desiccation of the Mediterranean during the Messinian 
period and trapped in evaporite and clay sediments. The chemical 
signature of the original Messinian brines reflects a high degree of 
evaporation. precipitation of evaporite minerals, and mixtures with 
Ca-chloridic brines that were formed dUring later stages. 
(3) waters with high salinities with a Na/Cl ratio close to unity -
interstitial waters that have dissolved underlying Messinian salt rocks. 

The variations in salinity and chemical composition of the different 
interstitial water groups suggest diagenetic modifications that control 
the chemical composition of subsurface brines. While magnesium, 
sulfate. and potassium are depleted. calcium is enriched, and hence 
indicates dolomitization. sulfatereduction, and adsorption onto clay 
minerals. In contrast. chlorine and sodium behave conservatively and 
are not affected by diagenetic reactions. nor by base exchange 
reactions with clay minerals. The Ca-chloridic signature of the 
interstitial water is typical of many saline groundwaters elsewhere. It 
allows us to establish a rnechanism accounting [or the formation of 
sub-surface brines in general. and in coastal aquifers in the 
Mediterranean in particular. 

During the last decade brine-filled depressions have been also 
discovered in the eastern Mediterranean. The brines which were 

154 



Annual MeetJng. 1992 lSI3el Geolog1.cal Socie1y 

Preliminary paleoenvironmental studies of the 
lowest layers (G and F) of Tabun Cave, Mt. 
Carmel 

. tein-Evron M •• Ronen A. sםTsatskin A.. Wei 

Institute of archaeology. University of Haifa מma מZi 

Cave sediments in the Mt. Carmel caves have been widely used in 
studies of Quatemary geology and palaeoclimatology. However some 
important aspects of environmental changes and their impact on 
paleolithic man activities are not fully understood yet. Especially 

60-74 problematic are the lowermost layers in Tabun cave (layers 
according to excavations by A.Ronen). around and within the karstic 
cavity (swallow hole). Here the layers are disturbed including signs of 

. partial truncation and slipping along microfaults 

Thin section analysis combined with field observations allowed us to 
." distinguish here two kinds of phosphates - "primary" and "secondary 

The lowest cave sediments can be subdivided into three groups (from 
bottom to top): 1. layers 68-74; 2.1ayers 66-67; 3.1ayers 60-65. Within 
the f1I"St group features of humification and ferruginisation under 
humid and warm conditions are evident. In the second group 
pedogenic processes were reduced in relation to immense aeolian 
accumulation. suggesting the onset of a climatic change. Within the 
third group a new phase of biological activity is identified. All the 
sediments considered here have undergone diagenetic gleyification 
and phosphatisation, probably corresponding to the stage of karstic 
activity and the collapse of a swallow hole. The data obtained serve 
also as a basis for correlation of layers around and inside the swallow 

. hole 

The pollen spectra of the lowest layers of Tabun are rather poor and 
include types typical of the area today. So far we were unable to 
neither confirm nor reject on palynological grounds the climatic 
fluctuations indicated by the sedimentological data. 
The oldest flint industry uncovered in the recent excavations at Tabun 
is poor in numbers and rather primitive in appearance. It contains 
flakes of varying sizes with coarse retouch. 
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Table 1 - paleomagnetic data (primary results) 

Site N Direction (Dec/Inc) K (X.95 Remarks 

BHl 5 340.8/7.8 144.2 7.2 The freshest rock 
BH2a 4 348.5/13.3 348.5 5.7 
BH2b 5 342.8/26.8 571.7 3.6 
BH3 3 339.0/28.0 519.6 6.6 
BH4 4 353.7/21.5 997.2 3.4 The most altered rock 

Mean 5 345.0/19.6 76.0 9.9 

S.Israel 28 340.1/11.7 13.3 7.3 Ron & Baer (1988) 
Expected 331:t12/8:t24 Calculated for L. Cret. 

in Makhtesh Ramon 

N = number of samples : K = precision parmeter 

(X.95 = radius of 95% confidence (in degrees) 
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Alteration processes of dikes in Makhtesh 
Ramon - Paleomagnetic and minera10gic studies 

Teutsch N.1.2. Kolodny Y. 2. Aya10n A.1. Ron H.3 

1. Geologica1 Swvey of Israel. Jerusalem 
2. Department of Geology, Hebrew Universlty. Jerusa1em 
3. The mstitute for Petoleum Research and Geophysics. Holon 

Triassic and Jurassic sedimentary rocks are intruded in Makhtesh 
Ramon by Lower Cretaceous (125-140 Ma) basaltic and trachytic 
dikes. The dikes are exposed in Wadi Ardon intruded into carbonates 
and clays of the Ardon Formation. The purpose of the study is to 
determine the paragenesis of the alteration. to learn at what 
temperature the processes occurred and to distinguish between early 
and late alteration processes. 

A basaltic dike which is relat.ively fresh in the center and significantly 
altered towards its margins. was sampled in five locations. 

The rocks show a stable magnetic vector and medium coercivity 
which is typical of alteration products and/or Ti-rich minerals. some 
of the samples show a significant overprint of t.he current magnetic 
field which also indicates medium coercivity. The stable vector is 
similar to the expected one in southern Israel for the Lower 
Cretaceous time (Table 1). as derived from the African plate. 

The petrography and mineralogy were studied using a Scanning 
Electron Microscope (SEM) to determine the magnetic mineral 
assemblage. The ore minerals in the fresh rock are Fe-Ti oxides. 
mainly ilmenite (Fe:Ti ratio 1: 1). which alter into separate Fe and Ti 
oxides. Authigenic Fe-Ti oxides with variable Fe/Ti ratios are found in 
the altered rocks. These ore phases are the dominant magnet.ic 
minerals. The authigenic magnetic minerals are cogenetic with other 
authigenic phases. such as calcite and clay minerals. AF treatment 
totally cleans the magnetisation of the rock. indicating that goethite. 
which forms late in the paragenet.ic sequence. doesn't contribute to 
the magnetic direction of the dike. 

The magnetic field direction indicates t.hat a notable part of the 
alteration commenced early. close t.o the dike emplacement. These 
processes continued much later. at. low temperature. 
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ent .רdocumented along major structural elements within a promil 
such a combinat.ion has .ר. tectonically active zone. As far as is knowl 

. not been documented elsewhere 
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emanation along border fau1ts of the Rift in מR
the Dead Sea area 

• 2 . 11.2• Assael y rנSteiDJ.tz 0.. 1, VuIkan U.2, Lang B.l, Gilat A.1, zafri 
0.2 YafI'e y.2. Even 

em ת.nsa1 1. GeoUogica1 Survey' of Israel. Je 
2. Soreq Nuclear Reseuch. Center. Yavne 

Radon anomalies along the western shore of the Dead Sea. previously 
only reported from springs in the area. are also traceable in the 
sediments and rock units in the area. The anomalies are not 
supported by local uranium. 
The recorded spatial extension of one of the radon anomalies. in the 
Enot Zuqim area. reaches up to 3 km in a north-south direction. along 
the strike of the major structural elements. and up to 1 km 
perpendicular to them. The radon values in the regional anomaly are 
up to 10 times the background values. Local anomalies are 
superimposed on the regional anomalies. Some of these secondary 
features are associated with "freshwater" springs flowing out from the 
young graben fill. A second type of superimposed high anomalies is 
associated with the large north-south trending faults which are major 
structural elements of the Rift. At these localities the radon anomaly 
itself is located in the Rift sediments next to the fault scarp. 
Systematic temporal fluctuations (x5 local background) in the radon 
flux have been recorded at a very high radon anomaly at Enot Zuqim. 
The peak duration measured to date is in the order of 10 days. Such a 
variation precludes a near surface source for the radon. such as 
secondary U or Ra concentration. 
The extent of the features traced in this survey suggests that in the 
area. extending along the western boundary fault of the Rift. a radon 
complex is developed consisting of: 
a) A source rock emmanating radon at a high concentration. 
extending over considerable stretches. at an unknown depth. The 
downfaulted Senonian phosphorites. containing 100-120 ppm 
uranium as well as up to 10,000 pCi/l radon in pore air. are a possible 
source. 
b) A transport mechanism enabling the rapid ascent of radon to the 
surface. The concentrations of radon encountered and the spatial size 
of the anomalies indicate that convection processes are active. 
c) A conduit system enabling the transport of the radon from depth to 
the surface. This conduit system is apparently connected with large 
structural elements (faults) as well as to the hydrologic system 
operating along the Rift boundaries. 

Summarizing. a formidable radon flux to the surface has been 
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Formation to which a Lower Cretaceous age was at.t.ributed (Weissbrod 
and Sneh, 1990). The above age results imply t.hat. the Amir Formation 
is older than circa 270 ma. 
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K-Ar and Ar-Ar dating of Permo-Triassic 
8inai and Israel - initial results מimagmatism 

2 • tz 0.1, Bartovy.l, Eya1 M telםi S 

em נתsal 1. The Geologica1 survey, Je 
, iversity םU םOurio ם-eralogy, Be םd Mi םat of geology 2ם. DeopartlDe 

BeerSheva 

The earliest clearly defined Phanerozoic magmatism in Israel is 
, related to Late-Triassic to Early Jurassic activity. This magmatism 

recorded in the subsurface, was seen as representing the start of the 
Mesozoic magmatic phase of the stable platform developed in the 
area. A few K-Ar ages determined in the 1960's and 1970's, all from 
the subsurface (Weissbrod 1969; Picard Flexer 1974), indicate Upper 
Paleozoic magmatism in Israel of 229-288 ma These results have 
been verified and extended by detailed dating of core samples from 

.) 1986 , 12 ma, Recanati :231ב ( the same area 
. Magmatic rocks occur in the Paleozoic continental sequences in Sinai 
. Their distribution Is known from W. Zalaqa in central Sinai and W 
, Sidri in western Sinal. The outcropping bodies include sills, flows 

dlkes and vents. A sing1e Lower Jurassic K-Ar age was reported from 
.) 1981 ( W. Sidri by Weissbrod 

A series ofwhole rock samples from W. Zalaqa. G. Tih, G. Chmayer and 
W. Sidri were analysed by the K-Ar method. The age determinations 
17) range from 200 ma to 310 ma. Some of the ages cluster around ( 

240 ma and others around 290 ma. No conclusive picture can be 
. presented from these results 

Three samples were subjected, at this stage. to Ar-Ar stepwise 
: analysis. The1r K-Ar ages and Ar-Ar plateau ages are 

Ar-Ar Plateau K-Ar age Location Sample 
age, ma ma: 

240.3:t3.5 236:tl0 W.Zalaqa 1190 
 t6 W.Zalaqa 1187A:305 266.2ב: 3.7

273.6:t4.0 6 :294ב G. Tih 1183C 

The application of the Ar-Ar incremental heating method enabled 
dating the magmatlc events as well as evaluatlng the previous K-Ar 
ages. At this stage two Upper Paleozoic magmatic events are 
highlighted: a Middle Permian phase at around 270 ma and a Lower 
Triassic phase at around 240 ma. Future Ar-Ar age determinations will 
try to establish an age correlation between the Paleozoic magmatic 
events exposed in southern Sinai and those encountered in the 
subsurface of the Negev. 
The volcanic intrusions at W. Zalaqa intrude the fluviatl1e Amir 
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We thlnk that the magmas were derived from an enriched 
asthenospheric reservolr. which was produced by mantle plume. The 
plume begun lts activity in production of basalts. These basalts were 
probably the progenitor of the Eilat Schist. The generatlon of granitic 
melts followed the accumulation of a considerably thick basaltlc crust. 
This model Is in accord with the suggestion of Reymer and Schubert 
(1987) that mantle plumes made a major contribution to the growth 
of the Arab1an crust. 
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The evolution of the Arabian continental crust: 
Nd-Sr isotopic constraints. 

2 . Steln M:. 1.2, Go1dsteln S.L 

ty, Jerusa1em eג'Si titute of Earth Sciences , The Hebrew Univ Iםs • 1 
Germany .Maiם.z , 2. M:u-PJanck Institute Fur Chemie 

The evolution of the upper continental crust in the northern Arabian 
shield is constrained by the Nd-Sr isotopic compositions of Late 
Proterozoic magmatic and metamorphic rocks from the crystalline 
basement in Sinai. 

Analysis were carried out on representative samples covering the 
main evolutionary stages in the magmatic history of the shield. The 
earUest event is manifested by the Eilat Schist (-800 My). Subsequent 
events are presented by the Eilat Granitic Gneiss (745 My). the Um
Maleq and Ikna Katerina Granites (570-600 My). and the Mandar 
Granite (530 My). In addition we report on the isotopic compositions 
of quartz diorites from Massif Roded. Ages were obtained by the Rb-Sr 
isochron and/or single zircon methods (cf. Bielski 1982: Kroner et al. 
1990). 

: The initial Sr isotopic ratios of most samples show limited range 
0.7028-0.7045 (the Ikna Katerina Granite shows =זT 87Sr/86S 

0.7062. Bielski 1982). The initial Nd isotopic values of = T87זSr/86S 
. +4.6 +3.4 to =זall samples are almost uniform at €Nd 

The similarity in the initial Nd-Sr isotopic ratios of all Proterozoic 
magmas suggests that they were derived from relatively uniform 
reservoir. It also implies that Rb/Sr ratio of this reservoir is low. and 
Sm/Nd ratio is almost chondritic. 

The low initial Sr isotopic ratios and the infered Rb/Sr and Sm/Nd 
ratios are not compatible with an old felsic source. In the same time 
the Sm/Nd ratio does not support the exsitence of basaltic source 
because the age of derivation of this precursor from the noral 
depelted mantle would be unrealitic old. We therefore conclude that 
the Proterozoic magmas were not derived from a crustal precursor 
but rather from the asthenosphere. Yet. the initial eNdT values are 
substantially lower values of normal depleted mantle at the late 
Proterozoic (€NdT=+4 compared with +8 respectively). exluding this 
type of mantle from being a potential source. 
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Geological Map of Israel 1:200,000 scale 
• M ROSeתSaft ,. eh A., Bartov Y םS

. 0e01ogtca1 Survey of Israe1. Jerusalem 

: A new 1 :200000 geological map of Israel. presented in three sheets 
North. Central and South. has been prepared for publication. The map 
is a computerized edition based on existing maps and on current 

. mapping 

Following are the rock units selected for the map: Precambrian 
volcamcs. granite. qz. diorite. gneiss and schists; Yam Suf Group; four 
formatlons in the Ramon Group; five formations in the Arad Group; 
Kurnub Group; Lower Judea Group (e.g. Ein El Assad to Zalmon fms. 
combined); Middle Judea Group divided into three (e.g. Yagur. Deir 
Hanna and sakhnin fms.); Upper Judea Group (mainly Turonian fms.); 
Mt. Scopus Group divided into the Menuha. Mishash. Ghareb and 
Taqiye formatlons: and Avdat Group divided into four. three Eocene 
formatlons and one of Oligocene age. Of the Neogene and Quaternary 
along the Rift Valley. four mapping units are marked: Hazeva 
Formation or Hordos Formation. Sedom Formation. Bira Gesher 
formatlons and Lisan Samra formations. Along the coastal plain the 
Bet Guvrin. Ziqlag and Pleshet formations and various Upper 
Pleistocene lithological units are noted. All Neogene conglomerates 
are combined in one unit. The Bashan volcanics were divided into two 
mapping units. 
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: Distinction between marine and eolian kurkar 
ee shore שaan example from the g 

Sivan D.l, Gvirtzman G.l, Sass E.2 

1. The Geologica1 survey of Israel, Jerusalem 
2. Department ofGeology, The Bebrew University, Jerusalem 

Calcareous sandstones in the Quaternaty-Holocene section of the 
Gall1ee coastal belt come under the general name kurkar. Some of 
them are marine beachrocks and some are eolianites. Beside the 
diagnostics of fossil content and cross bedding. the two types can be 
distinguished by petrographic criteria which include mineralogy. thin 
section analysis. granulometry and the isotopic composition of oxygen 
and carbon. Holocene and modern beachrocks are made up of coarse 
grains. mostley biogenic. which are composed of high-magnesium 
calcite and of aragonite. Quartz is rare. The cement contents Is low. 
consisting of aragonite and some high-magnesium calcite. Both carbon 
and oxygen are enriched in heavy isotopes. pointing to marine origin. 
while the isotoplc oxygen ratio of the cement is indicative of 
evaporated seawater.The Holocene eolianites consist mainly of 
bioclastics with minor quartz. and are poorly cemented. The skeletal 
grains are coarser than those of the quartz grains. The bioclastic 
grains consist of aragonite. high-magnesium calcite and some of low
magnesium calcite. The isotopic compositlon of the carbon and oxygen 
indlcates that this mineralogy is due to partial alteration by meteoric 
water. Smal1 admixtures of silt and clay represent contributions from 
dust. The fossil beachrocks are similar to the modern beachrocks in 
thelr textural compositlon and grain size. The skeletal grains. 
however. are largely replaced by low-magnesium calcite. The cement 
consists entirely of low-magnesium calcite. Isotopic composition 
lndicates an almost complete alteration of the unstable carbonate by 
meteoric waters. The fossl1 eolianites consist of skeletal grains and 
30-40% of quartz. In contrast with the Holocene eolianites. all the 
biogenic gralns are altered by low-magnesium calcite. 
Characteristically. these rocks are bimodal. with a main mode at the 
fine sand fraction. and a secondary mode. of up to 300/b of s11t and clay. 
The finer popuulation Is ascribed to dust. Isotopic oxygen and carbon 
compositions show that both grains replacement and cementation 
took place by meteoric waters. 

The discrimination between marine and continental types. both fossil 
and modern. and their degrees of diagenesis. helps in the 
recognition of sedimentation cycles and the reconstruction of 
Quaternary sea levels. 
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Petrographic analysis by means of 
Cathodoluminescence: first results from coastal 
calcareous sandstones of Galilee 

. G מSivan D., Gvirtzma 

em נתsa1 The Geologica1 survey, Je 

Cathodoluminescence (CL) is applied in petrographic analysis by 
irradiating petrographic thin sections with cathode ray electrons and 
examining the quality of the visible light emitted. Color and intensity 
of the emitted light are controlled by the crystallography. chemical 
composition and lattic impurities of the various minerals. Calcite and 
dolomite are easily distinguished. as are textural properties of 
carbonates. which underwent recrystallization. neomorphism. and 
several generatio11s of cementaiion. The fine resolution afforded by 
the method enables to observe the growih history of individual 
crystals. CL emission of carbonaies is strong and stable. Pure calcite 
emits blue. In calcites. divalent Fe and Mn impurities affect emission 
intensity and cause color to change to yellow and up to red. Mn acts as 
emission activator. Fe acts as quencher. Thus. emission intensity is a 
measure of the Mn/Fe ratio. In CL analysis of fossi1 carbonates the 
presence of Mn was attributed to diagenesis through meteoric waiers. 
Lately the method was also applied io Quaternary and modern 
sediments. This technique was also applied to thin sections of various 
rock types in the Quaternary - Holocene stratigraphic sequence of 
Western Galilee (carried out with the facilities of Stony Brook 
University. NY. under the gUidance of Prof .W.J.Meyers). Preliminary 
results show that the low-magnesium calcite. that composes both the 
biogenic grains and the calcitic cemeni in calcareous eolianite. emits 
almost no light upon CL irradiation. Quartz grains. on the other hand. 
have a notable blue emission. Present-day beachrock displays medium 
intensity emission in yellow to red from high-magnesium algal calcite. 
from miliolid aragonite and from intergranular aragonite cement. The 
miliolid and algal emissions are not mtlch changed in fossil 
beachrocks that have undergone replacement. The CL method. in the 
present study. provides a simple means for distinguishing between 
eolian and marine units and thus facilitates rapid correlation between 
the alternating units of this section. 
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The Source and Stages of Development of 
Pisolites from Mishhor Formation, Makhtesh 
Ramon 

Shoval S.I, saar B.2, Fischer R.3 

d physics groups The Open University of Israel םa1. Geologica1 
,Ramat-Aviv 

2. Negev Ceamic Materials, Beer-Sheva 
titute, Technion City, Baifa Iםs d SiUcate םa3. Israel Ceramic 

A conglomerate shaped lateritic rock from the Mishhor Formation 
occurs at Ramat Saharonim. Makhtesh Ramon. The fragments of this 
rock are composed mainly of hematite (about 750Al) w1thout pisolitic 

allochthonous source has been previously assumed for מA. structure 
these fragments. Nevertheless. iron nodules w1th similar shape and 

. structure are often formed in laterite that is developed at present 
" Therefore. it is suggested that the fragments of the "conglomerate 

lateritic rock from the Mishhor Formation are iron nodules of 
. authigenic origin 

The mineral composition of the laterite w1th iron nodules. pisolitic 
laterite. and pisolitic f1int clay from the Mishhor Formation were 
identified using FT-IR spectroscopy and X-ray diffraction. The 

: following compositions were found 
Iron nodules in laterite from Ramat Saharonim are composed mainly -

of hematite with kaolinite. The matrix is composed mainly of kaolinite 
. w1th hematite 

Red pisolites in laterite from the Nahal Ardon area are composed -
mainly of diaspore with boehmite and hematite. The matrix is 

. composed mainly of kaolinite w1th hematite and boehmite 
Red pisolites in f1int clay from the quarried area are composed -

mainly of diaspore and boehmite with hematite. The matrix is 
. composed mainly of kaolinite w1th boehmite 

White pisolites in f1int clay from the quarried area are composed -
only of boehm1te. The matrix is composed mainly of kaolinite w1th 

. boehm1te 
The results indicate that these samples represent progressive 
leaching stages from laterite w1th iron nodules to pisolitic laterite and 
to well leached pisolitic f1int clay. It means that the laterite w1th iron 
nodules is the source of the later rocks. The pisolites were formed 
from the iron nodules by those progressive leaching processes. The 

the iron nodules and pisolites indicate that מimineralogical changes 
in these processes the amount of hematite decreases. diaspore is 
formed in the earlier stage and its amounts decreases later. and the 

. boehm1te is concentrated in the final stages 
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Presence and Distribution of Uranyl-Ion in 
escence מMishash Cherts Investigated by Lumi 
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Aviv 

Certaln cherts from the Mishash Formation exhibit bright green 
luminescence under short wave (308 or 254 nm) excitation of UV 
mineral lamp. This does not appear using the long wave excitation 
(365 nm) of this lamp. 

The luminescence and excitation spectra of those cherts were 
investigated at liquid nitrogen temperature using luminescence 
spectrometer (Fig.). These spectra exhibit mainly two types of 
spectral series: 499. 516. 545. 564 nm and 505. 523. 549 and 574 
nm. This kind of spectra is typical of uranyl-ion. The luminescence is 
generated by U022+ emission from the lowest electronically excited 
level to excited vibrational levels of the ground state. The shortwave 
enhancement in the excitation spectra is usually connected with 
highly di1ute nature of this uranyl mineralization. X-ray fluorescence 
analyses confirmed the presence of uranium. Previews experience has 
shown that such type of luminescence indicates that the uranyl-ion Is 
situated within the si1iceous material and not upon the surface. 

The appearance of uranyl-ions in cherts has bearing upon their 
genesis. Luminescence makes it possible to observe it's 
inhomogeneous distribution. In the brecciated Mishash cherts it is 
only the fragments that exhiblt luminescence. but not the matrix. This 
may be connected with their formation processes. It does supports 
the idea that the fragments and matrix of those cherts were formed 
under different conditions. In some cases luminescent zoning is 
observed inside the fragments. In other cherts fossils and ghosts of 
fossils are luminescent while the matrix is not. The former 
phenomena is also observed in the fossil stripes of the Hazeva 
"allochthonous flint" pebbles. It is suggested that the presence of 
uranyl-ion is connected with biogenic origin of the luminescent 
cherts. 
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- At 8000C the decarbonation process of the calcite grains was 
completed or almost completed. still they continue to keep their 
shape. 

In both types decarbonation was completed at relatively lower 
temperature due to long period of heating. Limestone grains are 
composed of polycrystalline calcite. have large specific area and 
frequently have more crystalline defects. These features lead to the 
intensive thermal decomposition at relatively low temperature. High 
decarbonation intensity is associated with qUick releasing of large 
amount of carbon dioxide and thus the grains are splitted. the crystals 
become loose and they crumble to powder. As a result blowing and 
fractures can occur. generating defects in the vessels. 

Following these results it seems. that the advantages of crystalline 
calcite tempers over limestone ones are their stability at higher 
temperatures. lower intensity of decarbonation process and retaining 
of the grain shape. which prevenis defects formation in the cooking 
pots. 
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The Preference of Monocrystalline Calcite 
Tempers Upon Limestone Ones in preparation 
of Iron Age Cooking Pots 

2 . h y.l, Yadin E Kiנ:s , 2 . Shova1 S.I, Gaft M.l, Beck p 

, 1. Geologica1 and physics groups, The Open University of Israel 
Tel-Aviv 

2. I nst1tute of Archaeology, Tel-Aviv University. Ramat-Aviv 

Monocrystalline calcite tempers (grains) are very common in iron age 
cooking pots. Petrographic examination revealed these tempers as 
angular fragments poorly sorted. broken along their cleavage planes, 
often romb-shaped. These features indicate that they were crushed 
and added as tempers to the clay raw material during the production. 
Crystalline calcite is not abundant and therefore the potters put many 
efforts to find, collect, crush, and add them to the raw material. At 
the same time, limestone is much more widespread and the potters 
used it often as tempers for vessels production, but not for the 
cooking pots. In vessels containing limestone tempers, many defects 
usually occur around the tempers, which are not permitted for 
cooking pots. 

It has been previously assumed t11at using calcite tempers prevents 
defects formation in the vessels due to thermal shock dUring rapid 
heating or cooling. The reason is that calcite thermal expansion 
coefficient is similar to that of surrounding heated clay. Nevertheless, 
our limestones composed mainly from calcite and it is expected that 
they have similar thermal expansion coefficient. Therefore, it is 
suggested that the advantage of using monocrystalline calcite tempers 
may be connected with another reason. 

The thermal behavior of limestone and monocrystalline calcite 
tempers dUring firing was examined. Different samples of limestone 
and crystalline calcite were crashed to grains of tempers size and 
heated at various temperatures and periods. The decarbonation 

6 IR spectroscopy. After heating for <דז-process was examined by 
hours (a reasonable period for vessels firing) the following process 

: was observed 
. At 6000C a weak decarbonation process occurred in both types -

At 7000C the decarbonation process of the limestone grains was -
completed and some of them were crumbled to powder. On the other 
hand, most kinds of the calcite grains \vere only partly decarbonized 

. and their original shape was retained 
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Using- Calcareousand Noncalcareous Clays as 
Raw Materials for Iron Age Vessels 

2 • Shova1 S.l, Beck p.2, Kirsh y.1, Eisenberg-Levy D.1, Yadin E 

, d physics groups; The Open University of Israel םa1. Geological 
Ramat-Aviv 

titute of Archaeology, Tel-Aviv University. Ramat-Aviv s2ם. I 

Iron age cooking pots as well as storage and table-ware vessels are 
usually made from different matter. To interpret this observation the 
lime content in the clay component of those pottery was determined. 
Only the clay fraction without tempers was analyzed. 

Iron age cooking pots. storage vessels Uars and pithos) and table-ware 
vessels (kraters and bowls) from "Tel Haddar" (eastern shore of the 
Kineret) were investigated. Since the po1.tery often contalns calcite or 
11mestone tempers (grains). the clay component was separated from 
the tempers. The 11me content was determined by quantitative 
analysls uslng FT-IR spectrometer. It was found that the clay 
component of most cooking pots contains 0-5% of lime. while lts 
amounts in the most storage and table-ware vessels is about 25-30%. 

The results indicate that for the clay component (without the 
tempers) two main types of raw materials were used for the 
investigated pottery: calcareous and noncalcareous clays. For cooking 
pots noncalcareous clay were preferred and for storage and table-ware 
vessels the calcareous one. 

Each type of these raw materials has its advantages. Lime is a fiux 
material and vessels prepared from calcareous clay with hlgh lime 
content are sintered at lower temperatures than noncalcareous ones. 
The high lime content also gives to vessels a light color. Therefore 
thls raw material was preferred for storage and table-ware vessels. On 
the other hand. for cooking pots a matter that Is not permeable and Is 
stable under repeated heatlng and cooling is needed. For these 
properties noncalcareous clay were used (and calcite tempers were 
often added). 

The knowledge how to choose raw material and use it according to 
it's advantages for the preparation of certain types of vessels. indicates 
ancient technologlcal development. 
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Geomagnetic observations at a test field for 
earthquake prediction in the Northern Tien
Shan 

• B םaתםIhS 

em eזתsaI Ha-KabIaD str. 12/4. J 

-To test current theories of earthquake predictlon we used a prog 
nostlc test-field consistlng of five stationary geophysical stations 
located within the Nothem Tien-Shan low foothUls (which 

). E O74-7ך resemble a latitudinal chain at about 420 N, between 
Both geomagnetic and other geophysical parameters were carefully 
monitored for some time. Total geomagnetic field T measurements 
were made diumally and simultaneosly at all statlons with a 
sampling interval 20 sec., using a proton magnetometer with 

. magnetic tape. The measurement error was + 0.2 nT 

Pre-earthquake Measurements and Data Treatment. A search of local 
intemal variatlons was made on the basis of diurnal averages of the 
magnetlc difIerence between the two stations. This helped exclude 
the general part of the surrounding field and to average the 

. remaining variable part of the field 

city Observations. In February-March 1989, seismic activity זni Seis 
increased within prognostic test-field. Earthquakes measuring 3.7 and 

. 4.7 hit the area in the vicinity of 7-20 km of the two nearest sites 
Both of the quakes were followed by a series of aftershocks with 
epicenters distributed along the area with a radius of 5 km. The 

. hypocenter depths were 5-15 km 

Post-earthquake Analysis of Pre-quake Precursors. A detailed study of 
1989 March -aזy the magnetic field dUring Janu 

revealed variations in the differences of the two nearest sites to 
40-60 the epicenteres compared to two others located a distance of 

km away. The differences varied with a period of 1.5 months and an 
amplitude about 1 NT. No such variations were observed in 
differences between other sites. The cross-correlation function 
demonstrates the highest correlation in differences based on data 

. from the two stations nearest to the epicenters 

We conclude that the source of the internal magnetiic variations was 
located near epicenters ofthe earthquakes. Our observations suggest 

. the usefulness of such data in earthquake prediction 
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over 5 m thick - level. 1 above. 
The results of the Arad region were coinpared with those from 
distant areas such as the Rotem. Plain . and Oron and geological 
explanations were given for the· radon average differences. 
Conclusions were reached regarding the sampling density required 
for a map on a nationa1 scale. . 
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the .Arad regioD מiMapping of radOD levels 
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. el - Jerusalem זsra 1. Geo1ogtca1 Survey of 
e םvter Ya 2ם. Soreq Nuclear Research Ce 

The growmg awareness of the hazards of radon radiation to health on 
the one hand and the accelerated bUilding due to the wave of 
immigration. on the other. increased the need for a map indicating 
the levels of "free" radon in rocks. A demand was created for a map 
that planners could use as a tool in giving directives for sealing new 
bu11dings against penetration from the so11s and rocks in areas where 

. such a possibi1ity exists 
The mapping was done within the framework of the joint research 
carr1ed out by the the Geological Surveyand Soreq Nuclear Research 
Center. An area of around 60 sq km around the city of Arad was 
chosen and radon levels were mapped as a pilot for the whole 

. countIy 

. The basis was a 1:50.000 geological map of the Arad area (Zohar 
1987). The average radon levels of six geological units. wh1ch are the 
most characteristic in this region. were measured by 530 detectors 
on 22 pads (3 pads per geological unit or more), using the measuring 

.) 1991 ( method described by Assael et al 

Following the customary Swedishradon levels in rocks and so11s 
(Swedjemark et al, 1989) the following levels of radon were 
differentiated: 
level 1 - less than 250 pCi/l - areas where Turon rocks are 
exposed. 
level 2 - 250-1000 pCi/l - areas where Menuha Formation 
rocks are exposed. 
leve13 - 1000-2500 pCi/l - areas where Massive chert 
rocks are exposed. 
level 4 - over 2500 pCi/l - areas where segments of the 
"Phosphate Series" are exposed 

Areas where the Ghareb Formation is exposed are classified according 
to the thickness of the marly-chalky layer above the phosphate layers: 
less than 15 m thick - level 3 above. 
15-50 m thick - leve12 above. over 50 m" - level 1 

above. 
Areas where sands and/or conglomerates of the Neogene cover the 
massive chert or phosphate layers are classified according to the 
thickness of the Neogene section: 
the less than 5 m thick - level 2 above. 
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Isotopic Composition ofBiogenic Opaland the 
Smca-Carbonate Paleothermometry 
Shemesh A. 

• ent of Environmenta1 Sciences. The Weizmann Institiute artlם Dep 
Rehovot 

Marine biogenic silica is composed primarily of diatoms (marine 
algae) that deposit internal opal (Si02.nH20) frustules. Silicification 
occurs on1y in the uppermost layer of the ocean. because of light 
requirements for photosynthesis. Therefore. unlike planktonic 
foraminifera which have the capacity to migrate through the water 
column. diatoms represent an ideal recorder of sea surface 
temperature (SST) and the isotopic composition of seawater, 
provided they deposit their silica with a known oxygen isotopic 
fractionation. 

The fJIst record of oxygen isotopes in biogenic silica from a Southern 
Ocean deep sea sediment core reveals that marine diatoms maintain 
their primary isotopic composition after burial. allowing their use as 
monitors of past sea surface temperature and isotopic composition of 
surface seawater. The coupling of oxygen isotopes measurements from 
diatoms with those from coexisting planktonic foraminifera enables 
unique solutions of two paleotemperature equatlons for each core 
interval. We apply this mefuod to a core from the South Atlantic to 
show that while strong cycles of both the local temperature and 
oxygen isotopic composition of seawater are apparent, the average 
isotopic composition during the g1acial period at this site was about 
1.3 %0 higher than average recent (Holocene) values. and average 
glacial-age temperatures at this site were not significantly different 
from average Holocene values. 

More oxygen records from other Southern Ocean cores are needed to 
assess the significance of local variability on the silica isotopic signal. 
In order for the coupled silica-carbonate approach to be generally 
useful. the relationship between diatom blooms and the seasonal 
growth of surface-dwelling planktonic foraminifera must be 
established in other regions of the ocean. Nevertheless. our initial 
results suggest that diatom silica does capture the isotopic 
composition and the surface temperature reliably. This conclusion at 
least provides the basis for extending research to regions of the ocean 
floor void of carbonate. and isotope stratigraphies may be constructed 
for records where previously they seemed impossible. 
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The Bazeva formation (Miocene) in the NE 
Negev,lsrael 

SbabarJ. 

eנתsa1em 10 Marcus Street, J 

Round allochtonous flint pebbles, which were considered an indicator 
of the topmost layer of the Miocene Hazeva formaiton, are distributed 
throughout the sed1ments, at least 60 m thick, ln the Rotem and 
Aroer synclmes. This suggest two separate facies of deposition for the 
northern Negev: one as represented by the sections of Yeroham and 
Ofarim synclmes. The other is located more to the north, ponding 
river transportation from Trans-Jordan. probably through Hatrurim 
Low. The resulted sediment is a mixture of the round pebbles with 
sand and clay. A narrow NW SE transition zone (Aroer-Zafit) separated 
the two dlstinct facies. 
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Cross section AB along Oron Efe syncUne. 
MI - Mishash formation. OS - 011 shale. GT - Ghareb + Taqiya 
formations. EO - Eocene (not differentiated). HZ - Hazeva formation. 
TC - Round allochtonous flint Pebbles. (Top Conglomerate). Dashed 
line - The projected TC relicts on the north western Efe synclinal 
flank. 
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The Lower Cretaceous magmatic activity in the 
Timna Valley: evidence from a detailed 
magnetic survey 

Segev A.l, Rybak.ov M.2, Weissbrod T.l, Beyth M.l 

1 Geologica1 Survey of Israel, Jerusalem 
2 The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon 

Following the discovery of a Lower Cretaceous basaltic plug and 
volcaniclastic features in the northern part of the Timna Valley. a 
magnetlc survey was conducted. The data processing used standard 
surfer programs and the quantitative geophysical interpretation was 
based on "partlcular points" algorithm (developed by Trashkov and 
Groznova) without using geological data. for solving inverted 
geophysical problems. This method yielded independent information 
on subsurface anomalous productive bodies. The results obtained 
were used along with geological and petrophysical data. in the 
Razrez computer program for solving the direct geophysical problem. 

The rocks in the area studied are classified into three groups: 1) Low 
magnetic rocks - <50.10- 6cgs magnetic susceptibility: all the 
sedimentary rock and granites; (2) Medium magnetic rocks - 300-
800.10-6: some of the volcaniclastic rocks: (3) High magnetic rocks -
1.500-3.000.10-6 cgs: some of the volcaniclastic rocks and the basalt. 

The results indicate an E-W oriented elongated basic magmatic body 
(gabbroic), 7 km long and 1 km wide. which intruded the upper 
crust. The roof of this intruded body has a relief of about 300 m, 
creating a slight undulation of the magnetic anomaly. In three sites 
where the intrusion reached the surface or at shallow depths. 
phreatomagmatic explosions created deep craters which subsequently 
were filled by volcaniclastic rocks and lake deposits. 

The trend and dimensions of this basic intrusion is in accord with the 
notable aeromagnetic anomaly interpreted by Dombzalsky (1967) on 
his 1: 100,000 map. 

The Early Cretaceous age of the magmatic activity was determined by 
K-Ar radiometric dating (plug) and supported by the stratigraphic 
position of the volcaniclastic sequences. 
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and Rb-Sr methods. The Middle Devonian ages obtained (380:1:10 Ma) 
lndicate minimal effects induced by the analytlcal procedures (see 
TIR)' 
The calculated Lower Cretaceous age (117 Ma) of the highly 
crystall1zed nodule 1075 strongly suggests that the first stage of the 
Mn-nodule generation took place at thls tlme. The emplacement of a 
shallow magmatic intruslon below Har Mikhrot (see Segev et al.. this 
volume) at the same time. supports this lnterpretation. The young 
altered poorly crystallized nodules yielded meaningless dates. which 
probably reflects the strong overprint of the hydrothermal processes 
which took place since Neogene times (Segevand Sass. 1989). 
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K-Ar geochronology of manganese nodules from 
the Cambrian Timna Formation, Har Mikhrot, 
TimnaValley 

. tz G., Lang B eiםi Segev A., BaJicz L., St 

Geological Survey of Israel, Jerusalem 

La.rge Mn nodules (Up to 0.5 m long) spheric to eliptic in shape. occur 
in Lower/Middle Cambrian shaly lithofacies at the top of the Sasgon 
Member. Timna Formation. The distribution of these nodules is 
restricted to the Har Mikhrot area. northern Timna Valley. 

Three Mn-nodules were sampled in the north (1005). southwest 
(1073). and south (1075) of the Har Mikhrot area. Nodules 1005 and 
1073 contain massive. poorly crystallized solid solutions of hollandite 
and coronadite. whereas nodule 1075 contains also pyrolusite and is 
highly crystallized. Various amounts of quartz. il1ite and traces of K
feldspar appear in all the studied nodules. 

Most of the K is related to the hollandite-group minerals 
cryptomelane - Kl-2Mn8016). but significant amounts of K are also ( 

related to illite. The presence of il1ite in the acid insoluble residue 
IR) leads to a two-stage K-Ar dating procedure: (a) determination of ( 

the whole nodule date (TWN); b) determination of the IR date after 
the selective dissolution o[ the Mn minerals in noduie {Tm). From 
these K-Ar dates. the ages of the Mn-minerals are caiculated. as a 

the sam.ple. Results are מifunction of the K content and the % lR 
: presented in the following table 

calculated Measured date 
date ) Ma ( Sample Mineralogy 

 Ma ( ------------TIR TWNנ
31 438 186 hol + Cor 1005 
62 371 188 hol + Cor 1073 
117 396 200 hol +Cor. pyr 1075 

) hol - hollandite (Bal-2MnS016 

cor - coronadite (Pbl-2MnS016); pyr - pyrolusite (Mn02)' 

Possible effects of the chemical treatment were checked by dating 
similar illites «2 microns) from the Cambrian hosL-rocks by K-Ar 
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The uniform m1neralogy over the country indicates that the detritus 
arrived from the mainland and not from local islands of embryonic 
anticlines. -The relat10n between the climatic cycles and the event 
(events) of shallowing is yet to be studied. 
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Changes in thesiliciclastic component of the 
rocks of the Menuha Formation 

Sandler A.l, Ahnogi-Labin A.l, Sass E.2 

1 Geologica1 Su.rvey of Israel, Jerusalem 
2 Geologica1 Department, The Hebrew University, Jerusa1em 

From the clay mineral assemblages in rocks and their individual 
properties (crystallography, chemical composition), their modes of 
formation. deposition and their provenance may be understood. The 
general mineralogical composition and clay mineralogy of two series 
of samples from the Menuha Formaiion (lower part) were analyzed 
and compared. One series, sampled in north Jerusalem, consists of a 
cyclic sequence of chalks and clayey chalks of Middle to Late 
Santonian age. The second series of samples is of marls from the 
SantonianjCampanian boundary in the Negev and Galilee (Kabri) and 
of the Late Coniacian-Early Santonial"1 from ihe Jordan Valley. 

The insoluble residue (IR) content in the cyclic sequence from north 
Jerusalem is 5% in a chalk layer and up to 39% in the uppermost 
clayey chalk layer. The clay fraction is composed of smectite, kaolinite 
and traces of illites. Two trends were observed in the clay mineralogy 
whilst ascending the section: kaolinite content diminishes and the 
semctite becomes purer (with fewer il1itic interlayers). A cyclic trend 
was observed in the kaolinite to smectite ratio (KjSm), which is 
higher in the chalk layers than in the clayey chalks layers. The 
contentof the IR in the marl series is 25% in the Kabri marl and up 
to 90% in certain marls in the Negev. The clay assemblage includes 
mainly pure smectite with traces of kaolinite. The KjSm ratio in the 
Kabri marl is higher than in marls of the same age of the Negev. 

The smectite and kaolinite assemblage which characterizes the 
Menuha rocks is different than that of ihe Judea Group rocks and 
therefore could not have derived from them. This assemblage 
indicates a change from a semi-arid climate at the time of deposition 
of the Judea Group to a dry tropical climate for that of the Menhua, 
and from dominant physical weathering which caused clay recycling 
to chemical weathering and clay formatiol"1 in soils. 

The KjSm distribution is not in accordance with ihat expected from 
relative sea-level changes. The paleOl"1tological examination of the 
marls show no indications of shallowing. It seems that the pulses of 
siliciclastic supply that preceded ihe main event of the Santonianj 
Campanian boundary reflect climatic cycles with changes in 
seasonality. Marked seasonality caused periodical flooding in the 
rivers, and a greater supply of detritus to the sea with less kaoliniie. 
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Seismotectonics of the Sinai subplate 

Salamon A.l, Hofstetter A. 2, Garfunke1 Z.l, Ron H.2 

. 1. Hebrew University, Jerusa1em 
d Geophysics. Holon םastitute for Petroleum Research n2ז. The 

The present tectonic of the Sinai subplate based on focal mechanisms 
of earthquakes is presented here. The solutions are based on the 
polarity of first P wave arrivals as published in the ISS. ISC and the 
IPRG Bulletins. 

In this study we systematically searched the literature for all the 
possible solutions of P wave onsets. Low reliability mechanisms were 
rejected. Nevertheless. due to the lack of strong events and the long 
time span between them,· each available mechanism is important. 
Therefore, we adopted a doubted solution if it had supported the 
known local tectonic. 

Most of the mechanisms are concentrated along the Cyprean arc and 
the Dead Sea transform. Some solutions are found in the Gulf of Suez 
and in the Mediterranean. Surprisingly, the fault plane of many 
moderate earthquakes do not express the accepted nature of the 
relative plates motion near the epicenter. Such are, for example. 
normal faulting in the Dead Sea, thrust component in Haifa and 
Jericho. or a veriety of solut.ions in the Northeast Mediterranean 
Triple Junction. We interpret these variations as the reflection of 
distributed deformation in the plate margins as induced by the main 
processes on the plate borders. On the other hand the mechanism of 
strong events (e.g. Shadwan, 1969), in which most of the seismic 
moment is released. show the known sense of relative plate motion 
there. 
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well volume to the aquifer. Vertical fiow of groundwater. however. will 
cause dilution of the tracer concentration in the region of 
groundwater inf1ow. and reduced dilution of the tracer in the 
direction of f10w (upward or downward). The difference in the rate of 
dilution derives from the movement of the tracer from the inf10w 
region to the direction of fiow. Addition of tracer in 1.he direction of 
f10w causes a reduction in the concentration gradient between the 
aquifer and the cell. and a reduction in the rate of dispersal of the 
tracer from the cells. 

The differences in the tracer dispersal at different depths of the well 
allow calculation of the volume of water in contact with the cells. 
Knowledge of the well diameter then permits calculation of the 
vertical flow in the well. 
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Characterization and measurement of vertical 
OOW in wells by means multilayer dllution 

aJysis מa 

2 . Rophe 8.1, Berkowitz B.2, Magaritz M.l, Ronen D 

, 1. Department of Environmental Sciences and Energy Research 
Institute of Science, Rehovot ממa זמziWe 

2. Research Department, Hydrological Service, Jerusalem 

Vertical flow in wells. either upward or downward. is analyzed 
frequently. usually when the flow is significant from a quantitative 
point of view. As a consequence. mechanical flow meters have been 
developed. along with techniques for tracer injection into the well 
volume and tracking of tracer concentration. which are convenient 
for measurement of relatively high flow velocities. These 
developments allow calculation of groundwater mass balances. 

However. relatively little is known about slow vertical flow velocities. 
While slow vertical flows can often be neglected from the point of 
view of volume of water. it is possible that they are very important for 
purposes of calculation of chemical mass balances or concentrations. 
In cases where the vertical component of fluid flow velocity is such 
that fluid and mass flow between layers with different chemical 
compositions. such flows cannot be neglected. A significant addition 
of contaminant. via slow vertical flow. can occur in the vicinity of 
industrial complexes and near sites for burial of industrial and/or 
radioactive waste. In these regions. large differences between 
chemical composition of the contaminants and of the relatively clean 
groundwater can be expected. 

The method suggested here is based on a point dilution technique. 
performed simultaneously at a number of different depths in a well. A 
tracer is released into a well by means of a multilayer sampler. 
containing cel1s separated by distances of three centimeters. The 
tracer is not injected directly into the groundwater. but rather enters 
the system by arriving at diffusional chemical equilibrium with the 
surrounding groundwater through membranes installed on the sides 
of the cells. The diffusional release of the tracer into the groundwater. 
in contrast to an immediate release of the entire quantity of tracer. 
allows study of slow flow phenomena. The relative direction of 
movement of the tracer. at different depths in the well. depends on 
the flovv regime in the wel1. Horizontal flow of groundwater will cause 
almost immediate dispersal of the tracer. at each depth. from the 
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: Geophysics··in the Service',otthe Bnvironment 
li·cations "of Electrical': and ק·Ap ~ New.' 

Electromagnetic Methods 

Ronen A., Rablnowich B., Rablnowich M.· 

The Institute forPetroleum. ~esearch and . Geophysics, Ho.on 

The development of both public and government interest in the 
environment is in its early stages in Israel as compared to other 
countries. Geophysical methods can be a useful tool for solving and 
monitoring specific environmental problems. The equipment and 
ability to do so exists in Israel, but has so fc:ir not been exploited. Our 
purpose iS tO' show that both electrical and electromagnetic methods 
can be applied to solving environmental problems with great success 
in the following fields: 

1. Mapping and monitoring of salting processes of groundwater 
through natural and artificia1 sources. 

2. Underground leaking of contaminants from reseIVoirs and pipes. 
3. a) Location of contamination from solid and liquid waste disposal 

sites .. 
b) Assistance in location of new waste disposal sites. 
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VERTICAL HETEROGENEITYIN HORlGONTAL 
COMPONE.NTS OF SPECIFIC· DISCHARGE: 
CASE STUDY ANALYSIS 

2 • Ronen D.1.2, Berkowitz B.1, Magaritz M 

1 Israel Bydrological Service, Research Department, Jerusalem 
nstitute for Science. Department of Environmental זD נnan 2 Weiz 

Sclences and Energy Research, Rehovot 

Groundwater management decisions are usually taken under 
uncertainty,since they depend on unknown parameters of the aquifer 
such as hydraulic conductivity and specific discharge. The modified 
point di1ution technique developed by Ronen et al. (1986) is applied 
to study the vertical variability of the horizonta1 component of specific 
discharge in a deep unconfined sandy aquifer. A1so analyzed are data 
from a very large unplanned tracer test where the "tracer", sewage 
effiuent with a high chloride content, was infi1trated into the aquifer 
for about 30 years. To date. based on available sedimentologica1 
evidence and pumping tests. the aquifer has been regarded as 
homogeneous. However, information from analysis of the tracer test 
data by two flow models, and findings obtained by the modified point 
dilution technique, indicate the existence of zones of high hydraulic 
conductivity with specific discharges of at least 30 m/yr. one order of 
magnitude higher than expected. As a consequence. chloride 
breakthrough in a pumping wel1 downstream of effluent infiltration 
was detected after ten years, at least 70 years earlier than could have 
been estimated from previously available data. The results 
demonstrate that consideration must be given to vertical 
heterogeneity when evaluating contaminant transport, and show that 
detailed site-specific fleld studies are needed in order to prevent or 
control aquifer contamination. 
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Stress field distribution and gravity anomaly 
over the Mozambique Ridge 

. ov M .• Ben-Avraham Z., Lyakhovsky V zםik Re 

Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv 
versity. Ramat-Aviv iמU 

Seismic ref1ection profiles demonstrate a fault zone in the central 
part of the Mozambique Ridge. an aseismic ridge of continental origin 
in SW Indian Ocean. Numerical modelling of the stress distribution 
confirmed the existence of a tension zone of about 700 bar along the 
crest of the Mozambique Ridge. This tension zone is the result of 
thickness variations between the locally compensated oceanic plateau 
and the adjacent oceanic crust. Modelling shows that the 
incorporation of intraplate stresses in the gravity and geoid 
interpretation has resulted in a better understanding of the causes of 
the observed fields variations. Due to significant lateral extension 
under oceanic plateaus with large roots there are additional gravity 
and geoid anomalies .. thus. this may be a supplement criteria for 
understanding the nature of oceanic features. The incorporation of 
intraplate stresses in quantitative models of geophysical 
interpretation offers new perspectives in the analysis of neotectonic 
processes. 
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EXPRESS-ESTIMATION OF VULNERABILITY OF 
SAND-CLAY SEDIMENTS OF DIFFERENT 
SALINITY, USING ELECTROGEOPHYSICAL 
DATA 

Reitblat E. 

1. The time of high-concentration penetration of swwage water from 
oirs through thick sand-clay sediments to the חזindustrial rese 

: groundqater level mat be estimated by the formula 

n 

V = 1: (mi/ki), where 
i=l 

V - vulnerability days, 
mi - thickness of i-th lithologic layer, m. 
ki - hydraulic conductivity of sediments of i-th layer, m/day 

The value of k depends on the lithologic composition, the structure of 
the sediment as well as its chemical composition, concentration of 
porous solution and increase of concentration,that provokes the 
increase in hydraulic conductivity. 

2. The method and nomogram are proposed for the determination of 
hydraulic conductivity, on the basisofelectrogeophysical 
measurements and calculations (Fig. 1). The method is based on the 
distinction of different types of pores il1 dependence on the 
conductivity of the material and its charge, using values of specific 
electro-conductivity and polarization of sand-clay sediments. A special 
program was written for the calculation of the mean efficient radius of 
pores and coefficient of electro-active porosity. 

3. The vulnerability-map of the sand-clay sediments in the area of a 
large pharmaceutical plant in the Moscow region was plotted on the 
basis of in situ measurements and calculations in accordance to this 
method, taking into account the chemical compound of the porous 
solution. 

This map refiects lithological and hydraulic heterogeneity of the area. 
It allows to expose the most vulnerable places and gives the 
opportunity to correct the value of the hydraulic conductivity, taking 
into account the high concentration of penetrating solutions. 
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COLUMNAR SECTIONS FROM OUMM QATAFA CAVE 

NORTHERN SECTION WESTERN SECTION 

o 

Figure 1: Location of samples 1n the sections. z- vertebrate 
fauna; pm-cores for paleomagnet1zn; pln- clay sediments for 
pollen; ESR - teeth for datingo 
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The chronostratigraphy of the tool-bearing 
layers at Oumm Qatafa cave (Judea Desert) 
revisited 

Porat N.l, Schwarcz H.p.2, Tchemov E.3, Braun D.l.4, Runne1s K.2 

1. The Israel Geological Survey, J erusalem 
2. Department of Geology, McMaster University, Hamilton, Canada 

The Hebrew University, Jerusalem ,סgy 3. Department of Zool 
4. Department of Geology, The Hebrew University, Jerusalem 

Oumm Qatafa cave was excavated in the years 1928-1949 by Neville. 
The layers comprize mainly of fine-grained clastic sediments 
cemented with carbonates and phosphates. The expedition reports 
describe tool-bearing levels spanning a great part of the Acheulian. 
from the Tayacian to the Micoquian. Age estimates were in the range 
of 100.000-300.000 years. If these estimates are correct. this cave is 
unique in Israel. and absolute dating o[ the strata would greatly 
contribute to the prehistoric research in Israel and the Levant. 

U/Th series age determinations on a stalactite found growing over the 
top-most Acheulian layers gave 115.000 years. which sets an upper 
limit to the Aceulian in the cave. Vertebrate fauna analyses showed 
that the population of the rodents was very uniform and therefore the 
time-span in which they lived was brief and can be correlated to the 
end of the Riss. 

This study aims at re-examining the chronostratigraphy of the cave 
Fig. 1) by applying several methods. Large mamalian teeth were ( 

collected for electron spin resona11ce (ESR) dating; new samples 
were tak.en for faunal analyses; clay samples were collected fror pollen 

. ations rזnin studies and cores were drilled for paleomagnetic dete 

Only one level. D. contained any substantial amount of fauna; the 
others levels were essentially sterile. The rodent population is 
homogeneous and matches Stage 7 biozone. The assemblage is 
Mediterranean with a proximity to a desert environment. This newly 
collected sample is identical to the one previously a111ayzed. therefore 
most likely the source of the fauna is only in one level. Pollen analyses 
indicate a humid. Mediterranean-type climate. Preliminary results 
from ESR dating give ages in the range of 500.000 years. More 
detailed data will be presented at the talk. Preliminary 
paleomagnetizm results show that the magnetic polarity of the base of 
the western section is reversed, thus the level is older than 730.000 
years. All the samples from the northern section show normal 
polarity. 
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Flg. 1 gives the dates for the analyzed samples. Except for a large 
discrepancy on the sample from layer VII, the correlatlon between 
the ages obtalned by the two methods Is fairly good. The analytical 
error for ESR Is larger than for TL, but this can be reduced in the 
future by running duplicates. The most important aspect of these 
results Is the prospect that burned flint as old as 500,000 years may 
be dated by ESR 

AGE DETERMINATIONS FOR KEBARA 

 TL 2 ESR i ESR : METHODב

flint burned teeth flint burned : MATERIAL 

: LEVEL 

48:!:4 VI 

52:!:4 76:!:5 VII 

57:!:4 45:!:6 VIII 

58:!:4 55:!:4 IX 

62:!:4 64:!:5 X 

60:!:4 52:!:10 XI 

60:!:4 66:!:5 XII 

Fig. 1: Ages obtained for finds from Kebara (in 
thousand years B.P.). 
1. This work, ages calculated using the AD obtained 
from the Al signal. 2.·Schwarcz et al (1989), Linear 
Uptake model. 3. Valladas et al (1987). 
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ESR dating of burned flint from Kebara cave in 
the Carmel 

Porat N.1, Schwarcz H.p.2, Bar-Yosef 0.3 

Two methods are currently used for absolute dating of prehistoric 
finds beyond the range of 14C. electron spin resonance (ESR) and 
thermoluminescence (TL). Both methods utilize the accumulation of 

stals caused by the natural radiation yזradiation damages over time in c 
resulting from the radioactive decay of U. Th and K. The age is 

: calculated from the equation 
 ACCUMULATED DOSE (ADו

--------------------------------------= ACXE 
ANNUAL DOSE RATE 

Due to its sensitivity TL is more precise for dating samples younger 
than 20.000 years. while the the signal measured by ESR is more 

2 stable over time. which allows dating of much older samples (up to 
m.y.). In several sites samples were dated by both methods and the 

 y correlation between the results was satisfactoז.

ESR is used mainly for dating teeth while TL is applied mostly to 
burned flint. Previous attempts to date burned flint by ESR were not 
successful because of difficulties in identifying the dating signal and 
due to interference from organic signals. The higher stability of the 
ESR signal implies that older sites may be dated by ESR than by TL. 
The prehistoric cave Kebara, located in the Carmel Mts .. was chosen 
to test the application of ESR dating on burned flint. A sequence of 
layerswas excavated at the cave, in which Middle to Upper Paleolithic 
(30-60.000 years) tools and skeletons were found. Burned flint from 
the site was previously dated by TL and teeth were dated by ESR 
(Fig. 1). 

Duplicates from the samples dated by TL were used for the trial. The 
samples were powdered. aliquots were weighed out and irradiated 
fol10wing routine procedures. Two signals known from quartz. E' and 
Al. were used to determine the AD. In the ESR spectra organic 
radicals such as methyl and free carbon were identified. The organic 
radicals did not interfere with the dating signal in f1int fired to low 
temperatures « 4500 C). However. in highly fired f1int samples the 
organic signal is superimposed on the dating signal and it had to be 
digitally subtracted so that the dating signal could be measured. The 
annual dose rate was calculated by measuring the concentrations of U. 
Th and K in the samples and sediments by NAA. The efficiency value 
was assumed to be 0.1. 
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indicator of the מIndex prope:rties as a 
geomechanical behavior of the chalk 

PoUshook B. 1, Flexer A. 2 

1. Petroleum Services Ltd. 
2. The Department of Geophysiscs. Tel-Aviv Unlversity. Ramat Aviv 

The rock texture and the mineralogical composition are factors that 
both affect the geomechanical properties of the chalk. 

A semi quantitative suggested procedure for analizing the above 
factors is presented. The procedure enables the chalk classification 
and thereby constitute a basis for assessment of the geomechanical 
properties. 

The determining of the texture index value is based upon an analysis 
of four measureable properties of the following Chalk's components: 
1. Size. 
2. Size uniformity. 
3. Angulation. 
4. Shape. 

According to the ajm characteristic properties. the various ratings 
are determined, whereas a combination of the ajm ratings specifies 
the texture index value. 

The minralogical composition index is based upon the relative 
proportion of the following major mineral groups that constitute the 
ChaJk: 
a. Carbonates 
b. Silicates 
c. Clay minerals. 

Chalk samples were scanned by an electronic microscope. The 
texture charcteristic properties as well as the index value have been 
determined by scrutinizing a x3000 magnification of the sample. 

The fact that a positive relationship between the geomechanical 
properties (such as density and compressive strength) and the 
combination of the above indexes was found, enables to explain the 
phenomenon that Chalk samples of the same appearance exhibit 
considerable differences in their mechanical behavior. 
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The Seashore aguifer pollution from landf"ills 
Nissim 1. 

Solidwaste Division, The Environmental Office. 

In the oentral part of Israel. between Hadera to Ashqelon. there are 
about 20 big municipal solid waste (MSW) landfills. most of them 
environmentally unsettled. There are many unknown sites in the 
"baokyards" of various settlements. About 4600 tonsjday of refuse is 
burried in these sitss. Most of it 2500 tonsjday is burried in Gosh-Dan 
area. 

Leachates are made in landfills because of refuse squeezing or by 
infiltraion of rain and runoff through the refuse pile. These leachates 
have a wide spectrum of dissolveds because of the big refuse content 
variance The main hazard is the presence of heavy metals and 
different organic compounds. Very low concentration of these 
components might disqualify drinking and irrigatioll water. 

According to the Environme11tal office policy it will be possible to 
close many sites after openning two nationallandfills according to the 
landfills National Outline Program (N.O.P. 16). One at bet-Govrin area 
and another at Ramot-Menashe Heights. 

During recent years the number of reports, in the world. about 
groundwater pollution at MWS area has increased. In Israel. uptoday 
very few researches of groundwater contamination by landfills were 
done. In some of them clear evidences of groundwater pollution were 
found. In these researches, were found mainly, high concentrations of 
Chloride. lotal Nitrogen. Detergent and high UV absorption. Although 
groundwater pollution is characterized by these findings, more 
analyses are required. such as heavy metals and organic compounds, 
presence in the grounwater. 
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type of organic matter in surface waters. or in shallow boreholes. may 
be used as a marker for the formation. or the initiation of formatlon. 
of hydrocarbons 1n the subsurface. 
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the Ein Ashlag מDissolved organic matter i 
seepage, Mt. Sedom 

Nissenbaum A.l. Kawamwa K.2 

nn Institute of Science. Rehovot iznוa 1 We 
2 Tokyo MeuopoUtan University. Tokyo. Japan 

The sa1t diapir of Mt. Sedom. Dead Sea basin. is surrounded by 
hypersa1ine water bodies with an unusua1 chemistry. The brines occur 
both as surface manifestations (the Ein Ash1ag and Ein Siddim 
seepages in the northeastern sector o[ the diapir) and in the 
subsurface (Sedom 1 boreh01e in the south). The sa1inity of the brines 
is variab1e between 390 and 440 gr /1. In comparison with the Dead 
Sea they are dep1eted in sodium. su1fate and bromine but are 
enriched in potasium and calcium. The brines a1so have high content 
of ammonia. manganese and iron. According to Starinsky (1974) the 
geochemistry of those brines can not be interpreted in the framework 
of the geohydrochemistry of the Dead Sea graben. 

The Ein Ash1ag seepage is characterized by red c010red salt deposits 
and in particular by very strong. very pU11gent. sme11. Detai1ed ana1ysis 
of the diss01ved organic matter in the brine showed very high content 
of dissolved organic carbon (ca. 700 mg/l). 70% of which is composed 
of 10w molecular weight mono- and dicarboxylic acids between C 1 and 
C8' The typica1 odor o[ the seepage is due to the high content of 
butyric. va1eric and iso-va1eric acids. 

Occurrence of high concentrations of dissolved low-molecular weight 
acids. of the Ein Ash1ag type. is not known from unpol1uted surface 
waters. but is known from oil fie1ds brines. It is therefore proposed 
that the acids were produced by diagenesis o[ organic matter in the 
subsurface. in a maturation stage preceding that of massive oi1 
generation. The source rocks can be either the Senonian oi1 sha1es or 
organic rich rock units of Pliocene age (?) recently discovered in 
boreholes in Mt. Sedom (J. Charach. personal communication). 
According to this hypothesis the acids were formed. together with 
asphalt. at temperatures below 900C and then migrated upwards due 
to the ha10kinetic movements of Mt. Sedom. During migration. or 
perhaps even in the source rock. the hydrophobic hydrocarbons with 
very 10w solubi1ity in the brine separated from the acids. Also. the 
drop in temperatures during the upward transport resulted in 
precipitation of the sa1ts of the organic acids. particu1ar1y the diacids. 
and ca1cium oxa1ate can be found near the outlet of the seepage.lt is 
proposed that those brines are not relat<:.-d to the present Judean 
Mountains - Dead Sea hydrological system. The occurrence of this 
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nitrate and ammonium. 
The decrease in the load of organic matter in the River Jordan was 
accompanied by a rise in pH. This rise was due to a decrease in 
respiration and not due to enhanced photosynthesis. This is evident 
from the decrease in N-ORG and increase in nitrate and ammonium 
and soluble P in the river water. The risein concentration (and load) 
of the soluble phosphorus in the River Jordan was most probably 
caused by its release from sorption sites. This increase of soluble P. 
nitrate and ammoniu loads in the River Jordan had significant effects 
on the biology of Lake Kinneret (Nishri. in prep). 
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MULTIANNUAL VARIATIONS IN THE 
NUTRIENT CHEMISTRY OF THE RIVER 
JORDAN DURING THE LAST TWO DECADES 

NlshdA. 

Israe1 Oceanographic Umnological Research, Kinneret Limnological 
Laboratory, Tiberias 

Substantial changes have occurred in the chemistry of nutrients in 
the River Jordan (Gesher Huri Bridge and Arik Bridge) during the last 
two decades. These changes had a major influence on chemical and 
biological processes within Lake Kinneret. 

The most significant change that occurred in the River Jordan 
chemistry was a gradual decrease in its organic matter load, as 
expressed by the load of organic nitrogen (N-ORG) (Fig. 1). This 
decrease actually started during the mid-seventies and ended at about 
1985. The change is observed in both the N -ORG load of the river's 
major tributaries (Dan, Banias and Snir) and in the N-ORG load of the 
Hula Basin which is situated at the lea of the river. Also during the 
period 1980-1988 the pH of the River J ordan together with its 
tributaries rose significantly (Fig. 2). Such a pH change may be due to 
either enhanced photosynthesis or due to reduced respiration. We 
suggest that this rise in pH was due to reduced respiration in the 
river system which is in turn due to a decrease in the load of organic 
matter. 

lt appears that (as far as Lake Kinneret is concerned), the most 
signillcant change brought about by this rise in pH was an increase in 
the concentration of soluble phosphorus in the river system(Fig. 3). 
Such an outcome is possible provided that the concentration of 
orthophosphate is regulated by adsorption and desorption onto and 
from iron-hydroxides. A rise of 0.3 pH units implies a two fold rise in 
the activity of OH-, which in tum competes with O-P04 for sorption 
sites on iron hydroxides. We suggest that this increase in the load of 
soluble P in the River Jordan had some major biological consequences 
for Lake Kinneret. 

ln addition to the above it was found that both nitrate and ammonium 
concentrations in the River Jordan increased dUring the eighties (Fig. 
4). However, this simultaneous increase was not observed in the 
nitrate concentration in major tributaries of the River Jordan. Both 
nitrate and ammonium are believed to be degredation products of 
organic material. lt is therefore possible that higher retention time of 
organic material in the Hula Basin have resulled with an increase of 
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Epelbaum et al. (1973) that measured O.06Njln for granitlc melt with 
5.7 wt% water at 9500C. 
Sparks (1978) has already noted that his model can describe 
vesiculation of natural magmas only if surface tension is low. Our 
study clearly demonstrates that this is the case: either surface tension 
Is lower than previously measured. or the models of Sparks (1978) 
and Toramaru (1989) should be modified. In any case. our 
preliminary results suggest that nucleation of bubbles takes place at 
relatively low supersaturation pressures. Since nucleation rates 
increase very rapidly with increasing supersaturatlon. it follows that 
in an ascending water-rich magma. nucleatlon is completed shortly 
after the magma reaches its saturation depth. 

Heterogeneous nucleation was found to be much faster than 
homogeneous nucleatlon and leads to formation of many more 
bubbles) 105-2xl07 versus 2xl03-5xl04 bubblesjcm3 respectively). 
We are not aware of any former studies concerning the role of 
heterogeneous nucleatlon in natural magmatic systems. and we plan 
to further explore its importance in hydrated rhyolites. 
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TBE NUCLEATION OF WATER BUBBLES IN 
RBYOLITIC MELTS 

Navon 0., Burwitz S. 

Inst1tute ofEarth Sciences, The Bebrew University, Jerusalem 

The nucleation of bubbles is the main process that controls the 
triggering and the intitial stages of explosive volcanism. Very few 
studies were afined at the experimental examination of the nucleation 
process and lts controlling parameters in natural melts under 
geologically relevant conditions. Most efforts concentrated on 
theoretical modeling of the process. 

Here. we report some initial results of an experimental study of the 
nucleation of bubbles in hydrated rhyolitic melts at high pressure and 
temperature. Natural rhyolite from Glass Butte. Oregon was saturated 
with water at 8000C and 150 MPa (1500 bar) for a period of one 

50 . 30 . 5 week. After one week. the pressure was qUickly dropped by 
1-or 100 MPa. The samples were left at the new. lower pressure for 

. 240 minutes and then were quenched rapidly. at constant pressure 
% to room temperature. At 150 MPa. samples dissolved about 5.2 wt 

water. part of which was exsolved and formed bubbles at the lower 
m. number densities f.2-300 .ג pressures. Bubble sizes ,raried between 

between 2xl03-2x107 bubbles/cm3. In some runs. ore minerals that 
were present in the original rhyolite were not fully dissolved. In 

. these cases. the ore crystals served as heterogeneous nucleation sites 
In six runs. no crystals were observed and bubbles nucleated 

. homogeneously 

The results of the six experiments could be compared to current 
models of homogeneous nucleation (Toramaru. 1989: Sparks. 1978). 
Nucleation rates are very sensitive to the supersaturation pressure. 
temperature. and surface tension. They vary by orders of magnitude 
as a result of small changes in these parameters. As the experiments 
were kept under constant T. the final pressure can be used to 
constrain the surface tension of the melt. Homogeneous nucleation 
was observed in three runs with 30 MPa decompression and probably 
in one of the runs with 5 MPa decompression. If bubbles were 
nucleated homogeneously even after decompression of only 5 MPa. 
then the models imply surface tensions that are smaller than 
0.006N/m. Nucleatlon upon 30 MPa decompresslon necessitates 
maximum surface tension of 0.026N Im. These values are much lower 
than those measured by Murase and McBirney (1973) for dry rhyolitic 
magma (-O.25N/m). The presence of water lowers the surface 
tension. but the values we obtained are still lower than the results of 
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Most of the actlve geothermal systems and the actlve volcanoes are 
located in the Taupo Volcanic Zone. Lake Taupo (about 4 times larger 
and deeper than the Kinneret) is the result of a series of volcanic 
explosions. 20,000 years ago, in one of the largest eruptlons of recent 
times, some 200 km3 of ash and pumice thrown out by the Taupo 

yזvolcano covered large parts of the North Island. In the second centu 
A.D., another series of voluminous eruptions (exceeding 100 km3) of 
ignimbrites, pumice and ashes took place and "remolded" the 
morphology of the central North Island. Intense seismic activity is 

. recorded in the 1VZ, with its peak to the south of Lake Taupo 
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On Tectonic Activity in New Zealand 

MimranY. 

Geological Survey of Israel. Jerusalem 

Annual Meeting. 1992 

This presentation follows a four months visit to New Zealand where 
both participation in various field trips and discussions with 
colleagues from the DSIR ( the N .Z. Geological Survey). as well as 
Victoria, Auckland and Otago universities took place. 

New Zealand is located at the plate boundary separating the colliding 
Pacific and Australian Plates. The Pacific Plate is rotating 
anticlockwise, at a tangential rate of above 50 mm/yr, about a pole 
located to the southeast of New Zealand (lat 60°). The pole of rotation 
migrated southward in the last 40 Ma. 

The two major neotectonic features are N-NNE trending dextral fault 
system troughout the South and part of the North Island, and a 100 
km wide NE trending volcanic zone ("Taupo Volcanic Zone" - 1VZ), 
which crosscuts trough the central North Island. Geomorphological 
evidence to the neotectonic activity is abundant throughout the 
country. Evidence including elevated marine benches, hummocky 
surfaces, offset drainage systems, open fractures and seismic activity. 
Naturally, reclaimed large areas such as those occupied by Wellington 
airport, the highway from Wellington to the NE and in Napier area. 
are the results of 2-3 m uplifts of land previously submerged in single 
earthquake events. In one extreme case - the 1865 earthquake 
located on the Wairarapa fault. 12 m right lateral and 2 m vertical 
displacement occurred. 

Recent studies quantify rates of neotectonic activities in various 
features. a few of which will be discussed in detail. 

The Wairarapa fault system is interpreted as Pleistocene reverse fault 
that has been overprinted with currently active phase of dextral strike 
stip motion. Total vertical displacement across the fault reaches 203 
km. while the horizontal displacement has not been deduced. 

The Alpine fault system. which cuts through the western part of the 
South Island. has been right lateral with an extensional component 
during the earlier part of the Miocene. The southward migration of 
the pole of rotation of the PaCific Plate to the southeast of New 
Zealand, resulted in an increasing compressional component as from 
about 12-10 Ma, with reverse faulting and active uplift of tilted fault 
blocks dominating the topography of most of the South Island. 
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Fig.2 Calculation of travel time of reflection waves 

101 



Israel Geolog1ml Society Annual Meetmg, 1992 

The computer programme possese of higher efficiency in compare to 
solution of this problem with conventional ray-method. 

This idea form, the ground of algorithm for determination of interval 
velocities for the case of non-hyperbolic time-distance dependence 
taking into account both two-. and three-dimension of medium and 
ray reflection. 

The method was successfully used for the investigation of kinematic 
features of wave fields in stratified madia and also in 2-D and 3-D 
migration.· 
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Fig.l Calculation of travel time of incident waves 
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SOLUTION METHOD FOR DIRECT KINEMATIC 
PROBLEMS OF CALCULATION OF TIME OF 
WAVES REFLECTION AND DIFFRACTION 

Meshbey v .. Weinstein A. 

Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel-Aviv 
Unlverslty, Ramat-Aviv 

Developed methods is based on the Fermat's principle and ensures 
the higher accuracy of calculation of time reflection and diffraction 
when they propagate along stratified medium with the arbitrary 
boundaries in the case of existence both horizontal and vertical 
velocity gradient in the each layer. 

The essence of proposed methods may be described as follows. 

Let the period of wave propagation since its generation by surface 
source and till its coming to points of (n-l) boundary is known. Take 
arbitrary point (k) on n-boundary and calculate the total time of ray 
spreading along the path between the source and any point on (n-l) 
boundary till point (k) on n-boundary. It is evident that the period of 
incident wave spreading from the source to this k-point on n
boundary is equal to extremum of sums of time spreading from source 
to i-point on (n-l) boundary plus time spreading from this i-point on 
(n-l) boundary up to k-point located on n-boundary (Fig. I.) 

For to calculate total time of wave spreading that is generated in X
point on surface and then reflected from n-boundary and registrated 
in the point Xm+L*dx, it is necessary to analyses two ray families 
intersecting in the point uniformly distribute along n-boundary.ln 
accordance with Fermat's principle the time of reflected wave is 
equal to the extremum of sums of time of wave spreading from points 
X and (X+L*dx) and then meeting in the point (k) on n-boundary. 
The X-point supposed is the source and (X+L*dx)-point is the 
receiver, or vice versa (Fig.2). 

Developed methods ensure without any iteration and interpolation 
that reflected wave rich apriory given final point of receving if the 
generation point location is known. 

Any number of reflections from carvilinear arbitrary located 
boundaries may be registrated at fixed times in the point of detection. 
It is not necessary to calculate derivatives (the finding of tangents) on 
the boudaries. 
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POST-GLACIAL PALEO-OCEANOGRAPHY OF 
THE EASTERN MEDITERRANEAN 

LuzB. 

Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, Jerusalem 

Piston cores from the eastern Mediterranean indicate that sedimant 
layers accumulate at a very high rate, which in places excead 1 meter 
per 1000 years. Such high rate of accumulation offers a unique 
opportunity for high resolution reconstruction of global and local 
environmental changes that took place in this region. 

The most prominent feature in the postglacial record of the eastern 
Mediterranean is the deposition of a dark sa prop eli tic layer. The high 
organic content and the absence of benthic foraminifera, indicate 
oxygen depletion that took place between 9000-7000 years ago. 
Studies of oxygen and carbon isotopes in planktoniC and benthic 
foraminifera indicate that the deep basin stagnation resulted from 
influx of fresh or low salinity water into the basin. This influx resulted 
in steep water density gradient which slowed down the vertical 
mixing and ventilation. It is now widely accepted that the stagnation 
is related to flooding of the Nile River due to increased monsoons 
over Africa. Alternatively. it is possible that high flux of low salinity 
water from the Black Sea. entered the basin when the rising sea 
surface reached the level of the Bosporus. 

Following the stagnation. the general Circulation in the basin became 
Similar to the present. with high salinity due to the negative fresh 
water budget. A detailed post-stagnation record is found in cores with 
high rate of accumilation collected from the continental slope off 
Israel. The record shoes shifting faunal abundances and oxygen 
isotopic ratios. These changes are related to local climatic and 
hydrographic shifts. and perhaps to conditions following a volcanic 
eruption. 
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DUAL FIELD THEORY IN LAYERED MEDIA: 
A NEW FORMULATION FOR MAXWELL'S AND 
NEWTON'S EQUATIONS OF MOTION 

Loewenthal D. 

Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv 
University, Ramat Aviv 

A new unified formulation for Newton's and Maxwell's equations of 
motion is presented. It is based on the fact that in nature the fields 
come in dual form. They are activated simultaneously by the same 
source and are continuous at the interfaces of layered media. 

The main concepts in dual fields are the impedance. or the ratio of 
these fields. Further. the separation of energy into up and downgoing 
components and the reflected and transmitted fields. are important 
ideas as well. 

In acoustics the pressure and particle velocity quantities constitute 
the dual fields; while. in electromagnetism the electric and magnetic 
fields are such dual pairs. They all can be looked at as gravity waves. 
They can be distinguished by the fact that in electromagnetics the 
electrons can move as non dissipative and non dispersive wave 
packets. or wavelets. while in the acoustoelastic case the particle 
dimensions is of molecular size. In gravity waves the dimensions are 
that of much larger objects such as rockets or celestial bodies. The 
formula of addition for the particle velocity field is shown to be 
identical with the Einstein-Lorentz velocity addition transformation. 
In the Einstein-Lorentz transformation the velocity of light is assumed 
to be constant in empty space for any inertial system. We arrive at a 
Similar transformation without the constant light velocity postulate. 
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horizons. in which they condensate into oil, gas and condensate .. 

The average of undisclosed potential hydrocarbon resources, among 
011- and gas- bearing provinces, ranges from the maximum of -
21000 t/km2 in the Norwegian-Greenland basin to the minimum of 
9000 t/km2 in the Weddell Sea basin. Mesozoic sediments contain 
between 40 to 70 % of hydrocarbon resources, Cenozoic sediments 
20 - 50 % and Paleozoic sediments 10 - 30 % (in Spitzbergen up to 
60 %). 
Summing up, billions of tons of oil and trillions ofm3 of gas 
represent the resources of the Atlantic portions of the Arctic and 
Antarctica. e.g. a potential of 14 billion t of oil and 13 trillion of gas in 
the shelf, central peri-oceanic and South Atlantic oceanic provinces 
of the Weddell Sea basin. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF HYDROCARBON 
POTENTIAL IN THE ARCTIC AND ANTARCTIC 
PARTS OF THE ATLANTIC OCEAN 

UvsbltsY. 

25 Reading. Ramat Aviv. 69024 Tel Aviv 

The Polar regions of the Barents Sea, the Norwegian-Greenland 
basin (Arctic Ocean) and of the Weddel Sea (Antarctica), show similar 
geological settings and hydrocarbon prospects. 
In both Polar regions, the peri-oceanic troughs that link shelfs and 
oceanic basins have similar types of crust of less than 10 to 30 kIn 
thickness. 

The heterogeneous basements are exposed in nearby coastal 
mountains in both regions. The Barents Sea basin is bound by the 
Baltic shield to the West and the arc of the Kimmerian Novosemelian 
fold system to the East. The Weddel baSin is bound by the ancient 
East-Antarctic Platform in the East and the MesozoiC West Antarctic 
fold system in the West. In both regions, ancient and modem rifts 
are of prime importance for the understanding of the geological 
histoIY of the basins. 

The mainly terrigenous phanerozoic sedimentaIY cover subdivides in 
preplate and plate complexes. The thickness of the platform-shelf 
covers reach 14 -15 km in both southern parts of the largest 
synclyses of Barents and Weddell seas alike. 

There are three types of oil and gas provinces in both regions: shelf
type, peri-oceanic type and oceanic plate type. The largest 
hydrocarbon prospects are connected with the shelf- and peri
oceanic troughs, with the really thick sediments. Their characteristic 
features are: 

1) Long periods of sedimentation (with interruptions) and gradual 
consolidation of the sediments. 

2) Predominantly marine deposits in littoral, partly deltaic 
environments, that favor the accumulation of organic material as 
well as the formation of porous, mainly sandy reservoirs and 
sometimes of salty cap rocks. 

3) Numerous tectonic dislocations and salt domes (Norwegian and 
Spitzbergen shelf) generating oil and gas traps. 

4) SubSidence of the sediments to zones of high temperature and 
pressure at depths of 10 - 15 km, generating great quantities of 
hydrocarbons, that subsequently rise along fissures to higher 
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during the Late Tortonian transgression shaped much of the "Lower 
Shephela surface". A slight westward tilt or relative drop in sea level 
and the resultant erosion was followed by the ingression of a "high
energy" sea. transporting landwards sand and clay as submarine dunes 
and intertidal to coastal deposits (Sheva Fm.). This "agressive" sea 
transgressed over the shoulders of the channels and progressively 
abraded the fmal shape of the "Lower Shefela surface". depositing in 
places calcareous sand and sandy reefal limestone. Early-Middle 
Messinian gradual drop in sea level in the Mediterranean basin 
increased clastic transport seawards. renewing submarine channeling 
into the earlier deposited Sheva Fm. These terrestrial clastics and 
reworked Tortonian. Eocene and earlier rocks were deposited under 
high (cross-bedded) and low (algal and reefal limestone) energies 
("Ziqlag Tongue") (with Sheva sands = Lower conglomerate of 
Mavqi'im Fm.). Part of these clastics accumulated on land in the river 
valleys. alternating with clay and paleosols up to 50m ("Bet Nir" I). 
Disconnection of the Mediterranean basin from the Atlantic and the 
intensive evaporation caused the deposition of (Mavqi'im) evaporites. 

High salinity also at the beginning of sea level rise resulted in 
onlapping deposition of evaporites (Cohen. 1986). The Mediterranean 
restored its previous level. abrading the previously exposed Messinian 
surface. Terrestrial clastics and marine sands accumulated under 
shallow marine and coastal settings (Afiq conglomerate. Shiqma sands 
and "Pleshet" clastics). whereas pelagic sediments (Yafo Fm.) with 
some clastics were deposited in the open sea in the west. gradually 
onlapping eastward the clastic sequence and penetrating the erosion 
channels and the taphrogenic depressions (Bira and Sedom Fms.). 
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Miocene Sedimentary and Tectonic Settings in 
Israel 

LewyZ. 

Geological Survey of Israel. Jerusalem 

During the Aquitanian-Burdigalian transgression (up. Bet Guvrin Fm.) 
fine clastics and marls accumulated on land under low-energy settings 
(Mingar Mbr.: Low. Hazeva Fm.), overlying a base conglomerate 
(Shu'alim Mbr.). The peak of the transgression (yeroham Mbr.: Low. 
Hazeva Fm.) was followed by intensive fluvial activity, whereby sand 
and chert pebbles were transported northwestward and partly 
deposited over southern Israel (Aro'er Mbr.; Low. Hazeva Fm.). 
forming the Gaza sand tongue in the marine environment. Relative 
shallowing and relief levelling decreased clastic transportation and 
enabled the development of reefal settings (Langhian Ziqlag Fm., s. 
str.: Marmarica Fm.; northern Egypt). With further shallowing the 
reefal limestone was partly eroded and overlain by a blanket of (0-
15m) conglomerate (Bet Nir Fm .. s. str.). 

In the Early Serravallian the region tilted west northwestward. The 
southeastward increasing elevation was compensated by renewed 
folding of the "Syrian Arc" with east and southeastward down stepping 
structural features. which changed into taphrogeny along the Arava
Jordan Valleys (Amazyahu Fm. = reworked Hazeva clastics: Horowitz.. 
1987). along northeast Mt. Gilboa (thick Lower Basalt and Hordos Fm .• 
Shaliv. 1991) and Mt. Carmel. The missing Early Serravallian planktic 
foram zones NI0-13 in the Mediterranean region suggest a profound 
drop in sea level, resulting in extensive non-deposition and poor or 
complete disconnection from the Atlantic Sea (evaporites in Gulf of 
Suez and perhaps on Ziqlag Fm.; marine regression from the 
Paratethys; closure of the Persian seaway between the Indian Ocean 
and the Mediterranean basin). Intensive erosion and abrasion carved 
over 500m deep channels (partly submarine), which started to fill in 
the Late Serravallian (Low. Ziqim Fm.) throughout the Tortonian (Up. 
Ziqim and Bet Eshel Fms.). In the Late Tortonian reefal settings 
prevailed in the shallow marine regions mainly in the embayments e.g. 
Ofaqim reef: Messilat Ziyyon algal limestone). Late Miocene, warm
water biohermal limestone in the eastern Yizre'el Valley suggest a 
coeval ingression into the Qishon-Bei Shean taphrogenic depression. 

Clastics and carbonates were deposited by rivers and lakes on the 
relief formed by the Middle Miocene folding. faulting and erosion (Up. 
Hazeva Fm.: Shahaq. Mashaq. Gidron and "Zefa Mbrs.) (see Goltz. 
1989). The Middle and Late Miocene erosive activity and abrasion 
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Seismic Hazard in Israel - Paleoseismicity and 
the Charateristic Earthquake Hypothesis 

Leonard G.l, Steinberg D.2. Rabinowitz N.3 

1. Ucensing Division, Israel Atomic Energy Commission 
2. Department of Statistics, Tel-Aviv University, Ramat-Aviv 
3. The Institute for Petroleum. Research and Geophysics. Holon 

Schwartz and Coopersmith (1984) introduced the Characteristic 
earthquake hypothesis. According to this theory. earthquakes of large 
magnitude may recur more often than would be predicted by the 
Gutenberg-Richter relation. They devised this theory when 
paleoseismic evidence of large earthquake recurrence intervals at 
several faults in the western U.S. did not match predictions from the 
Gutenberg-Richter relation according to recent instrument data. 

In this work. we foucs on the characteristic earthquake hypothesis for 
seismic hazard induced by the Jordan rift. We compare the results of 
conventional hazard assessments with results from new assessments 
that incorporate the characteristic earthquake hypothesis. Our 
comparisons provide an effective basis for evaluating the potential 
importance of paleo seismological data for seismiC hazard. 
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An Autonomous Seismic Event Classifier System 
(ASECS) in Israel based on Artiificale 
Inteligence (AI) 

Leonard G.1,Mizrachl D.2,Rabinowitz N.3, Reich D.3 

1. Licensing Division, Israel Atomic Energy Commission 
2. Department of Mathematics, Tel-Aviv University, Ramat-Aviv 
3. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon 

Events from specific sources (such as earthquakes. quarry blasts and 
other industrial noise) have charateristic signatures. These signatures 
are stored unconsciously in the mind of the seismologist. Whenever 
new data is recorded in seismographic stations the process of 
analysis is a comparision between the new signals to those stored in 
his mind. 

The basic idea in implementing Artificiale InteUgence is to immitate 
as close as possible this process of event claSSification. 

The development of the ASECS requires two stages: The first is the 
implementation of the Pattern Recognition {PR) method to Israeli 
data recorded in individul (single) stations. The second is the 
integration of the detection results in stage 1. for each station. into a 
network classifier system. by applying a specific rule base scheme. 

The PR method as suggested by Dr. Manfred Joswig from Ruhr 
University in Bochum-Germany. is based on: 

1. Selecting and storing master events which characterize specific 
sources. 
2. Storing the master events in a 3D image of signal energy in time 
and frequency (sonogram). 
3. Processihg the new data (signals) into sonograms and matching 
them to those stored in the bank (master events). 
4. Classifying the tested signals and assigning their level of 
adaptation. 

This work presents the results of the first prototype as compared to 
an expert seismologist. It is based on a limited set of data recorded 
by selected seismographic stations in the Galilee area. 
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Extreme 13C depletions in marine stromatolitic 
environments - Evidence to baertschi effect? 

Lazar B •• Erez J .H. 

Steinitz Marine Biology Laboratory and Institute of Earth Sciences. 
The Hebrew University of Jerusalem 

The carbonate system and its stable isotope composition were 
investigated in marine brines overlying microbial mat communities 
(MMC). The study was conducted in the evaporation pans of Israel Salt 
Company. Elat (simulated sabkha environment) in which ca. SO% of 
the evaporation area is dominated by microbial mat communities 
(MMC). MMC are the modern equivalents of fossil stromatolites as old 
as Early Archean. hence investigation of the impact of their 
photosynthetic activity on the carbonate system in the aquatic 
environment is relevant to the research of the ancient carbon cycle. 

The relations between total alkalinity (Ar) and total dissolved C02 (Or) 
Ksuggest that the brines are depleted in CT by up to SO% with respect 
to equilibrium with atmospheriC C02. This large Or deficit is driven by 
the intense photosynthetic activity of the MMC. Considerable 
depletions of the CT in the isotope 13C were observed despite the 

photosynthetic activity which normally causes a 13C enrichments. 
These isotopic depletions are attributed t.o what. we called "Baertschi 
effect". 
This effect was discovered by Baertschi and Craig in the early SO's 
during experiments which induced fluxes of atmospheric C02 into 
highly alkaline solutions. Here we suggest. that in the modern salines 
Baertschi effect is driven by the int.ense photosynthesis of the MMC 
which edepletes the brine from CT. Similar 13C depletions were 
observed during massive phytoplankton blooms in soft water lake. 
Baertschi effect may explain some light carbon-isotope compositions 
observed in carbonate rocks from evaporitic sections and may 
constrain the interpretation of e13c values in bedded stromatolitic 
limestones that are ca. 3.S b.y. old. 
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Short-term temporal variations in the transport 
of coarse bedload 

Laronne J.B.I, Ergenzinger p.2, Reid 1.3 

1. Department of Geography, Ben Gurion University, Beer Sheva 
2. Department of Geography, Freie Universitit Berlin 
3. Department of Geography. Birkbeck College, University of London 

The movement and discharge of coarse bedload has hitherto been 
measured within intervals of at least several minutes. Results are now 
available for sampling frequencies of 10-15 seconds. One sequence 
originates in coil measurements of magnetic particles. The measuring 
device has been installed on Squaw Creek. Montana. The second 
sequence derives from the continuous monitoring of bedload on Nahal 
Yatir in the Northern Negev. This station samples bedload in 
Birkbeck-type slots. Every 15 s datum is an average of 3 readings 
every 5 s. 

An initial analysis of the first year's data indicates the occurence of 
high short terw transport rates. as is demonstrated by the data of the 
lower station at Squaw creek on 6.6.91 during 00:07:00-1:00:00. 
Similarly. peak discharges were monitored for durations of 15-30 s on 
Nahal Yatir. during the 8.2.91 flow event. These discharges are twice 
higher than the maximum reported discharge for coarse bedload. 
The temporal trend in these channels is not identical. Above the 
stable average rate on Squaw Creek occurred individual maxima. On 
Nahal Yatir the temporal rate is characterised by often-interchanging 
maxima and minima. 

Several mecanisms may explain the short term temporal variations. 
The dislodgement of particles from bed clusters is an explanation that 
is presently being considered at both research locations during the 
ongoing field season. 
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Sourcing Basalt artifacts from the el-Wad cave, 
Mt. Carmel, using K-Ar dating 

Lang B.l. Weinstein-Evron M.2, Dani s.l, Steinitz G.l. DalJal c.l 

Early Natufian (circa 12.000 yrs BP) basalt groundstone implements 
were found in the recent excavations of the el-Wad Cave. Nahal 
Me'arot. 

Volcanic rocks of Cenomanian to Senonian age occur in Mount Carmel 
as tuffs and subordinate basaltic lavas. Four sites of fresh basalt blocks 
of up to 0.5 m in diameter were sampled from Shefeya in the south to 
Dfer in the north. sites which are located less than 10 km from the 
el-Wad Cave. K-Ar ages of these basalts range from 87 rna to 92 rna 
confirming their stratigraphic pOSition (Late Cenomanian - Turonian .J 

Four basalt artifacts from the el-Wad Cave were dated using the K-Ar 
method. The results are: 

Sample 1 - flat grinding stone 
Sample 2 - pestle 
Sample 3 - pestle 
Sample 4 - pestle 

The results indicate that: 

- 1.8.2.5 rna 
- 1.2 rna 
- < 0.25. < 0.25 rna 
- O.7(?), 1.4 rna 

1) The source of the raw material of the basalt artifacts is not in the 
Mount Carmel area. The nearest occurrences of such young basalts are 
in the Jordan Valley (e.g. Benot Yaaqov. Yarmuok) and eastwards 
(northern Golan Heights. Syria. Hawaran) for samples 2-4 and/or the 
northeastern Galilee (for sample 1). 
2) If further analyses will substantiate the differences in the ages 
observed, it can be postulated that different sources are involved. 
3) In spite of the fact that the Natufians at el Wad used local raw 
material (ochre) and in spite of the availability of nearby basaltic raw 
material, the results indicate some kind of basalt-tool exchange or 
trade during the Na tufian. 

This study shows the potential of K-Ar dating in sourcing basalt 
artifacts. High precision analytical methods may increase the 
resolution and reliability of such results. 
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Ar-Ar geochronology of basalts in Makhtesh 
Ramon 

LaDg B •• Stelnitz. G. 

The Geological Swvey of Israel. Jerusalem 

The alkaline basalts represent the latest Early Cretaceous magmatic 
event in Makhtesh Ramon. The detailed K-Ar study conducted on 
these rocks (over 50 dates) show a very wide spread of values: 124 to 
55 mao Stratigraphic and paleomagnetic constraints indicate ages 
younger than circa 115 ma as geologically impossible. The Ar-Ar 
method was used in order to obtain high resolution ages for these 
rocks. The investigated samples are from Qarne Ramon and Har Arod. 
Both occurrences are located in the western part of Makhtesh Ramon. 
an area of maximum development of the basalt flows. 

The succession of lava flows from Qarne Ramon. yielded K-Ar ages 
ranging from 119 to 99 mao Three samples from bottom. middle and 
top of the basaltic pile were dated using the Ar-Ar method. A fourth 
Ar-Ar determination was performed on the lowest basaltiC level in Har 
Arod. The latter is notable due to its paleomagnetic inverse polarity. 
and its unreliable K-Ar age. 

The results of the Ar-Ar measurements in Qame Ramon are: 
Isochron age P1ateau age 

Sample 
Age Initial Steps 39Ar Age 
(rna) 4OAr/36Ar (0Al) (rna) 

Neg 1B/2 121.2±B.7 B4.2±17.1 B 7B.4 116.9±6.4 
Neg 1B/1 120.8±9.7 297.5±O.B7 7 B6.5 119.0±2.9 

Neg 16/2 11B.5±10.2 293.0±2.6 10 B2.5 11B.0±5.9 
Neg 16/1 119.3±15.1 290.3±1.lB Plateau not defmed 

Neg 12 120.1±4.6 304. 5± 1.39 7 68.0 119.B±1.4 

The average plateau age for the Qarne Ramon succession is 
118.4 + 1.3 mao 
The Ar-Ar determination at Har Arod yielded a plateau age of 
116.2 + 1.1 mao 
The results for both sites overlap. 
The Ar-Ar data are in accordance with the stratigraphic position of 
the basalts and with the paleomagnetic data. The results suggest that 
the volcaniC activity was of short duration. maybe less than 1 rna. 
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Geochemical cycles of dissolved nutrients in 
oligotrophic water reefs northern Gulf of Elat, 
RedSea 

Korpal T., Lazar B., Erez J. 

H. Steinitz Marine Bioi. Lab. and Institute of Earth Sciences, Hebrew 
University of Jerusalem, Elat 

Nutrient fluxes from the reef to the adjacent sea were calculated from 
the measured concentration gradients and the residence time of 
seawater in the reef. Water samples from the reef of the northern Gulf 
of Elat. Red Sea. were taken during the stratified season (April to 
January). In this season the surface water of the adjacent sea is 
nutrient depleted. 
Diurnal and spatial variability of nutrients as well as 02. pH. 
temperature. salinity and light intensity were determined in the reef 
and the adjacent sea. Nutrients were measured with a Technicon 
autoanalyzer; 02. pH. temperature and salinity were continuously 
recorded by two submarine data loggers. one in the lagoon and the 
other in the fore reef. The results show a sharp gradient of dissolved 
nutrients. indicating a net flux from the reef to the adjacent sea. 
Increased concentrations of nutrients were measured in every 
semiclosed biotope in the reef. This suggests metabolic 
remineralization of the nutrients by the :reef biota. The average 
estimated fluxes of nutrients out of the reef were 1.3. 2.5 and 0.25 
mmol·m -2d -1 for silica. Oxidized nitrogen and phosphorus. 
respectively. Massbalance models imply that the nutrient excess in 
the reef is maintained by a continuous input of particulate organic 
matter (Le. zooplankton feeding by the reef community) which is 
equivalent to 30±15 mmol'm-2'd- 1 of carbon. 

85 



Israel ~ Society Armual Meeting. 1992 

4) The spilitisation process may have been concordant with the peak 
of metamorphism or earlier. 
5) Radiogenic 40Ar over-pressure phenomena are noted in the picrite 
basalt (AD-204) and quartz-keratophyres (AD-246 and AD-270). In the 
former case this is attributed to a mantle component within the large 
olivine crystals (up to 5 mm) comprising circa 50% of the rock. 
whereas the latter probably reflects resetting in a closed system. 
6) Petrological data indicate that metamorphism proceeded under a 
paleothermal gradient of 500 ±5° /km. substantially above the present 
day gradient of about 18 to 200 /km. Hence. the Ar-Ar and fission
track data indicate an anomalous Late Jurassic-Early Cretaceous 
thermal regime in the study area. Indications for higher paleothermal 
gradients in this time range are also suggested by coalification profiles 
in the Ga'ash-2 borehole some 50 km to the south of Atlit-l. Possible 
effects of the same event have been observed in the course of 
petrological examination of the lower part of the Asher Volcanics in 
the Devora-2A borehole. 
7) The results imply a Late Jurassic-Early Cretaceous thermal event 
affecting a substantial area (minimum of circa 2.000 km2) in northern 
Israel. This phenomenon must be taken into account in assessing the 
oil potential of the area. 
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Ar-Ar Dating of the Atlit-l Volcanic Sequence: 
Implications for Stratigraphy and,Hydrocarbon 
Exploration 

Kohn B.P.!, Lang B.2, Steinitz G.2 

1. Department of Geology, Ben Gurion University, Beer Sheva 
2. Geological Survey Israel, Jerusalem 

Whole rock K-Ar ages previously determined on cuttings from 
volcanic rocks in the Atlit-l borehole systematically ranged from 202 
rna near the top of the sequence to 120 rna near the bottom. This 
range is inconsistent with the stratigraphic constraints. 

Table 1. Details of samples and 40Ar-39Ar data from volcanics 
in Atlit-l borehole. 

Depth Lithology Sample Plateau Isochron 40Ar/39Ar 
(In) (no.) age (rna) age (rna) initial 

3121-3127 Olivine-basalt AD-90 193±3 194±8 247±37 
4206-4230 Picrite basalt AD-204 ND ND 
4539-4545 Microgabbro AD-225 196i3 197±7 288±7 
4812-4824 Qtz. Keratophyre AD-246 '" 160±2 16O±126 121±433 

**207±3 19O±76 465±70 
5057-5060 Qtz. Keratophyre AD-270 115±2 ND 
6181-6181 Kaersutite basalt AD-345 133±2 ND 
ND - Not defined 
* - Lower temperature increments 
** - Higher temperature increments 

Ar-Ar dating of five key samples (Table 1) in conjunction with detailed 
petrography and major element chemistry lead to the following 
conclusions: 
1) The continuous volcanic sequence from the top at 2890 m to 5273 
m belong to the Asher VolcaniCS (Pliensbachian) and yield dates of 
193 to 197 rna (AD-90 and AD-225). in agreement with the 
stratigraphy. A similar value is obtained also for the high temperature 
increments of AD-246 sample. 
2) Progressive burial metamorphism through zeolite facies to 
prehnite-pumpellyte facies, and extensive spilitisation is reflected by 
the partial to total resetting (bottom) of the K-Ar clocks (AD-246, AD-
270 and AD-345). The best estimate for the age of resetting is 1332 
rna (AD-345). This is in accordance with zircon fission-track ages 
obtained in samples adjacent to AD-246 and AD-270. 
3) The data reported here do not support previous interpretations as 
to the presence of Early Cretaceous intrusives within the sequence. 
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approximately 10-20% fines. In an extreme case, fines content 
exeeded 30%. The data indicated that runoff and erosion processes 
taking place over encrusted dune slopes are responsible for a 
substantial supply of sediments into the interdune basin. The results 
point to a possible additional source of water laid sediments at 
interdunes of arid environments. 
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The Possible Sedimentological Significance of 
Runoff and Erosion Processes over Longitudinal 
Dune Slopes of an Arid Environment, Nizzana, 
Western Negev, Israel 

Kidron G.. Yair A. 

The Institute of Earth Sciences. The Hebrew University. Jerusalem 

Many papers were recently published on interdune sediments in arid 
climates, especially abundant in longitudinal dunes. Interdune 
sediments are believed to best preserve past processes and events 
occuring in the eolian landscapes. An interpretation of the sediment 
source noted in trenches dug in interdune basins as well as on ancient 
sandstones was thus called for. These studies also focused on the 
attempts to reconstruct paleo climatic conditions held responsible for 
the sedimentation. 

Attention was especially paid to horizontaly laid sediments. Most 
researchers attributed horizontaly laid sediments to fluvial processes. 
They were regarded as resulting from a high water table or springs, 
floods by adjacent rivers or sedimentation along lacustrine beaches. 
Although the occurence of runoff and erosion processes was 
mentioned in the literature, those processes were attributed to more 
humid climates such as a mediterranean type climate, monsoon type 
or semi-arid climates. 

Different phenomena noted along the longitudinal dune slopes at 
Nizzana, western Negev Desert (Israel), pOinted to the possibility that 
runoff and erosion processes were taking place along the dune slopes. 
A very thin microbial mat (1-3 mm thick) covers the bottom of the 
slopes and is especially developed at the northern exposures. The 
crust is enriched with fines (up to 50%). At certain locations, water 
eroded channels were noted. The potential of the encrusted dune 
slopes to generate runoff was clearly demonstrated during a 
sprinkling experIment (YaIr, 1990). Consequently, a complex of ten 
plots and approximately twenty mini plots was established in order to 
study the relationships between rainfall, runoff and sediment yield at 
the site under natural climatic conditions. 

A low infiltration capacity of the dune slopes was found. Infiltration 
capacity was sometimes reached at a rain intensity of 9 mm/hr only. 
Once the iI:lfiltration capacity was exeeded, runoff was generated. 
Runoff coefficients of up to 14.3% were obtained during certain 
rainstorms. Annual sediment yield of up to 161.7 gram per square 
metre was obtained. The sediment texture was sandy with 
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quantity of information obtained as a result of physical measurements 
is calculated from 
Iu=log(Lu/ ~u) ( 1 ) 
where Lu is the range of u value. ~u is the error of measurements. 
The isolines are passed approximately through the intervals close to 

the ~u errors. Consequently. if Il or 't isolines are present on a portion 
of the map. then their numbers correspond to Lu/ ~u values in 
equation (1). Then the amount of information (Icr) on the presence of 
intersection area is determined by the ratio of quantities of 
information on the presence of anomalies having different strikes 

11 =log"t and 12=log't. In order to reduce the effect of high-gradient 
zones having a common strike. Icr is calculated by formula 
Icr=(Il+12)ll/12. (2) 
where Il~12. 
Making use the prograrnrn which realizes this algorithm. allows for 
exhaustive search of angles between the rectangles of the master 
chart and relations of the squares: altogether 22 variants. 
The method deSCribed above can be applied for the solution of such 
problem by processing magnetic, gravitational and high-altitude fields 
in the East Mediterranean region at scales 1: 1.000.000 - 1:200.000 
and in Israel at a scale of 1: 100.000 or in more detail. 

c 

.~ 
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Revealing concealed intersection nodes of 
Hnear-orlented structures by logic-informational 
processing of geophysical data 
KhesinB. 

Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University, Beer
Shew 

We present approach. based on the use of informational units. to 
express true signal in geophysical data while reducing irrelevant 
noise. A single composite parameter is defined. from which it is 
possible to pick out the interesting geologycal elements: The nodes of 
intersecting structures. the concentric structures etc. On the set of 
geophysical fields it is possible to distinguish the concealed fractures. 
intrusives. ore deposits and other objects. 
For instance. singling out latent intersection nodes of linear-oriented 
structures is a burning problem since such nodes control the location 
of commercial deposits of various types. such as ore. oil-and-gas. 
undergraund water pools. This problem is also a central one in 
earthquake prediction. In this connection a method for directly 
localizing structure intersections manually by isoline maps or by 
digital field models using computer program was created. 
When structures with different strikes meet. the field components 
caused by these structures superimpose. The observed pattern is 
complicated by random nOise. Thus. the problem consists of 
suppressing random noise and revealing isoline strikes which being a 
little bit far removed from the intersection area apprOximate the 
strikes of disturbing bodies. 
Fig la shows a synthetic magnetic field (broken lines mark zero 
contours) of mutually perpendicular. cross-cutting linear structures. 
plus random noise. Fig 1 b shows a crUCiform graticule which is used 
for count the number of isolines per area. Fig lc shows the result of 
this analysis. The small cross marks the location of the pre-set 
structure intersection. The solid lines are anomaly axes determined 
with an anisotropic graticule using technigues reported by I.G. Klushin 
and LN. Tolstichin (1961). The small disk is point of ledges 
intersection of parameter Icr (at the maximum of information 
quantity). 
Each rectangle of graticule is made up of three elementary squares. 
The middle square. being common for both rectangles. falls directly 
within hypothetical area of intersection and is not involved in 

calculations. For each direction the isoline numbers ( Jl and t) are 
calculated. which simultaneously cross the external line of outer 
squares and the interval line parallel to it. By L. Brillouin (1956) the 
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K-Ar investigations on clay fractions from 
Mesozoic sediments in Israel - first results 

Kapusta Y., KotJarsky P., Steinitz G. 

Geological Survey of Israel, Jerusalem 

The K-Ar isotopic systems in clay fractions from sedimentary rocks 
generally reflects a complex interaction of different factors. mainly 
mineralogy. grain size, palaeogeography (of source rocks), diagenesis 
and possibly also epigenesis. Clay minerals are the major K-bearing 
phases in the Mezosoic shallow carbonate platform sediments of 
Israel. In order to investigate the potential of their K-Ar ages as a 
stratigraphic tool a series of samples from representative sites were 
collected. The samples have well constrained ages based on classiC 
stratigraphic (biostratigraphic) criteria. Usually adjacent pairs of 
carbonate (limestone, dolomite) and shale (or marl) were collected. 
The various clay size fractions were separated and analysed 
mineralogically and by the K-Ar method. 

The 0-2 micron fraction was extracted from three shale samples from 
the Menuha Formation, close to the Santon-Campan boundary (83 
rna). Four K-Ar analysis were performed: 

K concentration is in the range 1.65% - 2.72% 
The mean age is 85.0±7.0 rna. 

The result shows that a good correlation with the stratigraphic age 
has been obtained. 

Several size fractions from 0-2 micron to >64 micron were separated 
and analyzed from a shaly bed and a chalk bed at the base of the Hafir 
Member of the Taqiye Formation (Danian. 59-65 rna): 
Analysis of the clay fractions from the shale shows: 
Mineralogy: montmorillonite > quartz > palygorskite 

» illite 
K concentration is in the range 1.08% - 1.29% 
The fractions yield ages range from 115 to 130 rna 

Analysis of the clay fractions in the immediately overlying chalk gives: 
Mineralogy: opal> quartz> palygorskite » illite 
K concentration is in the range 0.74% - 0.85% 
The fractions yield ages spanning 94 - 110 rna 
The results from the two samples show systematic trends which will 
be further investigated. 
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Contamjnation of the Coastal Plain Aquifer by Oil 
Installations in Ashdod Region 

KanfiY. 

Water Commission 

A total of six contino us oil spills have been revealed since 1984 in 
different sites throughout the country: in the Coastal Plain aquifer 
(Hatzor, Tel-Nof, Ashdod refmery and Pi-Glilot Ashdod farm-tank), in 
Haifa bay and in Ramat-David air-base. In these sites, the oil infIltrated 
through the unsaturated zone, and accumulated as a free product lens 
above the water table. The most comprehensive investigation which 
has been conducted so far has been carried out in the Ashdod refinery 
site. During the first stage of the investigation, 66 unencased wells 
were dug and analyzed for hydrocarbons in soil and groundwater 
samples. Based on these analyses it was possible to map the 
boundaries of the contaminated area in the unsaturated zone and in 
the aquifer. Three encased monitoring wells were dug to a depth of 
25 m'(5 m' below the water table) during the second stage of the site 
investigation, enabling water table and oil thickness measurements. 

A Baseline health risk assessment for the Ashdod Refinery was 
conducted by Groundwater Technology Inc. during 1991. in the 
course of which six aditional encased wells were drilled. and chemical 
and hydrological tests were performed. Fate and transport models for 
the unsaturated zone and the aquifer. and a baseline health risk 
assessment were utilized, with the intention of assessing the health 
risk for the target population consuming the groundwater pumped in 
this region. 

Within the boundaries of the refinery plant. an area of 54 ha. was 
pinpointed in which the groundwater was found to be polluted by oil. 
It was estimated that about 130 tons of benzene were present in the 
groundwater, correspondimg to an average site concentration of 3000 
ppb (the maximum concentration level for the USEPA drinking water 
standard is 5 ppb). The fate and transport model forecasts an on
going spread of the contaminated plume towards unpolluted portions 
of the aquifer, were no preventative measures to be taken. 

Based upon these findings, a decision was taken by the Water 
Commissioner to plan and implement an hydraulic containment for 
the entire oil complex in the Ashdod area. 
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What can be deducted from the geology of the 
upper Quaternary on the greenhouse effect 

Issar A. 

The J. Blaustein Institute for Desert Research & The Department of 
Geology and Mineralogy, Ben Gurion University of the Negev, Sede 
Boker campus. 

This work was carried out in the framework of UNESCO's IHP project 
IIc, "the impact of climate variations on water management systems 
and related socioeconomic systems". 

In order to be able to predict such an impact. once the climate 
change occurs, the principle of "The past is a key to the future" has 
been adopted. This was followed by the collection and interpretation 
of geological sections depicting co-variations of the climate during the 
upper most Pleistocene, but mainly during the Holocene. The data 
from the Circum-Mediterranean region, Europe, Africa north of the 
equator, and China, was carried out. 

The conclusions are, that in case of the warming up of the 
atmosphere, the Sahara-Arabian desert belt will move northward. This 
will cause that the Mediterranean regions dominated by the 
westerlies, will become more dry, while those in the monsoonal areas 
will become more humid. This is in agreement with the forecasts 
derived from the global circulation models (GCM). Taking into 
account that about half of the populstion of the world lives in the 
monsoonal countries, and also that regions in the northern latitudes 
will enjoy a milder climate, the positive effects of the Greenhouse 
Effect seem to mitigate the negative effects, from the global economic 
point of view. 
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Rates of Fluvial Erosion in Mediterranean 
CUmate Type Basins 
InbarM. 

Department of Geography, University of Haifa, Haifa. 

Rates of erosion in Mediterranean climate type areas are variable and 
they depend on climatic. physiographic and human factors. Available 
data from four Mediterranean climate areas are analyzed. in order to 
find are lationship between sediment yield trends and precipitation 
values within each area and to compare trends among different areas. 
It may be inferred that there is a decrease of sediment yield with 
increasing precipitation; two distinctive curves are noticed: one for 
Israel and Spain. with a sediment yield peak at 300 mm of annual 
precipitation and a decreasing rate of 50 t/km-2/yr-l for 100mm of 
increasing annual rainfall. and the other for the Pacific coast areas -
California and Chile - with a sediment peak at 400mm and a faster 
decreasing rate of 100 t/km-2/yr-1 every 100mm increase of rain fall. 
Nonclimatic factors. mainly relief and human impact, may explain the 
higher rate of sediment yield of the Pacific coast areas. The general 
trend of the "Langbein-Schumm curve". determining an established 
correlation between mean annual precipitation and sediment yield. is 
valid for the analyzed areas. 
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Comparative geochemical study of the Paran 
Fault iron-ores (Nahal Borqa and the Menucha 
Ridge) ,Negev ,Israel 

IIani S.l. Kronfeld J 0 2. Spiro B.3 

1 The Geological Survey of Israel. Jerusalem 
2 The Department of Geophysics and Planetary Science. Tel-Aviv 

UnlvelSity.Ramat Aviv 
3 NERC, The Stable Isotope Laboratory. The British Geological 

Survey,Keyworth.U.K. 

Along the Paran Fault are found several rather extensive iron 
mineralization phenomena.These ores which include a variety of iron 
silicates,carbonates and oxides ,replace and fill fissures and vugs 
within the Judea Group carbonate host rocks.Mineral paragenesis of 
the Nahal Borqa site is similar to that of the Menucha Ridge.It is seen 
that both sites underwent two main phases of iron formation which 
included sulphide,oxide and silicate formation in the beginning which 
gave way to hydroxides and oxides later on. Oxygen isotopic studies 
indicate that the temperature of the mineral bearing solutions was low 
at both sites.The temperatures of the ore-bearing solutions was 
approximately in the range of 30-700 C. This is Similar to the 
temperature encountered at present in the Nubian Sandstone aquifer 
water that underly the Judea Group. The data presented by these iron 
mineralizations are consistent with a previously developed 
hydrogeologic model that would have the mineralization take place 
due to changing redox conditions,as the agressive iron bearing 
arteSian sandstone waters enter into the overlying carbonate medium 
along fault zones, following tectonic activity. 
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The Biostratigraphy and Paleoenvironment of 
the Santonian/Campanian Boundary Interval in 
Kahri 

Honigstein A. I, Almogi-Labin A.2, Eshet Y.2, Flexer A.3, 
Moshkovitz S. 2, Rosenfeld A.2 

1. Ministry of Energy and Infrastructure 
2. Geological Swvey of Israel, Jerusalem 
3. Department of Geophysics and Planetary Sciences,Ramat Aviv 

One of the best continuous and fossiliferous Late Santonian-Early 
Campanian successions in Israel is the approximately 6 m thick Kabn 
section in northern Israel. (Baida. 1964). Its chalky marls were 
deposited in an outer shelf to upper slope environment with minor 
depth fluctuations. This Santonian/Campanian interval was studied 
examining calcareous nannoplankton. palynomorphs. ostracods and 
benthonic and planktOniC foraminifera. (Almogi-Labin et al.. 1991. 
Fig. 1.) The planktoniC foraminiferal Dicarinella asymetrica -
Globotruncanita elevata concurrent range zone was first observed in 
Israel in the Kabri section. The first occurrence of Aspidolithus 
parcus parcus herein is characterized by small specimens, difficult to 
determine by light microscopy. The lower boundary of the Campanian 
in this sequence was defined by the first occurrence of G. elevata. in 
accordance with the ammonite stage definition. This daium line 
nearly coincides with the first occurrence of the nannofossil marker 
A. parcus parcus and with the base of the Leguminocythereis 
dorsocostata (S-4) ostracod zone. both slightly above the foraminiferal 
boundary. 

Almogi-Labin. A. Eshet, Y., Flexer. A. Honigsiein. A, Moshkovitz. 
Santonian/Campanian boundary interval in Northern Israel. J. 
Micropaleontology. 10: 39-50. 

Baida. U .. 1964. On the geology of the Ga'aton-Hilazon area, western 
Galilee, Israel. Israel J. Earth-Sci. 13: 1-15. 
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Rain acidity in Israel 

Herut B.. Starinsky A.. Katz A. 

Department of Geology. The Hebrew University. Jerusalem 

During five hydrological years (1981/82. 1982/83. 1983/84. 1988/89 
and 1989/90) we collected about 600 rain samples which were 
analysed for pH and their chemical composition: Na. K. Mg. Ca. Sr. CI. 
S04' HC03. N03' Our sampling sites covered six geographical regions 
divided according to their distance from the Mediterranean Sea. the 
latitude. and to the annual mean precipitation. 

In a longitudal-section through Israel there is a progresive change 
from basic (with median pH of 7.6) and no acid rains in the south to 
more acid (median pH of 5.3 in the Golan) and about 60% acid rains 
in the north (Fig. 1). This trend is in accordance with the distance 
from the remote deserts in the south and with the decreasing Ca 
concentrations and increasing S04 fraction in the nonseaspray (nss) 
salinity. 

The main H+ donors in rainwater are sulphuric and nitric acids 
derived mainly from anthropogenic S02 and NOx after reactions with 
water in the atmosphere. However. natural acid inputs to the 
atmosphere may become important contributors. mainly H2S04 from 

oxydized (CH3)2S (dymethyl sulfide). No correlation between H+ and 

nss S042- or (S042-+N03-)nss was found in the acid rainwater 

samples. while a positive correlation between (H+Ca2+)nss and S042-
nss was found. The latter is due to neutralization interaction between 
carbonate minerals (mainly CaC03) and H2S04' This indicates that the 
following reactions dictate the pH values: 

CaC03 + H2S04 H Ca2+ + S042- + H20 + C02 

H2S04 H 2H+ + S042-

The implication of the above is that the main effect on the pH is not a 
local anthropogenic source. but the regional load of neutralizing dust. 

The regional pH values of contemporaneous rains demonstrate two 
main processes: (a) rain events having similar pH values (in the range 
of 4.5-8) from remote sources; (b) events with higher pH values in the 
southward lying region. caused by carbonate input. 
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muscovite. This leads. among other effects.to a depletion of K in the 
micas. 

Based on these chemical and Mossbauer results an opening of the K
AI system is expected. 

The petrographic examination shows that the processes of 
redistribution of the Fe-cation in and outside the mica lattice. and the 
development of kaolinite from micas occurs in the micas while they 
were already part of the sediment. Thus a post sedimentation 
resetting of the K-Ar clock in the micas is expected. 
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Chemical and mineralogical changes in mica 
from the lower Paleozoic sequence; southern 
Israel- implications for their geochronology 

Harlavan y.l.2, Steinitz G.2, Starinsky A.I 

1. Department of Geology, Hebrew University, Jerusalem 
2. Geological Survey, Jerusalem 

Micaceous bands occur in the lower Paleozoic sequence. southern 
Israel. The rock consists of fine grains of quartz and minor K-feldspar 
as well as micas (biotite and muscovite). The matrix consists of illite. 
kaolinite and Fe-oxides. 

Chemical and mineralogical changes detected in muscovite. biotite 
and kaolinite, have significant implications for the interpretation of 
the K-Ar radiometric system in the micas. 

Mossbauer spectroscopy of muscovite and biotite indicates that the 
Fe-cation occupies three different crystallographic sites. one of them 
external to the mica lattice. The Fe-cation at this site forms an 

independent mineral -tFeO(OH). This Fe-mineral. containing 30-
100% of the total Fe in the mica. is indicative to a process in which 
the Fe-cation was oxidized and removed from the mica lattice. 

Chemical micro-analysis of the micas was carried out on mica sheets, 
wherein each measurement represents a single flake. and in a few 
cases on clay grains. Calculation of the structural parameters from the 
chemical data shows that the compositions can be divided into three 
groups. The composition of each group is close to the ideal 
composition. The results are: 
Biotite - a wide range of compositions which diverge significantly 
from the ideal one. 
Muscovite - constant chemical composition which is close to ideal. 
Kaolinite - ideal compOSition. appears as an end member in mixing 
lines. 

The first two groups, biotite and muscovite. are typified by the 
occupation level of the octahedral and interlayer sites. The octahedral 
site in muscovite is occupied by 4 cations, while the occupation level 
in biotite is 4.8 instead of 6. which is the ideal value. The occupation 
of the interlayer site is bimodal - 2 in muscovite and 1.6 in biotite. 

The third group, kaolinite, is the end member on a AI versus K plot. 
The mixing lines among muscovite, biotite and kaolinite may be 
interperted as development of kaolinite at the expense of biotite and 
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and after the base Cretaceous unconformity. The first magmatic phase 
(135-120 Ma BP) was mostly intrusive. and the second (younger than 
120 Ma BP) was extrusive ("Ramon Basalt" in the Hatira Formation). A 
volcanic model in the Hatira Formation. like the bodies of the Ramon 
Basalt cant explain the anomalies. of Mount Govai and Hameishar area 
because it requires too high susceptibility. Younger magmatic bodies 
in the sedimentary section above Hatira Formation are unlikely. 
because they are too big to escape detection on the surface. All the 
possible models are below the unconformity surface. In Mount Govai 
the body penetrates Triassic rocks. but in Hameishar it is possible 
that the bodies penetrate only older rocks. If the age of the bodies is 
the end of Jurassic or Early Cretaceous. like the intrusions of 
Makhtesh Ramon. it further reinforce the assumption that the 
magmatic intrusive phase of that time strongly affected the 
lithosphere. and was connected to uplifting and heating. This phase 
was previously known from a few intrUSions and a system of dikes 
and sills. The present work shows that the volume known previuosly 
is only a small part. and maybe there are a few more acid bodies that 
cant be identified by magnetic methods (low susceptibility). 
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The aeromagnetic map of the central Negev and 
it's geological interpretation 

Gv1rtzman Z.l.2. BartovY.l, Garfunke1Z.2, Rotstein y.3 

1. Geological Survey of Israel, Jerusalem 
2. Department of Geology, Hebrew University. Jerusalem 
3. Institute for Petroleum Reserch and Geophysics, Holon 

Three anomalies stand out in the central Negev in the aeromagnetic 
map of Israel: one near Mount Govai. and two in Hameishar area. 
These anomalies are indirect evidence of subsurface magmatic bodies. 
A new aeromagnetic survey, covering 600 km2 including these 
anomalies, was conducted as part of the present study. This survey. 
carried out from a lower elevation, using modem equipment, was 
more detailed than the previous one. The new map prepared is 
Similar to the previous map, except for few hundred meters shift of 
the centers of the anomalies. 

The first stage of interpretation was the estimation of the depth. the 
geometry and the susceptibility of the causing bodies. Two models 
were tested: a cube and a vertical prism that continues to a depth of 
20 km. Apparently, the prism model is not possible. Thus, the 
magmatic bodies are not deeply rooted. The second stage was a check 
of a few geological models. It was found, that the shape of the bodies 
can be lenticular (laccolith, volcano) or drop-like (intrusion). In both 
cases. the bodies are much bigger than magmatic bodies known from 
outcrops in the central Negev. These magmatic bodies must have 
been intruded into the rocks of the Zenifim Formation (Precambrian), 
the Negev Group (Permian-Triassic), and the Ramon Group (Triass). 
The top may reach the base Creteceous unconformity surface or a few 
hundred meters below it. These bodies have high susceptibility which 
carachterize baSic rocks. The maximal effective susceptibility which 
can be related to the bodies was estimated according to the magnetic 
properties of magmatic rocks from the Ramon area (susceptibility. 
remnant magnetization intensity and Konigsberger ratio). 

In Mount Govai the effective magnetic direction found was: Dec.=3300 
Inc.==300 . and it can be explained according to the paleomagnetic 
record of the Lower Cretaceous. In Hameishar area the effective 
direction found was: Dec.=OO Inc.=650. Such a high inclination cant be 
explained by the paleomagnetic record known in Israel after the 
Triassic, unless it is reversely magnetized. 

The magmatic features known from previous studies of central Negev. 
are related to two different magmatic phases. which took place before 
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Do Water and Dissolved Anions 
Together in Groundwater Systems ? 

Flow 

Gvirtzman H. 

Institute of Earth Sciences. Hebrew University. Jerusalem 

Anions that do not chemically react in a groundwater flow system are 
often. but perhaps mistakenly. used as tracers. Analyses and 
numerical modeling of field data of tritium. chloride and sulfate 
concentration profiles. collected beneath irrigated land in the Israeli 
coastal plain along 27.5 m thick. unsaturated. clay-loam sediment 
profile. showed that anions travelled at apprOximately twice the 
velocity of tritium. This is consistent with the anion exclUSion 
phenomenon. 

Numerical flow simulations have shown that tritium behavior was 
consistent with the advective-diffusive transport model. However. 
simulations of the chloride and sulfate concentration data 
unexpectedly indicated that the value of dispersion coefficients 
associated with anion transport were beyond the realm of values for 
molecular diffusion in the porous media. and were about 30 times the 
value associated with tritium transport. 

The enhanced attenuation of the anion concentration profiles 
indicates the creation of restricted active pore networks and 
immobile zones induced by anion exclusion as illustrated in the 
Figure. Two alternative models match the data by accounting for 
porous regions that are either partially or completely blocked during 
anion exclUSion. 

A. Tritium transport B. Anion transport 

Aqueous phase Immobile pocket 

~ Advection ~ Di~usional exchange with immobile pockets 
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Monsoonal rainfall in the Sinai desert during 
Late Quaternary times: evidence from 
fluorescent bands in fossil corals 

....1 .... _ 1 2 2 
GYUIo<HUBD G .• Klein R. .1.018 Y. 

1. Geological Survey of Israel, Jerusalem 
2. Department of ZOOlogy. Tel Aviv University. Ramat Aviv 

In the Red Sea, living colonies of the genus Porites deposit low-density skeletal 
bands during summer and high-density bands during winter. Additionally. 
yellow-green fluorescence can sometimes be seen in these massive corals. 
imparted to them by the incorporation of humiC material carried by coastal 
runoff. Annual banding of fluorecsent sequences in living scleractinian corals 
has proved to be useful in the study of terrestrial runoff in the near-shore 
environments. We report the finding of similar yellow-green fluorescent bands 
in fossil Porites from Late Quaternary reef terraces in southern Sinai. dated as 
of stages 9. 7. and 5e. These fluorescent bands are absent from living porites in 
nearby fringing reefs. The periodic sequences of fluorescing humics were found 
to be superimposed on the low-density sub-bands of the fossil corals. We 
interpret our observation as eVidence that. during the reef forming peaks of 
stages 9. 7. and 5e. the climate of Sinai was wetter than the extreme desert 
condition now prevailing. with a possible summer monsoonal rainfall regime. 
During the Late Holocene. desert condition prevailed. This interpretation 
supports models that show linkage between interglacial intervals. orbital 
insolation and monsoonal rainfall over southern Asia and Africa. 
Consequently. the desertification of the Arabia-Sahara belt probably prevailed 
during glacial times. or maybe, only as late as Holocene times. 
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FORl1AT10N /\EMBER UNIT DETAILS AND REMARKS K-Ar DEPTH 
AGE M 

2558 
NIRIM UPPER Dolomites, liDestones 
mu 217 D 

- 2715 
EARLY JURASSIC (Pliensbachian) LOWER Dolomites and limestones containinl 
platform carbonates 117 I fossils of the local Orbitopsella one, 

including O. fraecursor l"Domerlan"=Late 
PI iensbachTan . 

2692 
A About 25 flows of olivine-basalt 

UPPER 485 II alternating with thin beds of red 
1905 II ~aleOSolSj pedogenetic Dicrofabrics at 

106 I. Tvo K-Ar ages found at 3022 m. 
- 3377 

Basa I tic lava B Biack and red shales, alternating with 
flowsj 40 II coal beds; paleosols; pedo§enetic 198±3 
paleosols microfabrics at 3378 and 3 92 D. 

ASHER VOLCANICS and red sha I es; - 3417 
2499 II pa I agonlt i zed C Basaltic pyroclastics, lIainly scoria, 

pyroclastics; 788 II stronely palagonitizedj alydaloidal basalt 
diabase and albitlzed; diabase and picrite basalt; 
licrogabro paleosolsj pedogenetic aicrofabrics at 

EARLY JURASSIC 4198 II. One K-Ar age found at 3453 a and 2 
basaltic lava at 3774 II. 
f1olls; 4205 
minor microgabro 0 20-30 flows of basalt, albitized; 
intrusionsj 592 D alternating with thin beds of red 
Quartz paleosols; intrusions of microgabro. 
keratorhyre 4797 
Intrus on; MIDDLE Quartz keratophyre; albitized scorlaj 157±8j 
raleosols and 338 81 licrogabroj K-Ar ages: 5 data points with 
ntercalated Quartz a range of ages; 5 data colnts with an 152±15 

sedillents. keratophyre isochron a~e. The whole Od{ is to 
(app. 92' interprete as a younger In rusion. 165±S 
ignous rocks 5135 
and 8S LOIIER A Dark shales; streacks of liaestone, 
sedillents) 256 II 145 II probably terrestrial. "post Domer Ian" 

Basalts, palynollorphs in shale. 
albitizedj 
rrobabl y - 5280 
errestrlal B Olivine-basalt, partly albitized. 

sediments 111 I 
5391 

SHEFATYIH Carbonates containing about 10 sills of 146.7 
1165t I UPPER basalt, totalinf 229 It whose Individual ±3.0 

904 D thickness vary rOD 6 0 55 I. Three data to 
LATE TRIASSIC (Norian), lostly points of K-Ar ages. 151. 8 
reef t~~e, platfor. carbonates. ±3.2 
(afP• 'carbonates and 25' 6295 

. in rusions of basaltic and Carbonates containing about 4 sills of 
licrogabro sills) LOWER licrogabro, totaling 581, whose individual 

261tll thickness vary from 9 to 25m. Two data 123±3 
points of K-Ar ages, forling an isochron. 

6556 
Total depth a borehole (TO) 

From: Gvirtzman, Klang and Rotstein (in press). Coapilled from data of Conway, 1962j Cous.iner, 
1962; Derin, Lipson, and Gerry, 1982; Dvorkin and Kohn, 1966, 1969; Gvirzlan and Steinitz, 1983; 
Klang and Gvirtzlan, 1965; Lang and Steinitz, 1987, 1989; Sherlan, 1981, 1983; Steinitz, Gvirtzman 
and Lang, 1963j Wieder, Singer and Gvirtzlan 1989, 1990. The depths were adjusted to the electric 
log and are referred to as logger's depth. 
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Updated interpretation of the Asher Volcanics 
type section in the Atlit 1 borehole 

Gvirtzman G. 

Geological Survey of Israel, Jerusalem 

From the table bellow, as well as from regional considerations, the 
following sequence of events is deduced: 
C I)Late Triassic deposition of platform carbonates (up to Norian and 
probably to Rhaetian, ca 210 Ma BP). (2)Erosion, truncation, 
unconformity, lacuna of ca 15 Ma. (3)Rifting and sreading of the 
Neotethys, subsidence of a passive margin, intenssive extrusion of the 
Asher Volcanics, cycles of lava flows and pyroclastics, togethter with 
pedogenesis, flora and coal (Pliensbachian. within ca 200-190 Ma BP). 
(4) Deposition of platform carbonates since Early Jurassic 
(Pliensbachian, ca 190 Ma BP) up to Late Jurassic. (5)Jurassic 
lithospheric heating, associated with intrusions of: (a)quartz 
keratophyr together with low-grade metamorphism into the Asher 
Volcanics (ca 165-152 Ma BP); and (b) basalts and microgabro into the 
Asher Volcanics and into the Triassic rocks (ca 152-147 Ma BP). 
(6)Repeated Early Cretaceous heating. associated with:(a) extrusion of 
the Tayassir VolcaniCS (Berriassian to Valanginian. 145-135 Ma BP): 
(b) intrusions of microgabro into the Triassic rocks in Atlit and into 
Jurassic rocks in northern Israel. Lebanon and Hermon (probably 
Barremian, ca 125 Ma BP); and (c)volcanism in Hermon (Aptian. ca 
120-115 Ma BP). 
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NEW POSSIBILITIES FOR 
ELECTRIC PROSPECTING 

Gurevich Y. 

Kidotech ltd. 15 Bizaron st., Tel Aviv 

Annual Meeting. 1002 

BOREHOLE 

It is known that the main obstacle in applyoing successfully borehole 
electric method for mineral prospecting is the electrical 
inhomogeneous nature of the host media where the mineral body is 
located. 
A new method for studying an electriC conductivity and geomtrical 
parameters of geological mineral bodies penetrated by a borehole has 
been proposed and tested on computer simulated examples. 
Important advantage of the method as compared with others 
currently in use. is a greater immunity to the disturbances of the 
electrical inhomogenous hos media. This is achieved by predefined 
positioning of electrodes relative to the mineral body under 
investigation and processing of measurement data applying the 
proposed algorithm. 

The method may be applied in different existing common geophysical 
techniques: 

for electrical well logging in order to define bed boundaries 
and determination of bed thickness: 
in lateral electrical sounding for determination of the 
resistivity of the uninvaded zone of a stratum and estimation of 
its size; 
to correlate between different layers intersected by several 
boreholes; 
in the mise-a-Ia-masse method for detecting the dimensoin of 
the mineral body. its depth and positioning. 

The method can be applied successfully in cases wher there is a clear 
contrast between the resistivity of host rocks compared to the 
mineral body. Therefore it can be applied in prospecting to coal. oU or 
gas where their resistivity is higher than the host rock. or in 
prospecting to non-ferrous metal ores. gold ores & water where the 
resistivity is much lower. 
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Ar-Ar results of DT-25. "Red Olive" from Arad 
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Ar-Ar ages of The Hatrurim Formation - first 
results 

GurD.I.2, Starlnsky A.I, Steinitz G.2, Kolodnyy.I 

1. Department of Geology, Institute of Earth sciences, The Hebrew 
University, Jerushlem 

2. Geological survey of Israel, Jerusalem 

Whole rocks and separated fractions from The Hatrurim Formation in 
Arad and Ma'ale Edomim were dated by the Ar-Ar method. The dated 
rocks are of two kinds: 1. feldspar-rich rock ("Red Olive") from Arad. 
K-bearing minerals in it are Ca- K- feldspars and Ca-. K-& Na- zeolites. 
This rock was formed at tempratures above 5000C. 2. gehlenite rocks 
from Arad and Ma'ale Edomim. K-bearing minerals in it are : 
gehlenite, nagelschmidtite and wilkeite. This rock was formed at 
tempratures above 7000C. 

Ar-Ar single step results: Model ages of two "Red Olive" rocks from 
Arad are: 3.4±0.2 and 4.9±0.3 rna. Model ages of two gehlenite rocks 
from Ma'ale Edomim are: 24.9±4.B and 17.9±2.2 rna. 

Ar-Ar stepwise heating results indicate two age groups. The first is of 
2.4-3 rna, calculated from extraction steps between 5000e to 7000-
7500C. The second group is of older ages. 8-17 rna, calculated from 
steps between 800-8500e to 1000-11000e. Between the two age 
groups th~re is no clear division but a gradation. 

The first age group falls on an isochron which is similar to the plateau 
age and its 40Ar/36Ar initial value is close to atmospheriC. The second 
age group does not define an isochron. probably due to inherited Ar. 

Ar-Ar ages of "Red Olive" from Arad. in million years 

Sample no. %K Plateau age I sochron age K/Ar age 

DT-12D 4.1 2.42i O.15 2.60i 1.BO 1.6atO.05 
DT-25 l.9 2.B5±0.lB 3.05i O.59 2.7G±0.27 
DT-39 2.8 2.96±0.30 2.29i l.OB 3.06±0.33 
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Hydrogeology of Empire, Soda-Lake and 
Stillwater geothermal projects, Nevada, U .. S.A. 

GreitzerY. 

Consalting geologist, Ormat Turbins Ltd, Yavne 

Empire. Soda-Lake and Stillwater Geothermal Power Plants were 
constracted by Ormat Energy System Inc.. for production of electrical 
power of 3MW. 13MW. 17MW. respectively. Each of the projects 
comprising few Ormat Energy Converter (OEC) modular units. each 
having a capacity of 1.2MW. 

The depth of the gethermal reservoirs within those projects is 
ranging from 200 ft to few thousand ft. and each of them contains few 
production wells and few injection wells. 
All of the projects are located within vallies wich were formed by the 
basin and range structure comprising a large section of Nevada. near 
the Walker Lane strike slip. 

The geothermal water are ascending through fracturs. some of which 
has altered the soft lake sediments and tuffs into hard . silicious rock. 
which provide the permeability needed for production. 

The capacity of the geothermal production water wells wich are 
pumped into the power plants is ranging mainly from 800 -2000 gpm 
(200 -500 cu.m/h) per well. having water temperature of 230 -370 F 
(110 -190 C) and water salinity ranging mainly between 3000 - 6000 
ppm Total Dissolved Solids. 
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Low Frequency Spectral Discrimination 
Between Quarry Blasts and Earthquakes 
Recorded at Local Distances 

Gitterman y.l, van Eck T2 

1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon 
2. Faculty of Earth Sciences, University of Utrecht, The Netherlands 

Spectral analysis of quarry blasts and microearthquakes recorded at 
local distances (from 5 to 200 km) by stations of the Israel 
Seismograph Station Network (ISSN) revealed spectral 
characteristics in the low frequency range (less than 12.5 Hz) that can 
be used for. event identification on a routine baSis. In northern Israel 
quarry blasts and microearthquakes occur in a tectonically 
complicated region. Therefore, correct event identification, 
preferably based on a simple method that can be applied on a routine 
basis, is essential for accurate and detailed seismotectonic studies. 
Most quarry blasts in northern Israel are ripple-fired, open pit blasts: 
consequently we chose an event discrimination method based on the 
recognition of ripple- firing patterns in the signal. A simple model for 
ripple-firing parameters, based on the interference theory of linear 
systems and including random effects, predicts spectral minima at 
low frequencies and apprOximately the same frequencies for all 
seismic phases. We compared the spectra of complete seismogram 
signals of 52 events recorded by the ISSN at different distances and 
azimuths. including both microearthquakes and quarry blasts in a 
selected region of northern Israel. Consistent spectral modulation was 
found in a band from about 2 to 8 Hz for almost all reliably identified. 
i.e. reported. quarry blasts with time delays of 20 to 40 msec. The 
spectral minima frequencies correspond to those predicted by the 
theory. 

Earthquake seismograms in the data set do not. as expected. show a 
comparable spectral modulation. One common feature of all 
(micro)earthquake spectra seems to be that they contain more high 
frequency energy as compared with the spectra of quarry blasts. 
Comparison of spectral ratios of low to high frequency energy shows 
that this fact may also be used as supporting evidence for 
discrimination between earthquakes and quarry blasts. 
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Analysis of the Spectral Modulation and 
Discrimination of Underwater Explosions off the 
Coast of Israel 

Gitterman Y., Shapira A. 

The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Bolon 

A spectral analysis of events having epicenters located in the sea off 
the coast of Israel and recorded by the Israel Seismograph Station 
Network (ISSN) is performed. The analysis demonstrates distinct 
spectral modulations of all wavetrains in the low frequency range (less 
than 10 Hz). Apparently. the same shape of modulation repeats at 
different stations for the same event. The spectrum consists of seveal 
equidistantly located minima and maxima. It is interpreted as the 
consequence of either wave reverberation or bubbling. or probably 
both. The reverberation is caused by multiple reflectons of seiSmic 
waves between the water layer boundaries and the bubbling 
phenomenon is explained being the result of the oscillation of the 
volume of gas produced during the underwater explosion. 

This study is concentrated on the investigation of the two phenomena 
which are displayed on the seismograms recorded in Israel. 
Consequently. it will be used to assist in discriminating between 
underwater explosions and earthquakes occurring off the coast of 
Israel. An additional application of this study is associated with 
improved interpretation of on-sea refraction investigations which use 
underwater explosions. 
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Source 
Salitei Hagiborim 
English translation AV. 
Authorized Fr. version 
Lebsca - France Bib.Dic. 
Konig Germ. translation 
Revised version to Eng. 
Encycl. Britanica 
Lexicon of the Bible 

Date 
16th Century 
17th Century-l611 
18th Century 
19th Century 
19th Century 
End of 19th Cent. 
20th Century 
20th Century 
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Reference to stone color 
Green - yellow 
Topas - yellow-gold 
Topaz 
Topaz - Peridot - green 
Topaz - Sanscrftic - yellow 
Chrisolite - green 
Chrisolit - green 
Zmaragodus - green 
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On the identification of the Biblical Piteda Stone 

GinzburgD. 

Geological Smvey of Israel, Jerusalem 

The Piteda Stone is a gem used as one of the breastplate stones 
(Exodus. 28: 17) and is also mentioned in this sense in Ezekiel 
(28: 13). It was allocated as a symbol to the bribe of Simeon. "Simeon" 
his stone is Piteda and the color of his flag. is green ... " (Mid rash 
Rabbe to Numbers 2:7) because "the face of Zimri the son of Salu 
(Numbers 25. 14) a prince of a chief house among the Simeonites 
became green at the sight of Midianitish women. (Rabbi Bahya to 
Exodus. 28: 15). 

Piteda is translated to Aramaic "Yarkan" as green. In most translations 
and commentaries of the Bible the stone is considered as "Topazion" 
or "Topas". Pliny - conSidered the stone as "Topaxion" a green stone -
Pridot or chrysolite belonging to Orlivin group. Pliny gave the name 
after the palce it was found. "Topazius Insula" on the Red Sea. Maybe 
the location is 55 kIn east of Ras Bnas on the Egyptian shore of the 
Red Sea. There are "Chrysolites" in green-yellow color. There are 
some others who locate the palce on the Toparian Island which is the 
st. John lsI. The latest commentaries of the Bible from the 20th Cent. 
thought also that the Piteda is Peridot-chrysolite. 

In the old Sans critic language "Pitsam" means yellow stone. "Pas" 
means "gold". So the stone is some yellow gold color stone. Strabo 
describes Piteda as - Topas in glimmer gold color. Rabbi Bahya 
describes the Piteda as a very green glimmering stone. This stone 
caused to cool the body and was located in the "Land of Kosh". The 
people there are warm tempered and full with incest. As it is written 
in Job 28: 19 "The Topaz of Ethiopia". Piteda is a green-yellow-golden 
"Topaz". known of Gebel Sabra near Assouan - Egypt. 

SoW'Ce 
Septuagint 
Pliny 
Strabo 
Onkelos (Exodus) 
Josephus 
Vulgata 
Midrash Rabba (Exodus) 
Midrash Rabba (Numbers) 
Yerusalmi Targum 
Saadiah Gaon 
Rabbi Bahya 

Date 
285-245 B.C.E. 
1st Century 
1st Century 
1st-2nd Century 
38--100 
4th-5th 
5th-6th Century 
5th-6th Century 
7th Century 
9th Century 
14th Century 
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Topazion 
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Green stone 
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Zemarad-green 
Green 
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Pleistocene units. 

The geomorphological relations in the catchment area of Nahal Hiyyori 
reflect four main stages in the development of its drainage system:· 

l. Development of extensive low-relief landscape during a stable· 
period and deposition of the high conglomerates by northwestward 
flowing streams (which transported local pebbles only). 

2. Incision of at least 70 m in the high surface by eastward flowing 
streams, probably draining to the Arava Valley. 

3. A regional change in the landscape. which led to the development 
of a westward flowing drainage system originating in the eastern side 
ot the Arava Valley. Clasts transported in this system compose the 
lower conglomerate of Nahal Hiyyon. 

4. Incision of the lower conglomerate by eastward flowing streams 
which formed the present drainage network. 

The frequent reversals of the flow direction in the drainage area of 
Nahal Hiyyon. reflect the main stages in the subsidence of the central 
Arava Valley since the Pliocene. It is suggested that during part of this 
period the central Arava Valley was not a deep inland erosion base
level. and streams which drained the Edom Mountains flowed 
westward across the Arava Valley toward the southern Negev. 
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Reversal in the Flow Directions of Nahal Hiyyon 
during the Deposition of the Arava 
Conglomerate 
GlDatB. 

Geological Survey of Israel, Jerusalem 

Nahal Hiyyon drains an area of about 1.000 sq.km of the southern 
Negev, in which rock units of the Judea and Mount Scopus groups are 
widely exposed. Its main flow direction is northward towards the 
Dead Sea. 

Two groups of surfaces capped by alluvial sediments are found in the 
Hiyyon basin: the higher surface is preserved between the western 
margins of Uvda Valley in the east and Zuke Zihor in the north. It is 
covered by a conglomerate located 50-70 m above the present 
stream-channels, which consists of clasts derived only from rock
units exposed in the present drainage area of Nahal Hiyyon. 

The lower surface is preserved in a belt some 20 km wide, extending 
between the confluence of the Zenifim, Girzi and Hiyyon streams in 
the west and the Arava road in the easL It is capped by a 
conglomerate up to 32 m thick, whose base is near the level of the 
present stream channels. This conglomerate is composed of clasts 
from a great variety of source rocks, such as: pebbles and boulders 
derived from magmatic rocks (mainly granite, rhyolite and basalt), 
clasts of sandstone cemented by iron ore, rounded chert pebbles 
(imported chert) typical of the upper part of the Miocene Hazeva 
Formation, rounded limestone pebbles, rounded quartzite pebbles and 
angular boulders derived from the Mishash chert. The matrix of the 
conglomerate is fine sand and silt. The conglomerate contains 
sandstone units up to 8 m thick. 

The clast-imbrication, which characterizes the conglomerate 
throughout from the margins of the Arava valley to its westernmost 
exposure, indicates that it was deposited in westward flowing 
streams. This flow direction is also evident from the cross-bedded 
structures in the sandstone units. 

This paleoflow direction is in accord with the assemblage of the clasts 
which represent rocks widely exposed along the high cliffs of the 
Edom Mountains, bounding the Arava Valley in the east. 

Both conglomerates described above (the upper and the lower), are 
included in the Arava Conglomerate, and considered as Pliocene-Early 
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On the occurrence of the· Eocene Mor 
Formation in N. Hemar, Dead Sea basin 

GUat A.I, Bl8.un M.2 

1. Geological Survey of Israel, Jerusalem 
2. Geoprospect 1986 Jerusalem Ltd. 

Rocks of Early Eocene age were found in the Dead Sea basin. west of 
Mishor 'Ammi'az, in the lowest part of N. Hemar. They occur in the N. 
Hemar thalweg (coord. 1823/0593) along the E-W trending lower 
part of the Har Hemar flexure, which is the southern limit of the Har 
Hemar block. Both have no continuation to the west and are disturbed 
by a complicated net of poly-planed E-W strike-slips, and two-three 
N-S normal faults. 

The partly dolomitized chalky. 20 m thick Eocene sequence, dipping 
40 -60 southward, represents the top of this flexure. It overlies due to 
faulting the Maastrichtian-Paleocene Ghareb and Taqiye formations 
exposed in the thalweg and nearby. It· consists mostly of hard white 
chalk, often siliCified, with chert concretions and lenses. 
characteristic of the Mor Formation. Its middle and especially its 
upper part are strongly dolomitized. An Early Eocene age is indicated 
(as determined by L. Grossowicz and R. Siman-Tov) by foraminifers. 
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Differentiation and identification of carbonate 
rocks with imaging Spectrometer Systems 
(GER) in the Judean Desert/Israel 

Geerken R.1, Beyth M.2, Kaufmann H.1 

1 Institute fur Photogr&mmetrie und Femerkundung 
2 Geological Survey of Israel 

During July 1989. an aerial survey was performed using the 63-
channel aircraft scanner of the Geophysical Research Company (GER) 
within the framework of a European Community project. The GER 
scanner acquired data at three test sites in Israel: Judean Desert. 
Southern Dead Sea and Makhtesh Ramon. 

As a test of the resolving power of the especially high resolution 
sensor)GER) data was acquired for the Judean Desert with a view of 
testing the possibility of differentiating between various carbonate 
series (limestonejdolomitejdolomite-limestone interlayering). The 
differentiation is based on detecting suitable band combinations. 
taking into account the spectral characteristics of the carbonate 
minerals and of those minerals whose absorption bands are located at 
identical wavelengths. 

The carbonates are a mineral group which exhibit a well developed 
absorption band in the mineral-diagnostic SWR range (short wave 
infrared). detectable by satellite- or airborne sensor systems. This 
should allow a good differentiation and identification of the carbonate 
rocks as a group. However. the position of absorption bands of 
different carbonate minerals vary by several nanometers; a range 
which is below the spectral resolution of available imaging 
spectrometers. and thus making differentiation difficult between 
various carbonate rocks e.g .. between dolomite and limestone. The 
shift of band pOSition is continuous and is dependent on the cation 
content in the course of the band shift. the carbonate bands adopt 
band positions that are diagnostic for minerals like chlorite or the 
amphiboles. making a mineral identification difficult. 

Apart from pure differentiation of carbonate rocks, the value of the 
spectral features were tested for lithological identification and 
applicability in automated evaluation routines. 
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bearing upon their genesis (see additional abstract). 

SAMPLES FROM HATRURIM FORMATION: Some minerals from this 
formation are luminescent with different colours. The most probable 
minerals are anhydrite. barite. calcite. fluorapatite. francolite. meta
tyuyamunite. opal. quartz, wollastonite and zircon. 

Fig.: Luminescence spectra of: 8. Francolite from the Negev; b. Halite 

from the Dead Sea. 
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Investigation of Israel Minerals and Rocks by 
Photoluminescence 

Gaft M., Shoval S., Kirsh Y. 

Geological and physics groups; The Open UnivelSity of Israel, Ramat
Aviv 

Systematic investigation of the luminescence of minerals and rocks 
from Israel is done using IN sources of excitation. Preliminary 
examination of the samples is made under excitation of IN mineral 
lamp. The luminescence and excitation spectra of the samples are 
investigated by luminescence spectrometer under room and liquid 
nitrogen temperatures. 

The research allows to reveal various types of luminescence in Israel 
minerals and rocks. which may be useful for fundamental as well as 
practical applications. namely for the discovering and interpretation 
of luminescence centers (LC) nature. and in the fields of genetic and 
technological mineralogy. 

The study is focused now on the luminescent properties of the 
following minerals and rocks: 

NEGEV PHOSPHORITES: The luminescent mineral is francolite which is 
characterized by yellow-green luminescence. The spectral properties 
of it allowed to connect the LC with rare-earth elements Ce3+. Eu2+. 
and (V04)3-groups (Fig. a). According to our results it is possible to 
use luminescent sorting to separate lumps rich with francolite from 
the barren ones. 

DEAD SEA AND MOUm SEDOM SALTS: Halite from those places often 
has bright red luminescence. The spectral properties of it allowed to 
connect the LC with Mn2 + impurity (Fig. b). This property may be 
used to make an express assessment of halite concentrations in 
mixtures with potaSSium minerals and possibly to separate it by 
luminescent sorting. 

MISHASH FORMATION CHERTS: Certain cherts from this formation has 
bright green luminescence under short wave excitation of IN mineral 
lamp. The same samples show yellow luminescence under long wave 
excitation. Typical structure of the green luminescence bands allows 
to connect the LC with U022+. It's appearance in mishash cherts has 
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Holocene climtic changes reconstructed from 
the Mount Sedam karst system 

Fnlmkin A.I, carmi 1.2, Magarltz M.2, Zak 1.3 

1. Israel cave Research Center, Ofra 
2. Department of environmental Sciences and Energy Research, 

Weizmann Institute of Science, Rehovot 
3. Department of Geology, Hebrew University, Jerusalem 

Mount Sedom is a salt diapir, on the southwestern shore of the Dead 
Sea, which has been rising above the local base level throughout the 
Holocene. Karst development within the salt body has kept pace with 
the rising, forming sub-horizontal cave passages with vertical shafts. 

Wood fragments found embedded in flood sediments that were 
deposited in the cave passages yielded I4C ages ranging from ca. 7100 
to 200 YBP. A paleoclimatic sequence was constructed, based on 
parameters that include: relative abundance of plant types or floral 
communities, the elevations of the corresponding cave passages and 
the ratio of their width to present passage width. The results were 
correlated to the Holocene sedimentary sequence of the Dead Sea 
Basin, and other features associated with shifting lake levels. Moister 
climatic stages are indicated by relatively abundant wood remains, by 
wide cave passages and by elevated outlets, indicating high Dead Sea 
level. Arid periods are marked by a scarcity of wood remains, by 
narrow cave passages and by low-level outlets. 

The Holocene sequence of Mount Sedom was subdivided into ten 
climatic stages, fluctuating between conditions that are somewhat 
drier, up to considerably moister than those of today. The Dead Sea 
Level dropped from ca. -300 MSL during the early moist periods to 
- 400 MSL or lower during the subsequent arid periods. The moistest 
period during the last 6500 years was about 4300 years ago. 
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High Resolution Seismic Survey in Eilat 

FreJslander U .1, Rotstein y.I, Bartov y.2 

1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon 
2. Geological Swvey of Israel, Jerusalem 

A new high resolution seismic survey was carried out in the town of 
Eilat and environs. The survey was designed to maximize the data 
quality in the uppermost several hundred meters. It is complementary 
to an older survey which was carried out as part of oil exploration 
work in the area. The present survey includes four lines 
perpendicular to the rift, of which one extends from the border with 
Jordan at the center. to the igneous rocks on its western flank. Two 
other lines extend along the rift axiS. one at the center of the rift and 
the other on its western flank, through the town of Eilat. The new 
lines give detailed information on the recent faulting in the area and. 
in particular. show the location and characteristics of the main fault. 
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Table 1 
Urban soil lead (PbS) concentrations 

(all values in ug/ g) 
City No. of Max. Min. Mean Median Geometric 

Samples Mean 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tel Aviv 60 1394 0 177 55 62 
Haifa 95 1581 4 139 28 46 
Ashdod 135 100 0 9 6 6 
Be'ersheva 29 530 3 76 28 26 
Jerusalem 78 1075 6 145 66 71 

Notes: 
1. Haifa: Samples are not distributed log normally. 
(2) Ashdod: Most samples taken outside town centre. 

The geometric mean (GM) concentration of Pb of the soils sampled 
was found to be 24 ppm and the GM of the organiC matter content 
was 1.1%. 
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The distribution of anthropogenic lead in Israel 
soDs 

FonerBA 

Geological Survey of Israel, Jerusalem 

The main source of lead pollution in Israel is from the use of leaded 
petrol in motor vehicles. Until 1987 the maximum allowable 
concentration of 
Pb in petrol was 0.42 g/litre and calculations show that some 420 
tonnes 
per annum of Pb were directly emitted to the atmosphere from this 
source. Part of the emitted lead is deposited near the road sides and 
part is dispersed in the air and may be deposited later. Because of the 
possible toxic effects of Pb, especially on infants, Pb concentrations in 
soil are of some importance. In January 1988 the maximum allowable 
concentration of Pb in petrol was reduced to 0.30 g/litre and in 1990 
it was again reduced to 0.15 g/litre. This paper reports on a survey of 
some 700 soils sampled in various parts of Israel between 1980 and 
1984. Most of the samples were taken in areas of heavy traffic. A few 
heavily polluted sites were also sampled in 1991 and changes in 
pollution levels will be discussed. 

In general, lead contents of Israel soils are low compared to those 
found in other countries with heavy motor traffic. In most cases the 
Pb content of the soil (at a given traffic density) is dependent only on 
the organiC matter content;. the clay content is (surprisingly) 
unimportant. 
Thus, on sandy soils with traffic densities of >60,000 cars/day, Pb 
contents can be as low as 24 ppm. 
Soil Pb content decreases exponentially both with distance from the 
highway (source) and with depth. There appears to be a gradual build 
up of Pb in "in situ" soil samples over the years. Samples taken at 
variOUS depths in 1983 and 1984 show an apprOximately 200/0 
increase in Pb contents - in spite of the presumed washing by winter 
rains. On the other hand, heavily worked urban flower beds showed no 
signs of a systematic increase over three or four years. Table 1 shows 
some urban lead levels: 
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A New Bouguer Gravity Map of Israel 

Folkman y), Ginzburg A.2, Rotstein y.3, Rybakov M.3 

1. Isramco Ltd., Tel-Aviv 
2. Department of Geophysics. Tel-Aviv University, RaIna Aviv 
3. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Bolon 

The gravity map of Israel and adjacent areas is exhibited for the first 
time. The map. to a scale of 1:400,000. is scheduled for publication in 
1992. It is based on data which has been acquired by the Institute for 
Petroleum Research and Geophysics over the past 30 years, but was 
released for publication only now. In addition. the map is based on 
several surveys in the eastern Mediterranean, a new survey carried out 
by Tel-Aviv University in the Dead Sea and Lake Kinneret and on data 
from an international data base. All the land measurements from Israel 
are corrected for topographic effects. The more recent data was 
corrected by standard methods while the older data was corrected by 
computer using the Digital Terrain Map develped at the Israel 
Geological Survey. The gravity map clearly demonstrates the major 
crustal and morpho tectonic elements and facilitates estimation of the 
character and thickness of sediments. 
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New Iridium Results from the KIT Section at 
Makhtesh HaGadol 

Flexer A.I, Rocchla R.2, Rosenfeld3 A., Abnogl Labln A. 3, 
Dvorachek M.I, Bcmlgstein A. 4 . 

1 Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv 
University, RamatAvlv 

2. Centre des Falbles Radloactlvltes, Laboratolre Mixte CEA.-CNRS, 
FIance 

3. Geological Swvey of Israel, Jerusalem 
4. Mlnlstry of Energy and Infrastructure 

The Cretaceous/Tertiary succession at Makhtesh HaGadol (Rosenfeld 
et al.. 1989) was resampled in dense sampling. These samples. 
especially in the distance of 1 m above and below the boundary. were 
checked for Iridium and microfossils. The results of the planktic 
foraminifera show a nearly continuous. but condensed section with 
bioturbation in the boundary layers. The Iridium results show a peak 
of 800 ppt Ir at the boundary itself in three sets of samples. 

Rosenfeld. A et al.. 1989. First report on Cretaceous/Tertiary 
boundary section at Makhtesh Gadol. southern Israel. N. Jb. Geol. 
Palaeont. Mh. H.8: 474-488. 
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Evolution of the Ramat Yotam Caldera 

Eya1 M.l, Peltz S.2 

1. Department of Geology and Mineralogy. Ben Gurion University. 
BeerSheva. 

2. Geological Survey of Israel. Jerusalem 

Ramat Yotam Caldera (RYC) comprises Late Precambrian (548 Ma) 
silicic volcanics, mainly ignimbrites, eroded to the level of the country 
rocks (Taba gneiss, Elat granite). It is located 2km west of Elat in the 
southern part of Yotam Plain. The Mahtzevot Fault, part of the Elat 
Shear Zone of the Arava Rift, displaces the eastern part of the caldera 
about 6km northward. The area of the caldera preserved in the Ramat 
Yotam Plain is about Ix2km. Only the southern boundary is well 
exposed, and it reveals the contact between the collapsed volcanics 
and the Taba gneiss. 
Three lithostratigraphic units constituting the Ramat Yotam 
Formation, of the Katharina Group, are distinguished. From oldest to 
youngest these are: Shelomo Member (ST): Yotam Member (YT) and 
Mahtzevot Member (MT). Each member exhibits distinctive 
microtextural and field relationship features. 

The following stages are recognized in the eruptive history of the RYC. 
1. The building of the Ramat Yotam Volcano with deposition of the 
ST and YT. The main lithologic characteristic is a sequential 
accumulation of rhyolitic and rhyodacitic pyroclastic flow and fall tuffs. 

2. Collapse and caldera formation. The arcuate fault plain along the 
southern border of the RYC, associated with vents demonstrates a 
multiple collapse of ST and YT against the Taba gneiss country rock. 

3. Erosion of the Ramat Yotam Caldera. At this stage most of the 
volcanics were eroded to the level of the basement, and only small 
remnants of the ST remained. 

4. Postcaldera volcanism. Eruption of MT from extra-caldera vents 
with tongues capping the caldera border and the YT in the caldera. 

5. Intrusion of NNE-SSW trending dikes mainly of rhyolitic 
composition. 

Syn and postcaldera fumarolicjhydrothermal activity occurred in 
aSSOCiation with vents, ring faults and dikes. The main products are 
highly altered tuffs to limonite, montmorillonite. and kaolinite with 
small veins of quartz and calcite. The alteration products exhibit 
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Phytoplankton in Upper Cretaceous organic
rich carbonates ("oil shale") in Israel 
indicators of paleoproductivity: preliminary 
results 
Eshet Y., Almogi-Labin A., Bein A. 

The Geological Survey of Israel, Jerusalem 

Dinoflagellates. nannoplankton and diatoms are the major primary 
producers in the ocean. whereas foraminifera are among the first
order consumers. These organisms represent the lower trophic levels 
and constitute most of the biomass in t.he oceans. Being strongly 
influenced by the environment. they are good ecological indicators. 

Planktonic foraminifera from Upper Cretaceous organic-rich 
carbonate ("oil shale") sequences in Israel have been used to estimate 
levels of productivity. In this study, fossil phytoplankton (calcareous 
nannofossils and organic-walled dinoflagellates) are examined in the 
same samples and sequences, in order to establish an independent 
paleoproductivity scale. Dinocysts, unlike foraminifera and 
nannofossils, can be recovered from cherts and. thus. can complete 
the paleoecological picture in cherty intervals. 
Microfossil analysis of Upper Cretaceous organic-rich carbonates in 
both northern and southern Israel show two major dinocyst groups 
(with possible two sub-groups): Assemblages dominated by peridinioid 
(P) cysts. and assemblages dominated by gonyaulacoid (G) cysts. In 
present-day oceanic plankton, most living G-cysts belong to 
autotrophic (photosynthetic) dinoflagellates. while most P- cysts 
represent heterotrophic dinoflagellates, feeding mainly on diatoms. P
cysts are dominant in recent and subrecent upwelling areas, whereas 
in gyre centers or in other areas of low productivity, most cysts are of 
the G-type. 
The P /G ratio is considered to be indicative of primary productivity: 
high P /G values represent strong upwelling and nutrient-rich, low
oxygen water. whereas low values represent lower productivity, and 
weaker upwelling. 

The results show that high PIG ratios correlate well with intervals for 
which both foraminifera and geochemical data suggest high 
productivity in response to upwelling. Low PIG ratios are found in 
intervals of lower productivity, possibly in response to less intensive 
upwelling. 
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The nutrients export from the reef supports elevated levels of 
phytoplankton primary productivity in the open sea. This plume of 
higher productivity levels extending from the reef towards the open 
sea during the stratified period (March December) Stable 
carbonisotope survey in the entire coral reef open sea system 
demonstrates significant transfer of isotopically light carbon (of-21 %) 
from the pelagic food chain into the benthic reef environment. The 
organisms responsible for this are all the plankton feeders) fish. 
mollusks. yOcrustacean. sponges. corals and others(. The reef primary 
producers have higher 813C values ranging from - 7 to - 14 % and the 
herbivores (mainly echinoids. mollusks and some fish have a similar 
value. Top predators (large fish) feed on organisms from the two 
sources and display intermediate values of 16 %. A similar value is 
found in omnivorous fish and an isotopic mixing model for both 
groups suggesting that 40% of the reef carbon is of planktOniC origin. 

While the transfer of carbon is traced by its stable isotope ratio. 
nitrogen and phosphorus must also be transferred according to their 
stOichiometry in the plankton. After digestion the excreted nutrients 
are recycled to the primary producers and this supports their high 
photosynthetic rates. Laboratory experiments on hermatypic corals 
demonstrate that intensive feeding of corals with Artemia causes 
within a few days. higher rates of photosyntheSiS and calcification. 

Funded by The US-Israel Binational Science Foundation. 
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Nutrient and carbon fluxes between coral reefs 
and the open sea, Gulf of Elat, Israel 

Erez J.I, Lazar B.2, Genln A.2, Dubinsky Z.3, Lorian D.I, Korpal T.2, 
Duz D.2, Lagzie1 A.2, Falkowski P. 4, Wirick c.4 

1. Department of Geology, The Hebrew University, Jerusalem 
2. The Interunlvrslty Institute of Elat, Israel 
3. Bar-Ilan University, Ramat-GaD 
4. Brookaven national Ud., Upton, L.I., NY, USA. 

Project REEFLUX participants 

Coral reefs are among the most productive ecosystems in the ocean, 
despite the low concentration of nutrients in their surrounding 
waters. Nutrient recycling within the reef ecosystem cannot support 
this high productivity because significant losses of nutrients must 
occur due to intensive water Circulation with the open sea and by 
nutrient burial in the sediments. These losses must be balanced by 
nutrient input from external sources. 
In many oceanic atolls and coral reefs adjacent to desert areas 
nutrient input from land are negligible and the only other possible 
source is the adjacent open ocean. Uptake of dissolved nutrients from 
water flowing over the reef is inSignificant due to their extremely low 
concentration. Therefore. nutrient uptake from the particulate phase, 
mainly plankton. is the main nutrient source in oligotrophic reefs 
such as those in the Gulf of Elat and Red Sea. 
We provide different lines of evidence to show that the entire coral 
reef can be considered as a huge symbiotic system where various filter 
feeders remove plankton from the water that flow through the reef. 
The most flourishing reef communities are found in the forereef, 
facing the open sea strong currents, where plankton is supplied in 
unlimiting quantities. 
We observed gradients of zooplankton abundance showing high 
concentrations in the open sea and much lower ones towards the 
coral reef. Direct measurement of plankton predation by fish schools 
show that they are capable of extracting more then 60% of the 
zooplankton from the water. 
During the stratified summer season. when nutrient concentrations 
are very low. there is a net export of dissolved nutrients from the reef 
towards the open sea. This export must be calculated from the sharp 
gradients of phosphate nitrate. and silica showing higher 
concentration in the reef water, and from the short residence time 
(several hours) of water in the reef. The nutrient gradients are 
sharper during the day time when metabolic activity of consumers is 
higher and it peaks during the early evening hours when respiration 
rates are the highest as deduced from the rate of oxygen decrease. 
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QUANTITATIVE INTERPRETATION OF 
MAGNETIC ANOMALIES AND PRELIMINARY 
3-D MODELING OF GRAVITY AND MAGNETIC 
FIELDS 

Eppelbaum L.l, Khesin B.2, Ginzburg A.l, Ben-Avrabam Z.l 

1 Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv 
University. Ramat Aviv 

2 Department of Geology and Mineralogy, Ben Gurion University. 
Be'erSheva 

Quantitative interpretation of magnetic anomalies were used with 
special methods (modifications of tangent and characteristic point 
method) developed for difficult conditions: oblique magnetization. 
rugged relief and an unknown level of the normal field. With 
application of these methods the depths of upper edges of intrusive 
bodies. their magnetization and geometry have been determined. Also 
the seam inclination has been estimated. For instance. the calculated 
depth of the upper edge for magnetized intrusive bodies in the 
northern part of Lake Kinneret is 400-800m. and the magnetization is 
0.007-0.012 S.1. 

Preliminary 3-D modeling of gravity and magnetic fields by the use of 
new improved version of GSFC program has been conducted. The 

program has been designed for computing the field of ~g (Bouguer. 

free-air or observed value anomalies). ~T. ~Z. LlX. ~y and as well as 
second derivatives of the gravitational potential under conditions of 
rugged relief and inclined magnetization. The geological space may be 
approximated by 3-D. semiinfinite bodies and unlimited along the 
strike. all consisting of fragments with polygonal contours in the 
vertical section. The results of a combined 3-D gravimetric and 
magnetic interpretation of a few models of deep structure are 
presented. 
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The Origin of the BeeriSulfur Deposit 

Druckman y.l, Weissbrod T.l, Aharon P. 2 

1 Geological Survey of Isral, Jerusalem 
2 Lousiana State University, Baton Rouge, U.SA 

An abandoned sulfur deposit occurs west of Beeri. This deposit was 
exploited between 1935 and 1942. 

Native sulfur crystals are found in the uppermost 5 m of the Kurkar 
Group within an area of about 1 km2 . They occur generally with 
organic matter in intergranular pores of the sandstones or in tiny 
fractures. A silty gypsiferous layer - 1.5 m thick - occurs on top of the 
Kurkar beneath a loess cover. Irregular organic crusts are found in 
some of the sulfur bearing sandstones. 

It is proposed that the Messinian Beeri and Mavqiim sulfates 
(Gvirtzman. 1970). occurring 200-400 m below the sulfur deposit. is 
the source of the deposit. The mechanism assumed forming the sulfur 
deposit from such an origin is reduction of the sulfate to H2S by 
sulfate reducing bacteria in the presence of methane in the 
subsurface. the upward migration of H2S through fractures in the Yafo 
Fm .. or directly into the Kurkar sandstones where the Yafo Fm. is 
missing. and its oxidation by bacteria into native sulfur and gypsum. 

Nissenbaum and Kaplan (1966) related the source of the sulfur to 
sulfates deposited in a local late Pleistocene marine lagoon. and their 
reduction to native sulfur by bacteria. 
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on the floor and onlapped its shoulders (the Beeri gypsum. Gvirtzman. 
1970) thus indicating deposition from a deep hypersaline sea (Cohen 
and Parchamovsky. 1986). Mter the deposition of the Mavqiim 
evaporites at the canyon's shoulders a subsequent drop of the 
Mediterranean sea level of at least 400m exposed the canyon's floor. 
probably for the first time throughout "its history. A subsequent 
development of a fluvial system deposited the conglomerates and 
sandstones of the Afiq Fm. (Buchbinder and Sneh. 1980). A carbonate 
deposit at the base of the Miq Fm. is a reduction product of the 
Mavqiim sulfates. 

At the begining of the Pliocene. sea level rose and the canyon and its 
shoulders were submerged and gradually filled by sediments of the 
YafoFm.. 
The sudden change in width and shape in the morphology of the Afiq 
canyon about 4km east of the present shoreline and its extension as a 
wide and flat bottomed depression at least some 30km offshore 
(Garfunkel et al. 1979; Greenfield. 1985) suggests submarine sliding. 
Erosion of most of the Early and Middle Miocene sequence in the 
Gaza 1 borehole (within the broad valley). as compared to the 
complete section in the Nezarim 1 borehole (on its southern 
shoulder). is indicated by seismic data. and confirmed by foraminiferal 
zonation. These data point to a possible Early Late Miocene time for 
the sliding event. Late Miocene Ziqim and Mavqiim sediments paved 
the scar's surface. 
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The Afiq Channel - A sub-marine canyon with a 
large sc~e sHde-scar at its outlet 
Druckman Y., Buchbinder B., Martinotti G.M., Siman Tov R. 

Geological Swvey of Israel, Jerusalem 

The Afiq Channel is a buried canyon trending NW from Beer Sheva to 
Gaza, continuing offshore in the same direction. The canyon is 
entrenched in rocks of the Avedat. Mt. Scopus. Judea and Talme Yafe 
groups and is filled with sediments of the Saqiye Group. Its width 
ranges between 2-4 km throughout its upper course and changes 
suddenly to about 15km. 4km inland from the present Mediterranean 
shoreline. The depth of the canyon at the base of the Saqiye Group is 
about 250 m west of Beer Sheva. 900 m in the area of the Afiq 1 
borehole and about 400m at the present shoreline. At the base of the 
Yafo Fm. its depth is 250m west of Beer Sheva. about 400m in the 
area of Afiq 1 borehole and 750m at the present shoreline (Neev. 
1960; Gvirtzman. 1970). 

The Miq canyon was interpreted as a late Oligocene erosional feature 
(Neev. 1960). However. Gvirtzman (1970. 1978) and Gvirtzman and 
Buchbinder (1978) dated the incision as Middle Miocene. They have 
inferred two additional erosive phases. one in the early Late Miocene 
and one at the end of the Miocene. The first two incision phases were 
regarded as subareal in origin as a result of repeated uplifting of the 
shelf. and the last one as a result of a sealevel drop during the 
deSiccation of the Mediterranean at the close of the Miocene. 

New borehole. paleontological and seismic data led to a revised 
interpretation regarding the formation of the Afiq Canyon. 

The first incision is related to the Early Oligocene times. when a 
submarine canyon was formed on the continental slope of that time. 
in continuation to a subareal drainage system onland. This hypothesis 
is supported by the occurrence of polymictic conglomerates with a 
marly pelagic matrix of Oligocene age in the boreholes of Nahal Oz 1 
and Gaza 1. Chaotic conglomerates of Oligocene age occur also in the 
Ashdod Canyon (Buchbinder et al. 1981). These conglomerates are 
typically mass transported sediments on continental slopes. 

The fall of the sea level during the beginning of the Messinian. prior 
to the deposition of the Mavqiim evaporites, exposed the canyon 
shoulders but not necessarily the canyon floor. thus indicating a fall of 
sea level not necessarily greater than a few hundred meters only. 
During the following Messinian rise in sea level. the canyon shoulders 
were submerged again. Evaporites were deposited within the canyon 
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Dynamics of rift-related uplift in SW Sinai: 
evidence from apatite fission-track analysis 

Dal-Boni M •• Kohn B.P •• Eyal M. 

Department of Geology and Mineralogy. Ben Gurion University. Beer 
Sheva 

Results of apatite fission track (FT) analysis from 32 samples of 
Precambrian basement in SW Sinai are reported. FT ages fall in the 
range of 14-253 Ma. The age pattern, the close prOximity of old and 
young ages and the lack of correlation between age and elevation. 
suggest a complicated thermotectonic history. 
The FT ages and their horizontal confined track length (HCTL) 
distributions fall into two broad groups. Group A. Ages range from 31-

253 Ma with mean HCTLs of.<12.3±0.2!lm. The HCTL distributions are 
relatively broad containing both "old" and "young" components. The 
group represents samples which cooled from the upper and 
intermediate levels of the "partial annealing zone" (between ca. 65u-
110UC). Group A samples indicate a complex. thermal history and yield 
a spectrum of mixed ages of no direct geological significance. 

Group B. Ages range from 14-34 Ma with mean HCTLs of >12.35± 
0.39!lm. The HCTL distributions are negatively skewed with a distinct 
tail of short tracks. The group represents samples which cooled 
relatively rapidly from either close to the base of the "partial annealing 
zone" or within the "total annealing zone"(ca. 11 Ou_> 120UC). Ages in 
this group were nearly or totally reset prior to cooling and may 
therefore directly date geological events. 
Correction for track length reduction of group B samples which were 
totally reset yields ages of 21±2 - 25±2 Ma (late Oligocene-early 
Miocene) as a best estimate for dating onset of rift-related uplift of the 
eastern Gulf of Suez flank. 
The regional age pattern defines a central belt (90 x 15 km) of 
younger IT ages paralleling the Gulf of Suez. The belt comprises 
smaller blocks which have undergone differential uplift. The belt is 
surrounded by blocks yielding older FT ages indicating that they have 
experienced less rift -related u plift/ erosion. 
Comparison of IT data reported here with that from the western Gulf 
of Suez flank establishes the synchroneity and similar nature of uplift 
on both sides. The asymmetry of topography and magmatism between 
the two flanks may suggest a detachment-type model for rift 
development. However. the results of this study. in conjunction with 
previously published subSidence data and radiometric dating of 
magmatism. strongly support a passive model for Gulf of Suez 
evolution. 
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Microflora and biochronology of Early 
Cretaceous strata in central and northern Israel 

ConwayB.H. 

The Geological Survey of Israel, Jerusalem 

Pollen and spores because of their size. density and hydraulic 
properties occur in great numbers in fine grained sediments. where 
they pervade the allochthonous sediment. They supply data used for 
correlating basinal facies (Gevar'am Fm.; Talme Yafe Fm.) to shallow 
water facies in the east (Helez Fm.). 
Contrary to opinions disregarding the value of microflora. a study 
devoted mainly to subcrop material (Berriasian - Aptian) from central 
and northern Israel revealed that microflora yield integral geological 
data. In fact. during early Cretaceous times the first flowering plants 
(angiospermae) evolved, possibly in the vicinity. and rose to dominate 
the Plant Kingdom. 

The study revealed that: 

l. Berrtasian- Valanginian strata (Gevar'am Fm./basinal facies; Helez 
Fm./shallow water facies) are readily distinguished by the registration 
of spore suites containing Aequitriradites. Cicatricosisporites. 
Concavissimisporites, Pilosisporites. Reritriletes and Trilobosporites. 

2. In the Hauterivian. Cicatricosisporites diversifies and concurs with 
Perotriletes. Plicatella and Retitriletes (Helez Fm.; Hatira Fm.); 
Ephedripites appears in early Barremian times. 

3. Afropollis and Stellatopollis. are pollen with angiospermid 
characters that appear in the Late Barremian (Telamim Fm./ shallow 
water facies). The absence of angiospermid pollen signals a pre
Hauterivian age in lower parts of the Helez Formation. 

4. Post-Barremian angiospermid pollen from the Yavre Fm. (shallow 
water facies) and Talme Yafe Fm. (basinal facies) diversify. as 
represented by Clavatipollenites and Retitricolpites in Aptian times. 

Apart from giving climatic information. microfloral elements. that are 
evolutionary static. are even useful for environmental analysis. 
especially within the variable Helez Formation. 
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Chemical, mineralogical and morphological 
characteristics of authigenic minerals in Heletz 
Formation, southern Israel 

Calvo R.I.2, Ayalon A.I, Bein A.I, Sass E.2 

1. Geological Survey of Israel, Jerusalem 
2. Department of Geology, Hebrew University, Jerusalem 

The chemistry, mineralogy and morphology of authigenic minerals 
from the Lower Cretaceous Heletz Formation rocks have been 
examined as part of a thermal and diagenetic study of formation 
history. These data, together with stable isotope data, will be used to 
reconstruct a geochemical, thermal and paleohydrological model of 
the formation-water evolution during the diagenetic history. 

The main authigenic minerals are carbonates. Ankerite is the most 
dominant carbonate mineral. less common are dolomite. siderite and 
calcite. The average chemical composition of the ankerite is 
Ca 1.1MgO.6FeO.3(C03)2 and the dolomite ranges from CaMg(C03h to 
CaMgO.9FeO.l (C03)2. Both are usually rhombohedral, idiomorphic, 
about 200mm in size. and mainly fill pores. Siderite. with average 
composition of FeO.85MgO.l CaO.05C03 usually forms small 
rhombohedra, about 10mm in size. Low-Mg calcite is found mainly in 
fossils and less commonly as cement. Clay minerals are composed 
mainly of kaolinite (50-100% of the clays). illite (up to 45%), 
smectite (up to 15%) and chlorite (up to 15%). Kaolinite appears 
as pore-lining and pore-filling. usually as booklets of hexagonal plates. 
Illite and smectite form delicate hairy-like morphology. These 
morphologies attest to the authigenic origin of the clays. Other 
authigenic minerals include pyrite. quartz. alkali-feldspar and gypsum. 

PetrographiC studies indicate that quartz and alkali-feldspar 
overgrowths were formed early in the diagenetic history. followed by 
partial dissolution of quartz and deposition of various carbonate 
minerals: recrystallisation of carbonate mud to sparry calcite in the 
early stages. followed by dolomitisation and ankeritisation of the 
calcite cement and fossils. in the later stages of the diagenesis. Later 
in the diagenetic history. partial dissolution of the carbonate minerals 
took place and as a result. secondary porosity formed. Some of the 
pores were filled with pyrite. Latest in the paragenetic sequence are 
sparry porefilling dolomite and calcite. The deposition of the clay 
minerals started early and took place throughout the diagenetic 
history. 
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NMR Tomography of Underground Water and 
other Param&gnetics 

Bmshtein A.I.!, Rabinovich B.I.2,ltskovich G.B.3 

1. WeizmaDD Institute of Science, Rehovot 
2. Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon 
3. Institute of Geology, Geophysics and Minerals, Novosibirsk, USSR 

In principle. paramagnetic minerals possess Nuclear Magnetic 
Resonance (NMR) frequencies in the earth's field peculiar to them 
and this is one way in which they may be identified and measured. 
However. the Hydroscop is a unique device which can perform this 
task more accurately. It has proved to be an effective NMR tomograph 
capable of estimating the distribution of groundwater down to a depth 
of 50 meters. Successful field experiment have already been 
conducted in Russia. Australia and some Asian countries. 

The NMR method is based on the registration of Free Induction Decay 
(FID) of magnetic polarization induced by strong RF (Radio Frequency) 
pulses of varying intensity. The method still requires some 
modifications. Echo Spin Resonance (ESR) may be used instead of 
NMR to detect ions and radicals: the echo technique is definitely 
preferable and provides more information than the FID. A combination 
of magnetic with electromagnetic methods (i.e. IDEM) has not yet 
been realized. although this seems to be an attractive possibility since 
it will then be possible not only to detect water. but also to evaluate its 
quality. These and other possibilities are to be explored in the near 
future. 
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Temporal and spatial relations of Miocene reef 
carbonates in Israel: a reevaluation 

Buchbinder B., Martinotti G. M., Siman-Tov R., ZHberman E. 

Israel Geological Survey, Jerusalem 

During most of the Miocene, marine deposition of clastic sediments 
was confined to the Coastal Plain and offshore areas which formed the 
ancient continental slope. Major sea level rises during the beginning 
of the Middle Miocene (Langhian - early Serravalian) and during Late 
Miocene (late Tortonian early Messinian) resulted in flooding of the 
shelf (the Shefela area) inducing carbonate reef deposition. 
The early Middle Miocene phase includes the Ziqlag Formation which 
is of Langhian to early Serravalian age (N8 upper part to N9), and not 
of Tortonian age as it was previously considered. The age is based on 
the presence of Borelis melo curdica, rare Miogypsina sp. and on the 
finding of Globorotalia peripheroronda Zone (N9) in pelagic marls 
interbeded with reef sediments in the westernmost (seaward) 
outcrops. To the west. on the ancient continental slope. thick talus 
aprons (up to 300 m) are found in drillholes. The Ziqlag reef event 
spans the Middle Miocene 3rd order cycle 2.3 and the lower part of 
cycle 2.4. Relatively high sea-levels of that time resulted in flooding of 
the shelf area. The sharp sea-level fall between cycle 2.3 and 2.4 also 
occurred within the Ziqlag time span. A continuous westwards tilt of 
the shelf combined with a sea -level rise may be responsible for the 
formation of an abrasion scarp separating the Higher Shefela surface 
from the Lower Shefela surface in the shelf platform area. 

The Late Miocene (late Tortonian early Messinian) reef phase is 
named the Patish Formation. The age is based on the occurence of 
planktonic foraminifera of zones Nl6 (upper part) and Nl7 in a marly 
tongue in the forereef side of the Ofaqim reefcore and in the Bet 
Eshel Formation in Beer Sheva. Unlike the Ziqlag sedimentary cycle, 
sediments of the Patish cycle did not penetrate far beyond the shelf 
edge area. except along the Gaza Beer-Sheva canyon (the Bet Eshel. 
Sheva and "Ziqlag tongue" formations). Sediments of the Patish reef 
complex are found in the Ofaqim area. in juxtaposition to the Ziqlag 
reef. on the basinward side. They show prograding clinoforms of 
alternating dolomitized rhodalgal and terrigenous sediments. topped 
by a thin veneer of branching Porites colonies. These possibly 
represent high-stand systems tract. probably of 3rd order cycle 3.2. 
To the west. in the slope area. debriS sheets of mixed reef lithoclast 
origin in pelagic marls of zones Nl6-Nl7 are found to underlie the 
Mavqiim evaporites in deep boreholes (e.g. Barnea 1 and the Ashdod 
wells). Previously. these sediments were erroneously conSidered as 
shallow marine reef carbonates. 
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the sub-Recent Dead Sea Rift· related hydrothermal alteration 
proposed by Marko et al (1991) on the basis of chemical remnant 
magmatism. 
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Oxygen isotope studies of the Precambrian 
igneous rocks of Mount Timna, Southern Israel 

Beyth M.1, Longstaffe F.J. 2, Ayalon A.l, Matthews A. 3 

1. Geological Survey of Israel, Jerusalem 
2. University of Western Ontario, London, Ontario, canada 
3. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem 

The igneous rocks of Mount Timna mainly consist of Late Precambrian 
(625-610 Ma) intrusives which include olivine norites. diorites. 
quartz monzodiorites. monzonites. granites and alkali granites. 
Swarms of Precambrian basic to felSiC dikes cut the intrusive 
sequence. Oxygen isotopic compositions have been determined for 
whole-rocks and mineral separates from the suites of intrusives and 

dikes. 0180 (%oSMOW) compositions measured for whole-rocks are: 
olivine norite. 6.5; diorite. 8.9; quartz monzodiorite. 7.3; granite. 9.1; 

alkali granite. 8.6; dolerite dike. 9.0. Ranges of 0180 compositions 
measured for mineral separat.es are: plagioclase. 9.1 to 11.1; K
feldspar. 8.1 to 8.6: quartz 8.0 to 8.6: hornblende. 6.4 to 6.7 
phlogopite-mica. 5.7 and chlorite 3.6. 

The whole-rock analyses of diorites and dolerite dikes are 
anomalously high compared to anticipated values for mantle-derived 

igneous rocks. The irregularity of the variations of 0180 compositions 
of olivine norites. diorites and monzodiorites are also not consistent 
with the observations of Shpitzer et al. (1991) that t.hese rocks form 
part of a differentiated magma sequence. Granites and alkali granites. 

on the other hand. show 0180 compositions typical of I-type origins. 

The 8180 compositions of plagioclase separates are significantly 
higher than those of K-feldspars. Whereas quartz and K-feldspars from 
granites show 'normal' igneous fractionations. quartz and plagioclase 
from the less acidic rocks show clear disequilibrium (negative) 
fractionations. Mafic mineral separates (hornblende. phlogopite-mica 
and chlorite) have 0180 compositions typical of igneous rocks which 
may have undergone minor degrees of alteration and subsolidus 
exchange. The anomalously high isotopic results in plagioclases point 
to the higher 0180 values in whole-rocks as being the consequence of 
later alteration which enriched the plagioclases 180. Plagioclases are 
known to be susceptible to rapid diffUSive exchange of 180/ 160 with 
retrograde flUids. which commonly leave no imprint on the mineral 
chemistry and petrography. A pot.entially suitable process would be 
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Stratigraphic Modeling - Basic Principles and 
Some Ideas for Application to the Neogene
Quaternary in Israel 

Ben-Gal Y.I. Ben-Avrabam Z.2. Buchbinder B.3 

1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics. Bolon 
2. Department of Geophysics, Tel-Aviv University, Ramat-Aviv 
3. Geological Survey of Israel, Jerusalem 

Owing to its ability to predict hydrocarbon reservoirs, sequence 
stratigraphy has developed in recent years into a leading discipline in 
the analysis of sedimentary basins. Numerous studies conducted by 
academic and industrial organizations have contributed to the 
understanding of the basic mechanisms controlling the geometry and 
facies distribution of clastic and carbonate sediments in marine 
environments. The main factors that control stratigraphic patterns 
are the initial bathymetry of the basin. the rate of sediment influx. the 
rate of subSidence (tectoniC or due to sediment load), sediment 
compations and eustatic changes. 

Since all these factors can be quantified. numerical models and 
computer programs which simulate stratigraphic sequences have 
been generated. These programs are now in the stage of being 
calibrated to observations from wells and seismiC sections and are, as 
yet, far from routine applications. We present here initial results of a 
stratigraphic modeling program which deals with clastic deposition 
on a continental passive margin. The program simulates deposition of 
a given quantity of sediments in the space between sea bottom and sea 
level and erosion processes due to a drop in sea level. The models 
produced by the program clearly show the effect of the rate of change 
in sea level. which results in erosional surfaces, hiatuses and 
condensed sections. By proper selection of parameters, we can easily 
simulate prograding, aggrading and retrograding units and define 
distribution of rock facies. 

We intend to apply this method to the reconstruction of the Neogene
Quaternary evolution of the margin of Israel by correlation of models 
produced by the program with seismic sections across the margin. 
The Neogene-Quaternary period is characterized by deposition of a 
large volume of Nile derived clastic sediments which probably record 
sea level changes and regional tectonic events in their stratigraphic 
pattern. 
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Geological Map - Beer Ora 1:50,000 

Beyth M.. Segev A.. Bartov Y. 

Geological survey of Israel. Jerusalem 

Annual Meeting. 1002 

The sheet of Beer Ora was geologically mapped in the ,frame of the 
standard 1:50.000 scale geological mapping of Israel. carried out by 
the GeolOgical Survey. 

This is a unique sheet where a complete stratigraphic column is 
exposed the Precambrian (625 Mal. through marine Cambrian to the 
very young rift related sediments. Few of Israel's major structural 
elements control the structure in this sheet: the southern part of the 
Dead Sea Rift. the eastern part of the Themed Fault and the central 
part of the Bir Milha Fault. Other important structural elements are 
the Mount. Timna uplift. the W. Eteq syncline. the small Senonian 
grabens and the Gerofit land slides. 

The core of the uplift. Mount Timna. with its Precambrian crystalline 
rocks presents the most northwestern edge of the Arabo-Nubian 
massif and correlate with Feinan in Jordan. 
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Incisions renewed during the Pleistocene were induced by subsidence 
of the northern Arava Valley, although tectonic activity along the 
Ramon Fault might have also played a role in this process, down
faulting the southern Neqarot block. 

The incision of Nahal Neqarot triggered a new phase of erosion along 
its tributaries in Makhtesh Ramon and in the Neqarot syncline, 
forming the present drainage network. A headward incision of Nahal 
Neqarot along this syncline captured the northwest flowing streams 
which previously drained toward the makhtesh. 

Backward retreat of two small tributaries of Nahal Neqarot (Nahal 
Haririm and Nahal Geledl, followed by their incision in the 
southeastern wall of Makhtesh Ramon, formed two primary drainage 
systems in its area. The upper catchment areas of Nahal Holit and 
Nahal Ramon are being eroded by these two aggressive streams. 
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Drainage systems evolution in the Ramon and 
Neqarot area in the Neogene and the Quaternary 

Ben-David R.l,2. Eyal L.l. ZUberman E.2. Dowman D.l 

1. Ben-GurlOD University. Beer Sheva 
2. Geological Survey of Israel. Jerusalem. 

After the regression of the sea at the end of the Eocene, the Negev 
was exposed to subaerial denudation which continued throughout the 
Oligocene, forming an extensive low-relief terrain (peneplain). 

The Ramon anticline, which was exposed to repeated erosion since 
the Senonian, was further eroded during this period, exposing the 
sandy Hatira Formation on the erosion surface.This surface was later 
covered by the clastic sediments of the Hazeva Formation deposited 
by northward flowing streams. 
The Late Miocene or Early Pliocene tectonic event, which formed the 
Arava Valley, also uplifted the Ramon area and tilted it to the 
northeast. 

The uplifted block was incised by a new drainage system of Nahal 
Neqarot. which flowed to the northern Arava Valley, forming a deep 
canyon in the elevated block. This canyon served as a local base level 
for a dendritic drainage system which developed on the northeast 
tilted erosion surface of the Ramon anticline. The extensive exposure 
of the friable sandstone on this surface enabled rapid incision. as 
evident from basalt clasts found in the Arava Conglomerate in Nahal 
Neqarot. This rapid incision formed the primary makhtesh. which 
served at this stage as a local erosion base level for streams which 
drained the anticlinal ridge of Har Badad and the Neqarot syncline in 
the south. 

At the same time. the Ardon Valley developed as a separate basin. due 
to the incision of the eastward flowing Nahal Holit in the northeastern 
part of the Ramon structure. The exposure of the Hatira Formation in 
this transversal valley. triggered rapid erosion and slope-retreat. 
which formed a small. separate deep valley. 

A stable period, which followed the tectonic activity, was 
accompanied by enlargement of the makhtesh. This stable stage is 
represented at present by surfaces capped by gravels, located some 
30 m above the present stream-channels. The initial rapid incision of 
Nahal Neqarot declined as the hard top Tamar Member was exposed. 
and the canyon enlarged due to slope-retreat. During this stable 
period, the water divide between Makhtesh Ramon and Makhtesh 
Holit was eroded to a low ridge. 
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FAULTING PROCESS ALONG THE NORTHERN 
DEAD SEA RIFT 

Ben-Avraham Z., Lyakhovsky V. 

Department of Geophysics and Planetary Sciences. Tel Aviv 
University, Ramat Aviv 

Two major fault system exist on both sides of the Galilee-Labanon 
region. On the east, the Dead Sea rift. about 1000 kIn long. is a plate 
boundaty between the Sinai (Levant) micro plate and the Arabian 
plate. About 105 kIn of left lateral displacement has occurred along 
the southern and central part of this fault since the time of its 
formation. On the west. the Levant continental margin separates the 
Levant from the Levant basin in the eastern Mediterranean. This is a 
hinge zone with vertical displacement which becomes larger to the 
north. The structure of the northern part of the Dead Sea rift is still 
controversy. Some authors assume that the Yammuneh Fault alone is 
the continuation of the Dead Sea rift. This assumption gives rise to a 
number of problems. Others point out that the Roum Fault should be 
considered in models invoking large-scale motion on the Dead Sea 
Rift. 

In order to simulate the structure and evolution of the Northern Dead 
Sea Transform. two lithospheric units were introduced. The western 
unit is regarded as a thin oceanic lithospheric plate corresponding to 
the eastern Mediterranean. The eastern unit is taken as a thick 
continental lithospheric plate. which represents the Levant. In the 
simulation the stress field was calculated by finite element method 
using strain-dependent visco-elastic model of damaged solid. In the 
final stage of evolution there are two systems of fracture zones. The 
first one corresponds to the pre-existing eastern faults. the second is 
a newly formed western fracture zone at the continental margin. In 
the south almost all strike slip motion localizes in the pre-existing 
eastern fracture zone and very little in the western segment at the 
continental margin. On the other hand in the central zone the strike 
slip motion forks and in the north about a half of shear motion is in 
the pre-existing continental fracture zone and the other half localizes 
at the margin. A rigid block of a continental lithosphere is trapped 
between these two fault systems. As a result. this block underthrusts 
the Turkish plate at a slower rate compared with the area east of the 
Dead Sea Transform. 
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Strain Intensity Patterns in Rocks of Judea 
Group, Ramon Fault Zone 
Becker A. 

Ramon Science Center, Mizpe Ramon 

Preliminary study of the Ramon Fault zone and adjacent structures has 
revealed a series of small-scale features that may be used in 
decyphering of the local strain pattern. Such potential strain 
indicators include deformed fossils and deformed oolites. boudinage. 
tectonic parting. as well as features of recrystallization. The relative 
strain intensity ("strain facies") at a given location may be estimated 
from the incidence and geometry of such features. as recorded both 
in the field and in thin sections and polished slabs. 

Development and distribution pattern of such strain facies in rocks 
of the Judea Group was studied along traverses across the Ramon 
Fault zone. According to degree of deformation several classes of 
strain facies intensity were identified. The deformation accompanied 
by recrystallization of calcite and development of marble-like texture. 
Somewhat surprisingly. large vertical fluctuations in strain intensity 
were found within the sequence. the strongly deformed bands 
recurring regularly at a 40-50 m interval. Vertical logs of strain facies 
show that the distribution of strain across an individual band is 
strongly asymmetrical with a very sharp increase in deformation. 
followed by a very gradual decrease. These rhytrnic vertical changes in 
strain faCies are unrelated to lithology and depth and do not result 
from progressive differential compaction. 

The rock fabriCS observed in the field and in oriented slabs )three 
mutually perpendicular sections for each sample) indicate that the 
longest and intermediate axes of the strain ellipSOid lie in the plane of 
bedding. orientation consistent with bedding slip movement. The 
strain pattern appears to be unrelated to the orientation and distance 
from the Ramon Fault. Several sections in the Judea Group in other 
locations in the Central Negev display a very similar vertical 
distribution of strain facies. suggesting that the search for mechanism 
of origin must be attempted on a regional rather than a local scale. 
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Geophysical Methods for the Location of Shales 
in the Machtesh Ramon Area Using Seismic 
Refraction and Electromagnetic Methods 

Beck A.l, Shtivelman V. l , Rabinowitz M.l, Ronen A.l, Sa'ar H.2 

1. The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon 
2. Negev Ceramic Materials Ltd. 

Within the framework of the Negev Ceramic Materials Ltd. project to 
find new deposits of shale, the Institute for Petroleum Research and 
Geophysics conducted a geophysical survey using seismic refraction 
and electromagnetic methods with EM-34. EM-37 and EM-47 
equipment. The aim of the survey was to locate and map a shale layer 
about lOx50x50 meters in size. lying in a dolina generated in Triassic 
laguna limestone in the Machtesh Ramon area. The are of 
investigation was 250x250m2 . During the first stages of the 
investigation we surveyed four refraction profiles; in two of them 
frequency anomalies. a significant decrease in amplitude and phase 
shift were clearly recognized. We believe that these phenomena were 
caused by lateral changes in the litholgy as a result of the transition 
from limestone to shale. 

In order to substantiate this seismic observation. we conducted an 
electromagnetic survey based on the fact that the shale contains up to 
10% ferrum dioxide and up to 40% alumina dioxide which can cause 
anomalies in the electromagnetic profile. This method permits 
interpretation of the dimensions of the shale layer within the 
subsurface. The results of the investigation show good correlation 
between the two methods. thus facilitating the recommendation of an 
optimal method which is both non -destructive and inexpensive. for 
the location and mapping of the shale layer in the Machtesh Ramon 
area. 

The area of investigation is a prototype section; the ore here lies at a 
shallow depth and. as a result. is very profitable. Seismic data from a 
different type of section. where the geology is more complicated 
since the shale is at a depth of 20-40 m. is currently being processed 
and interpreted. Positive results of this survey will increase our hopes 
that. in the near future. we shall be able to introduce geophysical 
methods to map deep as well as shallow ore deposits. 
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Mapping shallow stratigraphy of dunes and 
moisture content with a ground penetrating 
radar 

Basson U.1, Ben-Avraham Z.l, Gev 1.2 

1. Department of geophysics and Planetary Sciences, Tel-Aviv 
University, Ramat-Aviv 

2. Division of desert hydrology, Blaustein institute for desert 
Research, Sede Boker Campus, Ben-Gurion University 

Sand dunes in the Retamim area. northern Negev. are composed of 
different layers of sand. loess. graveles and chalk. The moisture 
content (water content) of the layers is a function of soil type, their 
depth and the season. In course of the study. ground penetrating 
radar (GPR) is used to measure the moisture content of the sub
surface layers. 

GPR is used to map the subsurface with a high resolution. The radar is 
a functional instrument in solving problems from various fields such as 
engineering geology, neotectonics. archaeology and hydrology. In the 
hydrological area, it is possible to detect water tables with GPR, but 
the ability to measure the moisture content of a layer is not well 
developed. 

During the study. mapping of the shallow sub-surface is done. 
Reflection and CDP proflles are collected by the GPR in the end of the 
summer and during the winter. From the differences between the 
proflles, moisture content is computed. In the data analysis. advanced 
techniques of seismiC processing are used. The interpretation of the 
geophysical data Is controlled by a system of drill holes at the site 
which provide information on the stratigraphy and moisture content. 

'''''' 1.1 
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Sr, it was found that the Na, Sand Mg content of the matrix, the 
fibrous micropores and the radiating needles were highly variable and 
well correlated. The range of values extend from high concentrations 
of Na, Sand Mg in modem living corals to decreasing concentrations 
in fossil corals, fibrous micropores to the lowest values found in the 
radiating needles. The basis for the correlations of Na. Sand Mg are 
not understood. The average concentration of Na, S, Mg and Sr for 
each sample was plotted against the whole rock initial 234U. Apart 
from Sr, all the others are negatively correlated. As these diagenetic 
changes all involve the recrystallization and deposition of aragonite. 
we infer that the geologic site of diagenesis involved in both forming 
the secondary aragonite phases and the enhancement of 234U content 
of the fossil corals was the marine environment. It is possible that the 
textural and Na, Sand Mg trace element contents of fossil corals may 
be used to ascertain the reliability of fossil coral skeletons for 238U_ 
23<>nt dating. 
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Diagenesis of fossn coral skeletons: correlation 
between trace elements, textures and 234U I 
238U 

Bar-Matthews M.l. Wasserburg G.J.2. Chen J.H.2 

1. Geological Survey of Israel. Jemsalem 
2. california Institute of Technology. Pasadena 

A comparative study of Pleistocene fossil and modern coral skeletons 
was carried out using petrographic and trace element analyses on a 
suite of corals previously studied for 234U and 230Th for the 
determination of 238U_230Th ages of the last interglacial by thermal 
ionization mass-spectrometry (TIMS) (Chen et al 1991). The purpose 
of the investigation was to identify some characteristics of diagenetic 
alteration of aragonitic fossil coral which might serve as criteria for 
selecting material for 238U-23CYrh dating. Dating corals is the basic key 
in determining sea-level stand, and in correlating them with glacial 
episodes. The development of the TIMS method allows the precise 
determination of 230Th and 234U. It was found that most of 
Pleistocene corals have 234U j238U ratios higher than modern corals, 
which indicates disequilibrium in the system. Because of the high 
precision that can be obtained by the TIMS, it is of critical 
importance to establish some a priori criteria for judging the 
reliability of U-Th ages. All samples from the Bahamas investigated by 
Chen et al (1991) were examined in this study. In addition some 
samples from Papua, New Guinea studied by Stein et al (1991) were 
inspected. All samples were 96-100% aragonite. 

The normal textures in modern corals is of very fine radiating 
aragonite needles commonly arranged in a herringbone pattern. 
During diagenesis there is a distinct coarsening of the radial fabric to 
an unoriented one. SEM images on a polished surface using BSE mode 
show clearly the differences in the internal structure between 
modern coral, well preserved corals and corals with diagenetic 
alterations. Modern corals and well-preserved ones have shown a 
dense structureless internal structure within the coralline matrix 
with sharp boundaries at the septa walls. During diagenesis the 
following changes occur: 1) the development of patchy distribution of 
dissolution micropores partially filled with aragonite fibers (fibrous 
micro pores) and 2) radiating needles growing from a selvage at the 
septa walls into the septa voids. 

Using electron microprobe, it was possible to measure the 
concentration of Na, S, Sr and Mg (no CI was detected). Apart from 
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The geochemical characteristics of the cave water are controlled by a 
variety of processes. which includes the contributions of salt from rain 
water. dust. dissolution and deposition of carbonate minerals. 
evaporation and the release of C02 within the cave. These processes 
are partly controlled by conditions within the cave (the thickness of 
the overlying rocks and soil. flowing conditions. size and type of the 
water bodies. evaporation. and C02 concentration) and partly by 
conditions outside the cave. mainly meteorological and hydrological. 

14 
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Geochemistry of water in the Soreq Cave, Bet 
Shemesh 

Bar-Matthews M.l, Ayalon A I, Hallcz L.l, Sass E.2 

1. Geological Survey of Israel, Jerusalem 
2. Department of Geoiogy • The Hebrew University, Jerusalem 

Studies of the Soreq Cave speleothems by Bar-Matthews et al (1990) 
showed that they are chemically laminated and can be characterized 
into two major types: 1) low Mg calcite types; 2) mineralogically 
heterogeneous deposits. highly variable with respect to their Mg/Ca 
ratio. which ranges continuously from 0-50 Mol % MgC03' Aragonite 
occurs as pore fillings and on recent-or paleo-surfaces of all types of 
cave deposits. The conclusions of the above study show that the 
compositional variations of the carbonate mineralogy reflect various 
degrees of evolution and fractionation of the water bodies within the 
cave. 

As a continuation to the aforementioned study. cave waters were 
systematically sampled over a one year period in order to understand 
the controls of the water composition and the water-rock 
interactions. The waters were collected from various areas in the cave 
and included all types: dripping water. large and small pools and from 
flowing films. The major species analyzed. were: Ca. Mg. Na. K. CI. 
N03. S04' HC03. Si02 and the trace elements: Ba. Sr. Oxygen isotope 
compositions were also measured. Cluster analyses with the variables: 
Na. Mg. Ca. S04. Ba. Sr normalized to CI identified 3 major groups. 

Group 1 includes waters that collected near the entrance to the cave 
and most of the dripping water. Their composition is similiar to the 
local ground water. Group 2 water is located in the deepest parts of 
the cave and is characterized by low contents of salts and the highest 
Mg/Ca ratios in the cave water. The characteristics of this group are 
ascribed to a distant water source and advanced fractionation due to 
calcite deposition during migration. Group 3 is water with the highest 
salt contents in the cave. It is possible to attribute this to evaporative 
processes, a conclusion which is supported by higher 8180 
compositions (relative to the local ground water) and of aragonite 
precipitating from this water. 

The Mg/Ca ratio is well correlated with the water type. In solution 
films and small pools the ratio is higher (always above 2) whereas 
within large pools and dripping water the Mg/Ca ratio is always lower. 
regardless of the location within the cave. 

13 
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cluster along zones of rifting and intensive extension. The most 
important question that arises from this linear distribution is similar 
to that asked for hotspots and rift zones on Earth. Did the alignment 
of mantle plumes create linear zones of extension and rifting. or 
alternatively. did the weak rift zone "attract" or "induce" upwelling of 
hot material in the form of mantle plumes? But in contrast to the 
Earth. where plume-related structures are scarce and difficult to 
identify. the coronae on Venus provide an almost unlimited 
opportunity to observe and study these structures and their mutual 
relationships with the adjacent rift zones. 

12 
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The morphology, distribution and origin of 
coronae on Venus 

Baer 0.1.2, Bindschadler D.L.2, Janes D.M.3, Schubert G.2, 
Sharpton V.L.4, Squyres S.W.3, Stofan E.R.5 

1. Geological Survey of Israel, Jerusalem 
2. Department of Earth and Space Sciences, UCLA, Los Angeles. CA 

90024. USA 
3. Center for Radiophysics and Space Research. Cornell University. 

Ithaca. NY 14853. USA 
4. Lunar and Planetary Institute. Houston, TX 77058. USA 
5. Jet Propulsion Laboratory. Pasadena. CA 91109, USA 

Coronae on Venus are circular to elongate structures ranging in 
diameter from less than 200 kIn to 2600 kIn. Coronae are commonly 
characterized by an annulus of concentric ridges and fractures. 
relatively elevated to pography .interior and exterior fracturing and 
volcanism, and a peripheral depression or "moat". Some coronae show 
significant radial structure. Magellan data have been used to identify 
about 300 coronae and corona-like features on Venus. revealing 
complexity and diversity in morphologic and topographic 
characteristics. 
Geological mapping and analyses of a large number of coronae have led 
to a suggested model of corona formation.The process begins with the 
ascent of a mantle diapir that forces the lithosphere above it upwards. 
producing a gentle dome with a radiating pattern of extensional 
fractures. As the diapir impinges on the underside of the lithosphere 
it flattens and spreads. transforming the uplift to a more flat-topped 
shape. In this configuration the diapir can cool rapidly. With the loss 
of buoyancy. the raised plateau relaxes to form a central sag. a raised 
rim and a depressed moat. Concentric tectonic features develop 
primarily during the latter stages of corona formation. Volcanism 
takes place during all phases of the uplift and may diminish as the 
relaxation occurs. This scenario is broadly consistent with many of the 
coronae on Venus. however, since there is enormous diversity in 
coronae morphology. there are also variations in the inferred 
sequence of events. 

A major question prior to Magellan was whether coronae tended to 
form in clusters. in linear groupings or in random locations. Based on 
84% of the Venus surface mapped to date, coronae appear to have a 
complex distribution, with some features located randomly in the 
plains, others occurring in clusters, and others located along linear 
trends. Coronae tend to lie near a great circle belt that also contains 
the mantle-plume associated large volcaniC rises. Many coronae 
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surface of the Karkom basin and flowed eastward. crossing the flexure 
on its way to the Arava basin. The HaMeishar basin. that had received 
large quantities of water from the Paran drainage system in the 
former stage. could now rely only on poor sources of water. 

Stage 4: As a result of the tectonic activity. the new channel of the 
Paran was cut down as a narrow gorge on both sides of the Karkom 
basin. that itself was stripped by the Paran main channel and its 
tributaries. cutting down about 100-150 m beneath the old surface of 
the Arava Conglomerate. Simultaneously. the lower part of the Paran 
now created a new wide valley between the Ramat Barak faulted 
plateau and the Menuha ridge. 

The tectonic activity along the Ramat Barak fault indicates an ongoing 
activity along the fault system on the margins of the Arava basin. This 
conclusion is supported by the appearance of several earthquakes 
epicenters along the Ramat Barak fault reported in the past few years. 

10 
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The Paleogeography of the Paran . Drainage 
System as a Key to Landscape Evolution and 
Tectonic Activity in the Margin of the Dead Sea 
Transform 
AvniY. 

The Hebrew Univenity. Jerusalem 
The Geological Survey of Israel. Jerusalem 
The Ramon Science Center, Mitzpe Ramon 

The Paran drainage system is the larget drainage system in the Negev 
(3840 sq.km). It drains a wide area in eastern Sinai and in the 
southern Negev towards the Arava valley and the Dead Sea. 

The research which is part of a thesis for a P.h. D degree at the 
Hebrew University. focusses on the paleogeography reconstruction of 
this drainage system and defines several stages of evolution 
corresponding to the main phases. of tectonic activity that occurred 
along the margin of the Dead Sea Transform. 

Stage 1: The tectonic activity uplifted the margin of the Sinai-Israel 
micro-plate and broke the Oligocene "peneplain" relief along the fault 
system of this region. This stage occurred after the deposition of the 
Hazeva Formation. in the late Miocene or early Pliocene. The main 
drainage systems of the Negev and Sinai were formed during this 
stage following an intensive incision event that shaped wide valleys. 
Stage 2: The deposition of the Arava Conglomerate. consisting of clay. 
mudstone, siltstone, sandstone and conglomerates. reaches a 
thickness of over 100 m at the Karkom basin. 

The paleogeographic reconstruction of the Paran drainage system 
during the deposition stage of the Arava Conglomerate indicates that 
the Paran river crossed the Karkom basin to the north-east and 
flowed to the HaMeishar basin on its way to the Arava basin. 

Stage 3: A tectonic activity along the Ramat Barak fault. The fault 
crossed the present day Paran channel few hundred meters to the 
east of the Karkom basin. and it is one of the main faults in the 
margins of the Central Arava Basin. A tectonic event that occurred 
along this fault during the final stages of deposition of the Arava 
Conglomerate, probably in the early Pleistocene. coused an eastern tilt 
of the Karkom basin and a flexure that lowered the top layer of the 
Arava Conglomerate. 70 m to the east. This activity lead to a dramatic 
change in the Paran drainage system and the Central Arava Basin. The 
main channel of the Paran changed direction in the open and flat 
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Magnetostratigraphy and inclination of rotation 
axis at Poria - Givat HaMoreh area 

Aviv A. 1.2, Ron H.2, AgnonA.1 

1. The Institute of Earth-Sciences, The Hebrew University, 
Jerusalem 

2. The Institue Of Petroleum And Geophysical Research, Holon 

We have collected paleomagnetic and geochronological data from the 
Eastern Galilee and the Yizre'el Valley in order to determine 
geographical and temporal boundaries to the style of deformation 
observed in the Galilee. About 60 sites of Mid-Miocene cooling units 
were sampled for the paleomagnetic measurments. and 8 samples for 
40Ar_39Ar dating. Six oriented samples were drilled from each site. 
most of the sites are in basaltic rocks (flows and intrusions. including 
dikes) and few are in sedimentary rocks. The paleomagnetic analysis 
included stepwise demagnetization by alternating-field and thermal 
methods. using shielded supeconducting magnetometer with 
intergrated AF coils and standard statistical methods. 

The following conclusions summarize the results of the study: 
(1) The stratigraphic section of Poria-Slope. which includes about 
400m of basalts and sediments. yielded a sequence of normal and 
reverse magnetic field directions. Based on our 40Ar_39Ar ages (13-
16Ma). the section correlates with the absolute magnetostratigraphic 
time scale. The mean of the in-situ paleomagnetic vector is Dec'= 

3280, Inc'=310. a95=130. the tectonically corected (30°/180°) Dec'= 
3140. Inc'=500. Calculating the rotation due to a simple tectonic 
correction about the strike of the bedding leads to a wrong value of 
rotation about vertical axis. The rotation about the inclined axis has 
two components: 30° rotation about a horizontal axis (normal 
displacement). and 350 about a vertical axis (strike-slip 
displacement). Our reconstruction of the bedding by tilt about an 
inclined axis offers the simplest path of faulting. 
(2) The mean directions from the Tabor Valley and the Ein-Dor 

blocks are Dec'= 191 0. Inc'=-520. a95= 100 and Dec'=80, Inc'=540. 

a95=70 respectively. These are similar to the expected Miocene 
direction. Therefore. the Tabor-Valley is the southern boundary of the 
deformation domain which is dominated by vertical axis rotation. 
(3) The paleomagnetic results from the Givat-HaMoreh block show a 
large range of declinations. larger then the expected paleosecular 
variatons. this data set can not be analyzed at the current level of 
knowledge. 
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LITHO-MECHANICS OF SENONIAN MENUHA 
FORMATION CHALK IN CENTRAL ISRAEL 

Arkin Y., Michaeli L. 

Geological Survey of Israel, Jerusalem 

Physical and mechanical characteristics and fractures in Senonian 
Menuha Formation chalk in Central Israel indicate widespread 
uniformity in lithogenesis and tectonic stress that affected the chalk 
since deposition. 

Samples from outcrops on the steeply dipping western flank and 
shallow dipping eastern flank of the asymmetric Judean Anticline 
show similar values in strength and stability characteristics. The chalk 
on both flanks falls into three main catergories of weathering: 

I. FRESH II. PARTI..Y III. WEATHERED 
CIW..K 

WEATHERED CHALK 

Compressive strength (kg/ cm2) 397 293 187 

TenSional strength (kg/cm2) 56 48 32 
SpeCific gravity 2.66 2.65 2.64-2.68 

Velocity (m/s) 3626 3194 2667 
Friction angle (degrees) 30 28 24 
Effective cohesion (kg/ cm2) 118 114 69 

On both flanks, systematic and non-systematic fractures are well 
represented. The systematic fractures fall into three distinct sets. On 
the western flank the sets at two sites have an azimuth of 058°,3120, 
351 ° and 0970 , 3280, 3500. On the eastern flank, the azimuth of the 
sets is 0740, 3170 , 350°. Both systems show well developed plumes 
and ridges on the fracture surfaces. These features indicate the 
uniformity of the stress regime occuring during the post-Senonian 
folding phase of the developing Judean Anticline. 
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The suitabiHty of the Helez Formation rocks for 
underground storage of hazardous wastes 

AnHn-Rudberg N.l.2, Ayalon A.2, Bein A.2, BaUcz L.2, sass E.l 

1. Department of Geology, the Hebeew University, Jerusalem 
2. The Geological Survey, Jerusalem 

The chemical interaction of industrial waste reagents with the 
sandstones and carbonates of the Helez Formation is being studied to 
learn if the Helez reservoir is suitable for storing the injected waste, 

The experiments are expected to alter the original minerals. and in 
some cases they may lead to the growth of new minerals as a result 
of the rock-reagent interactions, Such reactions may have an 
important role in the modification of the physical properties 
(porosity and permeability) of the rocks and therefore determine the 
suitability of the reservoir to be used as an environmentally safe 
underground store for hazardous wastes. Sandstones and dolomites 
from the lower sequence of Helez Formation were ground to <100 
mesh and mixed with an alkaline solution of NaOH and three diluted 
acidic solutions of: H2S04. H3P04 and HC!. The reactions were carried 
out for different time intervals (1-28 days). room and reservoir 
temperatures (2S0C and 600C, respectively) and with or without 
synthetiC formation water. 

Chemical and morphological studies using ICP. XRD and SEM of the 
reaction products show the growth of new minerals and dissolution of 
the original material. Due to the interactions of rock samples with 
NaOH some new minerals were observed: brucite Mg(OH)2' calcite 
CaC03. portlandite Ca(OHh and pyroaurite Mg6Fe2C03(OH) 16*4H20. 
The reactions with H2S04 and H3P04 lead to the formation of gypsum 
CaS04 *2H20 and brushite CaHP04 *2H2 O. respectively. The 
precipitation of these minerals in pore space may change the rock 
fabric and lower the original permeability and porosity of the 
reservoir. 

The second stage of the research will focus on evaluating quantatively 
the changes of the physical properties of the reservoir as a result of 
the penetration of reactive waste disposals. Chemical reagents will 
be injected through plugs which will be studied after different time 
intervals to determine the modifications of the original porOSity and 
permeability due to the rock-formation water-reagent reactions. 
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less resistance biogenic features which exist in the calcrete horizon, 
for example. plant tissues or the needle fibre calcite. The more 
resistant biogenic products. like the mucilage. remain. even in a 
mature and very indurated horizon. 
The occurrence of mucilage may be used in distinguishing biogenic 
calcrete horizons of stage two from purely physico-chemical calcrete 
horizons. 
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Contribution to the stage and rate of biogenic 
calcrete formation 

AmitR. 

Department of Physical Geography, Institute of Earth Sciences, The 
Hebrew University Jerusalem 

Calcrete bearing soils and paleosols are being used as a tool for 
paleoenvironmental and paleoclimatic reconstruction. They are found 
to be very important in subdividing and correlating Quaternary 
deposits. The accuracy of paleoenvironmental reconstructions and 
correlations requires an understanding of the rates and processes of 
formation of calcic horizons. Two types of calcrete formation have 
been identified, biogenic and physico-chemical. Most studies of rates 
and formation of calcrete horizons focus on the physicochemical type. 
Rates and processes of biogenic calcrete formation are poorly 
understood. 

Several biogenic calcrete horizons, developed on a Miocene limestone 
parent material, under Mediterranean climatic conditions, in 
Tarragona, Spain, were dated. The analyses also included 
micromorphology, mineralogy and stable isotopes. Age dating was 
done by the liqUid SCintillation counting method for carbon. 
Results indicate that it is possible to separate two major stages in the 
formation of the biogenic calcrete horizons. The first stage is a passive 
accumulation of calcium carbonate in specific sites, for example in the 
roots and root hairs cell walls and in the mucilage which the roots 
secrete. The passive accumulation is accompanied by an active 
deposition of calcium carbonate crystals by fungi and bacteria inside 
and outside their filaments. This stage can last more than 7800 years 
without indurating the calcrete horizon. The second stage is 
characterized by physicochemical preCipitation of calcium carbonate 
in micropores whilethe fungi and bacteria continue to contribute to 
the final cementation of the calcrete horizon. At this stage the passive 
accretion of calcium in the organic compounds continue but it is not 
the main mechanism of calcium carbonate accumulation. The overall 
induration of a biogenic calcrete horizon can take between 10,000 to 
16,000 years and even more. 
With time the accumulation of calcium carbonate by the biogeni 
activity in the rhizosphere causes a decrease in the permeability and 
change in moisture conditions of the soil profile. The modified 
microenvironmental conditions become less suitable for the 
rhizosphere activity and a process of physico-chemical deposition of 
calcium carbonate becomes dominant. The physical cementation 
process cause complete plugging of the calcic horizon and converts it 
to a hardpan. This second stage predominates by a destructing of the 
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Akhziv Submarine Canyon 

Almagor, G. 

Geological Swvey of Israel, Jerusalem 

The continental terrace off northern Israel and Lebanon is narrow and 
steep. It is made of Nile-derived monmorillonitic silty clays that have 
accumulated since ealry Pliocene attaining a thickness of about 1.000 
m. Fossilized shore-parallel longitudinal dunes (mainly made of 
crushed shelly material, which accumulated on the shelf when it was 
exposed during the low stand of the sea of the last glacial period) 
contribute sandy material. The continental terrace is dissected by 
nine major canyons. ' 

Akhziv Canyon, which is 300-550 m deep and up to 6.5 km wide, runs 
to the northwest across most of the continental slope, swings 
notrthwardly in its lower part and loses its identity over the adjacent 
deep-sea Levant Platform. The canyon has two major heads, the 
largest of which runs in a general E-W direcrtion deeply carving its 
way into the shelf to a distance of 3.2 km offshore at 50 m water 
depth. It is suggested that the seaward extension of the continental 
Rosh HaNikra Fault has captured the canyon's upper section causing 
its major head to deflect from its perpendicular-to-slope NW course. 
The Lebanese canyons are also fault-controlled. 

Mass transport downslope occurs across the entire continental slope. 
This is proved by the numerous canyons, the highly grooved surface of 
the slope, as well as by the fine structure of the slope sediments (as 
revealed by X-radiographs). Mass transport is especially pronounced 
within the canyon. The sediment sources are: sandy shelf sediments 
trapped by the canyon heads. frequent collapse and disintegration of 
the canyon's walls and turbiditic flows. Sliding of large sedimentary 
slabs was also recorded. Though frequent. the mass movement is 
episodic. It is triggered by eatrthquake tremors. 
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A model for the creation of transforms in 
mimicry of the Gulf of Aden 

Abelson M., Agnon A. 

Institute of Earth Sciences. The Hebrew University. Je!'U.Sa1em 

We propose that segmentation of ridge and reorientation of ridge 
segments permit the transition from oblique rifting to orthogonal 
spreading Fig. 1. Gradual offset of edges of ridge segments along 
growing transforms accommodates the reorientation of the ridge. 

The orientation of the ridge is controlled by the distribution of magma 
sources or conduits underneath the plate as well as by intraplate 
stresses and anisotropy. The distribution of magma sources or 
conduits underneath the plate depends on the history of the source 
zone. Therefor. in an embryonic ocean. a row of magmatic resorvoirs 
follows the trace of the continental rift. In particular. in an oblique rift 
. the magma sources follow a trend oblique to the direction of 
spreading (Fig. la). The ensuing magmatic bodies are emplaced by 
upward flow from these sources into the lithosphere and retain the 
obliquity of the sources trend. Dike scontinue the emplacement of 
magma by lateral propagation. The direction of propagation is 
controlled by lithospheric stresses. therefore the dikes emplacement 
is more orthogonal to the spreading direction. Such a pair of dikes 
that propagate horizontally. mutually approaching from adjacent 
magma chambers. will not meet hence creating a transform (Fig. lb). 
Accordingly in an embryonic ocean. single ridge segments display a 
central oblique portion whilst the margins of the segment are more 
orthogonal to the spreading direction (Fig. lb). With increasing 
opening the orthogonal portions of the segment grow at the expense 
of the oblique central portion. with gradual increase of the transform 
offset. The process completes after suffiCient opening with the whole 
segment becoming orthogonal (Fig. Ic). 

Our model mimics the details of a high resolution bathimetric study in 
the Gulf of Aden (Tamsett and Searle. 1988. JGR). This embryonic 
ocean. is located between the active continental rift system and the 
Indian ocean. The spreading center displays various levels of opening 
and corresponding degrees of ridge obliquity which permit testing of 
the model. 

Our model predicts that the magnetic fabric of embryonic ocean sea 
floor contains cross cutting anomalies. This prediction can be tested 
by high resolotion magnetic surveys. Wefurther speculate that the 
world wide abundance of en echelon arrays (> 1000 km each) of ridge 
segments. with consistent sense of transform offsets overly linear 
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