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החכרה הגאולוגית הישראלית מכיעה כזו את תודתה למוסדות אלו על תרומתם לכנס:
משרד הבנוי והשיכוו
משרד האנרגיה והתשתית

חברת נשר בע"מ
חברת נפטא בע"מ

חברת כימיקלים לישראל בע"מ
חברת הנפט הלאומית בע"מ
האדקמיה הלאומית הישראלית למדעים
חברת שרותי נפט בע"מ
פז חברת נפט בע"מ

חברת דלק חפושי נפט בע"מ
חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ

חברת סונול בע"מ

עיריית אשקלוו

ועד החברה הגיאןלןגית הישראלית לשנת 1991/92

משה בראוו -
עמוס סלמוו  -מרכז פעולות
ישי וינשטייו  -גזבר
אריה גילת  -טיפיל בעולים
בצלאל פולישיק  -מזכיר
נשיא

חברי יעד ממשיכים משנת 1990/91
ברוך דריו

-

סגו נשיא

יבחר גנאור

אבי היניגשטייו
צבי מרכוס
עידו מרכוס
גבי ויינברגר

דב גינזבירג מנהל קרו ע"ש ד"ר פ .גרדר ז"ל

תוכן עניניס

עמוד

אביב .,א רוו .,ח עגבוו א.
מגנטו-סטרטיגרפיה ורוטציה סביב ציר נטוי באיזור פוריה

-

גבעת המורה

1

אבלסוו .,מ עגבוו א.
מודל ליצירת שברי טרנספורם אוקיינים

-

דוגמת מפרץ עדן

2

אבבי י.

הפלאוגיאוגרפיה של אגן נחל פארן כמפתח להבנת שלבי התפתחות הנוף

4

והפעילות הטקטונית בשולי טרנספורם ים המלח

איל .,מ פלץ ס.
התפתחות קלדרת רמת יותם

6

אילבי .,ש ספירן .,ב קרןבפלד י.
מינרליזציה של ברזל :מחקר גיאוכימי השוואתי בין נחל בורקה ורכס מנוחה בנגב

8

מה ניתן ללמוד מהגיאולוגיה של הרביעון על השפעת אפקט החממה

9

איסר א.

אלמגןר ג.
הקניון התת-ימי של אכזיב

10

שלבים וקצבי היווצרות של אופקי  CALCRETEביוגניים

11

אמית ו.

אבליו·רןדברג .,ב אילןו .,א ביין .,ע הליץ .,ל שש א.
התאמתם של סלעי תצורת חלץ לשמש כסלעי מאגר למי שפכים תעשיתיים

13

ארז .,י לזר .,ב גניו .,א דרבינסקי .,צ לוריאו .,ד קורפל .,ט אילוז .,ד לגזיאל .,א
פלקובסקי .,פ ןויריק ק.
שטף פחמן ונוטרי אנט ים בין שוניות האלמוגים והים הפתוח במפרץ אילת ,ישראל

14

בגין ז., .ב זילברמן ע.
הארועים העיקריים ביצירת התבליט בארץ ישראל

16

בחינה מחודשת של יחסי זמו ומרחב בין מכלולי ריפים מיוקביים בישראל

18

בוכבינדר .,ב מארטינוטי .,מ.ג סימן טוב .,ר זילברמן ע.

בןרשטיין .,א רבינוביץ .,ב איצקוביץ ג.

טומוגרפית  NMRשל מי-תהום ומינרלים פרמגנטים אחרים

20

בייט .,מ לונגסטף .,פ איילון .,א מתיוס א.

לימוד הסלעים המגמטיים של הר תמנע בעזרת איזוטופים יציבים של חמצו

21

המפה הגיאולוגית של באר אורה 1:50,000 -

22

שימוש במערכות לינאמנטים לזיהוי תנועות נאוטקטוניות אנכיות בין

23

בייט .,מ שגב .,ע ברטוב י.

ביליצקי .,ש קרץ' .,י זק י.
ים כנרת לים המלח

בו-אברהם .,צ לייחובסקי ו.
תהליכי שבירה לאורך צפון בקע ים-המלח

25

בן-גיא ,י .בן-אברהם .,צ בוכבינדר ב.

מודלינג סטרטיגרפי

-

עקרונות בסיסיים ורעיונות ליישום בחתך

26

הניאוגני-רביעוני בישראל

בו דוד .,ר איילי .,י זילברמו .,ע באומן ד.
Q

התפתחות מעדכות הניקוז באזור מכתש דמון ונחל נקרות בנאוגן ובקוורטר

27

בסון .,א בו-אברהם .,צ גב י.

מיפוי חילופי שכבות בדיונות ותכולת רטיבות באמצעות מכ"ם חודר קרקע

29

שיטות גיאו פיסיות לאיתור מרבצי חרסית דמוית צור )חד"צ(

30

בק .,א שטיבלמן .,ו רבינוביץ .,מ רובו .,ע סער ח.
במכתש רמון ,רפרקציה סייסמית ושיטות אלקטרומגנטיות
בר .,ג בינדשדל .,ד ג'יינ., ,מ.ד שוברט '.,ג שרפטוו .,ל.י סקווירס ס.וו ,.סטופאו א.ר.
המןרפולוגיה ,התפוצה ,ומנגנון היצירה של קורונות על נוגה

31

בר-מטיוס .,מ איילון .,א הליץ .,ל שש .,א
גיאוכימיה של מי מערת שורק ,בית שמש

33

בר-מטיוס .,מ סרבורג .,ג שו ג.

דיאגנזה של קורלים מאובנים פליסטוקניים :קורלציה בין יסודות קורט,

35

מבנה 1uנ_ו234U / 2

גבירצמן ג.

אינטרפרטציה עדכנית של החתך הטיפוסי של וולקני אשר בקידוח עתלית 1
גבירצמן .,ג קליין

ר.,

37

לןיה .י

גשמי מונסון במדבר סיני בזמן הרביעון המאוחר :הוכחה לפי

39

טבעות פלואורוסצנטיות באלמוגים מאובנים
גבירצמן .,ז ברטןב ,י .גרפןנקל .,צ רןטשטיין

'.

המפח האירומגנטית של הנגב המרכזי ומשמעותה הגיאולוגית

40

האם מים ואניונים מומסים זורמים יחד במערכת מי התהוםן

42

גבירצמן ח.

גורד ,.סטרינסקי .,א שטייניץ .,ג קולןדבי .י
גילי  Ar - Arבתצורת חתרורים

-

תוצאות ראשונות

43

גורביץו י.

אפשרויות חדשות לבדיקות חשמליות בקידוחים

4S

גישרמו 'ייו ואן-אק ש.

זיהוי והפרדה בין פיצוצי מחצבות לרעידות אדמה קרובות בשיסה ספקסרלית

46

גישרמו .,י שפירא א.

אנליזה של המודלציה הספקסרלית מפיצוצים תת ימיים וזיהויים

47

על זהותה של אבן פסדה במקרא

48

גינזבןרג י.

גינת ח.

חפוך כווני ניקוז באגן נחל חיון בזמן השקעת קונגלומרט הערבה

50

ממצאים חדשים

גפט מ J .שיבאל ש J .קירש י.

52

חקר מינרלים וסלעים בישראל באמצעות זהירה
גרייצר י.

הידרוגיאןלוגיה של הפרויקסים חגיאותרמיים ,אמפייר ,סודה-ליק,

54

וססילוןטר ,נבדה ,ארה"ב

גרקו ר J.בייש מ J.שגל ק .קאופמן ה.
איבחון סלעים קרבונטיים בהדמיה רב ערוצית

5S

בדיקת תהליך ההתרוממות בדרום-מערב סיני בעזרת שיסת אנליזת

56

דל-בוני מ J .קיו ב J.איל מ.
עקבות ביקוע באפסיס ,ויחסו להתפתחות בקע מפרץ סואץ
דרוקמו י J .בוכבינדר

קניון אפיק
דרוקמן

יJ .

-

בJ.

מארטינןשי

גJ.

סימן טוב ר.

שיליב של אירוזיה תת ימית וצלקת גלישה מיוקנית בפיתחו

58

ויסברןר ש.ו אהרוו פ.

הצעה למקור הגפרית של מרבץ בארי

הוניגששיין א J .אלמן גי-לבין א J .עשת
גבול סנסון

-

60

'./

פלכסר .,ע מןשקוביץ .,ש רוזנפלד א.

61

קמפו בחתך כברי :ביוססרסיגרפיה וסביבות השקעה

הרלבו י J .ששייניץ ג J.סשרינסקי א.
השינויים הכימיים-מינרלוגיים במיקות מהחתך הפלאוזואי בדרום ישראל

-

63

השלכות גיאוכרונולוגיות
וולפסוו ב.
מבנים עמוקים הקשורים לתופעות שבירה במרחב ירושלים

65

וינברגר ג.

מארג השבירה באזור הנגב הצפוני ודרום מישור החוף והשלכותיו על הקשרים

ההידראוליים באקייפר ירקון-תנינים

66

וינברגר .,ר עגבוו .,א רוו ח.

פליאומגנטיות שג תצורת סדום

-

תוצאות ראשונות ,והשגכות

סטרטיגרפיות וטקטוניות

ויבשטיין .,י נבוו .,ע לאבג ב.
מגמות גוגן ואורטג :שוני גיאוכימי כתוצאה ממכניזם עגיה שונה

69

ובגוש .,א סטריבסקי א.

מקירית גופי מים מגוחים באיזןר הפן הביני לאורי מישור החוף בישראג

72

יבגוש .,א סטריבסקי א.

מים אינטרסטיציאגים ותמגחית בקרקעית אגו הים התיכון:

74

שרידי תמגחית עתיקית מתקופת המסיניאו
זהר א.

מכרה אוקרה )תחמוצת ברזג( קדום בערד

76

זילברמן .,ע בר .,ג אבבי י.
נחג נקרות ,נחג פארו וקונגגומרט הערבה

-

הקשר המשולש

77

זסלבסקי .,ב עשת .,י הירש .,פ ויסברור .,ט גבירצמן ג.
כיטינוזואים וגרפטוגיטים פגיאוזואיים ממוחזרים בחתי הפרמו-טריאסי

79

בישראל ומשמעותם הפגיאוגיאוגרפית :תוצאות ראשונות
חרותנ ,.סטריבסקי .,א כץ

•N

חומציות מי הגשם בישראג

80

מחקר פגיאומגנטי ומינרגוגי שג תהגיכי אלטרציה בדייקים במכתש רמוו

82

תהגיכי אינטרקציה ביו תמגחות גסדימנטים בחוף שנוצר גאחרונה גיד ים המלח

84

טויטש .,ב קולורבי .,י אילוו .,א רוו ח.

יחיאלי .,י מגריץ .,מ לוי .,י רונן ד.

יבקן .,ו קר בצ'וק א.

המורפוגוגיה והאנטומיה שג סוגפידים ברזליים פרמבואידגיים

86

בפורמינפרים ובסדימנטים ימיים

יבקו .,ו פלכסר ע.
מיקרופאונה כאינדיקטור אפשרי גדגיפת הידרוקרבונים i

87

שיטה גגיגוי מגכודות נפטז

יצחק .,י לרון .,י ריר א.

שינויים במרחב ובזמן בטקסטורת גרופת שג חלוקים וחול

88

כבפי י.

זיהום אקויפר החוף בדגק באתר מתקני הדלק באשדוד

90

לבנטל ד.
תןרת השדות הדואליים בתווכים משוכבים :ניסוח חדש עבןר משואןת

91

התנועה של ניוטוו ןמקסוול
לןז ב.
פלאן-אוקינוגרפיה הולוקנית של מזרח הים התיכון

92

סדימנטציה וטקטוניקה במיוקן של ישראל

93

לוי ז.

לזר .,ב ארז י.
דלדול בC -נ  lבסביבות השקעה סטרןמטוליטיות
אפקט

BAERTSCHI

-

עדות לקיומו של

96

ו

ליאןנרד .,ג מזרחי ד.ן רבינוביץ .,נ רייז ב.

פיתוח מערכת אוטונומית לזיהוי מקורות סייסמייס בוכדינת ישראל בסיוע

97

בינה מלאכותית
ליאונרד .,ג שטיינברג ד .,מ רבינן  o'iיץ כ.
סיכונים סייסמיים בישראל

-

פליאוסייסמיות והשערת הרעידה האןפינית

99

לנג .,ב וינשטיין-עברוו .,מ אילני .,ש שטייניץ גץ ,.דלאל כ.
זיהוי מקורות כלי הבזלת ממערת אל-ואד בכרמל באמצעות

100

קביעת גיל בשיטת אשלגן-ארגוו

לנג .,ב שטייניץ גץ.
גילי  Ar-Arשל הבזלות במכתש רמון

102

לרין .,י ארגנצינגר .,פ ריד •N
שינוייס עתיים קצרים בספיקת גרופת של חלוקים וחול

103

הערכת תורמי הזרחן בכנרת ומעקב אחר מידת המיחזור הביולוגי

104

מרקל

ד .,

קולןדני

'.,

לוז .,ב נישרי ע.

של הפוספאט בכנרת בעזרת איזוטופים יציבים של חמצן
נבון .,ע הןר ביץ ש.

נוקלאציה של בועןת מים בהתכות ריוליטיות

106

ניטנבאןם .,א קאןואמןרה ק.

תרכובות אןרגניות בעין אשלג ,הר סדום

108

נסיס א.

זהום אקוויפר החוף מאתרי סילוק פסןלת

109

השינויים בכימיה של נוטריאנטים בנהר הירדן בעשרים וחמש השנים האחרונות

110

נשרי ע.

סיון

ד .,

גבירצמן ג.

פסרוגרפיה בשיסת לומינסנציה קתודית

-

בדיקות ראשוניות בכורכרים

113

של חוף הגליל המערבי
סיון

ד.,

גבירצמן .,ג שש א.

הבחנה בין כורכר ימי ואיאולי :דוגמא מחוף הגליל

114

סלמוו .,ע חופשטטר .,א גרפונקל .,צ רוו ח.
סייסמוסקסוניקה של תת הלוח סיני

115

סנדלר .,ע אלמוגיי לביו .,א שש א.
שינויים במרכיב הסיליסיקלססי של סלעי תצורת מנוחה
סבח .,ע ברטובי

'.,

116

רוזנזפט מ.

מפה גיאולוגית של ישראל בקנה מידה

1:200,000

117

ענבר מ.

שיעורי סחיפה נהרית באגנים בעלי אקלים ים תיכוני

119

עשת .,י אלמוגיילבין .,א ביין ע.
פיסופלנקסוו כמצייני פוריות בקר בונסים עשירי חומר אורגני

121

)"פצלי שמן"( בקרסיקון העליון בישראל :תוצאות ראשונות

פולישוק .,ב פלכסר ע.
מדדי המירקם והרכבו המינרלוגי של הקירסון כאמצעי להבנת התכונות

122

הגיאומכניות של הקירסון

פולקמן

'.,

גינצבורג .,א רוטשטייו

'.,

ריבקוב מ.

מפת בוגה גרבימסרית של ישראל

123

פונר ח.א.

פיזור עופרת אנסרופוגני בקרקעות ישראל

124

פורת .,נ שוורץ .,פ.ח ברייוסף ע.

תיארוך צור שרוף ממערכת כברה שבכרמל באמצעות ESR.

126

פורת .,נ שוורץ .,פ.ח צ'רנוב .,א ד .בראון ,.רבלס ק.
בחינה מחודשת של הכרונוססרסיגרפיה משכבות נושאות ממצאים

128

פרהיססוריים ממערת אום-קספה ,מדבר יהודה

פישר

ר.,

בר .,מ שו באל .,ש סער ח.

מקור הפיזוליתים בתצורת משחור במכתש-רמון ושלבים בהתפתחותם

130

פלכסר .,ע רוקח .,ר רוזנפלד .,א אלמוגי לבין .,א דבורצ'ק .,מ חוביגשטיין א.

אירידיום בגבול קרסיקון סרצייר

-

)חתך באגף המזרחי של המכתש הגדול(

131

פרומקין .,ע כרמי .,י מגריץ .,מ זק י.

שינויי אקלים בהולוקן לפי מערכת הקרסס של הר סדום

132

פריזלנדר .,א רוטשטיין .,י ברטוב י.
סקר סייסמי בהפרדה גבוהה באזור אילת

133

מחקרים חדשים על תנאי הסביבה של השכבות התחתונות )  (F-Gבמערת סבוו

134

צצקין .,א וינשטייןיעברון .,מ רונו •N

קררןן .,ג יאיר א.

המשמעות הסדימנטוגוגית האפשרית שג תהגיכי נגר וסחף עג פני דיונות
אורכיות באזור צחיח

-

135

חוגות ניצנה ,נגב מערבי

קוהן .,ב לנג .,ב שטייניץ ג.
גיגי  Ar-Arשג הטור הווגקני בקדוח עתגית :l -השגכות סטרטיגרפיות

136

והשגכות עג חיפושי הידרוקרבונים
קונוואי ב.ה.

מיקרופגורה ביוכרונוגוגיה ושכבות מגיג קרטיקוך תחתון ממרכז

138

וצפוך הארץ

קורפל ש.ו לזר ב.ן ארז י.
המחזור הגאוכימי שג נוטריאנטים בשונית האגמוגים בצפוך מפרץ איגת

139

קלבו ר.ו אילןן א.ו ביין ע.ו שש א.
מאפיינים כימיים ,מינרגוגיים ומורפוגוגיים שג המינרגים האותיגניים

140

בסגעי תצורת חגץ ,דרום ישראג

קפוסשה י.ו קושלרסקי פ.ן שטייניץ ג.
בדיקות  K-Arבפרקציות חרסית מסגעים סדימנטריים מזוזואיים
בישראג

-

142

תוצאות ראשונות

קרץו י.

האם רעידות אדמה היסטוריות מוכרות ,ידועות גנו באמתן

143

קרץו .,י ון מירלו י.ו פאלבןש ח.ו ארלר ר.ן מלצר י.ן פוראי ו '.ששיינברג ג.
שיעיר תזוזה אופקית גאורך הבקע באזור כפר

הנשיא )(1987-1991

144

רונו ע.ו רבינוביץ ב.ו רבינוביץ מ.

גיאופיסיקה בשרות הסביבה :ישומים חדשים שג שיטות חשמגיות

146

ו אגקטרומגנטיות
רופא ב.ן ברקוביץ ב.ו מגדיץ מ.ו רונן ד.

איתר ומדידת זרימות אנכיות בבארות באמצעות מיהוג רב שיכבתי

147

רזניקוב מ.ו בו-אברהם צ.ו לייחובסקי ו.
התפגגות שדה מאמצים ואנומגיה גרבימטרית באזור רכס מוזמביק

149

שגב ע.ו הליץ ל.ו ששייניץ ג.ן לנג ב.ו
תאריך  K-Arשג נודוגות מנגו מתצורת תמנע מגיג קמבריום,

150

הר מיכרות ,בקעת תמנע

שגב ע.ו ריבקוב מ.ו ,יסברור ש.ן בייש מ.

פעיגות מגמתית מגיג קרטיקוך תחתוו בבקעת תמנע :עדויות מסקר

152

מגנטי מפורט

שובאל ש.ו בק פ.ו קירש י.ו איזנברג-לןי .,ר ירין א.
שימוש בחרסית גירית או בחרסית בגתי גירית כחומר גגם גהכנת
כגי-חרס מתקופת הברזג

153

שןבאל .,ש גפס .,מ בק .,פ קירש

.,'1

ידיו א.

העדפת חסמי קלציס חד-גבישי על-פני חסמי אבן-גיר בהכנת

154

סירי בישול מתקופת הברזל

שובאל .,ש גפס .,מ גולדמן .,נ קירש

'.

ניכחית יון אירניל ופיזורי בצור מישאש ,מחקר באמצעית זהירה

156

שחר י.

תצירת חצבה מגיל מייקן בצפין מזרח הנגב ,ישראל

158

שסייו .,מ וגולדשסייו ס.
התפתחות הקרים היבשתי בפלסה הערבית

-

עדויית מיחסי

159

האיזוסופים של Nd-Sr

,.סייניץ .,ג ברסוב
ישראל

-

.,'1

אייל מ.

תיצאית ראשינית גילי  K-Arי Ar-Ar-של מגמתיזם פרמי-סריאסי

161

בסיני ובדרים

שסייניץ .,ג וולקן .,ע לנג .,ב גילת .,א צפריר .,ח עשהאל ,י .יפה

.,'1

אבן ע.

אמנציה של ראדין לאירד שברי הבקע באזיר ים המלח

שילוני

'.,

162

וולקן .,ע גילת .,א צפריר ח.

מיפוי רמית ראדון באיזור ערד

163

חתני פרס פרץ גרדר ז"ל

164

חתני פרס החברה הגיאוליגית הישראלית ע"ש פריפי רפאל פרוינד ז"ל

165

חברי הכביד של החברה הגיאילגית הישראלית

166

נשיאי החברה הגיאוליגית

166

הכנס השנתי,

חהניה הגיאיליגית הירשאלית

מגנטן~סטרטיגופיה ןרוטציה טביב ציר נטדי באיזןר פוילה

-

1992

נבעת

המדיה

אביב א, 1,2 .ריו .ו ,2 fעגנוו '.א

ד  .המכוו למדעי בדור הארץ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
 .2המכיו למחקרי נפט ןגיאופזייקה ,חולוו.

אספנו נתונים פליאומגנטים וגיאוכרונןלןגים מהגליל המזרחי ןעמק יזרעאל במטרה להגדיר ןלקבןע
גבולות גיא וגרפים לסגנונות דפורמציה מוכרים בגליל מהמיוקן התיכון.

מרביתם יחידות קירור ) (cooli11g units

דגמנן כ  60אתריט,

של סלעי בזלת )שפכים ומחדרים ,כולל דייקים(,

והשאר יחידות סטרטיגרפיות סדימנטריות .מכל אתר נקדחו כ  6דוגמאות מכוונות .שמונה אתרים

נדגמו לצורכי תיארזך בשיטת  .Ar40_Ar30כיןןני המיגנוט התקבלן לאחר דה-מגנטיזציה
הדרגתית בשיטת שדה מתחלף

)(,AF

ובשיטה תרמלית ,באמצעןת מגנטומטר על-מוליך המכיל

סלילים של שדה מתחלף ,ובשיטות סטטיסטיות מקובלות.

תוצאות המדידה הניבו את המסקנות הבאזת:

ן .החתך הסטרטיגרפי של מתלול פוריה ,הכולל כ400 -מ של בזלות וסדימנטים ,מכיל רצף של
היפוכים מגנטים ,אשר בעזרת הגילים שנמדדו נמצא מותאם לטבלה המגנטוסטרטיגרפית

האבסולוטית ,בטווח הזמן

שבין 13 - 16

מליון שנה .ממוצע כיווני הוקטורים המדודים:

. a95= 130ולאחר תיקוך טקטוני ) ( 30° / 180°

הכיוונים

,Inc'=31 ° .Dec =' 328°
הם . Inc'=500. Dec =' 314° :חישוב רוטציה לאחר תיקון טקטוני פשוט ,סביב ציר שהוא ה
 Strikeשל השיכוב ,גורמ לשגיאה ברוטציה המחושבת סביב ציר אנכי .אנו ביצענן את יישור
נטיית השכבות סביב ציר נטוי המאפשר את מהלך השבירה הפשוט ביותר .הרוטציה סביב ציר

נטוי ניתנת לפירוק לשני רכיבים:

300

סביב ציר אופקי )העתקה נורמאלית( ,ו

350

סביב ציר

אנכי )העתקה אופקית(.

.2

התרצאות מאיזרר נחל תבור ובלרק עין-דרר הראר כיוון ממרצע שאינר שונה באופן מובהק

)סטטיסטית( מהכיוון המיוקני הצפוי )תןצאות המדידה:

a95 =100 ,

ו

,a95=7 0 ,Inc'=54 0 ,Dec =' 8°

Inc'=-52 0 . Dec =' 191 0
בהתאמה(.

מכך עולה כי קו נחל תבור

מהווה בגול דרומי למחוז העתקה המאופיין על-ידי רוטציה סביב ציר אנכי.
 .3התרצאות הפליאומגנטיות מבלוק גבעת המורה מראות פיזור גדול של הדקלינציה ,ביחס לפיזרר
הצפוי מהשינויימ הפליאוסקולרים .בנתונים אלו לא נעשתה אנליזה במסגרת רמת הידע
העכשוית.

1

חה"Uה גהלואייגתי הישראלית

הכנס השתני1991 ,

מודל ליצירת שברי טרנספורם אוקיינים -
אבלסון מ, .

דונמת מפרץ עדו

ענונו א.

המחלקה לגאולוניה ,האוניברסיטה העיברית ,ירושלים
הסגמנטציה של הרכס המרכז אוקייני ושינוי הכיוון של סגמנטים ברכס מאפשר את המעבר
מביקוע אלכסוני לפתיחה אורתוגונלית.

ההסטה הגדלה של שולי הסגמנטימ על שברי

הסרנסופרמ המתפתחים ,מאפשרת את שוני הכוון של הסגמנטים )ציור

(. 1

כיוון הרכס נקבע לפי סידור מקוןות המגמה מתחת לליתוספירה ,וכמו כן לפי המאמצים וכיווני
החולשה בליתוספירה.

הסידור המרחבי של מקורות המגמה מתחת לבגול הפתיחה תלוי

בהיסטוריה של אזור המקור.

ההשמה האנכית של מגמה מהאסתניספירה לליתוספירה של

אןקיינוס עוברי עוקבת אחרי תואי הבקוע היבשתי .לכן לאחר בקוע אלכסוני מקורות המגמה

מסודרימ לאיךר קו אלכסוני לכיוון הפתיחה )ציור יא(.

החקדמm

אופקית של דייקים ממשיכה

את השמת המגמה בליתוספירה .השמה איפקית זו מושפעת מאממיצם בליתיספירה ,ולכן כיוון

ההתקדמות ניצב לכיוון הפתיחה .דייקימ משני תאי מגמה סמוכים אשר מתקדמימ זה לקראת זה
לא ייפגשו ,יזה מקיר הסרנספירם )ציור וב( .לפיכך באוקיינוס עוביר מופיעים סגמנסים בעלי
חלק מרכזי אלכסןני ,לעימת שילי הסגמנט )לעבר הטרנספןרם( שאורתיגינלימ יותר לכירון
הפתיחה )ציון רב(.

עמ עלזזת מידת הפתיחה ,שולי הסגמנס האורתוגונלים יותר גדלים על

חשבון הנתח המרכזי האלכסוני של הסגמנט ,תוך כדי הגדלת מידת ההסטה לאורך שברי
הטרנספירם .התהליך יושלמ כאשר הסגמנט כולו יסתרד בכיוון אורתוגינלי לפתיחה )ציור רג(.
המידל שלונ מסתמך על נתינים בתימסרימ בעלי רזולוציה בגיהה ממפץר עדן

( Searle . 1988

)Tamsett and

שהינו אוקיינוס עוברי שממוקמ בין מערכת ביקיע יבשתית פעילה לבין

האוקיינוס ההודי .רכס הפתיחה במפרץ עדו מראה מידות פתיחה שונות ובהתאמה דר Uת ליכסון
שוונת המאפשרות בחינת

המודל חוזה מארג

המודל.

אנומליות ) (magnetic fabric

שחותכות זו את זו ,ולא מקבילות זו

לזו.

חיזוי זה יכול להבחן ע"י בדיקה מגנסית בעלת רזולוציה גביהה .אונ משערימ שמערכימ של
סגמנטים בעלי הסטה

עקבית )(en echelon

הנפוצים ברכסים אוקיינים ,ויוצרים ליניאמנסימ

שאורך כל אחד אלפי קילומטרים ,מצויים מעל אזורי מקורות מעטפתיים שזוכרים אירוע של
ביקוע האלכסוני.
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הכנס

חהרבה גהלואייגית הירשאלית
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השנתי1992 ,

החרבה הגיואלןגתי הירשאלית

הכנס

השנתי1992 ,

הפלא וגיאוגרפיה של אגן נחל פארן כמפתח להננת שלבי התפתחות הנוף
והפעילות הטקטונית בשולי טרנספורם ים המלח
אבני י.

האיניברסיטה העברית יהמכין הגיאיליגי ,ירישלים
מרכז מדע רמין ,מצפה רמין

אגן נחל פארן הונ אגן הניקוז הגדול ביותר בנבג )  3840קמ"ר( המנקז שסחימ נרחבימ במזרח סיני

ובנבג הרדומי .אורכו של האפיק הראשי עד לשפכו אל הערבה מגיע לכ 150 -ק"מ .במדעכת ניקוז
זו אובחנו מספר שלבי התפתחות ההופכימ אותה לאזור מפתח בהבנת שלבי התפתחות נופו של
הנבג המרכזי והרדומי .במחקר הנוכחי )במסרגת עבודת הדוקסורס באוניברסיסה העברית( נחקרו

שלבי התפתחות הונף של אגן הפארן והקשר שבין שלבימ אלה ובין השלבימ הסקסוניימ של
הרמת שולי סרנספורמ ימ המלח והפעילות הסקסונית באזור.

יחודו של אגן הפאןו ביחס לאגני ניקוז אחרים בנבג הדרומי והמרכזי הוא בעובדה שהאפיק הראשי
מסומן היסב על ידי חלוקימ ממאסף מנמסי-מסמורפי שנגזרו מאזור בקעת הירח שבמעלה

האגן.

מעקב אחרי החתכימ המכילימ חלוקימ מגמטיימ לאורן האגן מאפשר זיהוי "פציאס האפיק

הראשי" והפרדתו מן הפציאסימ האחרימ המכילימ חלוקימ ממקורות מקומיימ אשר שקעו לאורן
היובלים הרבימ המצסרפימ אל האפיק הראשי .הכרות מדוקדקת עמ החתך הסטרטיגרפי באגן
הפארן מאפשרת הגרדת מאספי חלויקמ רזירן,י מקורות ההספקה .הכרות ורקבה זן חיונית לשיmור
הפלאוגיאונרפיה של מדעכת הניקוז.
שחזור שלבי התפתחות אגן הפארן מורה על קיוממ של ארבעה שלבימ עיקריימ:

.1

התרוממות מזרח סיני והנבג במקביל לשקיעת הערבה .כתגובה נחתרו מערכות הניקוז

הנוכחיות ,ובהמ אגן הפארן  .שלב החתירה הזה היה אנטנסיבי ביותר ועיצב מערכת של
עמקימ עמוקימ ורחבימ ,כאשר כמויות נדולות של חומרי סחף מוסעים מן העמקימ אל עמק
הערבה .שלב זה התרחש לאחר השקעת תצורת חצבה ולפני השקעת קונגלומרט הדעבה ,בין

המיוקן המאוחר לפליוקן.

.2

בתון העמקימ הרחבימ מתחילה השקעת סידרה עבה )מעל ל'( 100 -מ של סלעי קונגלומרט,
אבן חול ,סילט וחרסית הידועה כקונגלומרט הערבה .השקעת קונגלומרט הדעבה סתמה את
מערכת הערוצימ שהתקימה בתון עמק הפארן ויצרה משטח נרחב ואופקי בין הר כרכומ

במערב והר צניפימ במזרח .משטח זה נמשן לאגן כרכומ ולמישר בדרכו אל נחל נקרות ואל
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הכנס

השנתי1992 .

הערבה הצפונית ,השקעת קונגלןמרט הערבה התרחשה במהלך הפליןקן וכנראה הפלייסטוקן
המוקדם,

,3

פעילות סקטונית על שבר רמת ברק המהווה את אחד משברי השוליים של הערבה המרכזית
וכיווונ צפיו-מזרח ,השבר חוצה את אפיק נחל פארן בג,צ,

, 1498/9704

מעס מזרחה מאגן

כרכום ,ארוע סקסןני שהתרחש על השבר לקראת סוף השקעת קונגלומרס הערבה יצר
כפיפה המנמיכה את מפלט קונגלומרס הערבה לכיוון מזרח בשיעור כ', 70 -מ במקביל הוסה

אגן כדכום כולו למזרח בשיעור מתון של כ 3-2 -פרומיל ,ניראה שההסיה למזרח גרמה לשינוי

מהלכו של נחל פארן בשסח הפתוח והכמעט שסוח של אגן כרכומ ,הסית האפיק הראשי
למזרח גרמה לנלישת המים על בגי הכפיפה שנחתרה המהירות ,שיוני כיוון הניקוז הביא
לנסישת המערב הקדום לבקעת המישר ,וזה הפך לאוכף נסוש ,ביקעת המישר ,שנמנעו ממנה
כמיות מזם גדילות שנתרמו בעבר על ידי נחל פארן ,הפכה לאגן מונון,

,4

גלישת אפיק הפארן ישירות אל הערבה הביאה לקיצור משמעיתי במהלכו של הנחל ,קיצור
המהלך התבסא ביצירת הפרשי גובה כיכרים בין הערבה המרכזית )רגבה  80מ' מעל פני הימ(
וביו אנן כרכום שגובהו ', 400מ הפרש הגבהים הביא לחתירה עמוקה אשר חצבה את צוואר
הבקבוק המזרחי והמערבי ,תוך חתירה של אפיק הפארן לעומק ל כ 150-100 -מ' מתחת

למפלסו הקדום באגן כרכוט ,בשלב זה נחתר חלקו התחתון של אנן הפארן ,תוך ניצול
היחידות הרכות של חבורת הר הצופים שנחשפו במורדות רכס מנוחה להתחתרות מהירה

וקלה שהביאה ליצירת עמק רחב בין רכט מנוחה ורמת ברק ,תהליך החתירה של עמק הפארן
עדיין לא הושלם ,כפי שמעידיט המפלים הממוקמים היומ במעלה אפיק הפארן ,בנ,צ,מ,

, 1353/9666
הפעילות הסקסונית הצעידה על שבר רמת בדק הביאה לשינוי מרחיק לכת בנופו של הנבג המרכזי
והדרומי והיא מלמדת על המשך פעילותם של שיברי שולי הערבה ,מסקנה זו נתמכת על ידי

רישומם של מספר מוקדי רעידות אדמה לאורכו בשנימ האחרוונת,
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התפתחות קלדית ימת יותם
אלי '.מ ,פלץ

ס2.

. ,המחלקה לגיאולוגיה ומינרלןגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר-שבע
 •2המבון הגיאןלןגי ,יתשלים

קלדרת רמת יותמ בנויה מסלעימ וולקניימ חמוצימ ,בעיקר איגנימבריטים ,מגיל פרה-קמבריומ
עליון ) .(, 548ש.מ שעברה ארוזיה עד לפני השטח הקדומים של סלע הסביבה) .גנייס טבה
וגרניט אילת( .הקלדרה ממוקמת כ  2-ק"מ מערבה לאילת ,בחלק הדרומי של רמת יותמ .שבר
מחצבות ,השייך לאיזור הגזירה של מפרץ אילת-הערבה ,מסיט את החלק המזרחי של הקלדרה
כ  6-ק"מ בכוון צפון .שטח הקלדרה שנשמר בתוך מישור רמת יותמ הוא כ  2-קמ"ר .רק הבגול

הדרומי של הקלדרה חשוף היטב והוא מציג את היחסימ בין הסלעימ הוולקניימ שהתמוטטו לבזן
סלעי הסביבה של גנייס טבה.
הסלעימ הוולקניימ של הקלדרה שייכים לחבורת קתרינה והמ מהווימ את תצורת יותמ .התצורה

חולקה לשלושה פרטימ בהתאמ ליחסי השדה ואיפיונימ מיקרן-טקסטורליימ .מהקדומ לצעיר
הפרטימ המ :פרט שלמה ,פרט יותמ ופרט מחצבות.

השלבימ הבאימ הובחנו בהתפתחות הקלדרה:
. ,בנית הר הגעש של רמת יותמ על ידי סלעי פרט שלמה ופרט יותם .המאפין הליתןלוגי העיקרי
הוא רצף של פירוקלסטימ בצורת זרמימ וטופימ ובהרכב

ריוליטי עד ריודציטי.

 .2התמוטטןת הר הגעש ויצירת הקלדרה .תופעות שונות לאורך מישור השבר המעוגל של שולי
הקלדרה ,המלווה במספר לועים קטנימ ,מצביעות על התמוטטות בשלבים של הסלעימ
הוולקניימ כגנד סלעי הסביבה של גנייס טבה.

 . 3ארוזיה של הקלדרה .הארוזיה הרסה את סלעי הר הגעש עד לפני השטח של סלע הסביבה.
בתימ שלב זה נותרו אך ורק הסלעימ בחלק הנפול של הקלדרה ושרידימ של סלעי פרט שלמה
מחוץ לקלדדה.

 .4וולקניזמ מאוחר ליצירת הקלדדה .התפרצויות של סלעי פרט מחצבות מתוך לועימ הממוקמימ
מחוץ לקלדרה עמ לשונות הנכנסות לתוך הקלדדה.

 . 5חדירת

דייקימ בכוון צפון-צפון-מזרח בעיקר בהרכב ריוליטי.

פעילות פימרילית-הידרותרמלית שארעה במהלך יצירת הקלדרה ונמשכה אף לאחר מכן ,ליוותה

את הלועימי שבר השוליימ הטבעתי והדייקימ .התוצרימ העיקריימ המ אלטרציה חזקה של
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הסיפים ללימיניס ,מןנסמןריליניס יקאןליניס ,יעירקי קיירץ יקלציס .תיציר הא לסרציה מראים
ערכים אונמליים של
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הכנס השנחי,

1992

מינרליזציה של ברזל :מחקר גיאובימי השןואתי ביו נחל בורקה ורבס
מנוחה בנבג

אילני .',ש טפירו ב.ן ,קרונפלד י3.
מבון הגיאולוגי ,ירושלים

המועצה לחקר הסביבה )מבון הגיאןלוגי הבריטי( ,נוטיגנהאס ,אנגליה

החונ לניאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברטיטת תל-אביב ,רמת אביב
תופעות ,לעיתים נוחבות ,של מינוליזציה בוזלית נצפו במקומות אחדים לאווך שבו

פאון.

תופעות אלו כוללות סיליקטים בוזליים ,קובונטים בוזליים ,ותחמוצות בוזליות אשו התפתחו
בותך חללים וסדקים של סלעים קובונטיים בחבוות יהודה,
פוגנזה דומה של מאספי מינרלים ברזליים הובחנה הן בנחל בווקה והן בוכס מונחה .בשני אתירם

אלה היתה תחילה הווצרות של סןלפידים ,תחמוצות וסיליקט ובשלב מאוחו הווצוות של
היודוקסידים ותחמוצות,

ממחקרים של איזוטופי חמצן מתברר כי הטמפוטורה של תמיסות האמ נושאות הברזל היתה

בתחום  30-700Cטמפוטווה זו דומה לזו המצויה כיום באקויפו אבן החול הונבית הממוקם
מתחת לחבוות יהודה.

המינוליזציה הבוזלית נגומה ,כנואה ,כתוצאה משינויי חמצון-חיזוו כאשר מים מכילי ברזל
משכבות אבן החול הונביות דלפו באופן ארטזי אל שכבות הסלע הקרבונטיות של חבורת יהודה,
לאורך איזווי שביוה ,בעקבות תהליכים טקטוניים.
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חהרבה גהיואלזגתי הישראלית

1992

מה ניתן ללמוד מהגיאולוגיה של הרביעון על השפעת אפקט
החממה
איסר א.

המבון לחקר המדבר והמחלקה לגיאולוגיה ןמינרלוגיה ,אוניבסריטת בן וגריון בגנב ,באר שבע

המחקר נעשה במסגרת פרויקס של התכנית ההידרולוגית הבינלאומית )  (IHPשל אונסקו,

שמסרתו היתה הערכה איכותית וכמותית של השפעת השינוי האקלימי על המחזור ההירדולוגי.
אומץ ,ראשית ,העיקרון :העבר יכול לשמש מפתח לעתי.ד שנית ,נבדקו שינויימ בו-זמניימ

בחתכימ הגיאולוגיימ של הרביעון העליון ובעיקר ההולוקן ,על מנת לעמוד על שינויי האקלימ
וכיצד המ מתבסאימ בשינויימ במערכית ההידרולוגיות .נבדקו חתכימ גיאולוגיימ באיזור הימ
התיכון ,אירופה ,אפריקה )באיזור צפונה לקו המשווה( וסין.

המסקנה העיקרית היא שבחצי הכדור הצפוני ,עמ ההתחממות של האסמוספרה ,רבדחת רהצועות

האקלימיות צפונה .כתוצאה מכך חלה הצחחה של האזורימ שבשוליימ הצפוניימ של הרצועה
המדברית הסהרו-ערבית .יחד עמ זאת מתחזקת פעולת הרצועה האקלימית המונסונית
והשפעתה נודדת צפונה.

המסקנות הן שאפקס החממה יגרומ לכך שהאזורימ הימ תיכוניים יצחיחו )אמ כי ייתכן שבמצב

קיצוני ,חלקמ הדרומי יותר יתחיל להנות מסופות גשמ מונסוניות( .לעומת זאת האיזורים
המונסוניימ ייהנו מגשמימ רבימ יותר .אמ ניקח בחשבוו שכמחצית מאוכלוסית העולם חיה

באזורימ אלו ,ורובה מתפרנסת מחקלאות ,וכן שאזורים נרחבימ ברצועות קווי הרוחב הצפוניימ
ייהנו מאקלימ נוח יותר ,מתחילה להצסייר תמונה שבה החיוב שבאפקס החממה מתאזן עמ
התוצאות השליליות.
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הגנס השנתי,

1992

הקניון התת-ימי של אכזיב
אלמנןר נ.

המכןן הניאןלןני ,ירושלים

המדרגה היבשתית של צפון ישראל ולבנון צרה ותלולה מאו.ד היא בנויה מחרסיות סילסיות

מינסמוירליניסיות נילותיות אשר הצסברו מאז ראשית הפליוקן בעוצמה של כ 1,000-מ.ו ידונות
מקבילות-חוף מאובנות ,הבוניות בעיקר מחומרים אורננוגניים אשר הצסברי על פני המדף היבשתי
בהיותו חשוף בתקופת הקרח האחרונה ,מהווות מקור לחומר חולי הנישא ע"י הזרמלם .המדרגה

היבשתית של צפון ישראל

-

לבנון נחרצת ע"י תשעה קניונים עיקריים כאשר קניון אכזיב הוא

הדרומי שבהם.

קניין אכזיב ,שעומקי  300-550מן ורוחבו מגיע ל  6.5-ק"מ ,זורם לצופן-מערב בניצב למרבית פני
המדרון היבשתי .בחלק המדרון התחתון הוא פונה לצפין וזורם אל הפלספירמה הלבנטינית

שלמרנלותיו עד להעלמותו שם .לקניון שני ראשים עיקריים ,כאשר הגדול שבהם ,הזורם בכיוון
כללי מערבה ,חותר עמוק בתון המדף היבשתי עד למרחק של  3.2ק"מ מהחוף בעומק מים של כ-
 50מן .נראה שהמשכו התת-ימי של העתק ראש-הנקרה שובה ת~~ ראש הקניון .הקניונים שממול
לחוף לבונן נ"כ נשלסים ע"י העתקים הנמשכים מהיבשת.
הובלת משקעים בקנה מדה גדול מתארעת על פני כל המדרון היבשתי .הקניונים הימיים הרבים,
פני המדרון המחורצים מאוד וביחוד המבנה הפנימי של המשקעים )כפי שהוא נראה ברדיוגרפים(

מצביעים על כן .הובלת המשקעים נעשית ביתר שאת בתון הקניון של אכזיב :ראשי הקניין
לוכדים משקעים חוליים הנעים על פני המדף היבשתי ,קירותיו התלולים של הקניון מתמוססים

אל תוכו וזרמי כבידה מתארעים בתוכו בתדירות בגוהה .עדויות להחלקה של גושים גדולים בתוכו
ובשוליו קיימות גם כן .נדידת המשקעים אפיזודית ,והיא מתחוללת בעקבות רעידות אדמה.
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הכנס השנתי.

חהרבה הגיואלרגתי הישראלית

1992

שלביס וקצבי היווצרןת של אופקי  ca1creteגיונגיים
אמית ר.

המחלקה לגיאוגרפיה פיטית ,המבון למדעי כדור הארץ ,האןניברטיטה העיברית ,ירושליס

קרקעות קלציות ופליאוסולים בעלי אופקי calcrete

משמשיט בכלי לשיחזוו פלאואקלים,

פליאוסובב ולמסרות קורלציה של משקעים ריבעונייט .שימוש נכון באופקי ה-

calcrete

למסרות אלה יכול להעשות אם ידוע קבצ היווצרותם.

קייט מספר מועס ביותר של עבודות המתמקדות בניתוח אופקי

calcrete

ומסתמכןת על

המתוארכימ הינם תוצר של תהליכימ פיסיקו-כימייט

תיארוכם .כמו כן ,רב אןפקי הcalcrete -
וידוע מעס מאוד על קצב היווצרןת אופקי  calcreteביוגניים.
ונתחו מספר אופקי

calcrete

ביוגניים אשר התפתחן על פני סלע אב גירני מתקופת המיוקן,

בתנאי אקליט ים תיכוניים בסרגונה ,ספר.ד האנליזה כללה תאוויט מיקוומוופולוגיים ,הובב
מינרלוני ,הרכב איזוסופיט יציביט ןתיארןך .התיאריך נעשה בשיסת

counting method

לתיארוך

C

הliquid scintillation -

.14

תוצאות התיארוך בשילוב עמ שאר האנליזות העלו את האפשרות שתהליך היוןצרות אופקי ה-

calcrete

הביונניים מתרחש בשני שלבים עיקריים .שלב היווצרות ראשין מאופיין ע1ן lהצסברות

פאסיבית של קלציום קרבונס

) (root hairs

וה-

כחלק

mucilage

ממרכיבים אורגניים כוגן :קירות תאי יונקות השורשים

המופרש ע"י השורשיט .הצסברות פאסיבית זו מלווה

בהתגבשות אקסיבית של גבישי קלציום קרבונס ע"י פסריות ובקסירות בתוך ומחוץ לקוריהט.

שלב זה יכול להימשך יותר מ 7800 -שנים .נמצא שפרק זמן זה אינו מספיק על מנת לנרוט

ליצירת אופק מלוכד היסב .השלב השני מאופיין

ע"י שקיעת קלציום קרבונס שהוא ביעקרו

תהליך פיסיקי-בימי .שלב זה מליוה גם הוא בהתגבשות קלציום קרבינס ע"י פסריות ובקסירות
התורמים לליכוד הסופי של איפק ה-

. calcrete

פרק הזמן הדרוש ליצירת אופק

calcrete

מלוכד היסב יכול להימשך כ 16,000 -שנה.

הצסברות קלציום קרבונס עט הזמן בסןבב השורשים גורמת להקסנת

החידור ושינוי בתנאי

הלחות של פרופיל הקרקע .תנאי המיקרןסובב המישתניט עם הזמן תוך בדי התפתחות אופקי
הקרקע ,הןפכים לפחןת מתאימים לפעילות השורשים והתהליך השליס הופך להיות שקיעה
פיסיקן-כימית של קלציןם

קרבןנס.

תהליך זה המאפיין את השלב השני ביצירת איפק ה-
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, calcrete

כהנס

וגרם לאיטום מוחלט של האופק הקלצי והפיכתו לאופק מלזכד

השתני1992 ,

היטב )(.hardpan

שלב זה מלווה בהרס המרכיבים האורגניים הפחות עמידים הקיימים בפרופיל הקרקע כוגן :רקמות
הצומח או מחטי קלציט

,mucilage

)(. needle fibres calcite

נותרים ונשמרים באופקי

calcrete

תוצרים ביוגניים עמידים יותר ,כוגן ה-

בוגרים ומלוכדים היטב .ה-

באופקי calcrete
 calcreteביוגניים משלב שני לאופקי  calcreteאשר

mucilage

בוגרים ובפלאוסולים קלציים יכול לשמש כאינדיקטור המבדיל בין אופקי

בלב.ז

J2

נוצרו כתוצאה מתהליכים פיסי קו-כיימים

כהנס

זmרבה הגלואייגית היארשלית

התנר!Iי1992 ,

התאמתם של סלעי תצירת חלץ לשמש כסלעי מאגר למי שפכים
תעשיתיים

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

ר.
.2

המחלקה לניאולוניה ,האוניבסריטה העברית ,יתשלים
המבון הניאולוני ,ירושלים

התאמתם הגיאוכימית של סלעי תצורת חלץ לשמש כסלעי מאגר למי שפכים תעשיתיים בנדקת

בניסויים מעבדתיים ,ללימוד הריאקציות החלות בין סלעי התצורה ומי הפורמציה לבין חומרים
פעילים במי השפכים.
מסרת הניסויים הינה לעקוב אחר התפתחות מינרלים חדשים או הישתנות המינרלים המקוריים

בעקבות הריאקציות .שינויים מסוג זה עשויים להשפיע באופן משמעותי על תכונותיהם
הפיסיקליות של הסלעים )נקבוביות וחדירות( ובכך לקבוע את התאמתם לשמש כסלעי מאגר

ראויים מבחינה הנדסית ובסוחים מבחינה סביבתית .דוגמאות סלע אשר נידגמו בחתן תצורת
חלץ מקידוחי שדה כוכב משמשות לניסויים אלו .בשלב ראשון של המחקר ,ניסחנו החגמאות

לאבקה ) « 100 mesh

ועורבבו עם הבסיס

למשך פרקי זמו שונים

) ' -28

NaOH

ועם החומצות

H3P04 ,H2S04

ו-

ימים( ,בתנאי טמפרטורת החדר ובטמפרטורת המאגר

HC1
) (600Cעם או בלי מי פורמציה )סינססיים(.

בדיקות כימיות ,מורפולוגיות ומינרלוגיות של ותצרי הריאקציה באמצעות  ICP, SEMו,xRD-
מעידות על תהליכי המסה של המינרלים המקוריים כתוצאה מריאקציה בין סלעי המאגר לבין
הריאגנסים השונים וגידול פאזות מינרלוגיות חדשות .כתוצאה מריאקציות עם

המינרלים ברוציס

,Mg(OH )2

MWe2C 03(OH)16*4H20
H3P04. H2S04

קלציט

,Ca,C 03

פורסלנדיס

,Ca(OH)2

NaOH

ניצפו

פירואוריס

בעוד שבתוצרי הריאקציה בין סליע המאגר לבין החומצות

נוצרו המינרלים גבס

CaSo4*2H20

וברושיט

CaHP04*2H20

בהתאמה .שקיעה של פאזית אלו בחללי הסלע עשויה לשנות את המרקם הפנימי של סלעי
המאגר ולהשפיע בכן על החדירות והנקבוביות המקוריים של הסלע.

השלב השני של המחקר יתמקד בנסוי לקביעה כמותית של השתרבת התלונות הפיסיקליות של

הסלעים עקב החדרת שפכים ריאקטיביים .ריאגנסים יוח m

דרן גלעינים של חגמאות סלע בלתי

מופרות אשר תיבדקנה לאחר פרקי זמן שונים לקביעת השתרבת הנקובביות והחדירות המקוריות
בעקבות ריאקציות סלע-מי

פורמציהך-יאגנט.
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כהנס השנתי,

1992

שסף פחמו ונוטריאנטים בין שוניות האלמוגים והיס הפתוח במפץר אילת,

שייאל
אזר '.י ,לזו ב ,2.גנלן א ,2.דובינסקי צ 3.י לרריאן '.ד  ,קורפל ט ,2.אליןז .ד 3י לגזיאל

א, 4.

לפקןבסקי .פ ,4וויריק ק ,4.שותפי פרויקס REEFLUX
 1המחלקה לגיאןלוגיה האוניברסיטה העברית ,ירושליס
 2המבון הבינאוניבוסיטאי באילת

 3אוניבסריטת בר-אילן ,רמת גן

 4המעבדה הלאימית נ USA, NY, Upton • Brookhaven .
שונירת אלמוגים מאיפינות בייצור ראשוני מן הבגוהים הקימים באוקינוסים למררת ריכר!
הונסריאנסים )בעיקר חנקן וזרחן( הנמור במים הוסבבים איתן .מיחזור יעיל של ונסריאנסים

בתוד מערכת השונית אינו יוכל להסביר תופעה זו משום שכמויות

משמעיית m

ייל ונסיראניטם

מוסעות מהשונית אל היס הפתוח או נקברות בסדימנסים .לאיזון המער:תכ ייחבים לה,רית מקוחת
חיצוניים של ונטריאנטים.
באסולים ארקיאניים ובשרניות של איזררים מדבריים תוספת הנוסריאנסים מהיבשה זינחה,
והמקרר היחידי לאספקת החסר הוא היס הפתוח .אולס ריכוז הנוסריאנסיס המומסיס ביס הוא

נמוך ביותר ועכ" מקור זה אינונ מספיק לאיזון המערכת .אונ מציעים כי במקריס אלה כדוגמת
מפץר אילת ויס סוף מקור הונסריאנסיס העיקרי היונ פלנקסון וחומר חלקיקי אחר שמקורו ביס
הפתוח.

אונ מביאים עדויות לכד שמערכת השונית מתפקדת כמועכת סימבונסית עצומה שבה יצוריס
מסנני

-

פלנקסון מרכזיס את החומר החלקיקי מהמיס .כתוצאה מכך איזויר השרנית החשופיס

לזרמיס ולגליס

)קידמת השונית(

הס

העשיריס ביותר בביומסה

ובמספר המיניס.

בשונית באילת ניתן למחד גרדינס ריכוזיס של פלנקסון בין היס הפתוח והשונית כאשר ירוכז

הפלנקסון ביס הפותח ובגה פי  5 - 10מזה שבמי השונית .מדידות ישירות מראות כי להקות של
זגיס אוכלי פלנקסון יכוליס לסלק  60%מהכמות הנמצאת במיס.
מדידות ונסריאנסיס מומסיס )חנקן ,זרחן וסיליקה( מראות כי בעונת השיכוב ירכוז הונסריאנסיס

בשונית בגוה מזה שביס הפתוח תופעה שמעידה על שסף ונסריאנסיס מהשונית אל הים הפתוח.
,שסף הנוסריאנסיס מתגבר בשעות היוס ובמיוחד בערב כאשר קצבי הנשימה בשונית הס

....,

1J1
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הכנס הוסנתי,

1992

מקסימליים .שטף הנוטריאנטים מהשונית אל הים הפתוח גורם לעליה בייצור הראשוני של
הפיטרפלנקטון כאשר מתקרבים מהים הפתוח אל השונית .גרדיינט זה מתקיים נמשן כל העונה
המשוכבת )מרץ-דצמבר( ,וניתן להסבירן על ידי שטף הנוטריאנטים מהשונית אל הים הפתוח.

איזרטןפים יציבים של פחמן נמדדו ביצורים שונים בשונית רבים הפתוח .ניתן לראות כי פלנקטרן
של הים הפתוח בהרכב של  21% .נכנס אל השונית בכמויות גדולות .הייצורים המסננים )דגים,

מולוסקים ,סרטנימ ,ספוגיס ,אלמוגים ואחרים( דומימ בהרכבמ לפלנקטון .הייצרגים הראשרניים
בשונית )בעיקר אצות ועישבי ימ( כבדימ הרבה יותר )  -7עד •  (-14%והיצורימ הניזונים עליהמ

)קיפודים ,מולוסקימ ודגימ( מראימ טווח הרכבימ דומה.

טורפי העל במעדכת )דגימ גדולים(

ניזונימ מיצורימ שדוגמימ את שתי המערכות והרכבמ כ •  .-16%דגים אוכלי כל מראים ערן דומה,

ועל סמן מודל עירבוב בין הפחמן הפלנקטוני והפחמן המיוצר בשונית ניתן

לחשב כי

40%

מהפחמן שבשונית מקורו בפלנקטון.

חשיבות הפלנקטון איננה רק בפחמן שהוא תורם לשונית אלא בעיקר ע"י הנוטריאנטימ )חנקן
וזרחן( שהוא תורם למערכת בהתאם לריכוזם

בפלנקטןן ..

אחרי עיכול הפלנקטןן הנוטריאנטים

מועברימ לייצרנים הראשונים ומאפשרים ייצור ראשוני גבוה בשונית .נסיונות מעבדה באלמוגים
בעלי סימביונטיס מראים כי אחרי האכלתם בסרטנים קטנים )ארטמיה( קצבי הפוטוסינתיזה

והקלציפיקציה עולים בצורה משמעותית.
המחקר מומן ע"י הקרן הדו-לאומית ארה"ב-ישראל.
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הארןעיס העיקריים ביצירת התבליט בארץ ישראל
בג  Iן .,ב.ו ז  Iלברמן ע.

~

המבון הג  Iאולוגן I ,רושל  Iם

:ב

הראיעים העיקריים ביצירת רnבליט בארץ ישראב מיצגים בטבלה המהייה חלק
הממאר  -היוצרות ר nבליט בראץ ישראל ,שנתכב עביר האנציקליפריה העברית.

g

מתיך

זב

~

'i

גילי

ת ופג

בסויוני

ג~ J

רםת ערב גירון

 Iורת ר;1.ר בראז ' Iראל המערבית

'ם-המלח

מ'  Iור ר",וי ואןו היבות

 Iניס לפני
ההווה

- -

מצו~ החונ נסוג מזרחג.

פעיוות ו . Jיס נסוגת .צפונית ריס גסוח

פוךס געת? נסיעור אנכי

י  Iו ב בן

 3מי •

היב ",סוו עתלית ב Jום~

גר סווס ממזי ,רהתרוסס.

נחליס מתחמרים ונוצרת סירגת

הים חוזר וסציב את או) היבות.
חוויות מנ'  8ות

הירן] נחתר ג 8בנות חצורת ;ו· ]'. I7ו

מפרס גיס נסוג

ר' 0 -140-

!!גם הוןו] וסוג וסותיר מתוווי חונ.

היגות וחינ.
ת~ופת הצמברות חגירג  Iל סו.

אנס הו  Iון ממלא את הגקע

0.02

12

מי.

 7אזור n

סח ,נמובה.

נוצרים ס qוווי געת~ג.

0.01

8.000

 Iנג מצוי ל Jאוו

בי1

ווצג מסיני

ואין

גבנ רח רחצגה.
רכס הכורכר גמזיחי

ג Iרון נוצר

נוצרות סניפות סח ,וסרגוומ

0.05

מצוקי ים הסלח.

יס סתתיל יגצסגר

0.10
נוצרים רבס פר Iת גסים

בגורן ורוג

פליססו ~ן

מגני הגעי
סווי הניווס סצטנו" נ  Iוני םאות מטריט

מערנית וס'  Iור גו Iון ויוצר את ארן
גינ  Iת ואת חררו) גינ  Iת.

ב.ס
סניפות סח I ,רולות נוצרות
נתל

גערגה

צין n

תחחר ואחור ו  Iו גה

רנסי גנורבר גמנרחיים נוצרים גרווס
מי  Iור החון.

את נהל נסור העויון.

 J'SIת גוזת בגולן,

-1.6ו •O

מלי וו  Oנה
הרי יהו רה מתרוםםים

ג] • ' 0 200-
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---

הנגג גצפוני סתרוסס ג

ו1.
~~פ הסלח 71
הםתפלות  Iל עס~ הערגה וים המלח.
נחליס זורס'ס ס Jגר הירזו וווג

הר סרום סתרוסס.

:נ

i
:נ

d
פ

 50-40מי •

הררוסי לע  Iני הזרגה המרנזימ

הרי ארוס סמרוסמים
גג-מס!

סי •

הי רסו נ סחתי ל

והחחתר •

הגרסל פתרופם גמאות סטריס.
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חהרבה גהלראייגnי הארשילית

כהנס שהתני1992 ,

בחינה מחודשת של יחטי זמן ומיח ב בין מכלילי ויפיס מיוקביים בישראל
בובבינדר .,ב

ונאוטי Uטי .,מ.ג

סימן טוב .,ר

זילברמן ע.

המבון הגיאולוגי ,ירושלים

במשך תקופת המלוקן הצטברו סדימנטים קלסטיים ימיים בעירק לאורך מ m

~ היבשת הקבור כיום

מתחת למישיר החוף .עליית של מפלס מי הים ,שהבולטות שביגיוה מבייקן וnויכון ) Langhian
ובמיוקן העליון ) ( late-Tortonian - early-Messinianגרמו
(early Serravalian
להצפת אןד היבשה הקודם )רצועת השפלה( ולהתפתחות שוניות אלמוגים וגירים ביוקלסטיים על
בגיי.

מכלולי השוניות והגירים ששקעי על אדן היבשה בהצפה של המיוקן התיכין כלילם tבתרדצת

ציקלג שגילה היונ(N8 upper part to N9) Langhian-early Serravalian :
ולא מיוקן מאוחר ) (Tortonianכפי שהיה מקובל עד היום .גיל זה מביסס על ונכחותם של
הפורמיניפריס ,Borelis mel0 curdica :פרטים נדירים של  Miogypsinaוכן פרטים
המגדיירם את הביוזון  (Zone N9) Globorot.alia peripherorondaשנמצאי בחואר
פלגי המתאצבע עם סדימנטים של שוניות לאורך המחשופים המערביים ביורת של תצורת ציקלג.
חלקים גדולים ממ  mן היבשת כיסו בתקופה זאת במעטה עבה )כ 300-מי( של מניופת תתי-מיות

הבנויות משברים שנגזרו ממערכת השוניות שהתפתחה על שפת אדן היבשת .המחשופים של
תצורת ציקלג לאורך השפלה מונחים על שני מפלסים גיאומורפיים ,ככל הנראה אברזיביים,

שביניהם מפרידה מרדגה טופוגרפית שוגבהה מגיע דע לכ OO -ך מי .המפלס הובגה ובנה את השפלה
הבגוהה ,והנמוך את השפלה הנמוכה.

טווח הזמן של תצורת ציקלג כולל את המחזורים האאוסטטיים הגלובליים מסרד שלישי 2.3 -

ותחילתו של . (Haq et el ,. 1988) 2.4

עם זאת ,גם הנפילה החדה של פני הים המפרידה בין

שני מחזורי הצפה אלה כלולה בטווח הזמן של תצורת ציקלג .נראה שהמצוק המפריד בין שני

המכלולים של תצורת ציקלג בשפלה נוצר כתוצאה משילוב של הטייה למערב של רצועת השפלה,
אולי עקב הרמה של הרי יהודה ,ויצירת מתלול חוף עקב כניסת הים לאזור השפלה הנמוכה בזמן

ההצפה של מחזור •2.4
מחזור נוסף של התפתחות שוניות ארע בזמן המיוקן המאוח

. (Messinian

)late Tortonian - early

הסדימנטים שנגזח ממכלול השוניות שהתפתח בתקופה זאת כלולים בתצורת

פטיש .הגיל של השוניות מתצורת פטיש מבוסס על מציאותם של פורמיניפרים פלנקטוניים

מהביוזונים  6 -ך ) Nחלק עליון( ו 7-ך N

בתור לשון של חוואר המתאצבעת עם סדימנטים
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חהרבה הגיואלוגית הישךאלית

הכנס שהנתי,

1992

ביוקלסטיים בשולי השונית של אופקים וכן בתצורת בית אשל ששקעה בתון תעלת באר שבע.
בניגוד לתפוצה הרחבה של הסדימנסים ממחזיר ציקלג,

התפתחו הסדימנסים של מחזור פסיש

רק לאורן השוליים המערביים של אדן היבשת ,אן חדרו לחלקים פנימיים יותר של היבשה לאורן
הקניוז התת-ימי שנמשן מאזור עזה לבאר שבע )תצורת בית אשל ,שבע ו"לשון ציקלג"( .באזור

אופקים מונחים סדימנסים של תצורת פסיש לצידי השונית מהמיוקן התיכון )תצורת ציקלג(
בכיוון הפונה לקניון התת ימי .סדימנסים אלה יוצרים

Prograding clinoforms

המכילים

חילופין של סדימנסים קלססיים דקים עם סדימנסים המורכבים מאצות גירניות שעברו
דולומיטיזציה .על גבי חתן זה מונח כסוי דק של אלמוגי
מתאר זה מייצג כנראה

Porites

High stand systems tract

מושבתיים.

המתאים למחזור האאוסססי . 3.2

באזור מדרון היבשת )תת הקרקע של מישור החוף( התפתחו בתקופה הזאת מניפות תת-ימיות

המכילות שברי שוניות וסלעים קלססיים שנגזרו מחבורת יהודה .הסדימנטיס של מניפות אלה
מונחים מתחת לבאפוריסים של תצורת מבקיעים )בקידוחי ברנע ד ,אשדו,ד אשקלון  4ואחרים(
ונחשבו בסעות לשוניות של תצורת ציקלג.
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חהרבה הגואילוגתי הירשאלית

הכנס הוטנתי,

1992

טומוגיפית  NMRשל מי-תהום ומינרלים פימגנטים אחריס
בורשטיין א,י,

ך•
•2
.3

רכיסביץ ב,ן,

איצקוביץ

ג3.

מכןר ,יצןמ למעד ,רחיםת
המכון למחקר נפט וגיאופיסיקה ,חולון
המכון לגאולוגיה ,גיאופיסיקה ומינראלים ,נובוסיבירסק ,ווטיה

כעקרון ,לכל המינרלים הפרמגנטים יש

תדרי (Nuclear Magnetic Resonance) NMR

)תהודה מגנטית גרעינית( אופיניים בשדה המגנטי הארצי .מדידת תדרים אלה מאפשרת לאתר

ולהעריך את כמות המינרלים האלה .בעולם הרחב קיים מכשיר אחד בלב,ז ה,Hydroscop -
העושה שימוש בעקרון זה .ה Hydroscop-הוכח כאמצעי יעיל לטומוגרפית  NMRשל מי-
תהום ולהערכת תפוצתם עד לעומק של  50מטר .נערכו מספר נסויים מוצלחים בשדה בחסיה,
אוסטרליה ומספר מדינות אסיתיות.

השיטה מבוססת על רישום הדעיכה המושרית החופשית (Free Induction Decay) FID
של פןלריזציה מגנטית המושרית ע"י פולס חזק בעל עוצמה משתנית בתחום הRadio) RF -
 (Frequencyקיימות מספר מןדיפיקציןת לשיטה שלא נוסן עדיין .הEcho Spin) ESR -
 (, Resonanceעשויה לשמש במקום ה NMR-לחיפוש אחר יוניס ןרדיקלים ,טכניקת ה-
 Echoעידפה ויותר אינפןרמטיבית מטכניקת ה .FID -שילוב השיטות המגנטיות עם שיטות
אלקטרומגנטיות )לדוגמה שיטת ה ( TDEM-לא נוסה עדיין למרות הארטקטיביות הגדולה )זאת
מאחר וניתן לאתר לא רק מי-תהום אלא גם להעריך את איכותם( .שיטות אלה ואפשרויות
נוספות חייבות להיבחן בעתיד הקרוב.
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חהרבה הגילואוגית הישראלית

הכנס

שהתבי1992 ,

לימוד הסלעים המגמטיים של הי תמנע בעזרת איזוטופים יציבים של
חמצו

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

א3.

 1המכון הגיאולוגי ,ירושלים
 2האוניברסיטה של מערב אונטריו ,לונדון ,אונטריו ,קנדה

3

המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים

הסלעים המגמסיים של הו תמנע מווכבים בעיקום מסלעים פלוסוניים מהפוהקמבויום המאוחו

) .( 610-526ש.מ וכוללים אוליבין נוויס ,דיוויס ,קואוץ מונזודיוויס ,מונזוניס ,גוניס ואלקלי
גרניס .דייקים בסיסיים עד חמוצים חוצים את הסלעים הפלוסוניים .ההובכ האיזוסופי של חמצן

נבדק לסלעים ולמינולים שהופודו מן הסלעים הפלוסונוום והדייקים .עוכי SMOW

8180 %.

אשו נמדדן בסלעים הפלוסןנוום הם 6.5 :לאוליבין-נןויס;  8.9לדיןויס;  7.3לקןאוץ מונזויזוויט;

 9.1לגוניס;  8.6לאלקלי גרניס;  9.0לדייק דולריסי .לגרניס ןלאלקלי גוניס ערכים אופייניים
לגרניס מסיפוס

.1

סןוח ההרכבים של

0 180

אשר נמדד למינרלים שהופודו מהסלעים

הפלןסןניים הם :פלגיוקלז -K , 11.1-9.1פלדשפו  ;8.6-8.1קןארץ  ;8.6-8.0הןוננלנדה ; 6.7-6.4
פלוגןפיט-מיקה  5.7ןכלוריס 3.6 .

ערכי 0 180

של הפלגיוקלז גבוהים משמעותית מהערכים ב-K -פלדשפר  .הקןארץ וה- K -

פלדשפו בגרניס ובאלקלי גרניסמואים ערכים מגמתיים "נורמליים" ואילו קוארץ ופלגיוקלז
מהסלעים הבינןניים מואים חוסו שווי משקל בווו .למי נולים המפיים )הןונבלנדה ,פלגופיס--

מיקה וכלוויס( עוכי  (5 180אופייניים לסלעים פלסוניים אשו עבוו דוגות נמוכות של אלסוציה
והחלפות איזוסופיות .ערכי

(5 180

הגבוהים של הפלגיוקלז מוכיחים כי העוכים הגבוהים של

הסלעים הפלוסונוום הם תוצאה של אלסרציה מאוחרת אשר העשיוה את הפלגיוקלז ב180-
אוליבין ןפלגיןקלז ידועים כניתנים בקלות לשיחלוף איזוסופי של 160

/

 180ע"י דיפןזיה מהיוה

בעזות תמיסות רסרוגודיות אשו לעתים קרובות לא משאיוות עקבות בכימיה של המינרלים
ובפסווגרפיה.
כפי שהוצע ע"י

תהליך אפשרי הוא אלסרציה הידרותרמלית סובוצנסית הקשורה לבקע ים המלח
 ( 1991)Marko et alבהתבסס על עבודה פלאומגנסית.
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חהרבה הגילואוגית הרשיאלית

חכנס חשנתי,

1992

המפה הגיאןלןגית של נאי איית 1:50,000 -
בייט .,מ

שנב .,ע

ברטיב י.

המבין הניאןלוני ,ירושלים
המיפוי הגיאולוגי של גליוו באר אורה בקנה מידה  1:50,000בוצע במסגרת המיופי הגיאולוגי
הסטנדרטי של ישראל המתבצע במכין

הגיאולוגי.

יחודו של הגליוו בכך שמופיע בו חתך סטרטיגרפי ניכר המתחיל בסלעי

הרפקמבריים המאורח

) .(, 625ש.מ רזך קמבריום ימי עד למשקעי הבקע הצעירים.

האלמנטים הסטרוקטורליים

שמופו בגלייו זה הם החלק הדרומז של בקע ים המלח ,החלק

המזרחי של שרב תמד יהחלק המרכזי של שבר ביר מילחו .אלמנטים סטריקטורליים נוספים הם

הגיש המורם של הר תמנע ,הסינקלינה של נחל עתק ,הגרבנים הסנוניים הקטנים והגלישות של
תצרות גרופית על בגי פצלי אורה.

הוגש הקריסטליני של הר תמנע מהייה את הקצה הצפוני מערבי של המסיב הערבו-וכבי בישראל
והוא קירלטיבי לאזור פונו שבמעבר הירדו.
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שימוש במערכות לינאמנטים לזיהוי תנועות נא וטקטוניות אנכיות בין ים

כנרת ליס המלח
ביליצקי '.ש ,קרץ' י ,2.זק '.י
. 1המחלקה לגיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
 .2המכון הגיאולוגי ,ירושלים
אף שבמחקרים נאוסקסוניים לאורך הבקע מודגשות לרוב תנועות אופקיות ,הוזכרו גם מבנלם
בעלי רכיב בולס של תונעה אנכית .מיפוי מורפוססרוקסורלי של שבבות מילוי דב.קע בין ים כנרת

לים המלח חושף עדויות נוספות לתנועות אנכיות צעירות מא,ד עדויות העשויות לתרום להבנת
פרסי התפתחות שדה המעוותים לאורך מערכת הבקע.
קסע הבקע הנחקר הוא שקע עמוק הממולא בסדימנסים פליו-פלייססוקניים .אלה מכוסים
במשקעים אגמיים של תצורת הלשון ועליהם משקעים קלססיים הולוקניים שחלקם התחתון
תואם את 'פרס פצאל'

) (Horowitz • 1979

ו'תצורת דמיה'

)(.Abed • 1985

אלו בעיקר

משקעים דקי גרגר של משסחי הצפה ושקיסה ,שמקומית ממלאים תבליס במשקעי תצורת

הלשון .החלק העליון המכונה זמנית 'פרס לילי ',כולל לרוב משקעים גסים של נחלים ,מניפות
ואונות בלית .יש להניח שכל פעילות נאוסקסונית תשתקף בתפוצה ,במורפולוגיה ובמבנה
משקעים אלה .מאחר והחשיפה אינה סובה ופני השסח והמבנה הפנימי של השכבות מכוסים על
ידי קרומי שסח עליון ,אבק ושסיפה ,נעשה נסיון לאתר באמצעות מיפוי לינאמנסים את האזורים

החשודים בפעילות נאוסקסונית ובהם להמשיך במחקר

מפורס.

על אף קשיים בקביעת מקור ומהות לינאמנס בודד ,מקובל כיום שכיוון ,תפוצה וצפיופת צבר
לינאמנסים עשויים לשקף מרכיבים עיקריים של המבנה הסקסוני הרגיונלי .הדבר אמדו גם לגבי
תנועות נאוסקסוניות ,בעיקר כאשר הלינאמנסים עוקבים ומבסאים אלמנסים של תבליס וניקוז.
בעבודה זו הלינאמנסים אובחונ בצילומי אויר ,צילומי לויין ובמופת סופוגרפיות .לאחר בידקת שסח

וניפוי מרכיבימ אנתרופוגניימ התקבל בסיס נתונימ הכולל  400ו לינאמנסים באורכים בין ו ו-ו •O

ק"מ ובעלי תפוצה וכיוון משתנימ .לאורך השוליים המערביים של השקע שיאי האוריינסציה פונים
לאורך השוליים המזרחיים קיים שיא אח,ד פחות מוגדר ,וכיוונו בין

 NW/SEו. NNW/SSE -
 N/Sו . NNE/SSW -בשתי

רצועות השוליימ מספרמ ואורכם המצסבר של הלינאמנסים דומה

בקירוב והכיוונים והתפוצה תואמים את אלו של השברים בבלוקים של סלעי הקרסיקון-סרצייאד

הנובלים לאורי שולי הבקע .במרכז השקע ,לעומת זאת ,נראימ שלושה כיוונים עיקריים :הראשי
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והמשניים ותאמים את הכיוונים השולטים לאוןר השוליים.

מספר ואררך הלינאמנטים במרכז השקע ערלה בהרבה על אלה שבשרליים .למפת צפיפרת

הלינאמנטים יש מראה יבגשושיי עם מעברים תדירים בין ועכי תפוצה נמרכים לובגהים .מעבירם
אלה אינם קשררים לחיתרך בין מעררכת לינאמנטים שרונת ,אר לליתרלרגיה ולשיעור החשיפה.
שיוניים אלה מירחסים כאן לתונעות אנכיות צעירות הקרבערת את מגמת תהליכי השטח רעל כן
גם את האפשררירת של איבחרן לינאמנטים :באזררים מתררממים שרלטים תהליכי אררזיה

והלינאמנטים נחשפים ובולטים ,ובאזורים שרקעים שולטים תהליכי השקעה רהלינאמנטים
מתכסים רמטשטשים .לפי תפיסה זר במלחה ,אל-מרמלה ,זהרת אל-קירין ,סמרא רמנדסה ,חלה
התרוממרת סימסרית; במנחמיה ,ארגמן רמשראה חלה התררממרת אסימסרית עם הטיה מערבה

ובבית הערבה עם הטיה מזרחה .לעומת זאת ,אזררי צפיפרת נמוכה בכינרות ,בית שאן ,פצאל

ובאזרר גשר אלבני נתפסים כאזריר שקיעה.
תצפיות בשדה ובתצ"א מחזקרת תפיסה זו :עירוץ חזק התפתח בשולי אזררי הרתוממות משרערת
)אל-מרמלה ,זהרת אל-רקיין ,סמרא( ולאורך הפו האחורי התלול של הבלרקים הנסויים )ארגמן,
משואה ,בית הערבה( ,והשכבות העתיקות יורת הן הגבוהות tותו מבחינה סרפוגרפית .האחזיה

החזקה לארןר אזורי התרוממןת והטיה יצרה שרשררת ובלוטת של מניפות סחף .על אף אחידות
ליתולוגית והידררלוגית אין מניופת מסוג זה באזורים הסמוכים .באזריר שקיעה רשת הניקוז היא

דלה ,האלמנטים של סדר ראשון הם מועטים והמשקעים ההולרקנייס מגיעים לועבי מירבי )בית
שאן ,פצאל( .שיוניים מקומיים חזקים בפרופיל אורך של נהר ריהןד יבריבת מישןר ההצפה
)  2,OOOמי באזרר גשר אלבני השוקע,

 200מ' בהתררממות מנדסה ,פחרת מ 50 -ס' מברמא פי,ד

בהחתממות מלחה( אף הם מרמזים על תונעות אנכירת דיפרנציאליות.

עדוירת נוספות לתנועות אנכיות מצוייות גם באזור קליה-יריחו ,לאורך מקבץ בולט של
לינאמנטים החוצה את משקעי תצורת הלשוז בכייין

.NNW/SSE

צפונית מיריחו בקצה כסות

משקעי תצורת הלשון מתמזג מקבץ זה עם רצועת שברי סמיה שמופתה בשעתו כשברים

ונרמליים בסלעי הקרסיקון העליון .מיפוי רשת הניקוז לאורך מקבץ לינאמכטים זה מגלה הססות.
בנחלים בעלי ארנגיה בגוהה ,כנחל פרת ,כיוון הזרימה נשמר וההסטות יוצרות צורת זיגזג ,נחלים

וערוצים קסנים עוברים שביה או חסימה .ביטוי בקנה מידה גדול יותר לתונעה צעירה לאורך
לינאמנס הוא חיתוך והססה אנכית של רצועת מחשופי חצץ לאקוסטריים .בהנחה שהלינאמנטים
מהווים השתקפות של שברים בתשתית סלעי הקרטיקרן-טרצייאר ,תופעות אלה מצניועת על

חיחש לפרקים של התונעה על שברים אלה ,כנראה בתגובה להתפתחרת שדה המעוות הרגיונלי.
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תהליכי שבירה לאירי צפין בקע ים-המלח
בדאברהם .,צ

לייחובסקי

ו.

המחלקה לגיאןפיסיקה ומדעים פלנטוים ,אוניברסיטת תל-אביב ,רמת אביב

שתי מערכות שברים עקריות קיימית משני צידי אזיר הגליל-לבנין .ממזרח ,בקע ים-המלח,
באוןר כ OOO -ך ק"מ ,המהווה גבול בין המיקרו-פלסה של סיני )לבנס( והפלסה הערבית .כ S-םך

ק"מ של הססה אפקית התרחשה לאורך החלקים הדרומי והמרכזי של השבר מאז תחילת
היוצרותו .ממערב ,השוליים היבשתיים של הלבנס מפרידים את הלבנס מאגן הלבנס במזרח הים-

התיכון .זהי איזור

hinge

עם הססה אנכית המתבגרת לכוין צפין .המבנה של חלקי הצפיני של

בקע ים-המלח עדיין נתון במחלוקת .מספר מחברים מניחים ששבר ימינה לבדו הוא המשכו של
בקע ים-המלח .הנחה זו מעלה מספר בעיות .אחרים מצביעים על כך ששבר החם צריך להילקח
בחשבון במודלים המספלים בתונעות בקנה מידה גדול על בקע ים-המלח.

לצורן הדמיית המבנה וההתפתחות של צפון בקע ים-המלח ,הובאו בחשבון שתי יחידות
ליתןספריןת .היחידה המערבלת נחשבת ללןח ליתןספרי אןקאני דק המתיחס למזרח

הים-התיכוו .

היחידה המזרחית נלקחה כלוח ליתוספרי יבשתי עבה ,המיצג את הלבנס .בהדמיה חושב שדה

המאמצים בשיסת הפרשים סופיים ע"י שימןש במודל ויסקן-אלססי התלןי במעוות של שבירה
בגוף מוצק .בשלב הסופי של ההתפתחות קיימות שתי מערכות של אזורי שבירה .הראשונה

מתיחסת לשברים המזרחים שהיו קימים קודם ,והשניה היא מערכת שבירה חדשה בשולי
היבשת .בדרום כמעס כל התנועה האפקית ממוקמת באיזור השבירה המזרחי ,שהיה קיים קודם,
ומעס מאוד באיזור השבירה המערבי בשולי היבשת .מצד שני בחלק המרכזי תניעת התזיזה

מתפצלת ובצפין כחצי מתנועת הגזירה נמצאת באיזור השבירה היבשתי ,שהיה קיים קודם ,יהחצי
השני נמצא בשוליים .בלוק קשיח של ליתוספירה יבשתית נשאר לכוד בין מרעוכת שבריה אלו.
כתוצאה מכן בלוק זה נוחת מתחת לפלסה הסורקית בקצב נמון בהשוואה לשסח מזמרח לבקע
יםח-מלח.
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מודלינג סטרטיגרפי -

השנתי1992 ,

עקרונות בסיסיים ורעיונות ליישום נחתי

הניאןגני רביעןני בישראל
o

בן-גיא י.י ,בן-אברהם צ ,2.בובבינדר

ך•
•2
.3

ב3.

המבןו למחקרי נפט יגיאיפיסיקה ,חילין

המחלקה לגיאופיסיקה ,ומדעים פלנטריים ,אןניברסיטת תל-אביב ,רמת אביב
המכון הגיאולוגי ,ירושלים

Sequence stratigraphy

מהווה כיום תחום מוביל באנליזה של אגנים סדימנטירים בזכות

היכולת לצפות באמצעות השיטה את מיקומם המרחבי של סלעי מאגר להידרוקרבונים .המספר
הרב של עבודות בנושא באקדמיה ובתעשית הנפט תרם להבנת המנגנונים הבסיסיים הקובעים
את הגיאומטריה וההתפלגות הפציאלית של משקעים קלסטיים וקרבונטיים בסביבה ימית.

הגורמים העיקריים המשפיעים על התבניות הסטרטיגרפיות הם הבטימטריה הראשונית של
האגו ,קצב הספקת הסדימנטים ,שעור השקיעה הטקטונית או השקיעה כתוצאה מתעןקת

סדימנטים ,דחיסת הסדימנטים ושינויים אאוסטטללם.

כיוון שכל הרגרמים האלו ניתנים לכימות ,נעשו מודלים נומרייס ותוכניות מחשב המדמות בתניות

סטרטיגרפיות .תכניות אלו הן כיום בשלב של כיול מול תצפיות מקידוחים וחתכים סייסמיים,

ועדיין רחוקות מיישום .אנו מציגים כאן תוצאות ראשוניות של תכנית כזו ,המדמה השקעה של

סדימנטים קלסטיים בשולי יבשת פסיביים .התכנית מדמה השקעה של כמות נתונה של
סדימנטים במרחב שבין קרקעית הים ופני המים ,והסרה של חומר שנחשף עקב ירידת מפלס.
המודלים המיוצרים על ידי התכנית מראים בברור את השפעת קצב השינוי במפלס הים,
המתבטאת במישורי אי-התאמה ,תקופות ללא השקעה

ו.condensed sections -

בעזרת

בחירה נכונה של פרמטרים ניתן לדמות בקלות מודלים של פרוגרדציה ,אגרדציה ורטרוגרדציה

ולהגדיר תפרוסת של סוגי סלעים.
בכוונתנו להשתמש בשיטה זו על מנת לשחזר את התפתחות שולי היבשת של ישראל בנאוגן-
קוורטר ,על ידי התאמה בין מודלים המחושבים באמצעות התכנית ובין אלו הניצפים בחתכים
סייסמללם .הנאוגו-קוורטר מאופייו בהשקעת כמויות גדולות של סדימנטים קלסטיים שמקורם

בנילוס ,אשר קרוב לודאי מבטאים בתבנית ההשקעה שלהם את השינויים הגלובליים במפלס הים
וארועים טקטוניים אזוריים.
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התפתחות מערכות הניקוז באזור מבתש רמין ונחל נקרות בנאוגן ןבקיירטר
בן-דוד ר.

.,
 •2המכון

1,2

י אייל י .י ,זילברמן ע ,2 .באומן ד.י

אןניברסיטת בן גוירין ,באר שבע

הגיאןלוגי ,ירןשלים

התפתחות מערכות הניקוז של הנגב המרכזי החלה לאחר נסיגת הימ בסוף האאוקן .לא נשמרן

באזור זה שרידימ מתקופת האוליגוקן ,בה היה האזור חשוף לתהליכי בלייה וסחיפה שיצרו
פנהפליין נרחב שהשתרע גמ בעבר הירדו וסיני .הגידוע שעבר האזור לא היה רב ובמקימות רבימ
נשמרי יחידות מגיל אאוקן

מאוחר.

במשך תקיפת המיוקן נוקז האזור על ידי מערכת נחלימ שאגני הניקוז שלהמ היו ממזרח לבקע
והמ זרמו אל הימ התיכון בצפון מערב .קמר רמין לא הווה רכס סופוגרפי בתקופה זאת ,מאחר
שהוא היה נתון לגידוע מתמשך מאז תחילת התפתחותו בסנון וכתוצאה מכך הוסח חלקיו

הבגוהימ ונותר מישור גידוע נרחב בראשו .מישור גידוע זה ,עליו נחשפו אבני החול של תצורת
חתירה ואולי אף יחידות קדומות יותר ,עוצב סופית באוליגוקן וכוסה במשך המיוקן על ידי חתך
עבה של סדימנסימ נחליימ-אגמיימ של תצורת חצבה.
מערכת הנחלימ הנוכחית החלה להתפתח בסוף המיוקו או תחילת הפליוקן בעקבות פעילות
סקסונית נמרצת שיצרה את בקע הערבה ,הפעילה את שברי הרוחב והרימה את כל אזור הרמון

תוך הסייתו לצפון מזרח .הסיה זאת ,ושקיעה מהירה של הערבה הצפונית ובקע ימ המלח ,הכתיבו
את כווני הזרימה של הנחלימ .נחל נקרות שהתחתר בבלוק המורמ של רמת נקרות ,הווה בסיס

ניקוז לנבג המרכזי ולמערכת האפיקימ שהתפתחה על מישור הגידוע של רכס רמון הנסוי לצפון
מזרח .חשיפת אבני החול על גבי מישור זה איפשרה התחתרות מהירה ויצירת מכתש ראשוני
שהווה אגן ניקוז מקומי לנחלימ שירדו מרכס הר בדד וסינקלינת נקרות.

במקביל להתחתרות מכתש רמון ,יצר נחל חולית שניקז את רמת הר ארדון ,מפער בקמר אנמר ,בו
נחשפו אבני החול הפריכות והחל תהליך התחתרות מהיר שיצר עמק שהתנקז ישירות לנחל
נקרות .בין מכתש קסן זה )להלו מכתש ארדון( לבין מכתש רמון ,הפריד רכס צר שנמשך רדומה
מהר ארדוו.

בעקבות שלב הפעילות הסקסונית ,שיצרה תבליס מורפוססרוקסורלי וגרמה להתחתרות מהירה
של מערכות ניקוז צעירות ,באה תקופה של יציבות יחסית בה הואסה ההתחתרות והחל תהליך

27

חהרבה הגיואלןגתי הרשיאלית

כהנס השנתי ,ן  99ן

של נסיגת מדרונית והרחבת עמקים .שורה של מפלסי חלוקלם הפזורים במכתש ,מעידה
שקרקעיתו הייתה באותה תקופה כ  30-מי מעל מערכת האפיקים הנוכחית .משארים של

קונגלומרס הערבה בשולי הקניון של נחל נקרות מעיידם שקרקעיתו הייתה באותה תקופה 30-50
מ' מעל הנוכחית.
מכתש ארדוו התרחב לממדים שעלו על שסחו הנוכחי וניקז ככל הנראה גם אזורים הנמצאים כיום

באגו נחל רחיירם ,כפי שמעיד מאסף החלוקים במפלסי החלוקים הגבוהים שנשמרו בשוליו.
חידוש הפעילות הסקסונית בערבה ואולי גם לאורן שבר רמוו בפלייססוקן ,גרם לשלב התחתרות
ונסף בכל המרחב שבסיומו קיבלה רשת הניקוז את צורתה הונכחית .עקב התחתרית נחל נקרות

ויובליי בסינקלינת נקחת ,נישבו האפיקים שזרמו למכתש מדרום יונתרו מהם מספר פרצות בקיר
הדרום-מזרחי של המכתש ,שבחלקן עדייו קיימים שרידי משקעים אליביאליים שמקורם מחיץ

למכתש.

שני אפיקים קסנים של נחל נקרות )נחל גלד ונחל חרירים( ,ניצלו אזורי חולשה בקיר המכתש

והתחתרי דרכם לאחיר אל חלקו הצפון מזרחי של המכתש .שני הנחלים מרחיבים כיום את אגו
הניקוז שלהם בתון המכתש על חשבוו האגנים הקדומים להם.
נראה שעיקר הפעילות הארוזיבית ועיצוב הנוף במכתש רמון )נחל נקרות ארעו לאחר הפעילות
הסקסונית שהביאה לסיום הרבדתה של תצורת חצבה .תוואי הניקוז העיקריים באזור עוצבו כבר

אז לוכרות ששביית נחלים מאוחרת יותר שינתה חלק מרשת הניקוז המקורית .ההתחתרות
הפלייססוקנית במכתש רמון ונחל נקרות לא הייתה בגוהה ונראה שלא עלתה על  50מי.
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הכנס

השנתי1992 ,

מיפוי חילופי שבבות בדיונות ותבולת רטינות באמצעות מב"ם חודר קרקע
בסוז א.י ,בז-אברהם צ.י ,נב

ך•
.2

י2.

החונ לניאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב ,רמת אביב
היחידה להידרולוגיה מדברית ,המכון לחקר המדבר ע'/ש בלאושטיין ,מדרשת שדה בוקר,
אוניברסיטת בן-נוריון

דיוונת חול באזור רתמימ שבנבג מורכבות מיחידות שונות הכוללות חול ,לס ,חלוקימ וקירסון.
תכולת הרסיבות )תכולת המימ( בשכבות השונות משתנה כפונקציה של סוג הקרקע ,העומק

ועונת השנה .במסגרת המחקר נעשה שימוש במכ"מ חודר קרקע למדידת תכרלת הרסיבות
בשכבות שונות בתת-הקרקע.

מכ"מ חודר קרקע הינו כלי למיפוי תת-הקרקע הרדוד ברזולוציה גבוהה .המכ"מ משמש לפתררן
בעיות בתחומי מחקר מגוונימ ,כגון גיאולוגיה-הנדסית ,ניאוסקסוניקה ,ארכיאולוגיה ומי תהומ.
בתחומ ההידרולוגי ,ניתן לאתר באמצעות המכ//מ שכבות המכילות מימ ,אן היכולת למחד את

תכולת הרסיבות בתוון אינה מפותחת דיה.

במסגרת המחקר ,מבוצע מיפוי תת-הקרקע הרדוד באזור המחקר ונבחנת תפוצת היחידות

השונות .בנוסף ,מבוצעימ באמצעות מערכת המכ"מ ,בסרף הקיץ רבמהלך החורף ,חתכי רפלקציה

וחתכי

CDP

של תת-הקרקע .מתון ההבדלימ בין החתכימ השונימ מחושבת תכולת הרטיבות.

במסרגת עיבוד הנתונימ נעשה שימוש בסכני קות מתקדמות של אנליזה סייסמית .בקרת הנתונימ

הגיאופיסיימ מבוצעת בעזרת מערכת הקידוחימ שבאתר ,שנותנת מידע ישיר על הססרסיגרפיה

ותכולת הרסיבות בעת המדידה.
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1992

שיטות גיאופיסיות לאיתור מרבצי חרסית דמוית צוי )חדוובו( במכתש
רמון ,רפרקציה סייסמית ושיסות אלקטרומגנטיןת

בק א ,1.שטיבלמן '.ו ,רבינוביץ '.מ ,יונן '.ע ,סעי
י.

המכןו למחקרי נפט ןגיאופיסיקה ,חולון

.2

חרסית וחול זן בנגב בע  nמ

tו•2

במסגרת כוונת מפעלי חרסית וחול זך בנגב בע"מ לאתר מרבצים חדשים לכריית חרסית ,ביצע

המכון למחקרי נפס וגיאופיסיקה סקר גיאופיסי בשיסת הרפרקציה הסייסמית ובשיסות
אלקטרומגנטיית באמצעות מכשירי

 - EM-37 ,EM-34ו .EM-47-

מטרת הסקר היתה לאתר ולמפות כיס חרסיתי )חד"צ( בגודל של כ-

lOx50x50

מטר המצוי

בדוליגה שהתפתחה בתהליכים קרסטיים בגיר הלגונרי מגיל טריאס במכתש רמון .וגדלן של שטח

המחקר הגיע לכדי כ  250x250-מ"ר .בשלב ראשון של הסקר נערכו ארבעה חתכי רפרקציה
סייסמית ,בשניים מתוכם ניתן להבחין באופן ברור באנומליות בתחום התדר י יירהד משמעותית

באמפליטודה והסטה בפאזה .תופעות אלו מעידות על שינוי לטרלי חירף נליnלו iגיה לאורך החתך
הסייסמי ,כנראה מעבר מגיר לגונרי לחרסית דמוית צור.

לאשרור הממצאים הסייסמיים בוצע באתר סקר בשיטות אלקטרומגנטיות בהנחה שהחרסיות
מכילות תחמוצות ברזל עד  10%ותחמוצות אלומיניום עד  ,40%תגרומנה לאונמליות בחתכים
האלקטרומגנטיים ,כך שניתן יהיה לאשרר את מיקום כיס החד"צ בגיר הלגונרי כפי שנצפה

בשיטה הסייסמית ובנוסף ,להעריך את המבנה הגיאומטרי של הכיס החרסיתי במרחב.

תוצאות הסקר מציגות קורלציה ברמה נאותה בין ממצאי השיטה הסייסמית לשיטה
האלקטרומגנטית ומאפשרת להמליץ על שיטה אופטימלית ,בלתי הרסנית וזולה יחסית ,לאתור
ומפוי מחצב החרסית במכתש רמון .ראוי לציין ששטח המחקר מהווה חתך מאפיין מטיפוס מסוים,

חתך זה חשוב ביותר כיוון שהבצר מצוי בקרבה יתרה לפני השטח ולכן הכרייה רנטבילית בייתר.
יחד עם זאת נמצאים כיום בתהליכי עיבוד ופיענוח מתקדמים ממצאיים סייסמיים מאזור

אחר,

היכן שהחתך הטיפוסי שונה ,ומורכב יותר כיון שהחרסית מצויה בעומק של כ  20-40-מטר.
התוצאות החיוביות של הסקר מעוררות תקוה שניתן יהיה למפות באמצעות שיטות גיאו פיסיות
גם את אותם כיסי חרסית דמוית צור המצויים בעומק רב יחסית ובמבנים מורבכים.
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הכנט

שהתבי1992 ,

המורפולוגיה ,התפוצה ,ומנגנון היצירה של קורונות על נוגה
, 4..טקווירט ט.וו, 3.סטופן א.י5.
ל
2,
3
בר נ .ן , 2,בינדשד ל .ד ,ל , 2.
,נ יינ ,ד.מ, .שוברט נ  , .שרפטון ו

.,
.2
.3
.4
.S

המכון הניאולוני ,ירושלים

המחלקה למדעי כדור הארץ והחלל ,אוניברטיטת קליפורניה ,לוט אננילט ,ארה"ב
המרכז לרדיופיטיקה וחקר החלל ,אוניברטיטת קוינל ,איתאקה ,ניו יורק ,ארה"ב
המכון לחקר הירח ובובבי הלבת ,יוטטוו ,טקטט ,ארה"ב

המעבדה להנעה טיל ונית ,פטדינה ,קליפורניה ,ארה"ב

קורונות על ונגה הנן מבנים עגולים עד מאורכים שקוטרם נע בין פחות מ  200-ק"מ לכ 2600-ק"מ.
קירונית מורמות ברדך כלל מעל סביבתן ומאופיינות על ידי סבעת היקפית של רכסים או סדקים,

וולקניזם  ,ושבירה במרכז המבנה ומחוצה לו .במספר מקרים מוקפות קורונות בתעלה ולעתים
כוללות גם שבירה רדיאלית .קורונות הוסברו בעבר כביטוי של פני השסח לדיאפירים מן המעטפת.
כ 300-קירונית בעלות מורפולוגיה וטופוגרפיה מגוונות זוהו על ניגה בעזרת צילומי רדאר מספינת
החלל מגלן.

מיפוי גיאולוגי וניתוח ססרוקסורלי של מספר רב של קורוונת הביאו להצעת המודל הבא ליצירתן.
התהליך מתחיל כאשר דיאפיר מן המעטפת מרים את הליתוספירה שמעליו ויוצר כיפה מתונה ובה

סדקי מתיחה רדיאליים .כאשר מגיע הדיאפיר לתחתית הליתוספירה הוא מתחיל להתפשט
אופקית והכיפה הראשונית הופכת לרמה שטוחה יותר .כך מתקרר הדיאפיר ביתר מהירות ועם

אובדן העילוי שלו עובר האיזור המורם הרפיה ונוצרים השקע המרכזי ,השוליים המורמים והתעלה
ההיקפית .בשלב זה נוצרים גם הסדקים והרכסים ההיקפיים .בדרך כלל מלווה ההרמה בוולקניזם,
אשר דועך לקראת שלב ההרפיה .המודל המוצע מתאים למספר רב של קורוונת ,אך הגיוון הרב
במורפולוגיה של הקורונות מצביע על האפשרות לשינויים מסויימים במנגנוני יצירתן.
בסרם התקבלו צילומי מגלן לא היה ברוך האם קורונות נוצרו בקבוצות ,לאוןר קוים ,או בפיזור
מיקרי .על סמך  84%מפני השטח של נוגה שמופו עד כה מתברר שתפוצת הקורונות מורכבת

למדי ,כמה מהן ממוקמות באופן בלתי סדיר במישורים ,אחרות מקובצות ,ומסרפ רב של קורוונת
ממוקם לאורך קוים טקסוניים .מרבית הקורונות על נוגה נמצאות ברצועה משני צידי מעגל גדול
המקיף את הכוכב .לאורך רצועה זו נמצאות גם הרמות הוולקניות הגדולות ,שאף הן מוסברות
בכיטוי לדיאפירים מן המעספת .קורונות רבות מצויות לאורך בקעים שבהם נצפתה מתיחה ניכרת

של הקרום .תפוצה זו לאורך איזורי ביקוע מעלה שאלה עקרונית ,שנשאלת גם לבגי היחס בין
הנקודות החמות והבקעים על כדור הארץ .האם סידור לאורך קוים של הדיאפירים הוא אשר יצר
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הוטנתי1992 .

את המתיחה יהביקיע ,או שאזורי הביקוע החל.שלם יותר "משכו אליהם" את הדיאפיירם מן

המעטפת? אך בניגוד לכדור הארץ ,שבי קשה מאד לזהית מבנלם הקשורים לדיאפירים מן

המעטפת ,הקייינית על נוגה מטפקות הזדמונת יוצאת דופו להתבונן במבנים כאלה ולחקור את

היחס בינם לביו איזירי הביקוע הטמוכים.
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כהנס

תבשהי1992 ,

גיאובימיה של מי מערת שורק ,נית שמש
בר-מטיוס .',מ איילוו '.א  ,הליןו .',ל שש

.,
.2

א2.

המכון הגיאולוגי ,ירושלים
האוניבסריטה העברית ,י,ושלים

מחקרים מינרלוגיים ,פטרוגרפים ואיזוטופיים של משקעי מערת שירק בבית שמש Bar)-

( Matthews et al , 1990

הראו שהם בעלי מבנה למינרי קונצרטי וניתן לסווגם על פי ההרכב

המינרלוגי לשתי קבוצות עיקריות. , :משקעים המורכבים מקלציט דל מגנזיום .2 ,משקעי מערה

בעלי הרכב מירנלוגי המשתרע על פני תחום נרחב בתחולת המגנזיום )  0%עד (. MgCo3 50%
ארוגניט מופיע באופן שונה ,בדרך כלל כממלא חללים ועל פני השטח של כל טיפוסי המשקעים.
מסקנת מחקר זה היתה כי מיגוין ההרבכים מבטא דרוגת שיונת של באילוציה ופרקציונציה בוגפי
המים השונים במערה.

בהמשך למחקר הקידם הוחלט לברר את המנגנונים המשפיעים על הרכב מי המערה יאת יחסי
הגומלין בין המים לסלע בתווך זמן של שנה אחת .לשם כך נערכו דגימות ובדיקות שיטתיות של
מי המערה באזורים שונים וכללו את טיפוסי המים :מים מטפטפים ,מי ברכית גדולות וקטונת ומי

פילמים דקים .נבדקו המרכיבים העיקריים במיםCa.Mg. Na. K. Cl. N03 . S04' HC03 ' :
 Si02ויסודות הקורט  . Ba. Srכמו כן נבדק ההרכב האיזוטופי של החמצן במים .באמצעות
אנליזה סטטיסטת

) ( Cluster analysis

ניתן להבחין בשלוש קברצרת עיקריית של מים

השונות זר מזו בהרבכ הכימי.

מי קבוצה

,

הם בעלי הרבכ הדומה למי התהום באזור ,על קבוצה זו נמנים מים אשר נדגמו סמוך

לפתח הכניסה למרעה וכן רוב מי הנטיפים .קבוצה  2מאופיינת בריכוז מלחים נמוך וביחסי
 Mg/Caהגבוהים ביותר במערה .תכונות אלה מציינות ככל הנראה ,מקור מרוחק של התמיסות
ופרקציונציה ניכרת כתוצאה מהשקעה מוקדמת של קלציט .מי קבוצה זו נדגמו באזורים העמוקים

ביותר במערה .מי קבוצה  3הם בעלי תחולת המלחים הבגוהה ביותר רנדגמו בחלל העיקרי של

המערה .ניראה שאת מליחותם הגבוהה יחסית של מים אלה יש לייחס לתהליכי איוד מובגרים,
מסקנה הנתמכת בין השאר בהרכב האיזוטופי הכבד של החמצן במי קבוצה זו )  -3.5פרמיל(

לעומת הרכב מי התהום באזור )  -5פרמיל( ושל הארגוניט הנוצר מתמיסות אלה.
היחס  Mg/Caמראה תלות ברורה בסוג הזרימה וגודל גוף המים .במי פילמים ובנרכות קטנות
נמצא יחס  Mg/Caגבוהה יותר )תמיד מעל  ( 2בהשוואה למי ברכות גדולות ימי נטיפים ,ללא קשר
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למיקוממ במערה.

התכונות הגיאוכימיות של מי המערה נקבעות ע"י מיכלול מורכב של תהליכימ הכולל תרומה של
מלחימ באמצעות מי גשמימ ואבק ,המסה והשקעה של מינרלי קרבונט ,ותהליכי אידוי ושחרור
 CO 2בחלל המערה .חלק מגורמימ אלה נקבע ע"י התנאימ השוררימ במערה עצמה )עובי תקרת
המערה ,הרכב סלעי הסביבה ,תנאי זרימה ,סוג וגודל גופי מימ ,אידוי ,חילוף

( C02

וחלקמ על ידי

תנאימ השוררימ מחוץ למערה והנקבעימ על ידי תהליכימ מטאורולוגיימ והידרולוגיימ.
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דיאגנזה של קורלים מאובנים פליסטוקניים :קורלציה ביו יסודות קורט,
מבנה

ו234u/238U -

בר-מטיוס מ.י ,וסרבורג ג ,2 .שן

ג2 .

 . 1המכון הגיאולוגי ,יתשלים
 .2המחלקה למדעי היקום ,קלטק ,פסדגה

בקורלימ אר  Uניסיימ פליססוקניימ מהבהמה נמדדו רכוזי ;ן 23O.rh ,- 234במסרה לקבוע את
תרמלזומ
יונימ
גילמ בשיסת hד 238U - 230באמצעית מס ספקסךומסךיה של
)  (, Chen et al, 1991) (TIMSקביעת גילמ של קיךלימ מאובנימ ארגוניסיימ חשובה
לקביעת מפלס מי הימ בתקופות קרחוניות ובינקרחוניות.

מסרת המחקר הונכחי היתה לזהות קריסריונימ לאלסרציה דיאגנסית של קורלימ מאובנימ
ארגוניסיימ העשןיימ לשמש כקריסריונימ מתאימים לבחירת חומר לתיארוך .פותח שיסת ה

-

 TIMSאפשרה קביעה מדוייקת של  230Thו ;ן ,234לאור הדיוק הרב המתקבל יש חשיבות
מכרעת להגדיר אמ הקורל עבך תהליכימ דיאגנסיימ .בעיה זו מתעוררת בעיקר לאור העובדה

שבמרבית הקורלימ הפליססוקניימ שתוארכו היחס  234U/238Uבגוה בהשוואה לקורלימ
רצנסיימ .הדוגמאות שנבדקו היו מאיי הבהמה

) (Chen et al . 1991

ומספר דוגמאות מניו-

גיניאה ) (,Stein et al , 1991
המבנה הפנימי של קורלימ חיימ וקירלימ השמירימ היסב הוא של סיבימ רדיאליימ בעלי החשכה
גלית,
דג

סיבימ

סוב-מיקרוסקופיימ

) . (Herring bone texture

היוצאימ

ממרכז

גידול

ויוצרימ

מבנה

של

שלד

בקורלימ פליססיקניימ נמצא שלמרות שהמ מורכבימ רק

מאר  Uניט המבנה הזה איננו נשמר ויש עדויות לדיאגנזה של הקורל האר  Uניסי שאינן קשורות

להחלפת השלד האר  Uניסי בקלצוס ,המבנה הרדיאלי אינונ נשמר ומתחיל להתפתח מבנה בלתי

מוגדר ,בהרבה מקרימ הסיבימ הסוב-מיקרוסקופיימ הופכימ לסיבימ גסימ יותר ,לסשימ של
קורלימ נבדקו במיקרוסקופ אלקסרוני סירק באמצעות אלקסרונימ מתפזרימ

)(. BSE

לקורלימ

רצנטיימ וקורלימ מאובנימ השמורימ היסב מבנה צפוף קריפסוקריססליני חסר מבנה שבו החללימ
הפנימיימ

) walls

( septaוהקירות הגובלימ במסה הקריפסוקריססלינית של הקורל חדימ

וברורימ .בקורלימ מאובנימ המבנה אינו פשוס כל כך ונמצאו התופעות הבאות :המבנה הצפוף
מוחלף במבנה נקבובי ,נפוצימ חללי המסה שבתוכמ גדלימ לעיתימ סיבימ מיקרוסקופיימ משנזומ
בגודל של מיקרונימ בודדימ ,בונסף קירות החללימ המקוריימ מסושסשימ ולתוך החללימ גדלות

לעתימ קרובות מחסימ רדיאליות של ארגוניס בגודל של מעל  5מיקרון.
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הכנט

שהנחי1992 ,

באמצועת אלקטחן פחב זוהו בקורל לסודות הקורט :סטרונצלום ,גופרית ,נתרן ומגנזיום ,להוציא
סטרונציום ,נמצא שיש ירידה ברכוז יסודות אלה בין קירלים רצנטיים לקורלים מאובנים

פליסטוקניים ,וירידה גדולה יותר נמצאה בסיבי הארוגניט המשני ,הרכוזים בסיבים המשניים
נמצאו דומים לארגוניט כימי הגדל במל ים ,ירידה ברכוזים אלה היא קורלטיבית שלילית לרעד

ההתחלתי המחושב של  234uבקירלים ,שינויים דיאגנטיים אלה גרמו להמסת הארגוניט
ולשקיעה של ארוגניט משני ,שקיעה של ארגוניט אפשרית במי ים ומכאן המסקנה שההעשרה ב-

 234uהתרחשה במי ים ,לא ברור מה הסיבה להעשרה ב 234u -אבל סביר שהסיבה נועצה

בפליטת חלקיקי ,a
לאיר האמור לעיל ייתכן שעדויות פטרוגרפיות יחד עם השוואה לריכיזי נתרן ,גופרית ומגנזיום
בקורלים תאפשר בחירת חומר המתאים לקביעת גילים של קןרלים מאובנים,
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הכנס

השנתי1992 ,

אינטרפרטציה עדכנית של החתי הטיפןסי של וולקני אשי בקידוח

עתלית 1
נבירצמן נ.

המכון הנאןלוני ,ירושלים
לפי הסבלה הבאה ,ולפי שיקולים רגיונליים ,ניתן לשחזר רצף ארועים כדלקמן:

)( 1

שקיעת קרובנסים של פלספורמה מגיל סריאס מאוחר )עד לובריין ואולי גם רסיין ,לפני כ-

210

) (2
) (3

(.ש"מ

ארוזיה ,גידוע ,אי התאמה עם פער סלעים בני זמן של כ 15 -מ"ש.
התבקעות ,התפשסות הנאוסתיס ,השתפלות שולי יבשת פסיביים ,התפרצות אינסנסיבית
של וולקני אשר ,מחזורים של שפכי לבה ופירוקלסטים ,יחד עם התהוות קרקע ,צמחיה ופחם
)פלינסבכיין  ,בתון הזמן שלפני כ(. 190-200 -ש"מ

) (4

שקיעת קרבונסים של פלספורמה החל מזמן היורה המוקדם )פלינסבניין ,לפני כ  190-מ"ש(
עד לזמן היורה

) (5

המאוחר.

חימום הליתוספרה ,המתבטא באינטרוזיה של( :א) קוורץ קרסופיר עם רמה נמוכה של
מסמורפיזם אל תון וולקני אשר )לפני כ 152-165 -מ"ש( (ב)-ו בזלת ומיקרובגרו אל תון
וולקני אשר וסלעי הטריאס )לפני כ(. 147-152 -ש"מ

) (6

חימום נוטף בקרטיקין המוקדם ,המתבסא ב( :א) התפרצות וולקני תיאטיר )ברייסיין עד
וילנגויניין ,לפני כ(, 135-145 -ש"מ (ב) אינטרוזיות של מיקרוגברו אל תון טלעי הרטיאט

בעתלית ולתון סלעי היירה בצפון ישראל ,בלבנין ובחרמין )כנראה בברמיין ,לפני כ125 -
מ (, l1ש (ג)-ו וולקניזם בחרמון )אפסיין ,לפני כ115-120 -
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FORKA זION

I1EI1BER

UNI ז

DE זAILS AND REI1ARKS

K-Ar
AGE

UPPER Dolollites, Ii  ונest  םnes
217 11

EARLY JURASSIC (Pllensbachlan )
platform carbonates

LOIIER Dol  םlites and lilest  םnes c םntaininf
117 11 fossils of the local Orbitopsella  םne ,
includlng O. fraecursor (HDollertann=Late
Pllensbachזan .

UPPER
1905 11

Basaltic lava
B
flollsj
40
paleosols
ASHER VOLCAN1CS and red shales ;
2499 ופ
palagonltlzed C
pyroclasticsj
788
diabase and
 ונicr  םgabro
EARLY JURASSIC
basa  גtic  גava
flolls ;
min  םr lIicrogabra
D
intrusi  םnsj
592
Quartz
kerato hyre
intrus on ;
I1IDOLE
338 ונ
paleosols and
Quartz
lntercalated
keratophyre
sedi  ונents •
(app . 92;ו
ignous r  םcks
and 8;ו
LOIIER
A
sedi  ונents )
256 ונ
145
Basalts ,
albitlzed ;
rrobabl y
errestrial
B
sedilents
111

ונ

ונ

11

11

1

SHEFAYYII1

1165 • 11

LATE זRIASSIC (Norian), lostly
reef ty ~ e, platforl carbo  תates •
(a~ p• 7 ; וcarbo  תates and 25%
 מןrusions  וםbasaltlc and
licrogabro sllls )

11

2558

NIRII1
334i

A
485

DEPTH

- 2775

2892

About 25 flows of olivine-basalt
alternating with thln beds of red
~ aleOsOlsj pedogenetic  ונicrofabrics at
106 ונ. Tvo K-Ar ages found at 3022 11 •

-ו

Black and red sbales, alternating with
coal bedsj paleosolsj pedo§enetlc
sicrofabrlcs at 3378 and 3 92 1 •

198:!:3
,... 3417

Basaltic pyroclastlcs , ונainly scorla ,
stronf1y palagonitized; alydaloldal basalt
albit zed; diabase and picrlte basaltj
paleosols; pedogenetic aicrofabrics at
4198 ונ. One K-Ar age found at 3453 I and 2
at 3774 11 •

4205

20-30 fl  םws of basalt, albitizedj
alternating with thln beds of red
paleosolsj intruslons of aicrogabro •

4797

Quartz keratophyrej albitized scoriaj
157:!:Bj
licrogabroj K-Ar ages: 5 data points lIith
152:!:15
a range  םf ages; 5 data &oints with an
to
isochron a~ e•  זhe IIhole od  זis
interprete as a y םunger in rusion •
165:!:6
ונ

5135

Dark shalesj streacks of lilestone ,
probably terrestrial. 'post DO ונerian"
palynolorphs in shale •
t-

Olivine-basalt, partly albitized •
I

Carb  םnates containing about 10 sills of
146.7
UPPER basalt, totalinf 229 1, vh  םse individual
:!:3.0
904  ווthickness vary r ונס6 to 55 1 • זhree data
to
p םints of K-Ar ages •
151.8
:!:3.2
Carbonates containing about 4 sills of
LOIIER alcrogabro, totaling 581, IIhose indlvldual
261+1 thlckness vary fro  ם9 t  ם251 •  זvo data
123:!:3
p םlnts of K-Ar ages, forllng an isochron •
Total depth

Fro ונ: Gvirtz ונanL Klang and Rotstein (in press). CO  ונpilled
1982; Oerin, ipson, and Gerry, 1982; Ovorkin and Kohn,
Klang and Gvirtzlan, 1985; Lang and Steinltz, 1987, 1989;
and Lang, 1983; lIieder, Slnger and Gvirtzlan 1989 , 1990 •
log and are referred to as logger's depth •
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3377

0

5280
5391

6295

6556
boreh  םle (TO )

froll data of Conllay, 1982j Cousllner ,
1988, 1989' Gvirzlan and Steinitz, 1983j
Sherlan, 1981, 1983; Steinitz, Gvirtzllan
 זhe depths vere adjusted to the electric
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התנשי1992 .

גשמי מונטון במדבר טיני בזמן הרביעון המאוחר :הוכחה לפי

טבעות פלואורוסצנטיות באלמונים מאובנים
גבירצמן ג,'.קליין ו ,2 .לריה

ך•
.2

י2 .

המבין הגאולוגי ,ירושלים

המחלקה לזואןלןגיה ,אוניברסיטת תל אביב ,רמת אביב

מושבות אלמונים חיים מו הסונ פוריסס בונית בים סוף סבעות שילדיות בלתי צפופות בקיץ
ןסבעות צפופןת בחןרף .נוסף לכה ניתן לעיתים להבחין בצביעה פלואךןוסצנסית צהובה-לרקרקה

באלמןנים מסיביים ,אשר ננרמת בנלל הצמדות חומר הומי הנישא על ידי נהרןת בשסופונת מן
היבשה לשוניות סמןכןת לחוף .נמצא כי רצפים של סבעית שנתיות פלואןרסצנסיןת באלמןנים
סקלרקסיניים חיים יכןלים לשמש כמקור מידע על ארןעי שיספןנןת של נהרןת מן היבשה .אנן
מדוןחים על מציאת טבעןת שנתיות פלואורןסצנסיןת צהןבןת-ירקרקןת מאןתן סיפןס של חןמך

הומי באלמןג המאןבן מסונ פןריסס ,הנמצא במדרנית השרניןת המאןבנןת בדרןם סיני .סבעןת
פלןאןרןסצנסיןת אלו נמצאי בשיניןת מגיל הדרגות האיזוסןפיןת

 7 ,9ן.se-

סבעןת כאלן לא

נמצאן בפוריסס חי המאכלס כיום את השיניית החרגרות הסמיכןת .הסבעות הפלןאןרוסצנסיןת

העןנתיןת הללר של חימר הימי ,נמצאו ספוגית באלמןגים המארבנים בתת-הסבעןת הקייצירת,

דבולתי צפופןת .ארב מפרשים תצפית זאת כהרכחה לכן כי בתקופה שבה חיו ןהןרבדן השןניןת מגיל
הדרגןת

 7 ,9ן,se-

האקלים בסיני היה גשום ירתר מזה השחון של הירם ,ןכפי הנראה ירדן אז

באזרר גשמי קיץ מרנסיניים .בהולוקן המארחר שררי בסיני תנאי מדבר .באינסרפרסציה זי אנר

מאששים מודלים אקלימיים אשר בהם ניסען כי קיים קשר של בי-זמניןת בין פרקי זמן בין-

קרחןניים ,בין תקןפןת של הגברת קרינה במחזורים האןרביסליים ןבין תקןפות של הבגרת גשמי
מרנסןו ב mם אסיה ובאפריקה .מכן גם נובעת ההשערה כי המידבור של חוגרת ערב-סהרה שרר
בעיקר בתקןפןת קרחןניןת ,יאןלי

החל אן ןרק בהןלוקן.
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המפה האייןמננטית של הננב המרכזי ןמשמעןתה הניאןלןנית
בגיצרמן ז ,2 .י ,ברטיב י.י ,גרפונקל צ ,2.רוטשטיין

י3.

ך  .המכוו הגאולוגי ,יתשלים
 .2המחלקה לגאולוגיה ,האןניברסיטה העברית ,ירושלים
 .3המכוו למחקרי נפט וגאופיסיקה ,חולוו
במפה האירומגנסית של ישראל שלוש אנומליות בולסות בנגב במרכזי :אחת באזור הר וגבי
)מדוום למכתש רמון( ,ושתיים באזור המישר .אנומליות אלה הן עדות עקיפה על וגפים מגמסיים
תת קרקעיים אשר אין להס ביסוי על פני השסח .במסגרת המחקר הנוכחי בוצע סקר אירומגנסי
חדש על שסח של כ  600-קמ"ר הכולל את שלוש האונמליות הללו .הסקר החדש מפורס יותר
מהסקר הארצי הקודם ,ונעשה מגובה סיסה נמוך יותר ,תון שימוש באמצעי מדידה וניווס

חדישים .נמדדו כ  43600-נקודות ומהן הוכנה מפה חדשה הדומה למפה הקודמת ,פרס לססיה של
כמה מארת מסרים במיקוס מרכזי האנומליות.

פיענוח האנימליות נעשה לאחר הפחתה של השדה המגנסי הרגיונלי אשר חושב מתוך המפה
הארצית עבור הנגב המרכזי כולו .בשלב ראשון נעשתה הערכה של העומק ,הגיאומסריה

והסספסיביליות של הגופים היוצרים את האנומליות ,תוך בחינת השאלה האם לגופים הללו יש
שורש עמוק .בנדקו שני מודלים גיאומרטיים :קוביה ופריזמה ורטיקלית הנמשכת לעומק  20ק"מ.
התברר שמודל הפריזמה לא מסוגל ליצור אנומליות כשל הר גובי והמישר .כלומר ,לגופים

המגמסיים היוצרים את האנןמליות הללן אין שורש עמוק מא.ד בשלב שני בנדקו כמה מודלים
גיאולןגייס האופינייס לאזור .מבחינת הצןרה התברר ,שגם "עדשה" )לקוליס או הר געש( וגם
"סיפה" )אינסרוזיה( ,יכולות להיות פתרון מתאים ,ןבכל מקרה הגופים גדןלים יותר מכל מה
שמוכר ממחשופים של הנגב המרכזי .הגופים חדורים לתוך סלעי חבורות צניפים )פריקמבריום(,
נגב )פרם-סריאס( ,ורמון )סריאס( ,ומגיעים עד למישור אי ההתאמה שבבסיס הקרסיקון ,או כמה

מאות מסרים מתחתיו .לגופים הללן סספסיביליות גבוהה המתאימה לסלעים בסיסיים.

הסספסיביליות האפקסיבית המנסימלית שניתן לייחס להמ הוערכה על סמך בדיקות של סלעים
מגמסיים

באזור

הרמון.

נימדדן

סספסיביליות

ועוצמת

מיגנוס

רמננסי,

וחושב

יחס

 . Konigsbergerהתוצאות הראו שלרוב הסלעים הבסיסיים ברמון יש סספסיביליות גדולה מ-

 06ך'  2500 cgSובחלק ניכר מהמקרים היא מגיעה ל .4000-5000 -מכיון שהמיגנוט הרמננסי עשוי
להגדיל במידה ניכרת את המיגנוס האפקסי ו הסספטיביליות האפקסיבית המכסימלית עשויה
להיות גבוהה עוד

יותר.

q.o
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לוגפים המגמסיים שבנדקו כיוון מיגנוס שונה מזה של השדה הגיאומגנסי הונכחי .בהר גובי נימצא
שלמיגנוס האפקסיבי דקלינציה של כ 330-מעלות ואי כקלי נציה של כ  30-מעלות .כיוון זה לכול

להיות מוסבר על פי כייין המיגניס הרמננסי שנימדד בסלעים המגמסיים מגיל קרסיקון תחתין

ברמון .במישר נמצא שהדקלינציה היא לצפין והאינקלינציה בערד  65מעלות .קשה להסביר
אינקלינציה כה ובגהה על פי הרקורד הפאלאומגנסי המיכר בארץ מהסריאס ואיל,ן אם כי הדבר

אפשרי אם מדובר בחדירה בתקיפה בה המיגנוס היה הפוד .ככל הנראה ,גם השימוש בתיכנת 2

2.5D

במקום

,3D

גרם להגדלת ערכי האי נקלי נציה.

התיפעות המגמסיות המוכרות מעבודות קודמות בנגב המרכזי ,שייכות לשתי פאזות מגמסיות,

אשר התחוללו לפני ואחרי התהיות מישוך אי ההתאמה של בסלס הקרסיקין .הפאזה הקדומה

)( 135-120 Ma BP

היתה בריבה אינסרוזיבית ,ואילו הפאזה הצעירה )פחות

מ( 120Ma BP-

אקססרוזיבית )בזלת רמון בתוך תצורת חתירה( .מודל וילקני בתוך תצורת חתירה כדוגמת הגופים

של בזלת רמון ,אינו מתאים לאנימליות של הר גובי והמישר ,מכיון שהיא דורש ערכי

סספסיביליות בגוהים שאינם מתקבלים על הדעת .גם גופים מגמסיים צעירים יותר ,בחתד שמעל
חתירה ,אינם סבירים מפני שהם גדולים מידי מכדי לא להיות ניכרים על פני השסח .המודלים

המתאימים נימצאים כולם מתחת למישור אי ההתאמה .בהר גובי הוגף חדור לסלעים סריאסיים,
אן במישר יתכו שהגופים חדורים רק לטלעים עתיקים יותר .אם גיל הגופים הוא טוף יורה או
תחילת קרסיקון ,כמו האינסרוזיות של מכתש רמון ,זהו אישור ונטף לסענה שהפאזה המגמסית

האינסרוזיבית של אותה תקופה השפיעה במידה ניכרת על הליתוטפירה והיתה מלווה בחימום

והרמה .עד כה הוכרו מפאזה זו מטפר אינסרוזיות וכן מערכות של סילים ודייקים.
תוצאות עבודה זו מראות שמבחינה ניפחית זהו רק חלק קסן .לא רק שהנופים של הר גובי

והמישר נדולים יותר מכל הוגפים החשופים ,אלא יתכן ,שקיימים ועד גופים שלא ניתן לזהותם
בשיסה המגנסית מפני שהם חמוצים )טטפטיביליות נמוכה(.
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האם מים ןאניןנים מןמסים זןרמים יחד במערבת מי התהום ז
גבירצמן ח.

המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
במערכות זרימה הידרול ו גיות ,אניונים שאינם משתתפ ים בראקציות כימי ות משמשים בדרך

כלל,

ואולי בטעות ,כטמנים של תנועה .בדיקות כימיות של פרופילי ריכוזי טר יטיום ,כלור וסולפאט
בחתך הבלתי רווי מראים שבתנאים מטויימים האניונים נעים במהירות כפולה מזו של מולקולות
המים .ממצאים אלו התגלו תחת שדה חקלאי באזור משור החוף לאורך פרופיל של  27.5מטרים.
התופעה הוטברה לפי תאורית " דחיקת האניונים".

מודלים טיפרתיים במחשב לתאור ממצאי השדה מלמדים שתנועת הטריטיום תואמת את
משוואות הקובנקציה הדיפוטיבית .אולם ,באופן מפתיע ,תנועת הכלור והטולפא ט נ~נר1ות וזאתר
רק באמצעות מקדמי דיספרטיה הידרודינמית הגדו לים פי  30מהערכ)  ;Dשנמצאר עבור' תנועת

הטריטיום ,שהינם מעל ומעבר לקבועי הדיפוזיה של האניונים.
הדיטפרטיה המוגברת של האניונים נ יתנת להטבר בתנאים בהם נעים האניונים דרך רשת מללים
מצומצמת יותר בהשוואה לרשת החללים הזמינה לתנועת מולקולות המים.

תופעת "דחיקת

האניונים" גורמת כנראה לסגירה מוחלטת או חלקית למעבר אניונים של מקצת מהחללים ,על אף
שהם פתוחים לחלוטין למעבר מולקולות מים ,כפי שמוראה בצי ור .

מודלים ספרתיים במחשב

המתחשבים בתופעה זו הצליחו לשחזר ולבנות את הפרופילי ריכוזי האניונים המדודים בשדה.
a nsportזt

ck etסp

a nsportזt

B. Anion

A. Tritium

\

Immobile

Aqueous phase

Diffusional exchange with immobile pockets

~
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נילי  Ar - Arבתצורת

חתרורים -

תכשחי1992 .

תוצאות ראשונות

נור .ר ,2י ,סטרינסקי א.י ,שטייניץ נ ,2.קולורני י.י
. 1המחלקה לניאולונהי ,המכון למדעי בדור הארץ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
 .2המכון הניאולוני ,יהשלים
סלעים ופךקציות מופרדות מתצורת חתרורים באזור ערד ומעלה אדומים תוארם

בשיסת .Ar-Ar

הסלעימ שתוארכו כוללים שני סוגי סלע. 1 :סלע עשיר פלדספך )"אוליב אדום"( שנדגם באזור

ער.ד המינרלימ נושאי האשלגן בסלע זה הם פלדספרים של  C aו K -וזאוליסימ של Na. ca

ו-

 .Kהסלע נוצר מעל  . 2 .5000Cגהלניס שנדגם באזור ערד ובמעלה אדומימ .המינרלימ נושאי

האשלגן בסלעי הגהלניס המ  :גהלניס ,נגלשמידסיס ווילקאיס .הסלע נוצר מעל 7000 C

תוצאות מדידות  Ar-Arבשלב אחד :גילי מודל של שתי דוגמאות "אוליב אדומ" מאזור רעד :
 3.4 :t0.2ו 4.9:t 0.3 -מליון שנה .גילי מודל של שתי דוגמאות גהלניס מאזור מעלה אדומים :
 24.9:t 4.8ו 17.9:t 2.2 -מליון שנה.

תוצאות מדידות Ar-Ar

בשלבים :התוצאות מראות שתי קבוצות גילים .הקבוצה האחת היא של

גילימ צעירים 2.4-3.0 ,מליון שנה ,המתקבלימ משלבי מצוי הגז בין  5000Cל700-7500C -
הקבוצה השניה היא בתחומ  8.0-17.0מליון שנה ,גילימ המתקבלים משלבי מצוי הגז בין

 800-8500Cל . 1000-101 OOC -בין שתי הקבוצות אין גבול חד אלא עליה הדרגתית.
קבוצת הגילימ הראשונה ונפלת על איזוכרון שגילו דומה לגיל הפלסו

) (plateau

ועךן

 40Ar/36Arהתחלתי דומה לערן האסמוספרי .קבוצת הגילים השניה לא יוצרת איזוכרון,כנראה
בגלל אררגן עתיק )(inheri ted .
גילימ ממדידות  Ar-Arבסלעי אוליב אדום עדר ,במליוני שנה

מספרדןגמא

K

DT-120

4.1

2.42:t0.15

DT-25
DT-39

1.9
2.8

2.85:t0.18

3.05:t0.59

2.96:tO . 30

2.60:t1.80

%

גלי

גיל פלסן

גיל

2.60:t1.80

1.60:t0.05
2.79:t0.27
3.06:t0.33
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תןצאןת  Ar-Arשל " ,DT-25אוליב אדום" מערד
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חהרבה הגלואיוגתי ה'ררDאלית

הכנס

תנרmzי1992 .

אפשרויות חדשות לבדיקות חשמליות בקידוחים
גורביץי י.

חברת קידוטק בע"מ ,תל אביב

מן היודעים הוא ,שהמכשול העיקרי לבצוע מוצלח של בדיקות חשמליות בקדוחים הוא ,האי
הומוגניות החשמלית של השכבות הסובבות את הגוף הנחקר.

מוצעת בזה שיסה חדשה לבדיקת המוליכות החשמלית ופרמסרים גיאומסריים של וגפים
גיאולוגיים,

שנחשפו בקידוח .

השיסה נבדקה על מודלים סימולסיביים במחשב.

היתרון הבולס בשיסה החדשה ,לעומת השיסות הקיימות היום ,הוא ברגישותה הנמוכה לאי

ההומוגניות החשמלית של הסביבה .הדבר מושג על ידי הגדרת מיקום האלקסרודות ביחס לוגף
הנחרק ועיבוד תוצאות המדיודת בעזרת אלגוריתם

נתון.

השיסה יכולה להיות מיושמת בסכנולוגיות גיאופיסיות שוונת הקיימות היום:
בלוגים חשמליים בקידוחים ,לצורי קביעת בגולות השכבה והגרדת עוביה.

 -בזונדים

חשמליים אופקיים לקביעת ההתנגדות החשמלית של האיזור הבלתי

מזוהם בבוץ הקידוח של השבכה והערכת

מימדיו.

לביצוע קורילציה בין שכבות שונות הנחתכות ע"י מספר קידוחים.

 -בשיסת

הmise-a-la-masse -

,לקביעת מימדי הגוף ,ועמקו ומיקומו המרחבי.

השיסה ניתנת ליישום מוצלח במקרים בהם יש הבדלים קיצוניים בהתנגדות החשמלית בין
הסביבה לבין הגופים המינרליים כמו פחם ,נפס או גז ,כמו גם בגילוי מרבצי מתכות צבעוניות,
זהב או מים שלהם התנגדות חשמלית נמוכה בהרבה.

המחקר בוצע בסיועו של המרכז לקליסה במדע ,המשרד לקליסת העליה ,מדינת ישראל.

4S

חהרבה הגילוארגית הארשילית

הכנס שהנתי,

1992

זיהוי והפרדה בין פיצוצי מחצבות לרעידות אדמה קרובות בשיטה

ספקטרלית
גיטרמן .',י ואן-אק

ד.
•2

ט2 .

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה ,חולון

אוניברסיטת אוטרכט ,הולנד

באזור הגליל מתרחשות רעידות אדמה יופעלות מחצבות בהן מבתצעים פיצוצים בוכיה פתוחה.

לוצרר לימוד הסייסמוסקסוניקה של האזור .חשבו לדעת לזהות ולהפריד בין אחעים סייסמיים.

פיצוצים ורעידות אדמה כפי שהם נקלסים ברשת הסייסמוגרפים של ישראל .ההפרדה מתבססת

על העובדה .שהכריה במחצבות אלה מתבצעת עוץ פיצוצים מו(, ripple fioog) ~W

שיש להם

מאפינים בספקסרום של הסיגנל הסייסמי .מודל פשוס .שוקמור ביוראתת שילוב של מערכות
לינאריות המכילות רעש אקראי .מאפשר חיזןל התרזים )nmום הגמור מ 2.S -ך הרץ( בהם

העקומה הספקסרלית נמצאת במינלמום מקומל .נקודות המיויפםד lזהות עבור פאזות ~ונות של
גלים סייסמיים.
נערכה השואה בין העקומות הספקסרליות של סייסמוגרמןת מ  S2-ארועים שנקלסו בתחינ:ת

הרשת הסייסמית של ישראל .במרחקים ובכיוונים שונים .האנליזה הספקסרלית נערכה 'לע
הסייס מוגרמה כולה ונמצאה מודולזציה ספקסרלית קונסיססנסית בתחום

שבין  2הרץ לs-

הרץ

עבור כל הפיצוצים בהם ההשהיות היו בין  20ל  40-מילישניות .נמצאה התאמה בין נקודות
המינימום המחושבות על פי המודל לבין אלו שהתקבלו מאנליזת הסיגנלים.

במדגם שבנדק ,לא נמצאה המודולזציה הספקסרלית לגבי ארועים שהוגדרו רעידות אדמה .לבגי

מקרים אלה נראה שהספקסרום של מיקרן-רעידות האדמה לעומת הספקסרום של פיצוצים.
מכיל תדרים גבוהים יותר .גם מימצא זה ירכל לסיע באבחון בין רעידות אדמה לפיצוצים על ידי
השואת היחס הספקסרלי שבין האנרגיות בתחוס התדרים הגבוה לאנרגיות בתחום התדרים
הנמור·
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אנליזה של המודלציה הספקטרלית מפיצןצים תת ימיים וזיהויים
ביטרמן .,י שפירא א.

המכןו למחקרי נפט ןגיאופיסיקה ,חולון

ביצעה אנליזה ספקטרלית של אריעים שאיכני בים מיל חיפי ישראל יגמדח על ידי רשת
הסייסמיגרפית של ישראל .מעיובד הנתונים ניתן לראית מאפינים בספקטרים שהם ותצאה של

ומדילציה ספקטרלית בתחים התדירויית הנמיכות )מתחת ל o-ך הרץ( .מאפינים אלה ,של איתי
אחע ,מופיעים בתחוונת שוונת .בעקומית הספקטרליות אפשר לראית מספר זיוגת מקסימים
ומינימום הממוקמים ברמחקים זהים על ציר התדירות ,תצפיות אלו ניתנות להסבר כתוצאה של

תהליכי שבירה של גלים סייסמיים בין השכבות השוונת ,כתוצאה של ותפעת ההידהיד של כ m
הגז שניצר בפיציץ התת ימי או ככל הנראה שילוב של סיבות

אלו.

המחקר מתרכז בחקירת תופעות אלו שגורמית למודולציה הספקטרלית יבאפשחת להשתמש
בתצפיית אלי ,לזיהוי והפדרה בין פיצוצים תת ימיים ורעיחת אדמה ,ונסף לכך ,המחקר יזעור גם

בפיעונח של קוי רופקציה ימיים העושים שימוש בפיצוצים תת ימיים.
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על זהןתה·של אבו פטדה במקרא
גינזבורג ,.
המכון הגיאולוגי ,ירושלים

הפסדה אבן חן אחת מאבני החושן )שמות ,כחו-יזו( נזכרת גמ כאחת מאבני גו העדן }יחזקאל,
כחו-יגו( .אבן הפסדה מיוחסת לשבס שמעון,

פסדה ,ומפה שלו ירוק ומצויה עליו שכמ ••• וו

"...

)מודש במדבר רבה ,פב'-זו« "היות :שהוריקו פניו של זמיר בן סלוא נשיא שבס שמעון )במדרב,

כהו-ו ',ח,ו ידו( וכן כל מי שחסאו משבס שמעון בבנךת מואב הוריקו פניהם }רבנו בחיי לשמות,

כחו-סוו( .
פסדה

-

תרגום אונקולוט וכן כל תרגומי המקרא לארמית ירקן או ירקתא .אבן בצבע ירוק )מדרש

שמות רנה ,לחו-ו'( .תרגום השבעים ,כתבי יוטף בן מתתיהו

.Topazius-Vulgata

בתרגום האנגלי

מזכיר את המינרל סופז .היוני פיליניוט

משנת Topaz 1618
 .Topaxion -מתאר

.Topazion

וכן בתרגימי התנוון לגרמנית
אבן יקרה בצנע ירקרק דומה

לקריזוליס-פרידוס מקבוצת האוליבין .תיאורו של פיליניוט הוא גשמ האתר
נמצאה האבן .זהות האתר הוא כנראה אי ביס טוף בשמ

בתרגום הלסיני

.Topazius Insula

,Topaxion

בו

חושבים שהוכונה

לאי גזירת זברגד הנמצא  55ק"מ מזרחית מואט בנאט שבחוף המצרי של ים טוף .שם נמצא
כירזוליס בצבע ירקרק-צהוב.

בשפה הטנטקריסית העתיקה פיסטם פירושו אבן צהובה .פז הוא זהב .מכאן שצבע האבן צהוב

זהוב .רב טעדיה גאון מתאר את צבע האבן זמרד

-

אבן ירוקה כירק .ורבנו בחיי כובת על תכונת

האבן פסדה שהיא ירוקה ככרתי )סוג ירק( והיא בתכלית הירקות וזיוו מבהיק ואורו מתנוצץ עד

מאד וטגולת אבן זאת שהיא מקרות את הגוף ועל כן היא מצויה בארצות כוש שהם חמים ושסופי
זמה וצריכים לקרר אותם .באייב )כחו-יסו(" ,לא יערכנה פסדת כיש

לכוש ,שבאבן מצוייה בארץ כוש יצבעה כתם סהור

-

-

בכתם סהיר" יחיט אבן זו

שהוא צבע זהב.

הפסדה כנראה סיפז בצבע יווק צהוב עד זהוב .סיפז בצבע כזה ידוע מאורל ,קושיו  .8ברק האבן

מאד חזק .על מציאות סיפז ידוע ממצרים העילית בגבל טברה אשר ליד אטואן וממכרות

קליאופס m

ליד חוף ים טיף .אזןר כיש באייב.
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-

מסוחת

תאריך

זהוי

תרוגם השבעים

 245-285לפנה"ס

פליניוס

מאה ראשונה לספירה

סטרבון

מאה ראשונה

- Topazion
 - Topaxionיחק ,פריחט
 - Topazזהוב שקוף

אונקולוס לשמות

מאה ראשונה

יוסף בן מתתיהו

oo

תיאופריסטוס

מאה רביעית

הורנימוס )תרוגם לטיני(

מאה רביעית

מודש שמות רבה

מאה חמישית

מאה ששית

מודש במדבר רבה

מאה חמישית

ששית

תרגום ירושלמי

מאה שביעית

רב סעדיה גאון

מאה תשיעית

זמרד

רבבו חיי

מאה ארבע עשרה

ירוק ככרתי

שליטי גיבורים

מאה שש עשרה

אבן בצבע ירוק וצהוב

תרגום אנגלי ).( A.V

מאה שבע עשרה

תרגום צרפתי רשמי

Topaz
מאה שמונה עשרה
 - Ancienes Peridotוריק
מאה תשע עשרה
 - Topazסנסקריטית  -צהוב
מאה תשע עשרה
סוף מאה תשע עשרה ) - Chrisolit (1885ירוק
) - (Zmaragadusירוק
מאה עשרים

IDic.Bib

של לבסקה )רצפ'(

תרוגם גרמני של

Konig

תרגום אנגלי מודרני R V
לקסיקון מקראי

--ר

-

צבע
צהוב זהוב

מאה שניה

ירקן

Topazion

38

ירוק-פרי דוט

-

מאה חמישית

 -מאה

Topazius
טומפזין
ירוק
ירקתא

) (1611
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הפוך כווני ניקוז באגן נחל חיון בזמן השקעת קונגלומרט העיבה ממצאים
חדשים

נינת ח.

המכןן הגיאןלוני ,ירושלים
נחל חיון מנקז שסח של כ OOO -ו קמ IIר באזור הנבג הדרומי בו חשופים בעיקר סלעים קרבונסים
מחבורות יהודה והר הצופים וכן קונגלומרסים עתיקים שחלקם כלול בקונגלומרס הערבר ...כיייז

הזירמה העיקרי של נחל חיון הוא לצפון והוא מתנקז לים המלח.
באגן נחל חיון מצויות שתי קבוצות עיקריות של מפלםיס עמ רwידים.אלךב)אלים .בשולי בקעת

עובדה ובאזור צוקי ציחור מצויים המפלסים הגבוהים ביורת נןטסיסם רבגה ב 50-70-מרט מעל
האפיקים הפעילים .תפוצתם נרחבת והם בנויים בעיקר מחלויק "Pגמיעגל'ים מחבררת יהודה
וחלוקי גיר וצור מזוותים

-

תת מעוגלים מחבורת הר הצופים.

קבוצה שניה של מפלסי חלוקים מצויה באזור שבין המפגש של נחל חיון עם הנחלים צניפים
וגירזי במערב וכביש הערבה במזרח .באזור זה נמצאים קונגלומרסים שבסיסם נמצא בקרבת

מפלס הזרימה של האפיקים הפעילים .העברי המרבי של חתכי הקונגלומרסים מגיע ל 32-מ' והם

מכילים חלוקים מגמסיים ,חלוקי צור מעוגלים )צור יבוא?( ,חלוקי גיר מעוגלים מחבורת יהודה,
אבני חול מבורזלות מעוגלות ,חלוקים קוורציסים מעוגלים ,חלוקי פוספוריס מצורר מעוגלים

ובולדרים מזוותים בקוסר של עד . 5ו מסר של צור מישאש  .רוב החלוקים המגמסיים מעוגלים
ונגזרו מסלעי גרניס ,ריוליס ובזלת והם מהווים יותר מ  5%-מכלל החלוקים .הקג"ל מלוכד היסב
ע"י מסריקס דק של גרגרי חול וסילט .בין שכבות החלוקים מצויה שכבת אבן חול וסילס בעובי

של כ S-מסר .תנוחת החלוקים בתון הקונגלומרסים )אימבריקציה( וכן ססרוקסורות
סדימנסריות המאפיינות את השכבה החולית ,מצביעים על מגמת זרימה ממזרח למערב.

ססרוקסורות הזרימה ,הרכב החלוקים והתפרוסת הגיאוגרפית של שרידי הקונגלומרסים מעידים
שהם הורבדו בנחל שהוביל חלוקים מעבר הירדן המזרחי לנגב הדרומי.
כל הקונגלומרסים שתוארו מכונלם במחקרלם שנעשו עד כה בשם קונגלומרס ערבה וגילם מוערן
כפליוקן וא תחילת פלייססוקן.
ניתן להבחין בארבעה שלבים עיקריים בעיצוב הונכחי של אגן נחל חיון:

א(

גידוע האזור והשקעת הקונגלומרסים הגבוהים )המורכבים מחלוקים מקומיים בלבד( על פני
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ונף מתון.

ב(

התחתחת של מערכת ניקיז שזרמה כ'ונאה לרעבה מכייין מערב.

ג(

שיוני רגיונלי של הנוף שרגם להתפתחית מערכת ניקיז שזרמה מעבר הירדן המזרחי מערבה
והשקיעה קונגלומרטים עם חלוקים מגמטיים באגן נחל חיון.

ד(

היפוך מחדש של כיווני הניקוז העיקריים .התחתרות צעירה בממפלסי החלוקים שמקורם
בערב הירדן והתפתחות מערכת הניקוז הנוכחית הזירמת מזרחה לרעבה.

היפוך כוון הזרימה בזמן השקעת קונגלומךט הערבה ,מצביע על ארוע שגרם להווצרות יחידת ונף

רצופה בעלת שפוע למערב ,בין הרי אדים למשויר חיון .הבנת תהליך זה ,שגרם להעלמית השקע
המירפוליגי של הערבה הדרימית שהיה קיים ככל הנראה לפני כן ,מחייב עבידת מחקר ונספת.
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חקר מינרלים ןסלעים בישראל באמצעות זהירה
גפט .,מ

שןבאל .,ש

קירש י.

קבןצת הגיאולוגיה וקבוצת הפיזיקה ,האוניברסיטה הפתוחה ,רמת-אביב
מחקר שיסתי על זהירה של מינרלים וסלעים בישראל נערך באמצעות ערור באולסרא-סגול,
בדיקה מוקדמת של הדוגמאות נערכת באמצעות מנורת אולסרא-סגול המיועדת למירנלים,
ספקסרה הזהירה והערור של הדוגמאות נחקר באמצעות ספקסרומסר זהירה בסמפרסורת החדר
ובחנקן ונזלי,

המחקר ונעד לאבחן תכונות זהירה שונות של מינרלים וסלעים בישראל הן בהיבס בסיסי והן

בהיבס יישומי; דהיינו ,לאתר ולקבוע את אופי מרכזי הזהירה ,לשחזר את מקור המינרליט
והסלעים ולבדוק אפשרויות להפרדתם והעשרתם,

המחקר מתרכז כעת בתכוונת הזהירה של המינרלים והסלעים הבאים:

פוספוריסים בנבג :פרנקוליס זוהר בהם בעוצמה בצהוב-ירוק ,התכוונת הספקסרליות מאפשרות

לקשר את מרכזי הזהירה שבו עם יסודות קורס מקבוצות ~ 2+ ,Ceג Etו) (VO ~ 3- -איור '(,א
לפי התוצאות ,ניתן להעשיר את הבצר באמצעות "מיון על-ידי זהירה" ולהפריד חלקיקים עשירים
בפרנקוליס מן

החומר התפל.

מלחי ים-המלח והר-סדום :הליט ממקומות אלה זוהר לעתים באדום בהיר .התכונות

הספקסרליות מאפשרות לקשר את מרכזי הזהירה שבו עם אי-נקיונות של ) Mn2+איור '(,ב
תכונה זו ניתן ליישם הן להערכת ריכוזי הליט בתערובת עם מלחי האשלגן והן להפרדתו מהם
באמצעות "מיון על-ידי זהירה".

צורים מתצורת מישאש :צורים מסוימים מתצורה זו זוהרים בירוק כשמקרינים עליהם גלים
קצרים של מנורת אולסרא-סגול המיועדת למינרלים .דוגמאות אלה זוהרות בצהוב בבדיקה בגלים
ארוכים יותר של אותה מנורה ,לספקטרום הזהירה בירוק מבנה פסים אופייני המאפשר לקשר את

מרכזי הזהירה עם יון אורניל ) (. U022+נוכחותו בצור מישש עשויה לתרום למסקנות על
היווצרותו )ראה תקציר

נוסף (.

דוגמאות מתצורת חתרורים :מינרלים מסוימים מתצורה זו זוהרים בצבעים שונים ,המינרלים

העשויים לזהור בתצורה זו הם :אנהידריט  ,בריט ,קלציט ,פלואוראפטיט  ,פרנקוליט ,
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הכנס

שהתני1992 ,

מטאטיויאמוכיט ,אופאל ,קוורץ ,וולסטוגיט וצירקון,
איור :טפקטרה זהירה מייצגים של :א ,פוטפוריט מהגנב;

rcגח

אייר

ב ,הליט מים המלח,

WL

ספקטרה

זהירה מייצגים של:

א.

פיספיריט מהנגב;
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ב,

הליט מים המלח,

חהרבה גהילואוגתי הארשילית

הכנס השנתי,

1992

הידרוגיאולוגיה של הפרויקטים הגיאותרמייםי אמפייר ,סודה-ליקי
וסטילןוטר ,בנדה ,ארה"ב

גירינו '.
יועץ גיאולוגי ,אירמת טןרבינןת בע"מ,יבנה

תחונת הכח אמפייר,סודה-ליק,וסטילווטר נבנו על ידי חבר.ת אורמת אנרגי סיסטם עבור יצירת

חשמל ממקורות מים גיאותרמיים בהספק של . 17MW, 13MW,3MW
מצויד במספר יחיחת כח חשמליות מודןלריןת )  (OECתוצרת אירמת ,אשר
של

כל אחד מהפרויקטים

כל אחת בעלת הספק

. 1.2MW

עומק הרזרבןאר הגיאןתרמי בפרויקטים הנ"ל נע בין 200

רגל לכמה אלפי רגל .כל אחד

מהרפויקטים מכיל מסרפ קידןחי הפקה למיס הגיאןתרמיים ומסרפ קידוחי החודה להחדרת המים
שהשתמשו בהם ליצירת

חשמל.

כל הפרןיקטים ממוקמים בעמקים טןפוגרפיים שנוצרו עקב שבירה חזקה שיצרה הורסטים
ןגרבנים מקבילים המכסים שטח נרחב בבנדה בקירבת

.Walker Lane strike slip

המים

הגיאותרמיים ונבעים מתוך שברים ראשיים או משניים .באיזורים מסןימים הושקעה סיליקה
מתיך המים הגיאותרמיים אשר גרמה להתקשות שכבות סדימנטריות ןטופים בסביבה ועקב

שבירה משנית יצרו פרמיאביליות מספקת לשם הפקת המים הגיאותרמיים.

תפוקתרב הקידוחים המספקים מים גיאותרמיים לתחנות הכח נעה בין 800-2000gpm
)  200-500מ"ק/ש ( לקידוח .טמפרטורת המים בהם נעה בין ( 110-1900C) 230-370OF
ומליחות המים נעה בעיקרה בין

3000-6000

מג/ל חומר נמס כללי.
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הכנס השנתי,

1992

איבחןן סלעים קרבןנטייפ בהדמיה רב ערןצית
2

,

נרקן ר, .בייט מ,.סנ

.1
.2

ל

ק.

,

קאופמן ה.

ך

המבון הפוטונוומטרי וחישה מוחיק ,קרלס וואה ,גימניה

המבון הניא ולוגי ,יוושלים

בחודש יילי  1989ביצעה בשלושה אתרים בארץ טיסת צילום להדמיה רב ערוצית בעזרת מצלמה
סורקת של

חברת .GER

שלושה האתרים שנבחרו היו :מכתש רמוו ,דרום ים המלח ומדבר יהוהד.

המחקר יצא לפועל כחלק מפרויקט של הקהיליה האירופית והמצלמה קלטה כ  63-עריצי איר
מוחזר באורכי גל שונים.

באתר שבמדבר יהודה בנדקה יכולת האיבחוו ביו הסלעים הקרבונטיים השונים כגוו גיר וחלומיט

והיא מתבססת על קומבינציה מתאימה של ערוצים וספקטרום האור המוחזר )בליעה( האופייני
למינרלים קרבונטיים.
לסלעים הקרבונטיים כקבוצה ,ספקטרום בליעה אופייני אולם האיבחוו ביו הקרבונטים השונים

קשה בגלל הדימיוו שבספקטרום וכושר ההפרדה של המצלמה הסורקת.
לסיכום

ההדמיה הרב ערוצית בעזרת

GER 63

ערוצים ,למיפוי יחידות הסלע באזור קרבונטי

כמו מדבר יהודה או צפוו הנגב אינה יעילה יותר מ-ך ערוצים של מערכות
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הLandset.-
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הכבס השבתי ,ג 99י

בדיקת תהליד ההתרןממות בדרום-מעיב סיני בעזות שיטת אנליזת
עקבית ביקוע באפטיט י ייחסו להתפתחות נקע מפרץ סואץ
דל-בוני מ.י קון ב.י

איל מ.

המחלקה לגיאולוגיה ןמיברלוגיה ,אוניברסיטת בן-גוייוו ,באר-שבע

תהליך ההרמה של דרום חצי האי סיני נבדק באמצעות שיסת אנליזת עקבות ביקוע באפסיס,
שמשלבת קביעת גיל ומדידת אורך עקבות ,ומאפשרת תארוך ושיחזור של אירועים סקסונו-
תרמליים.

נבדקו  32דוגמאות מהחלק הדרום-מערבי של המסיב הפריק מברי בסיני ,נקבעו גילים בין

.Ma 235 . 14
הערבוב והקירבה הגיאוגרפית של גילימ קדומימ וצעירימ ,וחוסר הקורלציה שבין הנילימ לגובה

סופוגרפי ,מצביעימ על הרמה בלתי אחידה באיזור העבודה.

פיזור הנתונימ על בגי דיאגרמת גיל/אורך ממוצע ,משקף את השיעורימ השונימ של התקצרות
העקבות בדוגמאות השונות ,ומצביע על היססוריות תרמליות מורכבות .שילוב דיאגרמה זו עמ
ההיססוגרמות של צורות הפיזור של אורכי העקבות עבור כל דוגמה ,מצביע על שתי קבוצות:

קבוצה זו

 קבוצה ':א גילימ בין  , Ma 235 . 31עמ אורכי עקבות ממוצעימ > . 12.3 f.lm0
מייצגת דוגמאות ששהו זמן ממושך בתחומ סמפרסורות המחיקה החלקית -כ) (. 65 ·1100 C

צורות פיזור האורכימ הן רחבות ובנויות ממרכיב "קדומ" ומרכיב "צעיר" אשר יחד מעידימ על
היססוריה תרמלית רבת שלבימ .הגילימ שנקבעו עבור דוגמאות אלה הינמ "מעורבימ"

)mixed

. (ages
קבוצה ':ב גילימ בין • 14

 , Ma34עמ אורכי עקבות ממוצעימ

< . 12.35 f.l m

קבוצה זו

מייצגת את הדוגמאות שבתחילת ההרמה היו בבסיס איזור המחיקה החלקית ,או בותך איזור

המחיקה המלאה )טמפרטורות מעל כ 200C -ו>(, 1100

ועברו קירור יחסית מהיר תוך כדי עליתן

עמ הרמת האיזור .צררת ה היסטוגרמה לגבי הדרגמאות בעלי הגילים הצעירימ ,משקפת את קצב

הקירור אחרי כיוננו

מחדש ) (resetting

של "שעון" האפטיט .טווח הגילימ של קבוצה זו מייצג

את פרק הזמן בו שהו הדוגמאות בתחומ טמפרסורות המחיקה החלקית.

תיקון כמות העקבות שנמחקו לגמרי במהלך עלית הדוגמאות של קבוצה ב' דרך איזור המחיקה
החלקית ,ונתן את גיל תחילת ההרמה ברדומ-מרעב סיני .הגיל הוא בין

21i:2 . 25:1:2

 ,Maכלומר בין סוף האוליגוקן לתחילת המיוקן.
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הכנס השm

י.

1992

בדיקת פיזור הגילים בחלק המערבי של המסיב ,מאפשרת להבחין בבלוק מרכזי צר וארוך )90 x 15
ק"מ( מקביל לשולי המסיב .בתוך בלוק זה מקובצים הגילים הצעירים ,והעליה בו היתה
ידפרנציאלית כפי שבמוטא ע"י ההבדלים בגילים על מרחקים יחסית קצרים .הבלוק מוקף סביב
ע"י גילים קדומים

יותר.

השוואת התוצאות שהתקבלו בעבודה זו לתוצאות של עבודה דומה שנעשתה מערבה למפרץ
סואץ ,מראה סימטריה בתזמון ואופי ההרמה ,אך אי-סימטריה בטופוגרפיה ובמגמטזזם.

הנתונים על גיל תחילת השקיעה הטקטונית והמגמטיזם באיזור מפרץ סואץ ,מצביעים על כך
שתהליך הבקיעה

) (rifting

החל בו-זמנית או קצת לפני ההתרוממות של שוליי רבוקע ,ושקיים

יחס בין שני התהליכים .סדר תחילת האירועים )מתיחה
הפסיבי לגבי מנגנון יצירת הבקע של מפרץ סואץ.
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קניוו אפיק -

הכנס

השנתי1992 ,

שילוב של איווזיה תת ימית ןצלקת גלישה מיוקנית נפיתהן

דחקמן .,י בוכבינךו .,ב וכארטיכןטי .,נ טימן טוב ו.

המבון הניאןלןגי ,ירושללם

תעלת אפיק הוא קניון קדום קבור.

הוא משתרע מבאר שבע לעזה בכוון כללי לצפון מערב.

וממשיך באותו כוון גם במדף היבשת מעבר לקו החוף הונכחי .הקניון חתור לתוך סליע חבורת

עבדת ,הד הצופים ,יהודה ותלמי יפה וממולא בסלעי חבורת סקיה .רוחבו משתנה בין  2-4ק"מ

אולם כ  4-ק"מ מזרחה לקו החוף הנוכחי הוא מתרחב באופן פתאומי לכדי  15ק"מ .עומקי של

הקניון בבסיס חבורת סקיה משתנה מ  250-מ' מערבית לעיד באר שבעי ל 900-

מ' באזוד קחח

אפיק  1ול  400-מ' נקו החוף הנוכחי .בבסיס תצורת יפו עומקו כ  250-מ' מערבית לבאר שבעי כ-

 400מ' באזוד קחח אפלק ו 750-

מי בקו

החוף הנוכחיNeev 1960) .

;. (Gvirtzman1970

קניון אפיק אותר כתעלה ארוזיבית פרה-נאוגנית )סוף אוליגוקנית( אשר ניקזה את צפון הנבג.

 Neev ; 1960 ).גבירצמןGvirtzman Buchbinder (1978) (. 1978 . 1970 ,

תארכו

את התחתרות הקניין לתחילת המזוקן התיכון ואיבחנו שתי פאזות ארוזיביות ונספות האחת

בתחילת המזוקן העליון והאחת בסופו .מחבריס אלה שידעו ששלוש ההתחתרויות בתוך הקניון

של אפיק מבטאת עריצה של מערכת ניקוז יבשתית כתוצאה מהתרוממויות חוזרות של מדף
היבשת וחשיפתו ,ולהתיבשות היס התיכון בסוף המיוקן.
נתוני קדוחים חדשיס ,בדיקות גיל ,ונתוח חתכיס סייסמייס הביאו אותנו לאינטרפטציה חדשה

לגני הווצרות הקניון של אפיק .ראשיתו של הקניון הוא בערוץ תת ימי על בגי מדרון היבשת
הקדוס בתחילת האוליגוקן בהמשך למערכת ניקוז יבשתית .מציאותם של קונגלומרטים בעלי

ליתולוגיות שונות במטריקס חווארז פלגי מגיל אוליגוקן בבסיס הקניון בקדוח נחל עוז  1ובקדוח
עזה  1במססת השערה זו .קיומו של קניון אפיק כקניון תת ימי במהלך מרגית המיוקן מבוסס על
האופי הכאוטי של הסדימנטים הגסיס במטריקס פלגי הממלאים אותו .סדימנטים מסוג זה

אופינים

mass transport

על גבי מדרונות יבשתיים ,סדימנטים קלסטיים גסיס מגיל

אוליגוקן מאפינים גם את בסיס תעלת אשדוד )בוכבינדר ואחרים (. 1981
ירידת פני הים התיכון בתחילת המסיניין לפני השקעת האוופוריטים של תצורת מבקיעים הסיגה

את הים מכתפי הקניון אך לא מהכרח מקרקעיתו .ירידה מיפלס זו ,על כן י לא היתה אלא בשעור
של עד מאות ספורות של מטרים .עליתו המחודשת של היס התיכון הציפה גם את כתפי הקניון
ןהשקיעה אןפוריטים בתוך הקניןן ועל כתפיו מתוך ים עמוק ומלוח )כהן ופרחמובסקיי

(. 1985

עם

סיום השקעת האוופוריטים של תצורת מבקיעים חלה ירידה במפלס של הים התיכון בלפחות 400
1:0
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הכנס

השנתי1992 ,

',מ הקניון נחשף והזרים דרכו נהר שהשקיע בו את הקונגלומרסים ןהחולות של תצורת אפיק.
)בוכבינדר וסנה

( 1980

)הקרבונסים הנמצאים בבסיס תצורת אפיק מקורם בחזור הסולפסים של

תצורת מבקיעים( עליתו המחודשת של הים התיכון מתחילת הפליוקן ואילך מילאה את התעלה
וכיסתה גם את הכתפיים בתצורת

יפו.

השנוי החריף במימידם ובגאומסריה של הקניון בקרבת החוף הנוכחי

קרקעית שסוחה לאורך של לפחות  30ק"מ במדף היבשת

(Greenfield 1985

והמשכו כשקע רחב ובעל

הונכחי ); Garfunkel et al . 1979

מצביעה לדעתנו על צלקת גלישה תת ימית במדרון היבשת הקדום.

גדיעת מרבית החתן מגיל המיוקן התחתון והתיכון בקרקעית הקנלון )בקדוח עזה  ( 1לעומת החתך

המלא על כתפו הדרומית )קדוח נצרים

(1

מוכחת מחתך סייסמי ונתמכת גם על ידי

הביוססרסיגרפיה של פורמיניפרים פלנקסוניים .נתונים אלה מראים שהגלישה קרתה בתחילת
המיוקן העליון .על בגי צלקת הגלישה בתון הקניון ועל כתפיו נמשכה השקעת הסדימנסים של
המיוקן העליון )תצןרות זיקים ומבקיעים( ללא הפרעה נוספת.
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הכנס

השנתי1992 .

הצעה למקוי הנפרית של מרבץ באיי
דחקןמ '.י• ויסברןי .'.ט

אהרון פ.

2

י

המכוז הגיאולוגי .ירושלים

2

האוניברסיטה של לואיזיאנה .בטון רוג ./ארה"ב

ממערב לקבוץ בארי מצוי מרבץ נטוש של גפרית ,אשר ונצל באופן מסחרי בשנים •1935-1942
המינרליזציה מופיעה בעיקר בחמשת המטרימ העליו נימ של חבורת הכורכר על פני שטח של כ1-
קמ"ר .בגישי גפרית מפוזרימ בחללימ בין גרגרי הקווארץ בשכבות עשירות בחומך אורגני או

בסדקים .באבני החול הונשאות גפרית נראימ במספר מקומית קרומימ של חומר אורגני .מעל באני
החול ומתחת לליס המכסה את הבתליט מןפיע סילט עשיר בבגס ,בעובי של '. 1.5מ
מוצע לראות את מקור הגרפית בסולפטימ של תצורות מבקיעים ובארי )גבירצמן ( 1970 ,הנמצאימ

בעומק של  200-400מ' מתחת למרבץ הגפרית .המנגנון האפשרי הוא חיזןר הסולפטים על ידי
בקטריות בנוכחות מתן

ל,H2S-

עליתו של גז המימן הגרפיתי לפני השטח רדך סדקימ בתצורת

יפו או ישירות לתוך הכורכר במקום שתצורת יפו חסרה ,וחימצוונ הבקטריאלי לגפרית חפשית
ובגס.

( 1966) Nissnbaum Kaplan

שחקרו את התופעה בעבר סברן

שבאתר המרבץ התקיימה

בפלייסטוקן המאוחר לגונה ימית בה שקע גבס אשר היווה את המקור לגפרית שבמרבץ באמצעות
מנגנוו של חיזור וחימצון דומה לזה המצויין

לעיל.
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גבול סנטון

-

הכנס

התנשי1992 ,

קמפן נחתי בברי :ביוסטרטיגרפיה וסביבות

השקעה
הונינשטיין א .ך ,אלמוני-לבין א ,2 .עשת ., 2י פלכסר ע 3 .מושקוביץ ש • , 2רוזנפלד

ך.
.2
.3

א2 .

משרד האנרניה והתשתית

המכון הניאולוני ,ירושלים
החונ לגיאופיסיקה ,למדעים פלנטריי'ם ,אוניברסיטת תל-אביב ,רמת-אביב

החתך במחצבת כברי )ביידא ( 1964 ,שעוביו ', 6מ נחשב לחתך הרצוף ,עתיר המאובנים ,המושלם
ביותר בישראל למעבר סנסון

קמפן.

סלעי החתך בנויים מחואר קרסוני ששקע במפתן החיצוני של היבשת במעבר למדרון העליון,
בציון כמה שיוניי מפלס ים

קסנים.

המעבר סנסין-קמפן נבדק בעזרת ננופלנקסון גירני ,פלינומורפיים ,אוססרקודים ופורמי נפרה

בנתונים ופלנקסוניים )אלמוגי לבין יעמיתיה 1991 ,וציור (. 1

הפורמיניפרים הפלנקסוניים
מופיעים במשותף לראשןנה

Dicarinella asymetrica Globotruncanita elevata
בישראל .ההופעה הראשונה של  Aspidolithus parcusמצסיינת
לזהותם

בפרסים קסנים שקשה

בבירור.

הגבול התחתוו של הקמפן נקבע עם הופעת

G. elevata

בהתאם לקביעת הדרגה על ידי

אמוניסים .בגול זה כמעס תיאם )קצת מתחת( להופעה רהאשונה של הסמן הננופלנקסוני
ושל בסיס אזור האוססרקןדה

Leguminocythereis dorsocostata

A parcus parcus
)(. 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.

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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כהנס

שהתבי1992 ,

השינויים הבימיים-מינולוגייס במיקות מהחתך הפלאוזואי בדוום
השלכות גיאובוונולוגיות

ישראל -

הרלבן י, ,'2.שטייניץ ג , 2.סטרינסקי '.א

ד.
.2

המחלקה לגיאןלןגיה ,האןניברסיטה העברית ,ירושלים
המכון הגיאולןגי ,ירושלים

בסלעי החתך הפלאיזיאי בדרימ ישראל )חבורת ימ סיף( מצייית שכבית סלע דק רגרג עשלרית

במיקה .הסלע בוני גרגרי קוורץ ימעס פלדספר דקי גרגר ,ביוסיס ימיסקוביס  .המינרלימ המלכידמ
המ

איליס ,קאיליניס יתחמו צות ברזל.

במינרלימ החרסיתיים בסלע זה )מיסקוביט ,ביוסיס ,איליס יקאיליניס( איבחונ שיוניים כימיימ-

מינרלוגיימ שלהם השלכית על הבנת המערכת הרדיימסרית K-Ar

במיקית.

מספקסרוסקופית מוסבאור מסבתר כי בלוחות הביוסיס והמיסקוביס דבוחל מציי בשלושת אתרימ
קריססליגרפיימ שוניט ,כאשר באחד מהמ הוא מופיע כמינרל עצמאי  FeO(OH) -שאיונ חלק
משריג המיקה .המינרל העצמאי ,הכולל  30%-100%מכלל הברזל במלקה מצביע על תהליך

חימציו ,מיצוי וסיליק הברזל משרינ המיקית.
ההרכב הכימי נבדק נקודתית על לוחות מיקה ובמעס מקרימ על "פתיתי" חרסית כאשר כל מדידה
מייצגת גרגר מיקה יחיד .מחישוב והנדרת הפרמסרימ הססריקסורליימ ,מתברר שהותצאית -כ)

(300

נחלקות לשלוש קביצות ,כאשר לכל קבוצה סווח ערכימ מצימצמ הקחב בלבד לערכימ

האידיאליימ .האיפיון הכימי של שלושת הקבוצות הוא:
ביוסיס

-

הרבכ כימי משתנה ובעל תחומ רחב ,הסיסה מההרבכ הכימי האידיאלי.
הרכב כימי קבוע הסוסה במעס מההרכב הכימי האיידאלי.

מוסקוביס -
קאוליניס  -מהווה

מרכיב קצה שהרכבו הכימי תואמ להרבכ

שתי הקבוצית הראשיונת

-

האיידאלי.

מוסקוביס וביוסיס ניתנות לאבחנה על סמך רמת האיכלוס באתד

האוקסהדרלי ובאתר הבינשיכבתי .רמת האיכלוס של האתר האיקסהדרלי בקבוצת המוסקוביט
מתפלגת סביב הערך האידיאלי  .4 -קבוצת הביוסיס כוללת גמ את הקאוליניט יהיא מתפלגת

סביב  ,4.8רחיק מהערך האידיאלי עבור ביוסיס .6 -
התפלגות רמת האיכליס של האתר הבינשיכבתי המתקבלת היא בימודלית סביב הרעכימ 2 -
)מוסקוביס( י

) 1.6 -ביוסיס( .הקבוצה השלישית

-

קאוליניס באה לביסוי כמרכיב קצה

בהתפלגות האלומיניומ כפינקציה של ה  K . -קיימימ קווי עירביב בין הקאיליניס יהמיקית ב K , -
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הכנס הנשתי.

1992

 Siו  ,Alהונבע מהתפתחות קאוליניס על חשבון המיקה ,הגורמת בין היתר לדילחל ב .K -
על סמר התוצאית )מוסבאואר וכימיה( ניתו לצפות לפתיחת המרעכת רהדיומסרית של השעון

K-Ar

במירנלימ בלוסיס ומוסקוביס.

מתצפיות פטחגרפלות עולה כי פיזור מחדש של הברזל בשרינ המיקות ומחוצה להן ,כמו נמ

התפתחות הקאוליניס על חשבון המיקות ,ארעו בהיותן חלק מהסדימנס .על כן יש לצפות לכיונן
מחדש של השעין במלקות בהיותן בסלע )פוסס סדימנסציה(.
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הכנס

הש mי1992 .

מבנים עמןקים הקשןרים לתןפעןת שבירה במרחב ירןשלים
וולפסוו ב.

המכון הגיאןלןגי ,ירושליס
במסגרת פרויקס המיפוי הגיאוכימי המתבצע במכון הגיאולוגי נחקר אזור ירושלים בבגולות המיפוי

הגיאולוגי בק.מ) 1:50,000 .רוס(. 1976 ,
בחינה של מפות אירומננסיות ונרבימסריות של האזור הנדון ,לצד לימוד של תצלומי לוויז,

מצביעה על האפשרות למציאותם בעומק של סלעים מגמתיים וכז של מבנים שונים הקשורים
למערכות שבירה.

הונדרו ארבעה כווני שבירה עיקריים :צפ'-מז'

)  j ( 280-320צפ'-מע'

-

-

דרי-מע' ) j ( 040-050

מעי-צפ'-מע J

-

מזי-רד'-מז'

דרי-מז' )  j ( 320-340צפ'-דרי .אחר הכוון הבולס מכולם )צפ'-מז'

-

דר'-

מע'( אפשר לעקוב מאזור חברון דרך ירושלים ליריחו .ניתז לאתרו בתת הקרקע באמצעות אונמליה
מננסית שלילית ,הקשורה בפני השסח בא לסרציה

הידרותרמלית j

באמצעות אנומליות

גרבימסריות חיוביות הקשורות ,ככל הנראה ,למחזרים מנמתיים )מאפיים(  jועל ידי מבנים

מעונלים )(circular

הבאים לידי ביסוי בתצלומי הלוויז.

באזור ירושלים חוצה מבנה זה מערכות

שברים )(fracture zone

שכווינם צפ'-מעי

-

רד'-מז'

וצפון-דרום .נאזור המפגש של המערכות הנזכרות נמצאו עורקים של קלציס ,קוורץ ,נריס
ותחמוצות ברזל ויש בכן כדי להצביע על האפשרות כי מבנה זה ,שכווונ צפי-מז'

להיות אזור מסרה רב עניז במחקר ניאוכימי.
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הכנס

השנתי1992 ,

מארג השבירה באזור הנגב הצפוני ודרום מישור החוף והשלכותיו על

הקשרים ההידראוליים באקויפר ירקון-תנינים
וינברגר ג.

השירות ההידחלוגי ,ירושלים
עבודה זו בוחנת את המסגרת הסטרוקטורלית של אקויפר ירקון-תנינים באזור הבגנ הצפוני ורדום

מישור החוף והשלכותיה על הקשרים ההידראוליים מעל ומתחת לאקויפר.

ניסוח המודל הגיאולוגי של תת הקרקע באזור המחקר התבסס על שילוב של נתונים מתון
קיחחים רמתון סקרים גיאופיסיים שראו אור לאחרונה.

מתברר כי רציפותו המרחבית של אקויפר ירקון-תנינים מופרת כתוצאה מהעתקתה על ידי בלוקיס
גיאולוגיים )הורסט ,גרבן( המוגבלים על ידי שרבים )רנרמלים ,הפוכים(.
כמות התנועה לאורכם של ההעתקיס הראשיים באזור מאפשרת את הצבתן של אקויפר זה מול
שכבות מוליכות מגיל יורא )זוהר ,באר-שבע וחלוצה( קרטיקון תחתון )חבורת כורנוב( ומול
שכבות אקויטרדיות מגיל סנון )חבורת הר-הצופים( ולעיתים אף איאוקן )חבורת עבדת(.

רציפותן המרחבית של אקויפר ירקון-תנינים נקטעת לעיתים באופן מיחלט )ביו קידוחי שיזף יקרן
ובין קידוחי

צבוע וחצרים( ואולם רציפותו )החלקית( במרחב בכל זאת נשמדת הודות לקשר

הירדאולי המתקיים בין אינטרוולים ורטיקלייס שינים של אותו האקרירפ.
שילוב הידע הגיאופיסי ,גיאולוגי וההידרולוגי ,באזור המחקר ,מצביע על כן שבאקויפר ירקון-
תנינים יתכרנ מוקדי המלחה ,מחד-גיסא ,ןאזורים של גופי מים שפירים ,מאידן גיסא.

נראה כי פוטנציאל ההמלחה בגוה יותר לאורן ההעתקים מצפוו וממערב לבאר-שבע כיון שלבד מן
הקשרים ההידרארליים הצידייס בין אקויפר ירקון-תנינים ואקויפר חבורת כורנוב שהומלח על ידי

תמלחות יוראסיות )דרן תצורות זוהר ,באר-שבע וחלוצה( מתקיימים באזור זה גם קשרים
הידראוליים ישירים בין גופי מים מלוחיס מגיל יורא )תצורות באר-שבע וחלוצה( ובין גוף המים
של אקוירפ

ירקון-תנינים .

על כן יש להוסיף את האפשרות לקשרים הירדאוליים בין אקויפר ירקון-תנינים לבין מים מלוחים
בחבורות הר הצופים ועבדת.

מדרום לבאר שבע ,להוציא את אזור שיזף-קרן ,לא הובחן קשר הידראולי ישיר בין גופי המים
המלוחים מגיל יורא )תצורות באר-שבע ,חלוצה( ובין אקויפר ירקון-תנינים .מקורה של ההמלחה,

לאורן העתקים ,באזור זה נובע כנראה מקשרים הידראולי ים צידיים המתקיימים בין אקויפר
ירקון-תנינים ובין אקויפר חבורת כררנוב )המומלח על ידי גופי מים ירראסיים( ומקשרים
הידראוליים בין אקויפר ירקון-תנינים לבין

מים מלוחים בחבורות הר-הצופים ועבדת.
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הכנס השנתי.

פליאומגנטיות של תצורת סדום

-

1992

תוצאות ראשונות ,והשלכןת

סטרטיגרפיןת וטקטוניות

וינברנר ר .ך , 2,ענניו א.ך ,ררו ח•2

 . 1המכון למדעי כדיר-הארץ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלי\ב
 .2המכון למחקרי נפט וניאופיזיקה ,חוליו
הפליאומגנסיות של סלעי תצורת סדום תורמת לשחזור עליית וגף המלח מתת-הקרקע .בהנחה
שהמגנןס המקורי בסלעים הסדימנסריים נשמר ,אזי הוקסור המגנסי הוסה עמ הסית השכבות.

מדידתו בשכבות חריפות הנסיה מסייעת בקביעת ציר הגלגול ובזהוי בסיס וגג השכובת .בתהליך
שחזור מוצלח השכבות מגולגלןת למצב אופקי ,והוקסור המגנסי הנמדד מתאים למיקומו הנאוגני.
מדדונ

60

דוגמאות מכוונות מחתך בעובי כ

)"צואר" הר סדום ,נ.צ.מ.

(. 1871/0551

100

מסר ,בשכבות זקופות של פרס בנות-לןס

המסלע שנדגם כולל דולומיס,חואר ,גבס ,אבן סילס

ואבן חול .הדוגמאות אינן מראות מעוות פנימי ,ולכן ניתן להתיחס לכל שינוי בוקסור המגנסי כאל
גלגול הסלע כגוף צפי.ד ברוב הדוגמאות )בסלעי דולומיס ,חואר ,סילס ובגס( קיימים שני רכיבי
מגנוס )תרשים

מגנסי "קשה"

-

(: 1

רכיב מגנסי ",ךר" שמתאים לכוון המגנוס הצפוי כיום

) (, overprint

ורכיב

הוא הוקסור האופיני של כל דוגמא .בחלק מהדוגמאות )סלעי הסילס( ניתן לזהות

רק את הרכיב המגנסי "הרך" .בדוגמאות שנלקחו מאבני החול לא אובחנה מערכת מגונס יציבה.

תהליך הניקוי המגנסי בשיסת השדה המתחלף ,ותהליך

IRM

מלמדים ,שהמינרלים נושאי

המגנוס הם קרוב לודאי מגנסיס ,והמסיס או גאתיס.

התקבל וקסור מגנסי ממוצע )מ  32דוגמאות( בעל ) Inc.=20° Dec =. 60°תרשים (. 2
הוקסור הפליאומגנסי המתאים לעת הרבדת תצורת סדום )נאוגן( הוא Inc.=45° Dec =. 360°
)שדה נורמלי( ,או ) I11C.=-45° Dec = 180°שדה הפוך(.
השיקולים הבאים מלמדים ,שהוקסור האופיני בכל דוגמא הוא מגנוס ,שנרכש קרוב לודאי לפני
עליית גוף המלח:

א .בתהליך הניקוי המגנסי הוקסור שואף לראשית הצירים )תרשים (. 1
ב .וקסורים מגנסיים דומים נמדדו ללא תלות בליתולוגיה.
ג.

הזולת

הנמדדת בין

השיכוב

המקורי

לאינקלינציה

של

הוקסור

המגנסי היא

45°

)פליאואינקלינציה( ,כצפוי בשכבות נאוגניות.
.ד הוקסור המגנסי הממוצע שונה מאד מהוקסןר המגנסי של השדה הונכחי.
בגלגול השכבות )נורמליות אן הפוכות( סביב ה
שאינו אפשרי )תרשים

(. 3

strike

למצבן המקורי ,מתקבל וקסור מגנסי

אנו מציעים ,שגלגול השכבןת נעשה סביב ציר נסוי שכיוונו בקירוב
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רבכמרת

הכנס שהנתי,

של . 125°

,40° / 170°
)  (, reverseוהשכברת

לאחר השחזור הזה הוקסור המגנסי מתאים לשדה הפוד

(. 4

הן תת-ארפקירת )תרשים

הציר שונה מכיררן strike

1992

השכבות באזןו "הצןאו",

up,nonh

במקרה זה גג השכברת פונה מזרחה .כיררן

אך מתאים בקירוב ל strike

האופיני ברה.

SampleBB3

AL=1.ge-5 emu/cm3

=~

,
•

v

ישרתם  2ב:c

זjכל צהנ

•

ם א Iגjול::םיהנ

down, south

טקויר ננםיט מומצע.

ךןטקן ננםיט

יופצ ש )mונרמיל(.

ם

pורוט כנםיט יופצ ש )mחךופ(.

0

לגעמ ו:ואתוכי לש •95%

רתשים  :1לשההכ קררוטית ותררא Uנלית לש תהלדי כחיוק חננםיט
בשיטת חדשה המחתלף.

רתישם -1 :3

-2

רתישם -1 :4
-2

יקטור כנםיט נרדם.

pוטךן ננםיט לרחא תקןר

צרי נטוי .ההבכש תת-ואפקית.

טקוטני לש שרבכת ונרלמיו.ת

-3

pוטיר ננםיט נרדם.

ןקטךן ננםיט לאדו גלגלד

יקטור ננםטי לרחא תקןר

•

המ Iספדה תחתונה

קטוטני לש mבכש הרפס.ת

0

המ'סרפה על·ונת

•

המ  Iספרה תחתןנה

0

רמו  Iספרה על  Iןnנ
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כהנס התתסי 992 ,י

מגמות גולן ואורטל :שוני גיא ובימי כתוצאה ממכניזם עליה שונה
ונישטיין י , 1,2 .בנוו ע, 1.לאנג

ך.
.2

ב2 .

המכון למעדי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
המכיו הגיאולוגי ,ירושלים

ההבדלים בין בזלות וגלן ואורסל מומחשים בצורה הסובה

ערכי # Mg
)(. Mg/(Mg+Fe

ביותר ב # Mg

בגוהים יחסית )  (0.55-0.66לאלה של בזלות אורסל

שלהן .כאשר לבזלות וגלן

) # Mg ) (. 0.48-0.56

הינו יחס

בחינה מפורסת באלקסרון-פרוב הראתה ,כי ההבדלים נעוצים בכמות גדולה

יותר של פונקריססים ומיקרופנוקריססים בבזלות גולן.

אנליזות שנערכו לפונקריססים של אוליבין בדוגמאות נבחרות משתי קבוצות הבזלות העלו ערכי

 # Mgשל  0.79-0.85ברוב הדוגמאות ,וללא הבדל בין הקבוצות .אנליזות של ה groundmass
מורות גם הן על ערכים דומים בשתי הקבוצות )  # Mgבסווחים של  0.51עד  (. 0.55באיור 1
מוצגים ערכי ה  # Mgשל הסלע ,ממוצע הפנוקריססים וממוצע אנליזות  groundmassבחגמאות
של בזלת מוויסה )תצורת גולן( ובזלת דלווה )תצורת אורסל(.
נראה ,על כן ,ששתי קבוצות המגמות עברו תהליכים דומים וגבשו כמוזות דומות של אוליבין

וקלינופירוקסן בעומק .מגמות תצורת אורסל השאירו בעומק את רוב החומר שוגבש והביאו אל פני
השסח רק מעס בגישים )פונקריסטים( .מנמות תצורת גולן מביאות איתן חלק גדול מהבגישים
לפני השסח ,וכתוצאה מכך מאופיינות בהרכב מגנזי יותר.

הסבר אפשרי להבדל הנזכר קשור במהירות העליה

-

מנמות נולן עולות במהירות גבוהה יותר

ומצליחות לשאת איתן מסען רב יותר של ננישים מהעומק.
נלמדה מדונמאות סלע נושאות קסנוקריססים

-

מהירות העליה של מגמות גולן

נבישי אוליבין מסלעי פרידוסיס

מעספתיים .

)קסנוקריססים כאלה אינם מןפיעים ננזלות אורטל( .הוכח ,כי הקסונקריססים שמרו על הרבכם
המגנזי המקורי

איור .2
של Fe-Mg

) # Mg

של  (0.90-0.91וכמעט לא ענרו אינסרקציה עם הנתך היותר בחלי ,וראה

תצפית זו מחייבת עלייה מהירה ןהתפרצות מיידית ,כך שלא יהיה מספיק זמן לדיפוזיה

ולשיוני בהרכב הקסנןקריססים .חישונים מלמדים על זמן עליה של לא יותר מימים

בודדים ומכתיבים קצב עליה מינימלי של  10ס"מ לשניה ,המתאים למקצבי עליה הנזכרים
בספרות לבגי מגמות אלקליות.

בפנוקריסטים של אוליבין וקלינופירוקסן באותן דוגמאות סלע ,כמו גם ביתר הדוגמאות ,נצפתה
)(f
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הכבס

שהבתי1992 ,

הימיגניית בערכי  # Mgכמעט לכל מליא תחתן בגבישים )רדייס של JJתי  OOסך O-ס  t2יראת אייר (. 2

רק בשיליים ית O-50 )JJך( נצפי רעכים דימים לשל בגישי ה #(.Mg = 0.55-0.82) groundmass
הימיגניית זי מייחסת לזמן דיפיזיה ארין יחסית של  Fe-Mgבין הנתן לפניקריסטים .יש צירן
בפרק זמן של עשרית ימים עד שנים בידדות בכדי לאפשר הדיפוזיה לכל מליא החתן.
פיעל ייצא הוא  tכי הקסרנליתים נלכדו במגמה לאחר יצירת הפרנקריסטים במעטפת יתין כדי
עליה.

#Mg
~

0.85

+

+ Golan
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) Fig• 1: # l\-Ig in Golan Basalt ( Wy •16) and Ortal Basalt ( Wy •8
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הכנס
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Fig. 2: Profiles in xenocryst and phenocryst, ·core to rim.

71

חהרבה הגיואליגתי הירשאלית

הכנס

השנתי1992 ,

מקורות נופי מים מלוחים באיזור הפן הביני לאור ,מישור החוף בישראל
וננוש א.י  ,סטירנסקי

א2.

ד .השרית ההידחלוני ,נציבות המים ,ירישלים
 .2המחלקה לניאןלןניה ,האןניברסיטה העברית ,ירושלים

תופעות של המלחה עם הזמן של מי תהום מוכרות

לאורך מישור החוף בישראל ,בשוליים

המערביים של אקוויפר החוף .במסגרת המחקר הנוכחי נחקרו המים הממליחים באזור בו אמור
להיות המעבר בין מי האקוויפר המתוקים למי הים .מבחינת הרכבם ,מי האקוויפר באיזור הנחקר
מתחלקים לארבע קבוצות עקריות:

(ך) קבוצה  - 1מי תהום מתוקים שנמצאו לאורך מישור החוף ברצועה שרחבה 3-5
החוף .המים מאופיינים בכלוריניות

נמוכה עד  100 mg/lויחסי Na/Cl

ו-

ק"מ מקו

Ca/Mg

גבוהים

)>(. 1

)  ( 2קבןצה - 11

מימ בעלי

יחס Na/Cl

ימי או גבוה יותר ,בעלי מליחות נמוכה מזו של ימ ים .אלו

הם מי ים מהולים שעברו מעט שינויים דיאגנטיים ,ונמצאים בי"נMר וק,אייפר  B, AוC-

לאורך

מישור החוף.

) ( 3קבוצה - 111

מים מליחים עד מלוחים בעלי וטרח לנ iןנך''Iת שי

1.000

עד

) 33,000 mg/lפי  1.5ממליחות הים התיכון( .למים הרבכ ב.Q-לןןדןי ויחסי NajCl
נמוכים השונים מהרכב מי ים .מים אלו נמצאו בתתי אקוויפר  Aו B-לאורך מישור החוף
ומהווים וגרם ממליח מרכזי לכל ארוך מישור החוף.

)  (4קבוצה  - IVמים מלוחים בעלי יחסי Na/Cl

ימי המגיעים לכלרוניות

)פי שלוש ממליחות מי הים התיכון( ,המוגבלים לתת האקוויפר העמוק

ca

כלןרידים המלוחים )קבוצה ( 111המים ה
ועד קיסריה בצפון בתתי אקוויפר  Aו ,B-ונמצאים

D

של 60,000mg/l
ברצועת עזה.

משתרעים באזור הפן-הביני מאזור שקמה בדרום

תמיד מזרחית או מעל

לקבוצה .11

יחסים

מרחביים אלו מאפשרים שימוש בהרבכ הכימי ככלי תפעולי לזיהוי מקור ,התקדמות ,ושלבי המלחה
של בארות השוליים המערביים של אקוויפר החוף.
מחקרים קודמים הסבירו את הרבכ המים המלוחים באזור המעבר כמוצר של חלוף קטיונים בין מי

הים התיכון לחרסיות בחתך.
כלורידי ויחסי

Na/Cl

המחקר הנוכחי מצביע על קיום גוף מים מלוחים עם הרכב כימי ca

נמוכים בעלי מליחות גבוהה ממי הים התיכון .מליחות גבוהה זו אינה

יכולה להיית מוצר של תהליכי חילוף קטיונים.

המים המליחים של קביצה ) ( 111

באיזיר הפן הביני שונים באיפיים הכימי מתמלחית הנמצאות

בשכבות גיאיליגיות עמיקית בתת-הקרקע בישראל .לאיר הדמיין להרכב תמלחית בסבחית בימת

ברדוןיל מיצע כי המים ה ca

-כלירידיים ניצרי בתהליך יצירת סבחות בשולי לגוני iז חיפיות
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הכנס שהתבי,

1992

הדומות לימת ביוזויל בזמן ירידת מפלס מי הימ התיכון בתקופות הגלציאל בשלבי ההווצחת
הבאימ:

)( 1

אידוי מי ימ קדומימ לדרגות אדוי גבוהות לתחומ שקיעת הליס ושקיעת מירנלימ אבפורסיימ

בתמלחת השאריתית.

כמו ארוגניס ,גבס והליס .שקיעת הליס גרמה לירידה ביחסי Na/Cl
)  (2המסת מלחימ עווי מל שספונות שגרמו ליחסי  Li/Cl ,Br/ClוB/CI-
) (3

נמוכימ.

תהליכי דיאגנזה מוקדמימ )חיזור סולפאס ,דולומיסיזציה ,ספיחה( שגרמו לדלדול במגנזיומ,

סולפאס ואשלגן והעשרה בקלציוס.
)  (3רעבוב עמ מימ מלוחימ בעלי יחסימ כימיימ ימיימ על פני השסח או בתת הקרקע.

)  (4נדידה בסלעי האקוויפר ומיהול עמ מי תהומ מתוקימ .תהליך זה כמעס לא השפיע על יחסי
היונימ של התמלחת המקורית.
קיומ מספי גופי מימ מלוחימ )קבוצות

 111ו(IV-

בתתי אקוויפר שונימ באקוויפר החוף עמ

הבדלימ כימיימ ביכרימ בביהמ מלמד כי התפתחות והרבדת סלעי הכורכר לוותה ביצירת לגונות
חופיות לאורך חופי הארץ.

המודלימ ההידרולוגימ הקימימ מציעימ קשר ישיר בין מי התהומ המתוקימ למי הימ התיכון
באקוויפר החוף .המחקר הבוכחי מצביע על קיומ קבוצת מימ מלוחימ נוספת שונצרה במנגונן

שונה .המשמעות של קיומ קבוצה זו היא שיש צורך לשנות מרניביס מסויימימ בבתפיסה
ההידרולוגית המקובלת של אקוויפר החוף .המלחת מי תהומ בשןליימ המערביימ של האקוויפר

אינה תוצר של חדירת מי ימ בלבד עמ מליחות קבועה ,כי אס גמ תוצר של השפעת מזמ מלוחימ
בעלי הרבכימ כימיימ שונימ המתבסאימ בסווחי מליחויות ןצפיפויות רחבימ.
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שהתבי1992 .

מים אינטרסטיציאלים ותמל nות בקרקעית אנו הים התיכוו:

שרידי תמל nות עתיקות מתקופת המסיניאן
וננוש א " .סטרינסקי

א2.

'.השרות ההיזחלןני ,נציבות המים ,ירושלים
 .2המחלקה לניאולןניה ,האוניבוסיטה העבוית ,ירושלים
אגן הים התיכרן מאופיין במים אינסרססיציאלים מלרחים המגיעים לכלררינירת של  ,200 g/lפי

עשר מזר של הים התיכרן .המים אינסרססיציאלים נדנמר במסגרת קחחי פרוייקס Deep Sea
 Drilling Projectמתרד גלעיני הקידוחים שחדרו עד לערמק של  580מי

דרד סדימנסים של

חורארים וחרסירת מגיל פלירקן-פלייססרקן ,ועד לסדימנסים אבפוריסיים מגיל מיוקן עליון .ניתוח

הרהכב הכימי מצביע על סיפוסי מים עיקריים:

)( 1

מים בעלז מליחרת ריחסי  Na/Clימיים

-

מי ים תיכרן שנכלאר בחתד החרסיתי רעברו שינריים

דיאננסיים קלים.

)  ( 2מים עם מליחות בגוהה ממי ים התיכון רבעלי Na/Cl

נמוד מ ) 0.86-מי ים(

-

שרידי תמלחרת

שנרצרו בתקרפת ייבוש הים התיכון החל מתקופת המסיניאן ונלכדו בסדימנסים אבפוריסיים

וחרסיתיימ .הרבכ התמלחית המקיריות מתקופת המסיניאן מעיד על דרגת אידוי בגרהה ,שקיעת

מינרלים אבפורסיים ,וערבוב עמ תמלחות  Caכלורידיות שונצרו בשלבים מאוחרים יותר.

)( 3

מימ עם מליחות בגוהה ממי ים התיכון בעלי

.Na/Cl=l

אלה הם מימ שהמסו גופי מלח

בקרקעית הימ התיכון.

השינויים במליחות ובהרכב הכימי של קבוצות המים האינטרססיציאלים השונות מלמדים על
תהליכימ דיאננטיים המאפיינימ תמלחות בתת-הקרקע .לעומת דלדול במגנזיומ ,סולפאט ואשלגן
קיימת העשרה בקלציום ,עדות לתהליכי דולומיטיזציה ,חיזור סולפאט ,וספיחה על חרסיות.
לעומת זאת כלור ונתרן במימ האינסרססיציאלים שמקורמ במי הים תיכון

)קבוצה ( 1

מתנהגימ

בארפן קרנסרבטיבי ואינם מעידימ על חילרף יונימ עם מינרלי חרסית .הרכב -Caכלוירדי מאפיין את
ררבם המכריע של מי התהרם המלוחים על פני כדרר הארץ .לפיכד ,חשיבות רבה יש להרכב כזה
במימ האינסרססיציאלים בים התיכון כי הרא מצביע על השלב הראשרן במנגנרן הרוצררת מימ

מלוחים הנמצאימ במקימות אחרים בתת הקרקע.

בשנים האחרונות התגלו גם במזרח קרקעית הים התיכון שקעים סקסונימ המכילימ תמלחית

)כלירלד כ(. 200 g/l-
) ( 1תמלחות בעלות

נלתיח ההרכב הכלמל של תמלחות אלי מצביע על שני סיפוסימ עיקריימ:
יחס

,Na/CI=l

ויחסי

 B/Cl ,Br/ClוLi/CI-
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הכנס השנתי99Z ,ר

זה מעיי על המסת סלעימ אבפורטיימ מגיל המסיניאן שנחשפו למי הימ התיכון עקב הפעילות
הטקסונית )אגן סירו(.

)(2

תמלחות בעלות יחס  ,Na/CI=O .78ןיחסי  B/CI ,Br/CIו Li/CI-דומימ ומעט גבוהימ ממי ימ

)אגנימ בנוק ,אוסטרו ,ןסקירוקו( .הרכב זה מעיד על ערבוב של שרידי תמלחות עתיקות שנכלאו

בסדימנטימ אבפורסיימ מגיל המסיניאן )טיפוס  2של מימ אינסרססיציאלימ( עמ מי ימ שהמסו

הליס.

מאחר והסדימנטימ

בקרקעית הימ התיכון רווימ בתמלחות שנוצרו בזמו המסיביאז,

חשיפתמ ויצירת פן-ביני של תמלחת ומי ימ בשקעימ הסקסונימ גורמימ להמצאות שרידי

תמלחות בנות כ S-מליון שנה בקרקעית הימ התיכון

הנוכחי.
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השנתי1992. ,

מברה אוקרה )תחמוצת ביזל( קדום בערד·
זהר א.

המכון הגיאולוגי ,ירושלים
בכנס החברה הגיאולןגית בשנת  1990באילת הוצוג ותפעות מינרליזציה ברזליות המצויות באיזןר

ערד באופקים ססרסיגרפיים שונים .שלושה מהם בחתך הסנוני .אחד מאופקי מינרליזציה אלה
מופיע בשכבת צןר ברקציוזי בתוך פרס הצור המסיבי של תצורת מישש .המינרליזציה הברזלית

מופיעה כמילוי סדקים וחללים בין שברי חצץ הצוך המרכיבים את עיקר הסלע שבשבכה.
במספר מקומות באיזור ערד יש חללים בשכבה זו שניתן להסביר אותם רק כחציבה בתוך הסלע
אשר מסרתה היחידה יכולה להיות הפקת האוקרה .השפכים המצויים בקרבת מקום הם כנראה
הפסןלת )סיילינג( שנשארה במקום לאחר הפרדת האוקרה מחצץ הצןר .הכריה נעשתה בצורת

חציבה של תאים ומחלצה ביניהם לתמיכת הגג .באחד מאתרי החציבה יש שרידי יישוב ותעלת
מים שהובילה ליישןב אשר אולי שימש כמקום מנורי העובדים באתר.

סביר להניח שמקור זה שימש לאספקת אוקרה לאמנים שקישטו אתרים היססוריים בסביבה
הקרובה כוגן מצדה ,תל ערד ואף אתרים רחוקים

יותר .

.,
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הככס

נחל נקיית ,נחל פאיו ןקןנגלןמרט העיבה -
זילברמן .,ע בר .,ג

השתני1992 ,

הקשי המשןלש

אבני י.

המכןז הגיאןלוגי ,ירושלים

נחל נקרות זורם בתוך הקניון הגדול ביותר בנגב שתחילתו במלשר וסופי בשולל הערבה מצרפן לעלן
יהב .אגן הניקוז של קניון זה קטן וכולל את מכתש רמון ,נחל נקרות עילי )שהתפתח רק

בפלייסטוקן-בן דוה

( 1991

והמישר .הממדים של אגן הניקוז הונכחי אינם יכולים להסביר את

גודלו של הקניון שחלקו הדרומי )המכונה נחל מישר( כמעט וחסר אגן ניקוז.

נחל פארן שהוא הגדול בנחלי הנגב ,זירם לצפון במקביל לעמק הערבה הדרומית עד אגן כרמם שם

הוא עושה תפנית חדה למזרח וזורם לאורך שבר פארן לערבה הצפונית .מסלול זרימה זה נראה
מוזר בהתחשב לקרבתו אל בסיס ניקוז עמוק ממזרח.
קונגלומרט הערבה שגילו המשוער פליוקן -פלייסטוקן מוקדם ,הוגדר על ידי בן-תוך ופרומו

) ( 1957

בשולי הערבה וזוהה על ידי

( 1966), Garfunkel and Horowitz

בנבג הדרומל

ובמישר ,שם הוא קדם לדעתם לקונגלומרט המישר שהתנקז למערב אל נחל אל-עריש.
בעבודה הנוכחית נבדקו היחסים המורפולוניים בין מערכות הניקוז של נחל פארן ונחל נקרית

ונלמדו חתכים שונים של סדימנטים פלוביאליים בנבג הדרומי שחלקם זוהה בעבר עם קונגלורמס
הערבה וחלקם עם קונגלומרט

המישר.

המסקנות העיקריות ממחקר זה הן:

הקניון של נחל נקרות הנו המשכו הצפוני של נחל פארן הקדום.

ן.
 .2כל הסדימנסים הפלוביאליים המשתרעים ממשורי כונתילה במערב דרך אגו הניקיז של בחל
פארן ,גרבן כרכום ,המישר וקניון הנקרות ,מהווים שרידים של רצף סדימנטרי ששקע באגן הניקזו

של נחל פארן הקדום .יחידה זאת מכילה סדימנטים פלוביאליים גסים בחליפין עם סידמנטלם
אנמיים .לפיכך ,מוצע לכלול את כל הסדימנטים האלה ביחידה אחת שתקרא תצורת הרעבה.

.3

נחל פארו הקדום השקיע בגרבן כרכום חתך שעוביו עולה על מאה מסר .הנחל נכנס לאגן

בעמק רחב שהשתרע בין הר כרכום להר צוריעז .המפער הנוכחי רדכו נכנס נחל פארן לרגבן כרכום

ממזרח להר צוריעז ,הרנ מאוחר להרברת תצורת הערבה.

.4

המוצא הנוכחי של נחל פארו מאנן כרכום לערבה דרך "צוואר הבקבוק" נוצר לאחר הרבדת

תצורת הערבה.

.5

העמק של המישר נוצר באזור המפגש של אפיק נחל פארן עם נחל שנלקז את רנלי מצוקל
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עריף .תצורת הערבה מכרסה כיומ במישר על ידי סדימנטימ צעירימ שהושקעו בו לאחר שונתק
מנחל פארן .חתך פלוביאלי שעוביו כ ', 60-מ החשוף בשוליימ הצפון מזרחיימ של המישר לאורך
תוואי נחל טרשימ ,מייצג רק חלק מהחתך של תצורת הערבה שהצטרב באגן זה.

הממצאימ מצביעימ על כך שבתקופה בה שקעה תצורת הערבה נוקז כל הנגב הרזומי על ידי
מערכת ניקוז אחת שזרמה לצפון ,ממערב לערבה הרדומית ובמקביל לה .מערכת זאת עיצבה את
מישורי פארן ויצרה קניון עמוק ברמת נקרות ,לאורך שולי קמיר בדד ורמון .תוואי הזרימה של

מערכת נחל פארן הקדומ שהתנקז לערבה הצפונית ,מעלה אפשרות שהמבנה הטופוגראפי של
הבגנ הדרומי היה שונה מהונכחי ויתכן שעמק הערבה הרדומי לא היה קיימ.
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1992

כיטינוזואים ןגרפטוליטים פליאוזואיים ממןחזרים בחתי הפרמן-טריאסי
בישראל ןמשמעותם הפליאןגיאןגופית :תןצאןת ראשןנות

זסלבטקי כ 1 .י עשת י ,2.הירש פ, 2.
,1
.2

ויטנרור ט ,2 .גבירצמן

ג2.

מרכז מדע רמון ,מצפה רמון

המכון הגיאולוגי ,ירושלים

המחקר הונכחי מציג מידע חדש על מציאותמ של מאובנימ שגילמ אורדוביק וסילור )כיטיונזואימ,

אקריטרקימ ושברי גרפטוליט( בשכבות מגיל פרמ וטריאס במספר קדוחימ בנבג .מכיוון שסלעימ
מגיל אורדוביק-סילור אינמ מצויימ בישראל ,אנו מניחימ כי מאובנימ אלה הובלו בפרמ-טריאס
ממחשופימ פליאוזואיימ רחוקים יותר .שיחזור פליאוגיאוגרפי מורה כי במשן הפליאוזיאיקון העליון
והמזוזואיקון התחתון ,סלעימ מגיל אורדוביק וסילור במזרח התיכון היו חשופימ לאורן רצועה
קשתית העוברת מסוריה ,דרן סעודיה ,למצרלמ ,במרחק של  350-700קילומרטימ מהנבג הצפיני

). (Weissbrod & Gvirtzman . 1988
בבדיקה ראשונית של האינטרוול הפרמו-טריאסי ב  4-קדוחימ )פלשת  , 1זוהר  ,8מכתש קטן , 2
צוק תמרור (,י התגלו לראשונה המאובנימ הממוחזרימ מהקבוצות הבאות:

* 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 .
רוב החומר האורגני הממוחזר נמצא בחלק העליון של תצורת ערקוב ,בחלק התחתוו של תצורת
ימין ,או קרוב לגבול פרמ-טריאס .ממצא זה תואמ לתוצאות מחקר קודמ בו זוהו כמויות גדולות
של חומר אורגני ממוחזר בגבול פרמ-טריאס )עשת ( 1990 ,ותומן בטענה בדבר קיומן של היאטוס

בגבול

) 1976

. (Hirsch .בעבר ,מספר מחקרימ נעזרו בשינויימ באחוז החומך האורגני

הממוחזר כבסיס למודל המאפשך זיהוי מחזורימ סדימנטריימ )עשת וחבריו,

(, 1988

מחקירמ אלה

היו כלליימ למדי ,וחסרו פירוט טקסונומי,
המחקר הנוכחי מציג הערכה מחודשת של המאובנימ הממוחזרימ בחתכימ פרמו-טריאסיימ

בישראל ,הערכה זו הובילה להגדרת מינימ וסוגימ של כיטינוזואימ ,אקריטרקימ וגרפטוליטים,
שלא היו ידועימ עד כה בישראל .הממצאימ מאפשרימ שיפור המודל הקיימ של זיהוי מחזוירמ
סדימנטריימ בעזרת מארבנימ ממוחזרי מ ,ותורמימ להבהרת ההיסטוריה הגיאולוגית והתמונה
הפליארגיאוגרפית האזורית בזמן הפרמ

והטריאס.
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חומציות מי הגשם בישראל
חרית .,ב

סטריכסקי .,א

בץ א.

המחלקה לגיאולוגיה ,האוניבסריטה העברית ,ירושלים

במחקר זה נאספו כ  600-דוגמאות מי נשמ במשך 5
 . 1989/90 , 1988/89 , 1983/84המדגמימ נבדקו לpH-

והרכב כימי

•. (HC03. S04. Cl. Sr

תחנות הדגימה מפוזרות על פני ששה אזורימ גיא וגרפיי מ ,שהוגדרו

)Ca. Mg. K. Na. N03

לפי ( 1 ) :המרחק מהימ התיכון ) ( 2
הממוצעת לשנימ . 1961- 1990

מפת

כמות

קו

הרוחב ו-

בין גשמימ בסיסיים בדרומ הארץ

) pH

) (3

קיימ שינוי הדרגתי בpH -
חמוצימ יותר בצפון )  pHחציוני בגולן  (, 5.3בהתאמה
ה S04-בפרקציה הלא ימית )  (.nssגרדיאנט הpH-
המידבריות בדחמ .בהתאמ למגמה זו רוב הגשמימ

)כ;6-ס 60

עונות הידרולוגיות , 1982/83 , 1981/82

לירידת ריכוזי

הנושאימ
מתחמוצות

העיקריימ

של

גופרית

וחנקן

H+

במי הגשמ

) (NOx . S02

חציוני

( 7.6

לגשמימ

הCa-

ולעלית חלקו של

מרחק

איזור הדגימה מן

החמוצימ ) ( pH <5.6

יורדימ בצפון הארץ

תואמ

את

בוגלן( בזמו שבדרומ )דרומית לבאר שבע( לא נמצא גשמ חמוץ

הן

המשקעים השנתית

חומצות

H2S04

)ציוך (. 1

ו-

HN03

הנגזרות

שעברו ריאקציה עמ מימ באטמוספירה ומקורן

העיקרי בפעילות אנטרופוגנית .זאת ,למרות שמקורות טבעיימ

יכולימ

לשמש

כתורמימ

חשובימ של חומצות ,בעיקר  H2S04שמקורו בחימצון (. dymethyl 5ulfide) (CH3)2S
בגשמימ החמוצימ לא נמצא מתאם בין  H +ל S04-2 1155 -או  (.S042 -+N03-)n55קיימ
כנראה כתוצאה

מתאמ חיובי בין סכומ ריכוזי המימן והקלציומ )  ( ns5לריכוזי הסולפט ) (, nss
מניטרול החומציות בתגובה בין מינרלימ קרבונטימ )בעיקר  (Cac 03ו .H2S04-
מלמד כי התהליך העיקרי שמכתיב את ערכי

הpH -

מתאמ זה

הן הריאקציות:

CaC03 + H 2S04 HCa2+ + S042 - + H 20 + C02
 H2S04 H 2H+ + S042ונראה שהשפעתם של מקורות אנטרופוגניימ ,מקומיימ או נקודתיימ ,זניחה יחסית לכמות האבק
באזור.
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ערכי

pH

הכנס השנתי,

בגשמים סינכרוניים ,שנדגמו באזורים שונימ ,מלמדים על

ארועי גשמ בעלי pH
מרוחק; )  ( 2ארועי גשם

)בתחומ (8-4.5
ערכי ה pH -שונים

מצבים עיקריים:

2

דומה
בהמ

בין האזורימ ,ובגוהימ מדרום כלפי צפון .הסיבה

10
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באזורימ השונימ ,המעיד על השפעה של מקור

היא בתוספת אבק קרבונטי.

-.e

1992

Golan

חהרבה הגילוארגית הירשאלית

הכנס השתני 992 ,י

מחקי פליאומגנטי ומינולוגי של תהליכי אלטיציה בדייקיס במכתש רמיז
טויטש נ,גי ,קולודניי ,2.אילון א.י ,רין

ח3.

.,המכון הגיאולוגי ,יחשלים

 .2המחלקה לגיאןלוגיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים

 .3המכןו למחקיר נפט וגיאופיסיקה ,חולון
במכתש רמון חחרים דייקים בזלתיים וסרכיסיים מגיל קרסיקון תחתון )  125-140מ"ש( בסלעים

סדימנסריים מגיל סריאס ויורא .בנחל ארדוו נחשפים הדייקים חדורים בתצורת ארדון ,המורכבת
מחלופי קרבונסים ופצלים .הדייקים עברו אלסרציה בדרגות שונות ומסרת המחקר היא לשחזר
את סדר הארועים ,לרב.דיל בין תהליכים שחלו סמוך לחדירת הדייק ובין תהליכים מאוחרים יותר
ולאפיין את סמרפסורת תהליכי האלסרציה.
הדגימה למחקר הפליאומגנסי בוצעה בתוך דייק בזלתי שמרכזו סרי ושוליו מוחלפים .הסלעים

מראים מגנוס יציב עם קוארזיביות בינונית האפיינית למינרלים שהם תוצרי החלפה ו/או
תחמוצית ברזל המכילות סיסניום .חלק מהדוגמאות מראות

over print

חזק של כוון השדה

הונחכי ,דבר המצביע גם כן על קוארזיביות בינונית .הוקסור היציב של כל הדוגמאות מתאים לכוון
המגנו.ס הצפוי לדרום ישראל בקרסיקון התחתון )סבלה

(, 1

כפי שנגזר מהקוסב הקרסיקוני של

הלוח הארפיקאי היציב.
על מנת לאפיין את מאסף המירנלים המגנסיים ןמקןמם בתהליך האלסרציה בנדקה דוגמא מייצגת
של כלאתר באמצעות מיקרןסקופ אלקסרןני סורק ) . (SEMנמצא כי מינרלי הבצר בסלע הסרי

הם תחמוצות ברזל-סיסניןם .בעיקר אילמניס )יחס

Fe:Ti

הוא

(, 1:1

אשר בתהליך האלסרציה

התפרקן לתחמוצות נפרדות של ברזל ושל סיסניום .בסלע המוחלף נתן להבחין גם בגבישי

תחמוצות ברזל-סיסניום אןתיגניים עם יחסי

Fe:Ti

משתנים בסווח רחב .מינרלי בצר אלו הם

ונשאי המגונס בסלע .המינרלים ונשאי המגנוס האותיגניים גדלים קוגנסית עם פאזות אותיגניות
אחרות בעיקר קלציס ומינרלי חרסית .הסלע מאבד את כל המגנוס בשיסת

הAF-

ומכאן שהגתיס

המיפיע כגדיל מאוחר יותר לא תירם ,במקרה זה ,למגנוס הסלע.
כוון המגנוס שהתקבל מעיד כי חלק נכבד מתהליכי האלסרציה החל בקרסיקון תחתון ,סמוך מאד
לחדירת הדייק .תהליכי האלסרציה נמשכו נם מאוחר יותר לאחר קרור הדייק.

סבלה - 1

נתונים פליאימגנסיים )תוצאות ראשיניית(
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כהנס

a.95

Site
BHl
BH2a
BH2b
BH3
BH4

N
5
4
5
3
4

Direction (Decjlnc) K
144.2
340.8/7.8
348.5/13.3
348.5
571.7
342.8/26.8
339.0/28.0
519.6
353.7/21.5
997.2

Mean

5

345.0/19.6

76.0

9.9

340.1/11.7
331:t12/8:t24

13.3

7.3

S.Israel 28
Expected

N

= number of samples : K

7.2
5.7
3.6
6.6
3.4

Remarks
The freshest rock

The most altered rock

precision parmeter
a.95 = radius of 95% confidence (in degrees)
=
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הכנס הוטנתי.

1992

תהליכי אינטרקציה ביו תמל nןת לסדימנטיפ בחוף שנוצר לאחרונה ליד
ים המלח
יחיאלי י.י ,מנריץ מ.י ,לוי

י2.

רונן

ד,,3 .

ר .מחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה ,מכון ויצמן למדע ,וחובות
 •2המכון הגיאולןני ,ירושליס

 .3מחלקת מחקר ,השירות ההידרולוגי ,ירושליס
בעקבות ירידת מפלס ימ המלח )בקצב של למעלה מ 0.5 -מ' בשנה במשך  20השנימ האחרוונת(
נחשפימ סדימנסימ המרכיבימ את חופו החדש של למ המלח .מחקר ראשוני שנעשה

בסדימנסימ

אלו והתמקד רק בעשרות ס"מ העליונימ של החתך הבלתי חוי ,הראה כי ישנן תמיסות
בהרכבימ שונימ ממי ימ המלח המופיעימ בכתמים רסובימ לאורך החוף )שתקאי,

(. 1985

במסגרת

המחקר הנוכחי נקדחו קידוחימ באזור מניפת נחל צאלים לעומק של  10,6ן , 12 -מסרימ שחלקמ

הגיע עד למי תהומ .קידוחימ אלו אפשרן ללמוד את השנויים החלימ במימ האינסרססציאלימ
של האזור הבלתי רווי כתוצאה משני תהליכימ עיקריימ

-

שסיפה והתאדות.

נמצא כי באזור קרוב לקו המים ,שנחשף לפני פחות מ  10-שנימ ,תהליך השסיפה גרם לירידת
מליחות המימ לכחצי מזי של מי ימ המלח כאשר הרכבמ הכימי נשאר דומה מאוד לזה של ימ

המלח ).יחסי NajCl

בתמלחות מעימקים  0.2-4מ' המ  •0.28בדימה לימ המלח

(. 0.27 -

באזרר

מרוחק יותר מקו המימ ,שנחשף לפני כ 30 -שנה .השטיפה היתה רבה ירתר .באזור זה התמיסות

האינטרססיציאליות בחלק התחתין של החתך הינן במליחות נמיכה בהרבה מזר של ימ המלח

 500בעומק  3מ' עד ל 1200 -בעומק '. 1.2מ לעומת ימ המלח שבו

)מריכוז כלור של meq.jl
ריכוז הכלור הוא כ(. 6000 meq.jl -

גמ יחסי היונימ שונים מזה של ימ

המלח ) NajCl=O . 42

לעימת  0.27בימ המלח( .תהליך השטיפה ניכר גמ בקידוחימ העמוקימ יותר )בעומק של  12ו10 -
'(.מ בהמ השונות הליטילוגית )המבוטאת בשונות במוליכות ההידראולית( קובעת את מליחות
המימ באזור הלא רווי .בכל האזורימ התמיסית בחלק העליון של החתך )עומק '( 0-0.2מ מליחות
מאוד כתוצאה מהתאדות

אשר גורמת להשקעת מלחימ

ויוצרת תמלחות מרוכזות כדוגמת

תמלחות הקצה של מפעלי ימ המלח )ריכוז הכלור מגיע ל 340 -ג  jל ויחסי  NajClהינמ -0.1
(. 0.06

בבחינה במיקרוסקופ נמצא גבס בדוגמאות לכל אורך החתך וקרוב לפני השסח נמצא גמ הליס.
נמצא שהתמלחות ,בכל החתיי רוויות ביתר לגבי גבס .תמלחות מהחלק העליון הראו רווית יתר
גמ להליט.
"11
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הכנס השנתי.

1992

גם פרופילי האיזוטופים היציבים )חמצן ומימן( מלמדים על שטיפה והתאדות .נחלק התחתוו
)מתחת ל -ך ('מ השטוף של החתך נמצאו מים נעלי ערכים איזוטופים דומים למים מטאורים

) - 5%O ,OIP-25%oכ)( , o18נדימה לערכים של מי גשם ,שטפונות ומי תהום מתוקים(.
העובדה שנמצא ,נרזך כלל ,טריטיום נמים מתוקים אלו מלמדת על כך שהשטיפה נעשתה על ידי

מים יחסית צעירים )שנכנסו לתת הקרקע לפני פחות מ 50 -שנה( .נחלק העליון )  0-0.2מי(

מורגשת בעיקר השפעת ההתאדות שנכרת נערכים איזוטופיים חיוניים

85
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הכנס

השנתי1992 ,

המןרפןלןגיה ןהאנטןמיה של סןלפידים ביזליים פימבןאידליים
בפןימינפרים ןבסדימנטים ימיים

ינקו .',ו

קרבציוק

א2.

ך  .החונ לניאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב ,רמת אביב

 .2המחלקה לניאןלוניה ןלניאונרפיה ,אוניברסיטת אודסה ,בריה"מ
יצירתם של סולפידים אוטיגניים ידועה כאחת מו התופעות היותר שכיחות המתרחשות
בסידמנטים על קרקעית האוקיאונס ועל פני מדף היבשת.
במהלך מחקר זה נדנמו פורמינפרים וסלעי אם מתוך הים השחור ,הים הכספי והים האזובי.
האנליזות המינרלוניות כללו שימוש במיקרוסקופ אלקטרוני סורק ,רדיוגרפיה ,ספקטרוסקופיה של
אינפרא-אדום וספקטרוכימיה.

המורפולוניה של הסולפידים האוטינניים מאופיינת ,בדןו כלל ,על ידי צורה פרמבואידילית
המורכבת מאוגגטים פוליקריסטליניים המכילים צבירים כדוריים של בגישים זעירים.
המורפולוניה הךפמבואידלית ניתנת לחלוקה הבאה:
ו .סופרפרמבואידיות

-

מאןפיינית על ידי גודל בתחום  0 '. -0.25מ"מ ,ועל ייד רוצת אשכןלות,

חרוטים ודמויי קוביות.

 .2נופים כדוריים

-

מאופיינים על ידי גודל קבוע של  0.3מ"מ.

 .3גלובולריות ראשונית  -מאופיינת על ידי גודל בתחום .1-2 ~m
תהליכי הסולפידיזציה מתרחשים בפורמיניפרים חיים כמו גם במאובניהם ,אם כי שכיחותם בגוהה
יותר בקבוצת המאובנים.

שני טיפוסי פורמי נפרה נמצאו כמי שעוברים תהליכי סולפידיזציה באופן קבוע .שיעור

הסולפידיזציה בהם נע בתחום  2-50%ולעיתים אף יותר.

הסיבות לתהליכי סולפידיזציה בסדימנטים ימיים ובפורמינפרים טרם הובררו עד תום.
חוקרים מסויימים סבורים כי התופעה קשורה בתהליכים כימיים בהם עובר תחילה חומר אורגני
תהליך של מטבוליזם בתנאים אנאירוביים על ידי בקטריות מחזרות סולפטים ,המשכו בדיפוזיה

של סולפט אל הסדימנט ובסופו בריכוז וריאקציה של מינרלים ברזליים ויצירה של גופרית.

ריכוזים בגוהים של פורמינפריים מסולפדים נמצאו באזורים המאופיינים על ידי שעור נמוך של
חמצו·

ההנחה היא כי פורמינפרים אלו מהווים אינדיקציה לאזורים הנגועים בזיהום
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כהנס

שחנתי1992 ,

מיקרופאונה כאינדיקטור אפשרי לדליפת הידרוקרנונים; שיטה לגילוי

מלכודות נפט?
ינקו ו ,.פלכסר ע.
החוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב ,רמת אביב
כמויות נכבדות של נפס וגאז מצויות בסדימנסים ניאוגניים במזרח התיכון )סואץ ,דלתת-הנילוס,
שדה שקמה ,תצורת חצבה( .סדימנסים ניאוגניים )חבורת הסקיה( משמשים כמו כן כסלעי חיפוי
למאגרים סבעיים של הידרוקרובנים.
פורמיניפרים ודומה וגם אוססרקודים המצויים בשפע בסדימנסים אלה יכולים להצביע באמצעית

שיוניים בשלד על שינויים בסביבת ההשקעה הקדומה .דפורמציה ונוון השלד או לחילופין שיפור

באורנמנסציה ושלד גדול ועבה במיוח,ד מצביעים על דליפת היךךוקרבונים בזמן חיי האורגניזמים.
מחקרים שונים (Phleger. 1960; Ph1eger & Walton. 1950; Zenkewich .
 ( 1963סוענים שהחומר האורגני שנסחס מ"פצלי שמן" או דלף ממלכודית נפס-עתיקות או
כאלה שנוצרו בו-זמנית לחיי האורגניזמים שימש מזון למיקרופאונה הזאת .הססרוקסורה התת-
ימית של גוליצין בצפון מערב הים השחור מתרוממת כתוצאה מתהליכים ניאוסקסוניים .המבנה

מכיל מלכודת נפס הדולפת הידרוקרבונים למימי הים השחור .הדליפה משאירה חותמה בשלדי
המיקרופאונה .המחקר בישראל ,אשך מתבסס על הידע בעולם יעסוק במיקרופאונה הניאוגנית
באזורים בבחרימ ,תוך שימת דגש על היבסים שונים כמו מבנה השל,ד מאספים ,מבחנים

סססיססיים .יתכן וניתן יהיה להצביע על מלכודות קדומות או כאלה שהתפתחו בזמן הניאוגן·
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שהתגי1992 ,

שינוייס במרחב ובזמן בטקסטורת נרופת של חלוקים וחול
יצחק '.י ,לחן '.י ,ריד
ד•
•2

א2.

המחלקה לגיאןנרפיה ,אובנרסיטת בן-גוריון בגנב ,באר שבע

המחלקה לניאונרפיה ,ביקרבק קולני ,אוניברסיטת לונדון

מטרחרב לבחון מהו השרבי ברמחב ובזמן של טקסוטרת הגרופת בנחל באזיר צחיח .לשם כן בננתה
מערכת למדידה רציפה של ספיקת גרופת בנחל תייר שבבגנ הצפוני .מערכת זו חגמת באין מפריע

את הסחף הנע בתשתית האפיק בכל אירוע.
בשנת

1991

נדגמי חמישה

אירויע זרימה מסיעי גרופת.

מכל אירוע נדגמי שמונה פחסות

שיית-עיבי של גריפת שהצטברה במלכודת .הוגופת נמדדה ונדגמה בשלשה נקוחת בחתן הרוחב
מ"מ.

של האפיק .בדיגמאות הגריפת ביצעה אנליזה טקסטירלית יבשה לתחים 0.25-50
החלוקים הגדולים ביותר נמדח ונשקלו בנפר.ד פרמטרים סטאטיסטיים כגו) 5 ,D90 ,Dsסס
ממוצע ,מקדם מיון ,ומקדם סימטריה חושבו מתוך ההתפלגויות מהטצרבןת.

בחינה ראשונית של ניתוח הפרמטרים מעלה כי לא קיים הבדל רב בקטסוטרת הגרופת לחחב
האפיק וגם לא עם עלייה בספיקת המים .לכן ,ניתן להסיק כל קיים כמעט ןחוש

) mobilityבתנועת הגרופת לגדליה השונים אך לא כולל .Dmax
כמעט-אחידות טקסטורלית לארוע ה S-בבפרואר . 1991 ,ראוי לציין כי

(near equal

באיור הנלווה מודגמת
הגריפת הנדגמת מייצגת

תנאי זרימה בירבניים מבחינת הסעת גרופת גסת גוגר ,עמ רעכי מאמץ גזירה קירטי חסר מימידם

)dimensionless shear stress

 (criticalבתחום •1 - 2.5

באפיק נחל יתיר ישנם קטעים נרחבים בעלי שפוע מתון וטקסטורה דקה

') '( flats

המורפדים ע"י

קטעים קצרים בעלי שפוע תלול וטקסטורה גסה .באחעי הזירמה היתה תנועה נכרת של רגופת

אל ומתוך הקטיעם השטוחים .זמינות סחף תשתית
גרגר בלתי מגבלת

מקטעי

הflatS -

)(bed material availability

יכולים להסביר את

sa

דק

האחידות הטקסטורלית.
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 mumי1992 .

זיהום אקייפר החוף בדלק באתר מתקנל הדלק באשדוד
כנפי י.

נציבית המימ

מאז שנת

1984

ועד היום אותרו בארץ ששה אתרים בהם התרחשו בעבר ,וכנראה ממשיוכת

להתרחש עד היום ,דליפות דלק מתמשכות .ארבעה מהאתרים הללו נמצאים באקוירפ החוף:
חצור ,תל-ונף ,בית הזיקוק באשדוד ופי-גלילות אשחה אחד במרפץ חיפה

-

בית הזיקוק בחיפה

והחמישי ברמת ח.ד בכל המקרלם הללו ,הדלק זיהם את החתך הבלתי רווי והצסבר בעדשה של
דלק חופשי על פנל מל

התהום.

החקירה המקיפה ביותר עד כה נערכה בבית הזיקוק באשדו.ד נקדחו  66קידוחים לא מצוירכם עד

למי תהום ונלקחו חגמאות קרקע מהחתך הבלתי רווי ודוגמאות מים מהאקויפר .ובצעו אנליזות

לבדיקת ריכוז והרבב הפחמימנים בדוגמאות הקרקע והמים .האנליזות הללו אפשרו לקבוע את

הבגולות של האזור המזוהם בדלק בחתך הבלתי רווי ובמי תהים .על סמך ממצאים אלו נקדחו 3
קידוחי ניסור מצונרים ובהם בוצע מעקב של מפלסי מי התהום ועובי שכבת הדלק.

ב-ך  99ך

בוצע סרק סיכונים על ידי חברת Groundwater Technology. In.

יבמהלוב נקדחו

 6קידוחים מצורכים ונספים .היפעל מודל הסעה לקביעת התפשסות המזהמים בחתך הבלתי חוי
ובמי התהום ומודל לקביעת הסיכון הבריאותי לאוכלוסית היזע אשר תשתמש במי התהום באזור.
מהחקירה עולה כי באתר בית הזיקוק בשטח של כ SOO -חנם נמצא דלק הן בחתך הבלתי רווי והן
במי התהום .באקייפר ,בשסח בית הזיקוק ,יש למעלה מ  30-ך סון בנזן שהם כ  3000-חלווב

בממוצע בכל שסח המפעל ,כאשר הריכוז המירבי המותר של בנזן במי שתיה הוא  5חליבי )לפי
תקנים של

ה(.E.P.A -

מידל ההסעה הראה כי אם לא תנקט שום פעולה ,הבנזן ,ביחד עם

מרכיבי דלק אירחם ,יונע במוזר הזרימה ויזהם חלקים אחרים באקייפר שאינם מזוהמים היום.
בעקבות ממצאים אלו החליסה נציבות המים להתוות פתרון הירזןלוגי אזורי הלוקח בחשבון את
תרומת המזהמים של כל קומפלקס מתקני הדלק באזור אשדוד.

90

חהרבה הגיאיליגית הישראלית

הכנס השנתי,

1992

תוית השדות הדואליים בתווכים משוכנים :ניסוח חדש עבור משואות

התנועה של ניוטוו ומקסוול
לכנטל ד.

החוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אןניברסיטת תל-אניב ,רמת אביב

אונ נותנים כאן ניסוח חדש ואחיד עבור משואית התנועה של ניוטון ושל מקסוול .הניסוח החדש

מבוסס על העובדה שבטבע השדות באים באופן דואלי .השדות מופעלים בו זמנית על ידי אותי
מקור והם עוברים רציף את הגבולות בין השכבות .הרעיונות העיקריים אותם אנו כוללים בשדות
הדואליים הם

-

האימפדנס ,כלומר העכבה או מנת השדות הדואליים ,ומושגים כרגן הפרדת הגלים

לאנרגיות עולות ויורדות וכן השדות המוחזרים והמועברים.
באקוסטיקה השדות הדואליים הינם הלחץ ומהירות החלקיק .בגלים אלקטרומגנטיים השדות

הדואליים הינם כמובן השדה המגנטי והשדה החשמלי .השדות הדואליים יכולים כולם להחשב

כגלי גרביטציה .באלקטרןמגנטיות האלקטרונים יכולים לנוע ללא דיסיפציה או דיספרציה
כחבילות גלים או חתימות גל.

עבור גלים אקוסטואלסטים החלקיק הנע הוא בסדר גודל של

מולקולה .בגלי כבזדה המימדזם של הגופים הנעים כחתימת גל מורכבים מגופים גדולים יותר כגון
רקטות או גופים שמימיים .אונ מראזם שחוק חבור המהירות של שדה מהירויות החלקיקים זהה

לטרנספורמצית איינשטיין  -לורנץ .אן בעוד שבטרנספורמצית איינשטיין -

לורנץ

מניחים

הנחת יסוד שמהזרות האור קבועה הרז שבתורת השדות הדואליים אין אנו נזקקים להנחת יסוד
זאת.
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השנתי1992 ,

פלאן-אןקינוגרפיה הןלוקנית של מזרח הים התיכון
לוז ב.

המבין למדעי בדיי הארץ .האוניברסיטה העברית ,ירישלים
גלעיני סדימנסימ ממזרח הימ התיכון מכילימ רצף של הצסברות מהירה .במקומות קצב
ההצסברות עולה על מסר ב  1000שנה .קצב גבוה כזה מאפשר שחזור בכושר הפרדה בגוה של

הפלאואקינוגרפיה באזור .שחזור כזה חשוב להבנה הן של תהליכימ גלובליימ יהן של שינויימ
איזוריימ.

הארוע הבולס ביותר ברקורד של מזרח הימ התיכון אחרי שיא ההתקרחנות הוא השקעה של
שכבה כהה ספרופליסית .תכולה בגוהה של פחמן אגרוני בשכבה זו והעדר פורמיניפרימ בכתוניימ

מצביעימ על תנאימ אנרוביימ ששררו באגן לפני  7000-9000שנה .ממדידית יסחי איזוסופים של
חמצן ופחמן מתברר שתנאימ אלו נרגמו ע"י חדירת מימ מתוקימ אן ימם עבלי מליחות נמוכה אל
האגן .עקב כד נרצו מפל צפיפויות בעמודת המימ שהאס את הערבוב האנכיאות ראורור המימ

העמוקימ .ההסבר הרווח היומ הוא ששפיעת הנילוס המוגברת עקב התחזקות המןנוסנימ היא

הגורמ העקרי לתופעה .לחלופין יתכו ששסף מהיר של מימ בעלי מליחות נמוכה מהימ השחור
התאפשר כאשר פני הימ הגיעו לעומק הסף של

מיצר בוספורוס.

לאחר אחע הססגנציה .דגמ הצרקולציה נעשה דומה להיומ .כאשר מליחות בגוהה באזור נגרמת

ע"י אקלימ ארייד .רקורד מפורס של התקופה הזאת מציי בסידמנסימ שמצסברימ במהירות על
מדרון היבשת של ישראל .הרקורד מראה שינויימ פאוניססיימ ואיזוסופיימ שקשורימ בפלאו-
היךןוגרפיה מקומית ואולי בהתפרצויות וולקניות.
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כהנס תבשהי1992 .

סדימנטציה ןטקטוניקה במיוקן של ישראל
לוי ז.
המבין הגאולוגי הישראלי ,ירושלים
במקביל להצפה הימית באקויסניאן-בורדיגליאן )חלק עליון של תצ .בית גוברין( שקעו ביבשה על
בגי קונגלומרס בסיס קלססימ דקימ וחוארימ )פרס מינגר; תצ .חצבה התחתונה( תחת אנרגיות

נמוכות .אחרי שיא ההצפה )פרס ירוחמ; תצ .חצבה( החלה פעילות פלוביאלסילית חזקה .חול
וחלוקי צור )"יבוא"( הובלו צפון מערבה ושקעו בחלקמ בדרום ירשאל )פרס ערוער; תצ .חצבה
התחתונה( וכלשון חולות עזה בסביבה הימית .הרדדה יחסית והשסחת התבליס צמצמה הובלת

קלססימ לימ ,ואפשרה התפתחות שוניות )לכגיאן; תצ .צקלג המקורית; תצ .מרמריקה נצפון
מצרימ( .המשך ההרדדה חשף את גיר השוניות לארוזיה ולכסוי ע"י שסיח קונגלומרס )תצ .בית
ניר המקורית;

15-0

'(.מ

בתחילת הסרבללאז הוסה האזור למערב-צפון מערב .ההרמה הגוברת למזרח -דרומ מזרח הופסקה
ע"י חדוש הקימוט של הקשת הסורית תוך ירידה מדורגת של המבנימ למזרח-דזומ מזרח ,ומעבר

לשבירה אנכית לאורך הערבה יעמק הירדן )מיחזור משקעי חצבה התחתונה כתצורת אמציהו;

הורוביץ (, 1987 ,לאורך צפון מזרח הגלבוע )עובי רב לבזלת התחתונה ותצ .הורדוס; שליב ( 1991
והר הכרמל .פורמיניפרימ פלנקסונימ של יחידות

) 13-10 Nסרבליאן תחתון( חסרימ בימ התיכון

אולי בגלל נפילת המפלס עד לקשר רופף או ניתוק מוחלט מהאטלנטי )אוופוריטימ במפרץ סואץ

ואולי גמ על תצ .צקלג; נסיגת הימ מהפראסתיס; חסימת המעבר מהאוקיאנוס ההודי לימ התיכון
דרך המפרץ הפרסי( .ארוזיה ואברזיה חרצו תעלות )בחלקן תת-ימיות( לעומק  500מי ומעלה,

שהחלו להתמלא בסרבליאן עליון )תצ .זיקימ התחתונה( ולאורך הטורטוניאן )תצ .זיקים
העליונה; תצ .בית אשל( .בסורטוניאן המאוחר התפתחו שוניות בימ הרדוד ובעיקר במפרצימ
)שונית אפקימ; גיר אצות בייקלססי במסילת ציין( .לכאן ניתן אולי לשייך גיר עמ מאובנימ של ימ
חמ במזרח עמק יזרעאל מהצפה דרך גרבן

הקישון.

בתבליט שנוצר במיוקן התיכון ע"י קימוס ,שבירה וארוזיה ,זרמו נהרות והשתרעו אגמימ מהמ
הושקעו קלסטימ וקרבונטימ )תצורת חצבה העליונה; פרסימ שחק ,משק ,גדרון וצפע( )ראה
רגלץ,

(. 1989

ארוזיה במיוקן התיכון והעליון ואברזיה בזמן ההצפה הסורטוניתיצרו את רוב

המשטח של השפלה הנמוכה .הטיה קלה למערב או ירידה יחסית של מפלס הימ חדשה הארוזיה
שבעקבותיה חדר לתעלות ימ אנרגסי מאו,ד שהוביל עמו חול וחרסית והשקיען כדיווכת תת-
ימיות ומשקעימ אינסרסידליימ )תצ .שבע( .ימ "תוקפני" זה גלש מעבר לתעלות ויצר

בהתקדמותו את משסח השפלה הנמ'כה בצורתו הסופית ,כשהוא משקיע במקימות חולות בלכוד
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כהנס

הוסנתי1992 ,

גירי )תצ .שבע ,חלק עליון( וגיר חולי ,פאוניסטי-שוניתי .ירידה הדךגתית במפלס הים התיכון

במסיניאן התחותן-תיכרן הבגירה הובלת קלסטים מערבה וחדשה ההתחתרית לתון משקעי שבע
הפריכים .הקלסטים הכרללים סלעים מטורטוניאן ,אארקן וירתר קדומים ,הרשקער תחת אנרגיה
ובגהה )שכוב צולב( יאנרגיה נמוכה )משיכבים עם גיר אצות( בתוספת חיל מתצ .שבע )"לשרן

צקלג"; עם תצ.

שבע =

קונגלומרט תחתין של מבקיעים( .חלק מהקלסטים הצטבר על היבשה

בעמקי הנהחת הגחלים לסרוגין עם חרסית יקרקע )  50מ' תצ" .בית
עם נתוקר מהאטלנטי הבגיר ירידת המפלס והשקעת

נרי  1זז (.

איחי בים התיכון

אורפוריטים.

עם חדיש הקשר בין הימים היתה מליחות המים עדייו גברהה ואררפוריטים המשיכו לשקוע תון
ההצפה מזרחה )כוהן,

(. 1986

הים חזר למפלסו הקודם תון אברזיה של המשטח שנחשף

במסיניאן .קלסטים יבשתיים וחולות ימיים הצטברו בתעלות המוצפית ,בים הרדוד ובחיפים
)קונגלומרט אפיק ,חולות שקמה וקלסטים של "פלשת"( בעוד שבים הפתוח שקעו סדימנטים

פלגיים )תצ .יפו( בתוספת קלסטים ,כשהם מתקדמים מזרחה וחורדים דןר התעלות לשקיעם
הטקטוניים )המשן תצ .בירה ותצורת סדום(.
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 mרנה הגילואןגית הרשיאלית

הכנס הוסנתי,

1992

דלדול ב  3C-ר בסביבות השקעה סטרומטוליטיות  -עדות לקיימי של
אפקט

? BAERTSCIU

לזר ב .ארז י.

המעבדה לביולוניה ימית ,אילת והמכוז למדעי כדור האיץ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
בעבודה זו נחקרה מערכת הקרבונט וההרכב האיזוטופי של פחמן איאורגגי מומס בתמלחות ימיות

מאזורים של משטחי אצות .המחקר נערן בבריכות האידוי של חברת המלח באילת ,שכ 50%-
משטחן מכוסה במשטחי אצות מפותחיט .משטחי אצות אלו הינם מקביליט רצנטיים

לסטרומטוליטיט ארכאיים ,מכאן ,שלחקירת ההשפעה של הפעילות הפוטוסינטתית שלהן על
מרעכת הקרבונט בתמלחת ,השלכות חשובות להבנת מחזור הפחמן בעבר הגיאולוגי.

היחס בין האלקליניות הכוללת

) (AT

ותכולת הפחמן האיאורגני

)(Gr

שה Cy-בתמיסה מדולדל בנ 50%-יחסית לשווי-משקל עם e 02

בתמלחת ,מצביע על כד

אטמוספירי .חוסר זה

בCy -

החוסר בCy-

מלווה

היונ תוצאה של הפעילות הפוטוסינטתית האינטנסיבית במשטחי האצות.

גט בדלדול קיצוני באיזוטופ 3e

ן וזאת בניגוד לתוצאה הצפוייה ,שהפוטוסינטיזה תגרוט להעשרת

התמיסה ב  3C-ן .תופעה זו אנו מייחסים לאפקט שנתגלה בשנות החמישיט ע"י

Baertschi

Baertschi

מסביר באופן

בניסוייט איזוטופייט

של ספיחת e 02

לתמיסות בסיסיות .אפקט

פשוט ערכי  13eשליליים שנמדדו בסלעים קרבונטיים מחתכיט אוופורייטים ובגיריט
סטחמטוליטייט בני  3.5ביליון שנה .ערכים כאלה הוסברו עד כה בהספקת כמויות גדולות של
מים מתוקים לאגן ההשקעה ובתהליכי מטורציה מאוחרים של החומר האורגני בסלעיט.
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כהנס

חהרבה הגאיולוגית הירשאלית

השתני1992 ,

פיתוח מערכת אוטונומית לזיהוי מקורות סייסמייפ במדינת ישראל בסיוע
בינה מלאכותית
ליאןברד נ.ך ,מזרחי ד, 2.רביבןביץ ב, 3 .רייך

י.
.2
.3

ב3.

אנף הרישןי ,הןעדה לאברניה אטןמית ,תל-אביב

המחלקה למתמטיקה ,אןביבסריטת תל אביב ,רמת אביב
אנף סייסמןלןניה ,המבןן למחקרי בפט ןגיאןפיסיקה ,חןלןן

היכולת להפירד בין ארועים סייסמיים המתקבלים ממקורות שונים )כוגן רעידות אדמה ,פיצוצי

מחצבה ורעשים תעשייתיים למיניהם( נובעת מכך שלכל מקור יש חתימת אות אופיינית.

הסייסמולוג מנצל מאפיין זה לשם זיהוי והגדרת המקורות השונים מאותות שניקלסים במערכת
של סייסמוגרפיים .תהליך הזיהוי מתבצע בשלבים הבאים:

י  .לימוד והגרדת המקורות הסייסמיים המוכרים על סמך דפיסים המאפיינים כל מקיר ימקור.
 . 2השוואת אותות חדשים לאותם דפוסים מוכרים האגורים בזיכרוו האנושי ,וקביעת מידת
שייכותם למקור מסויים.
תהליך זה הופך עם השנים )עקב הניסיון שנצבר( לתת הכרתי.

שיסת הזיהוי המוצעת ,באמצעות בינה מלאכותית ,מחקה למעשה ,את התהליך האונשי לזיהוי
המקורות הסייסמיים ,כפי שמתואר לעיל .השיסה מיושמת בשתי רמות :ברמת התחנה הבודדת

ורבמה של מערך סייסמוגרפי )אינסגרציה של מספר תחנות בודחת באזור נתון(.
בשלב הראשון ,בכל תחנה סייסמוגרפית בנפרד ,מתבצע התהליך הבא של זיהוי מרקם

מבוסס על אלגוריתם שפותח על ידי דר' מנפרד יוסוויג

) (Pattern recognition
) (Manfred Joswigמאוניברסיסת בוכום בגרמניה:
י  .בחירה של ארועים סייסמיים שמייצגים בצורה הסובה

ביותר דפוסים של מקורות סייסמיים

ספציפיים ) (. Master Events
.2

אגירה של ארועים אלה בזיכרון של המחשב כתמונה

) (Image

תלת מימדית במרחב

הארנגיה ,הזמן והתדר )סורנגרמה(.

.3

עיבוד האות החדש שמתקבל לסונוגרמה ,ובחינת מידת התאמתו לכל אחת מהסוונגרמות

הנבחרות ) (. Master Events
.4

קביעה סופית של מקור הארוע תוך ציון רמת התאמתו.

בשלב השני מתבצעת אינסגרציה של תוצאות הזיהוי כפי שהתקבלו בכל תחנה בנפר.ד שלב זה
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הכנס שהתני,

1992

מובצע על ידי מערכת חוקימ יחודית שעורכת שקלול כללי ןמחקה למעשהאת דרי החשיבה
האינסרגסיבית ןשיקןל הדעת שמפעיל הסייסמןלןג לשמ הגרדת מקןר הארןע.

עבןדה זן מציגה את התןצאןת כפי שהתקבלן מהמערכת האןסןנןמית בהשןןאה לקביעתן של
סייסמןלןג מןמחה .התןצאות מבןססות על ארןעיס מקןמיימ אשר נקלסן במספר תחנןת

סייסמןוגפיןת באזןר הגליל.
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כהנס תנשהי99 ,גי

סיבןנים סייסמיים ביוטראל -

פליאןסייסמיןת ןהוטערת הרעידה האןפינית

ליאךנרד גי ,שטייבנרנ ד מ ,2.רבינךביץ

ך•
•2
.3

נ3.

אנף הירשךי ,הךעדה לאנרניה אטךמית ,תל-אביב

המחלקה לסטטיסטיקה ,אךניברסיטת תל אביב ,ימת אביב
אנף סייסמךלךניה ,המבךן למחקרי נפט ךניאךפיסיקה ,חךלןר

שוורץ וקוופשמיס

) ( 1984

הציוג את השערת הרעידה האופינית .על פי השערה זו ,רעידות אדמה

חזקות מתרחשות בשכיחית בגוהה מזו המנובאת במשוואת וגסבנרג -ריכטר .הם הגיעו להשרעה
זו ,כאשר עדויות פליאוסייסמיות בדבר זמני מחזור ממוצעים של רעידות אדמה חזקות במערב
ארה"ב ,לא התאימו לניבריים של שכיחרת הופעתו מתוך משוואת גוסנברגך-יכטר ,מותאמת

לנתונים מכשירניים עדכנים

באזור.

בעברדה זו ,נדון בהשערת הרעידה האופיינית ,בהתייחס לסיכונים הסייסמיים המושירם ע"י בקע

הירדן .אנר משררים את תוצאות הערכת הסיכונים המתקבלת בשיסה הקובננציונלית ,לזו

המתקבלת תוך שימוש בהשערת הרעידה הארפינית .השוראה זו ,מספקת בסיס נאות להערכת
חשיבותם הפוטנציאלית של הנתונים הפאליארסייסמיים לגבי הערכת הסיכונים הסייסמיים.

99

זmרנה הגלואייגתי הארשילית

כהנס

תנשהי1992 .

זיהוי מקורות כלי הבזלת ממערת אל-ואד בכרמל באמצעית
קביעת ניל בשיטת אשלנן-ארנון

r

לגנ ב.ך  ,וינשטי -עברוז מ, 2.אילני ש• ך  ,שטייניץ ג.ך י רלאל כ.ך

,.
•2

המבון הניאולוני ,ירושלםי

המכןו לארכיאולוניה ע  nש זינמן ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה

כלי שחיקה עשויים בזלת מהתקופה הנטופית הקדומה -כ) 2,OOOך שנים לפני זמנונ( נמצאו
החדשות במערת אל rאד בנחל מערות שבכרמל,

סלעים וולקניים מגיל קנימן עד סנון מצייים בהר הכרמל בעיקר כטופים וכן במעט שפכים
בזלתיים .נדגמי וגשים רטיים של בזלת בקיטר עד  0.5מ' מארבעה ארתים המצויים במרחק פחית
מ-םך ק"מ ממרעת אל  rאד ,משפיה בדרים יעד עיפר בצפין .גילי אשלגן-ארוגן של בזלית אלה

נעים:בין  87ל 92-מיליין שנה וותאמים את מיקימם הסטרטיגרפי )קונמן מאוחר עד טחון(.
ארבעה שברי כלי בזלתי ממערת אל-יאד ותארכי בשיטת אשלגן-ארגין על מנת לקובע האם

הנטיפים של אל  rאד השתמשי בנזלת מקימית .התיצאית הן:
אבן טחינה שטיחה

דיגמא מס' ך -
חגמא מס'  - 2עלי
חגמא מס'  - 3עלי
חגמא מס'  - 4עלי

  1.8י  2.5מילייןשנה 1.2 -מיליין שנה

  <0.25מיליין שנה (0.7 ) , 1.4 -מיליין שנה

הותצאית מצביעית על:
מקור חימר הגלם ממונ יצח את כלי הבזלת אינונ אזיר הר הכרמל.

ך.
 .2הארתים הקריבים בייתר בהם מצייית בזלית כה צעירית הם צפיןמ-זרח הגליל )דיגמא מס' ך(
יעמק הירדן )גשר בונת יעקב ,ירמיך( ימזרחה לי )צפין רמת הוגלן חירן יסיריה( )דיגמאות 2 , 3

ו (. 4-

.3

אם בדיקית גיל ונספית יאמתי את ההבדלים בגילים שנתקבלי ,ניתן יהיה להניח שמדיבר
במספר מקירות לחימר הבזלתי.

.4

למרית העיבדה שהנטופים של מערת אל-יאד ניצלי תחמוצת ברזל המצייית בכרמל להפקת
אבקה איכרה ,ימכאן שהכירי היטב את סביבתם הקריבה ,לא יצרי כלי שחיקה מבזלת מחומר
גלם מקימי יהעידפי ליבא כלים אלה מרחיק.

המחרק הונכחי מצביע על הפיטנציאל הגלים בבדיקות גיל בשיטת אשלגן-ארגין לאיתיר מקורית
'11'\1

.a.U·\I

'I,ןW 2 ~1iWfI
=:

~~ויז~~~וi1'ImI!IfI

~נ "iזנתן~~pם~ם שבי1ו~נון~~lfל"יוצףתיןm

ד;תר עשויות להבגיר את

אפשרוירת האבחרז רהאמינות של התוצארת.

לרוו ,',י ארגנב/ינגר פ ,2.ריד
ך.
.2
.3

א3.

מחלקה לגיאןגרפיה ,אןבנרסיטת בו נורייו נגנב ,באי שבע
מחלקה לניאוגרפיה ,פייי אןבנרסיטת נרלין
מחלקה לניאןנרפיה ,כיוקבק קדלנ' ,אןניברסיטת לדנדיו

לח

~גן

עד כה נמדדה תנועה וטפיקה של גרופת כל כמה דקות אר לפרקים אררכיס יותר.

התקבלו תוצאות ממדידרת ברפקי זמן של  10-15שניות .טדרה אחת מקורה במדלדות ""וj

גגל

המכשור הוקם בתשתית האפיק של .w

3c

חשמלי המזהה תנועה של גרפים מגנטילם.

Creek. Montana .
הצפןני,

סדרה שנייה מקורה במדידה רציפה של ספיקת גריפת בנחנ\

מערכת זו דוגמת באין מפריע את הסחף הנע בתשתית האפיק בכל א"

שר '-""!),של  15שניות הנו ממרצע של  3קרזאןת אחת ל  5-שניות.
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חהרבה גהלואייגתי הירשאלית

הכנס הוטתני,

1992

גילי  Ar-Arשל הנזלות במכתש רמון
לנג .,ב שטייניץ ג.

_

המכןן הגיאןלןגי ,ירןשלים

הבזלות הא לקליניות מייצגות את הארוע המגמתי האחרוו בקרתיקוו התחתוו במכתש רמוו.
המחקר המפורט בשיטת  K-Arשל גיל בזלות אלה )מעל  50מדידית( הניב פיזור רחב של תוצאות:

 55עד  124מליוו שנה .שיקולים סטרטיגרפיים ופליאומגנטיים מגבילים את גיל הוולקניזם לעתיק

מ 115 -מליוו שנה .על מנת לקבוע את גיל הבזלות בדיוק נבוה נעשה שימוש בשיטת •Ar-Ar
הדונמאות שנימדדו מקורו בקרני רמוו והר ערוד שבמערב במכתש ,אזור של התפתחות מכסימלית

של הבזלות.

רצף הבזלות בקרני רמוו תוארך בשיטת  K-Arבין  99ל 119 -מליוו שנה .שלוש דוגמאות מבסיס,
אמצע וננ החתך נמדדו נשיטת  . Ar-Arדוגמא נוספת נלקחה מנסיס החתך הבזלתי של הר רעו.ד
דונמא זו חשונה משום שבאתר זה בממדה קוטביות פליאומננטית הרפכה.

התוצאות האנליטיות הו:

Age
)(ma

116.916.4
119.O:t2.9
118.O:t5.9

Plateau age
Steps
39Ar

)(%
78.4
86.5
82.5

8
7
10

Plateau not defined
119.811.4

68.0

7

Initial
40Ar/36Ar
84.2117.10
297.510.87
293.012.60
290.311.18
304.511.39

Isochron age
Age

Sample

)(ma

121.21 8.7
120.819.7
118.5110.2
119.3115.1
120.114.6

18/2
18/1
16/2
16/1
12

Neg
Neg
Neg
Neg
Neg

גיל פלטו ממוצע של נזלות קרני רמוו הוא  118.4 1 1.3מליוו שנה.
ניל פלטו של הנזלת נהר ערוד הוא  116.21 1.1מליון שנה.
התוצאות משני האתרים חןפפים ומצביעים על האפשרות שהארוע הוולקני כולו היה קצר

-

סביב

 1מליוו שנה .התיצאות מתאימות למיקום הסטרטיגרפי של הנזלות ולנתונים הפליאומננטיים.
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חהרבה הגיראלוגית הישראלית

כהנס

השmי1992 .

שינוייס עתיים קצרים בספיקת גריפת של חלןקים וחול
לחו '.י  ,ארננציגנר פ ,2.ירד א3.

.1
.2
.3

מחלקה לניאןנרפיה ,אובנרסיטת בן נוריוו בגנב ,באר שבע
מחלקה לניאונרפיה ,פריי אובנרסיטת ברליו

מחלקה לניאוגרפיה ב,ירקבק קולנ' ,אוניברסיטת לונדרן

עד כה נמדדה תניעה וספיקה של גריפת כל כמה דקות או לפרקיס ארוכים יותר.

לראשונה

התקבלו תוצאות ממדידית ברפקי זמן של  10-15שניות .סדרה אחת מקררה במידדית עIIי מעגל
חשמלי המזהה תנועה של גרפים מננטיים.

סדרה שנייה מקררה במידדה רצלפה של ספיקת גרופת בנחל יתיר שבנבג

Creek. Montana .
הצפוני.

המכשור הרקם בתשתית האפיק של

Squaw

מעוכת זי דיגמת באיו מפריע את הסחף הנע בתשתית האפיק בכל איריע.

כל נותן

בהפרש של  15שניות הונ ממוצע של  3קריאות אחת ל 5-שנירת.

בחינה ראשונית של הנתונים מהעונה הראשונה מצביעה על קיומה של תנועה מוגברת

)(bedload bursts

פי  2-5מהערן הממוצע .כפל שהבתטא בתחנה התחתונה

בSquaw -

באופו דומה נמדדו ספיקות שיא

 Creekבאררע  6.6.91בין השערת . 00:07:00-1 :00:00
לפרקי זמן של  15-30שנירת בנחל יתיר באררע  .8.2.91ספיקות אלה בגוהות פי  2מהמקסימרם
שהיה ידרע עד כה .השינרי העיתי בשני הנחלים אינונ זהה .המקסימה בקצב תונעת החלקיקים

בולטים

מעל ערן ממוצע יציב

בSquaw Creek-

הרי שבנחל יתיר המקסימה משתנים

לחילופים עם מינימה.
נראה לנר כי ילתכנו כמה מכניזמים להסבך השינויים הניכרים בתנועת הגרופת .שחרורם של

חלקיקים ממבני תשתית

יציבים ) material clusters

אתרי המחקר בעונה הונכחית.
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 (bedהינה הסבר סביר הבנדק בשני

חהרבה הגיואליגתי הירשאלית

הכנס

השנתי1992 ,

העובת תוומי הזיחן בכנות ומעקב אחו מידת .המיח·זןו הביולוני של
הפוספאט בכנרת בעזות איזוטןפים יציבים של חמצו

מוקל '.ר ,קולורבי '.י  ,לוז '.ב ,נישוי

,.
.2

ע2.

המחלקה לגיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
המעברה לחקר הבנרת ,טבחה

מזה מספר שנימ מהווימ תורמי הזרחן בכנרת ומידת מיחזורו אתגר לחוקרי האגמ ,הן מבחינה

מדעית והן מטעמימ של 'שמירה על איכות המימ .הזרחן האנ-אירגני המומס במי הבנרת ביון

 P0 4 -3משמש בנוטריאנט עיקרי להתפתחות האצות בבנרת ובבל הנראה הוא ה"גורמ המבגיל"
לקצב הייצור רהאשוני בבנרת .אי לבך הוצע לעקוב אחר מחזור הזרחן ולברר את מקורותיו בזערת

 8 180של יון הפוספאט ) P04 -3להלן  (, 8 180pמדידת ריכוזי זרחן בללי )  P(totalוזרחן ספוח
) . P(ad
נדגמו סדימנטימ במספר תחנות

בתאריכימ  8/11/90ו 18/12/90
"" Box Correrהסדימנטימ הופרדן לפרוסות
של הסדימנט  .חומר מרחף נדגמ
למשך  24שעות .בשתי תחנות

של 2-3 c.m.
אריק )(AR

ובסך הבל

ע"י

בבנרת ) (A, G, J
נדגמו  8 c.m.העליו נימ

בגשר

בעזרת מלכודת סדימנטימ אשר הוצבה

) (A, J

הוצבו מלכודות סדימנטימ קבועות אשר נדגמות אחת

לחודש .כל הדוגמאות הוקפאו מיד עמ הדגימה ע"מ למונע פעילות בקטריאלית או ביולוגית בלשהי

אשר עלולה לגרומ לפרקציונציה איזוטופית .מכל הדוגמאות התבצע מיצוי פוספאט סלקטיבי
במספר שלבימ .ריבוז הפוספאט נמדד בספקרופוטומטר .תמיסות המיצוי הועברו בפרוצדורה

כימית לקבלת

BiP04

נקי המועבר לקו פלואורינציה .ה

C 02

שמתקבל מהתהליך הועבר למס

ספקטרומטר למדידת .8 18 0
הפרקציה השלטת בכניסת הירדן היא חול

)11

 >( 63אך היא נעלמת לאחר תחנה  .Jבלומר

שהבנרת "רואה" בעיקר את וגדלי הגרגר הקטנימ יותר .ריבוזי זרחן אנאורגני בללי בגוהימ יותר

כבל שגודל הגרגר קטן יותר ונמובימ יותר ככל שמתרחקימ משפך הירדן 8 180p .של סדימנטימ
בברנת בבד יותר בבל שגודל הגרגר קטן יותר ומירב השיוני האיזוטופי מתרחש קרוב לשפך הירדן

אשר יתבן והיא מעידה על

)ראה איור (.ך בתחנה , Aקרוב למרכז האגמ ,יש ירידה קלה ) (2%0
שיחרור ) (Desorptionשל זרחן ספוח כבד בחלק העמוק של האגמ .השערה זו מחוזקת ע"י
העובדה שבעונת השיכוב קיימ בהיפולימניון )החלק העמוק(  pHנמוך יחסית בשל חימצון חומר
אורגני במערבת סגורה ועליית לחץ ה  C 02המומס .
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,הכנס שהתני

 כפונקציה של המוחק מהיויו8 180p ותצאית איזיטיפיית של

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

הכנס השm

י.

1992

ניקלאציה של בועית מים בהתכית ייוליטיות
נבון ע, .הורביץ ש.

המכון למעדי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
נוקלאציה של ביעות היא השלב הראשון בתהליך ההתפתחות של וולקניזם הרסני .עד היום ,רק
מחקרים נסיוניים בודדים בחנו את התהליך ואת הגורמים המבקרים אותו בהתכות סבעיות ותחת

תנאים דימים לאלו של המערכת הטבעית .רב המאמץ הושקע בפיתוח מודלים תאורסים של
התהליך·
אנו מדווחים על תוצאות ראשוניות ממחקר נסיוני בו בדקנו את הונקלאציה של בועות בהתכות

ריוליטיות בתנאי לחץ וטמפרטורה נבוהים.דוגמאות של ריוליט טבעי מ

• Glass Butte

 Oregonהורוו במים ב  8000 C. 150MPaבמשך שבוע .בתום השבוע ,הלחץ הירד במהירות

ב ,50 ,30 ,5

או

. 100 MPa

הדוגמאות הושארו בלחץ החדש יהנמוך יותר למשך
ב

ואז קוררו במהירות )מטפר שניות( לטמפרטורת החדר.

150 MPa

' -240

דקית

,הדוגמאות ממיסות

כ

מים )משקלית( .עם הורדת הלחץ מופרש חלק מן המים וייצר בועות .גודל הבועות שונצרו

5.2%
,m300 -2

צפיפותן המספרית בין

2x1 Oe3-2x 1 Oe7

בצר שהיו בדוגמא המקורית לא הומסו ,ב.נתך.

בועות לסמ"ק .במספר נסיונות ,מינרלי

במקרים אלו מינרלי הבצר שמשו כמרכזים

לנוקלאציה הטרוגנית .בששה נסויים ,לא נצפה כל גביש והבועות נוצח בונקלאציה הומוגנית.
תוצאות ששת הניסויים הושוו לצפי של שני מודלים של נוקלאציה הומוגנית

(.1989; Sparks . 1978

Toramaru ).

המודלים מראים רגישות רבה של קצבי הנוקלאציה המחושבים

לשינויים קטנים בלחץ ,בטמפרטורה ובמתח הפנים של ההתכה.
יביאו לשינוי קצב הנוקלאציה בסדרי נודל רבים.

שינויים קטנים בגדלים אלן

הניסויים נערכו בטמפרטירה קבועה וכך ניתן,

בידיעת הפרשי הלחצים ,להנביל את הערכים המחושבים של מתח הפנימ.
נצפתה בשלושה ניסויים בהם הופחת הלחץ בשיעור

בלב.ד

,30 MPa

נוקלאציה הומוגנית

וכפי הנראה גם באחד

מהניסויים בהם הופחת הלחץ בשיעור 5 MPa
הומוגנית נם בהפחתת לחץ של  , 5 MPaמחייב המודל מתח פנים נמוך מ ).0.006Njm 1
נוקלאציה בהפחתת לחץ של  30 MPaמחייבת מתח פנים מקסימלי של  .0.026N/mערכים
אלו נמוכים בהרבה מהערכים שנמדדו ע"י  ( 1973) Murase and McBirneyבהתכה
ריוליטית יבשה )  (. 0.25 N/mבהתכות ממוימות נצפו ערכי מתח פנים נמוכים יותר ,אולם
הערכים שקבלנו נמוכים גם בהשואה למתחי הפנים שמדדו ( 1973) Epelbaum et al.
בהתכה גרניסית עם  5.7%מים ב (. 0.006N/m) 9500 C
 ( 1978) Sparksציין כי במודל שהציע יש להציב ערכים נמוכים של מתח פנים כדי לקבל
תאור נאות של וזיקולציה של התכה העולה בהר געש.
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אם אכן הבועות נוצרו בנוקלאציה

התוצאות הנסיוניות שקבלונ מציעות

חהרבה הגיואלןגית הישארלית

הכנס

שהתני1992 ,

שהמצב הוא אבן בזה :או שמתח הפנימ הוא אבן נמיר אי שיש לשנית את המידל .מבל מקים
התוצאות מראות בי ונקלאציה של בועות מתרחשת בבר בערבימ נמובימ של רויון יתר.

מאחר

וקצב הונקלאציה עולה במהירות עמ העליה ברויון היתר ,הרי שבמאגמה עשירת מימ העולה
בצירונ הזנה תושלמ הנוקלאציה זמן קצר לאחר שהמאגמה תחצה את לחץ החיון המתאימ לה.
בניסויימ בהמ היתה הנוקלאציה הטרוגנית נוצר מספר גדול הרבה ייתר של בועות בהשוואה

לניסויימ בהמ היתה נוק לא ציה הומוגנית

}lOe5-2xlOe7

לועמת

2xlOe3-5xlOe4

בהתאמה( .אינונ מודעימ לכל מחקר קודמ המתיחס לחלקה של ניקלאציה הטחגנית במערבות
מאגמת יות טבעיות .בכוונתנו להמשיך ולחקוך נושא זה.
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חהרבה הגיאיליגית הירשאלית

הכנס

השנתי1992 ,

תרכובות אורגניות בעין אשלג ,הר סדום
ניסננאום א,י קאוואמורה

ק2,

ר

מבון ויצמן למעד ,רחונות

2

האוניברסיטה המטרופוליטנית של טוקיו ,יפן

סביב מחדר המלח של הר סדומ מצויימ גופי מימ היפרסליניימ בעלי הרכב כימי מיוחד במיונ ,רגפי
מימ אלה ידועימ מתת הקרקע )קדוח סדומ  ( 1בדרומ ונביעות עין אשלג ועין שידימ בצפון מזרח,

מימ אלה הינמ בעלי מליחות משתנה הנעה בין  390ל  440-גרמ לליסר .בהשוואה לימ המלח המ
עניימ בנתרן ,סולפס וברומ אך עשירימ יותר באשלגן וסידן ,כן עשירימ מימ אלה במנגו ,ברזל

ואמוניה .לפי ססרינסקי ) ( 1976
הגאוהידדוכימיה של בקע ימ המלח.

הגאוכימיה של מימ אלה אינה ניתנת להסבר במסגרת

הנביעה של עין אשלג מאופיינת ע"י משקעי מלחימ ,הצבועימ אדומ ע"י תחמוצות ברזל ,ובעיקר
ע"י ריח )לא נעימ( חזק ביותר .אנליזה מפורסת של המרכיבימ האורגניימ בתמלחת הראתה על
תכולה גבוהה מאוד של חומר אורגני

מומס )

סס 7מ"ג לליסר( אשר  70%ממנו הן חומצות אורגניות

חד ודו-בסיסיות בעלי משקל מולקולרי נמוך ,בין

Cl

ל-

es

.

כמויות הפחמימנימ והחומצות

השומניות הגבוהות נמוכות מאו.ד הריח האופייני לנביעה זו נובע כנראה מהרכוזימ הגבוהימ של
חומצות ולרית ,איזו-ולרית ובוסירית.

המצאות כמויות גדולות של חומרימ אורגניימ ,מהסיפוס של עין אשלג ,אינה ידועה ממי שסח ,אך
ידועה מתמלחות הקשורות בנפס  .מוצע לכן כי החומצות האורגניות בעין אשלג מקורן בדיאגנזה
של חומר אורגני בתת הקרקע ,בשלב שסרמ יצירה מסיבית של נפס ,סלעי המקור עשויימ להיות
פצלי השמן הסנוניימ או שכבות עשירות בחומר אורגני מגיל פליוקן (ן) שנמצאו לאחחנה
בקדוחימ בהר סדומ ,י) חרש ,ידיעה אישית( ,החומצות האורגניות נוצרו ,לפי היפותזה זו ,בו

זמנית עמ אספלס ,בסמפרסורות נמוכות יחסית של פחות מ -סcס  ,9ונדדו כלפי מעלה כתוצאה
מההלוקינסיקה של הר סדומ ,בתהליך הנדידה חלו מספר שיוניימ בהרכב הכימי של התוצרימ
הדיאגנסיימ ,ראשית ,חלה הפרדה בין האספלס ,ואולי פחמימנימ אחרימ ,שמסיסותמ בתמלחות

נמוכה ביותר ובין התמיסות המימיות ,שנית ,כתוצאה מירידה בסמפרסורה שקעו מלחימ של
החומצות האורגניות ובעיקר של החומצות הדו-בסיסיות ,ובפרס אוקסלס הסידן ,אשר מוצאימ

אותו היומ במשקעימ שליד הנביעה .לכן ,מימ אלה אינמ קשורימ במרעכת ההידדולוגית של הרי
יהודה

-

ימ המלח .מאידך ,נוכחות חומרימ אלו במי מעיינות או בקידוחימ שסוחימ עשויה לשמש

כסמן להיווצרות ,או תחילת היווצרות ,פחמימנימ בתת הקרקע.
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זהום אקוויפר החוף מאתרי סילוק פסולת
נסיס א.

האנף לספולת מוצקה ,המשיד לאיבות הסביבה

במרחב שבין חדרה לאשקלון קיימים כ  20-אתרי סילוק פסולת )אס"פ( גדולים בהם נקברת אשפה
ביתית ,רובם בלתי מוסדרים סביבתית .בונסף לכן קיים מספר רב של אתרים בלתי מורכים

המצויים ב"חצר האחורית" של ישובים רבים .כמות האשפה דב,יתית שמסולקת ונקרבת באתרים
אלה מגיעה לכ  4600-טון/יממה .עיקר הכמות ,כ  2500-טון/יממה ,נקברת באזור וגש דן.
באס"פים נוצרים תשטיפים הן כתוצאה מסחיטת האשפה ,והן מחילחול גשם ונגר עילי רדן גוף
האשפה .תשטיפים אלה מכילים מגוון רב של מומסים בשל השיונת הרבה בתוכלת הפסילת
הביתית .עיקר סכנת הזהים נובע מנוכחית מתכות כבדות ותרכיבות אירגניות שינות .ירוכזים

נמוכים של מרכיבים אלה במי התהים עלולים לפסול את המים לשתיה ולהשקיה.

מדיניות המשרד לאיכית הסביבה הינה סגירת האתרים הרבים ופתיחת שני אתירם מרכזיים
בהתאם לתוכנית המתאר הארצית לאתרי סיליק פסולת )תמ"א

- ( 16

האחד באזור בית וגבריו

יהשני ברמות מנשה.

בשנים האחרונית גדל מאוד מספר הדיווחים בספרות העולמית על מקרים של זהום מי תהום
בקרבת אס"פים .בארץ עד כה נעשו עבודות ספורות בלבד החוקרות את זהים מי התהום

מאס"פים .בחלקן נמצאי ממצאים ברורים של זהום מי התהים .בעבודית אלי בנדקי ינמצאי בעיקר

ירכוזים בגוהים של כליריה חנקן כללי ,דטרגנטים יבליעת UV

בגוהה .למחת שממצאים אלה

אופינים לזהום מי התהום מאתרי סילוק פסילת יש לבצע בדיקות ונספית באיפן סדיר ,כוגן
ונכחית מתכית כבדות יתרכיבית אירגניות במי

התהום.
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השינדיים בבימיה של נדטריאנטים ננהר היידו בעשרים וחוכש השניס
האחרדנדת

נשרי ע.

המעבדה לחקר הבנרת ע"ש ינאל אלון ,החברה לחקר יוכים ואנמים לישראל בע"וכ

בין  1967ל 98s -ך התחיללי שינייים משמעיתיים בטעינת הונרטיאנטים של מי הירדן )גשר חורי,
גשר אירק( .לכד היתה השפעה גדילה על תהליכים כימיים יבייליגיים בכנרת.
השנוי הבולט ביותר שהתחילל בירדן היא ירידה הדרגתית בטעינת החימר האירגני ,כפי שהיא
מובסאת ע"י ריכוז חנקן אורגני )ציור

מס' (. 1

ירידה זו החלה למעשה באמצע שנות השביעם

והסתיימה במחצית השניה של שנות השמונים.

ניתן להבחין בירידה זי בסוענת הן בנחלים

הראשיים המזינים את הנהר )דן ,בניאס ושניר( יהן בטעינת שמתויספת לנהר לאחר אחוד

הנחלים )אזור החולה ,דרומה מגשר יוסף( .בתקופה שבין  1980ל 1988-עלה גם  pH -מי הירדן
באופן בולט )ציור

מס' (. 2

עליה כזו ב pH-ניתן להסביר או בפוסוסינתיזה מואצת או בנשימה

מופחתת .מסיבות שרנרת אני סבורים שעליה זר בpH -

ונבעת מהקסנה בנשימה )רספירציה(

שמצלדה ונבעת מההקטנה בטעונת החרמר האררגני בנהר.

כפי הנראה שהתרצאה הממשמעותית

בייתר )מבחינת איכות המים באגם הכנרת( מעליה זו ב-
הירזן )צירר

מס' (. 3

pH

היא העליה ברכוז הזרחן המימס במי

אפשרית כזו תתכן במידה וריכיז הזרחן המימס במי הנהר מבוקר ע"י שיררי

משקל עם זרחן ספוח להידררכסיידם של ברזל .העלאת ה pH -משמעותה העלאת ירכוז יון
ההידרוכסיד שמתחרה ביין ה-

P04

על אתרי ספיחה שמצריים בהידרוכסידים של הברזל,

רכתוצאה מכד שחריר מיגבר של אורותפיספט למי הירדן .אנר סוברים שלעליה בסוענת הזרחן
המימס בירדן השפעה רבה על כמות הזרחן הזמין לאצית במי הכנרת בעשיר של שנית השמרנים.

ונשא זה נידין בהרחבה במאמר ארח ). (Nishri .. A. in prep
בונסף לשיוניים אלה היבחני גם עליית ברכוזי הניטרט יהאמיניום במי הירדן )צייר מס'  (4בעשיר
הארחין .אין עליה מקבילה ברכרזי הניטרט במי נחל הדן שמהייה אחד ממקררית המים העירקיים

לירדן .הניטרט והאמיניים במי הירדן הם תיצרי פיררק של חרמר

אררגני.

הערבדה שריכרזם עלה

במי אזיר החולה מרמזת אילי על אפקט שונבע מהשהיה אריכה ייתר של חרמר ארוגני במערכת.

לסיכים ,ירידת הטעינת האררגנית יעליית  pHמי הירדן הרבחני הן בנחלים הראשיים רהן במי נהר
ירדן )גשר אריק יגשר חורי( .אינני יידעים מהי הסיבה לירידה טעונת החומר האירגני בנחלים,

יתכן ויש לכד זיקה לחקלאית באזיר אגן ההיקוות .לירידה זי בטעונת ,השפעה עקיפה על רכיז
הזרחן יהחנקן המומס בירדן רלכן גם על הכנרת.
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פטרוגרפיה בשיטת לומינסנציה קת.ודית

-

השנתי1992 ,

בדיקות ראשוניות בבורברים

של חוף הגליל המערבי
סיון י .,

גבירצמן ג.

המכון הגיאולוגי ,ירושליס

(CL) Cathodoluminescence

הנה שיסה המבוססת על הקרנת שקפים פסרוגרפיים

באלומת אלקרטינים וקליסת האור הרנאה המוחזר .צבע האיר המיחזר יעיצמתי מישפעים מהאופי

הקריססלוגרפי של המינרלים השונים ,מהרכבם הכימי ומאי-ניקיוונת בסריג .בשיסה זו קל
להבחין בין קלציס ידולומיס ,ניתן לזהות

מאפייני מארג בקרבונסים שעברו רקריססליזציה,

תופעות ניאומירפיות ודורות צמנסציה .מחקרים בדיאגנזה נעזרים בהפרדה העדינה לשם שיחזיר
שלבי גידול בבגיש .מינרלים קרבונסיים נותנים הארת

CL

חזקה ויציבה .קלציס נקי ונתן הארה

)דו ערכיים( משנים את הצבע מכחיל

כחולה .בצמנסים קלציסיים ,אי ניקיונות של  Mnו Fe
לגווני צהוב עד אדום ומשפיעים על עוצמת ההארה Mn .מבגיר ) (activatorו  Feמחליש
)  (quencherאת ההארה .קיים קשר ישיר בין היחס  Mn/Feרבין עיצמת ההארה .עד כה צפי
בקרינת

CL

בקרבונסים עתיקים וריכוזי המנגן יוחסו לדיאגנזה של מים מסאוריים .לאחרונה

תוארו גם הארות בקרבונסים רביעוניים ורצ נסיים .במחקר על הססרסיגרפיה של הרביעון בחרף

הגליל ,בנדקו בשיסה זו שקפים של

היחידות הליתולוגיות השונות )הבדיקה בוצעה במיכשרר

חדיש של המחלקה למדעי כדה"א באוניברסיסת

(. Meyers

Stony Brook

בהדרכתו של פרופ.

.W.J

מהבדיקות הראשוניות מתקבל כי ביחידות האיארליות של הכורכרים ,הגרגרים

הביוגניים של קלציס דל מגנזיום כמעס ולא מאירים .גם הצמנס הבין-גרגרי של קלציס דל
מגנזיום אינו מאיר .לעומת זאת ,גרגרי הקיירץ נותנים הארה כחולה ניכרת .בסלעי חוף רצנסיים
נמצאה הארה צהובה עד אדומה בעוצמה בינונית ,בעקר בקלציס מגנזי של אצות ,בארגוניס של

מיליולידים ובצמנס ארגוניסי שבין הגרגרים .כמו כן נמצא כי גם בסלעי חוף פוסיליים ,שעברו
החלפה ,ההארה של האצות והמיליולידים נשמרת במדה רבה .בעבודה הונכחית מסייעת שיסה זו
בהבחנה בין יחידות ימיות ואיאוליות וברדך זו מסייעת לאמת קורלציות ססרסיגרפיות.
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כהנס הוסנתי ,ג 99י

הבחנה בין בורבר ימי ןאיאולי :דוגמא מחוף הגליל
סוין '.ד ,בגיצרמן '.נ  ,שש

א2.

י .המכון הניאולוני ,ירושלים
 .2המחלקה לניאולוניה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
החתך הרביערני וההולוקני של חוף הגליל כולל אבני חול קלציטיות הידועות בשם כורכר .חלק
מהכורכרים הינם איאוליים וחלקם סלעי חוף ימיים .נמצאו קריטריונים פטרוגרפיים לאבחנה
ביניהם המבוססים על המינרלוגיה ,ניתוח שקפים ,גרנולומטריה וההרכב האיזוטופי של חמצן
ופחמן .אלו ,בונסף למאפיינים המקובלים כגון שיכוב צולב ומאובנים .סלעי החוף הרצנטיים
מורכבים מגרגרים גסים ,בעיקר ביוגניים ,המורכבים ברובם קלציט מגנזי וארגוניט ,כמעט ללא

קוורץ .כמות הצמנט מועטה וכוללת בעיקר ארנוניט עם מעט קלציט מגנזי .ההרכב האיזוטופי של

חמצן ופחמן בכלל הסלע הנו כבד ומעיד על מקור של מי ים ורעכי החמצן בצמנט אף מעידים על
מי ים מאודים .האיאולייניטים ההולוקניים מורכבים בעיקר משברי מארבנים ,עם ריכוז נמוך של

גרגרי קוורץ ,ובעלי רמת ליכוד נמוכה .גרגרי המאובנים הם בעלי נודל ממוצע נדול מזה של גרגרי
הקוורץ .שברי המאובנים מירכבים ברובם מארנוניט וקלציט עשיר מגנזיום ,ימיעיטם מקלציט דל

מננזירם.

ההרכב האיזרטרפי מעיד כי מינרלוניה זו היא תוצאת החלפה חלקית על ידי מים

מטאוריים .ניכרת תרספת קטנה של סילט רחרסית המעידה על תרספת חיצונית של אבק .סלעי
החוף הקדומים דומים בהרכבם הטכסטורלי ובנודל הנרגר שלהם לסלעי החוף הרצנטיים ,אך
שברי המאובנים מוחלפים בקלציט דל מננזיום .הצמנט הספארי מורכב נם הוא ממינרל זה.

הממצא האיזוטופי מעיד שהחלפה זו בוצעה על ידי מים מטאוריים .האיאולייניטים הקדומים
כוללים שברי מאובנים מוחלפים וגרנירי קוורץ בריכוז נבוה יחסית של

. 30-40%

בהבדל

מהאיאולייניטים ההולוקניים ,בסלעים אלה כל הקרבונט הינו קלציט דל מננזיום .התפלנות וגדלי

הנרנר היא בימודלית ,עם שכיח עיקרי בתחום החול הדק ,ושכיח משני ,שריכוזו מניע עד , 30%
בתחום הסילט והחרסית .גם כאן המקטע הדק מקורו מאבק חיצוני .ההרבכ האיזוטופי של החמצן

והפחמן ,בנרנרים רבצמנט ,מעיד על כך שמים מטאוריים שהחליפו את המרכיבים הביוקלסטיים,
הם גם אלו שהשקיעו את הצמנט .בדרך זו ניתן להבחין בין כורכרים יבשתיים וימיים ,הן
הפוסיליים והן ההולוקניים .הבחנה זו מסייעת לזיהוי מחזורים סדימנטריים ומאפשרת שיחזור

תנודות מפלסי

הים ברביעון.
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סייסמיטקטיניקה של תת הליח סיני
סלמוו ע.י ,הופשטטר א ,2.נרפונקל צ.נ רוו

ח2.

. ,האוניברסיטה העברית ,ירושלימ

 .2המכזר למחקיי נפט וניאופיסיקה ,חולוו
מחקר שיסתי של המכניזם של רעידות אדמה שארעו בארבעים השנים האחרינות מציג את

הסקסוניקה העכשווית של תת הלוח סיני .הפתרוו המכני מתבסס על קריאת כווו הפאזה
הראשונה של גלי  Pכפי שפורסם בבולסינים של ISSי ו ,1SC -וכו מרישומי הרשת הישראלית

.IPRG
במחקר הטכחי אותרו כל הארועים בעלי אפשרית סבירה לפתרוו מכניזם השבירה .אמיטת הפתרוו

היגדרה על סמך פרמסרים סססיססיים המחושבים בתוכנית עצמה ,ימתחת לסף מסיים הוכרז
הפתרוו כבלתי אמין .אולם ,עקב מיעוס האריעים החזקים באזוריט יזמו המחזיר הגחל ביניהם,
חשיבותו של כל ארוע הינה רבה ביותר .לפיכ,ך במקרים בגוליים אומץ פתחן מסויים באם הוא
תאם את הסקסוניקה המוכדת של האזור.

התקבלן כ 40 -פתרונות של ארועלם מסרד נידל  . ML>4.5רובם מרוכזים לאוןו גבולית תת הלוח
ובמיוחד בקשת הקפריסאית ולאורך סרנספורם ים המלח ,ומיעיטם במפרץ סיאץ והים התיכוו.

מפתיע לנלית שבחלק ניכר מהארועים הביטניים בעצמתם המכניזם איט משקף את סבעה של

תנועת הלוחית הידיעה באזיר המיק.ד כך למשל ניראת שבירה ונרמלית בים המלח )מציק
ההעתקים( ,רכיב לחיצה באזיר יריחו וחיפה ,ומנוין פתריטת באזור הצימת המשולשת המזרח

אנסילית .ההסבר נעוץ בכך שחלק זה של הפתרונות מבסא מעיית שיליים הנלווה לתהליכים
העקריים על הבגולית ,דבר הבא לבסוי גם בתמינה הססחקסורלית באותם המקומית .מאידך
הפתרונות של רעידות האדמה החזקות יותר )שדואו  , 1969למשל(י אלי המשחררות את עקר
המומנס הסייסמי ,צפויות לבסא ישירות את איפי התנועה היחסית ביו הליחית.
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הכנס השנתי.

1992

שינויים במרביב הסיליסיקלסטי של סלעי תצורת מנוחה
סנדלר ע.י  ,אלמוני-לבין א.י  ,שש א.

ך.
.2

2

המכון הניאולוני ,ירושלים

המחלקה לגיאןלוניה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים

אוכלוסית המינרלים החרסיתיים ותכונותיהם )מידת גיבוש ,הרכב כימי( עשויים ללמד על סביבות
הווצרותם ,הרבדתם ומקורותיהם .מינרלוגית החרסיות וההרכב המינרלוגי הכללי

בנדקו והושוו

בשתי ס  mת מדגמים מתצרות מנוחה )חלק תחתון( .סדרה אחת שנדגמה בצפון ירושלים מורבכת

מרצף של חילופי קרסונים בקרסונים חרסיתיים מגיל סנסון תיכון עד עליון .בסדרה שניה נדגמו
חווארים מגבול סנסון/קמפן בנגב ובגליל המערבי )כברי( וחואר מגיל קוניאק עליון/סנסון תחתון
בבקעת

הירדן.

ברצף החילופים מצפון ירושלים כמות השארית הבלתי מסיסה היא  5%בקירסון ודע  39%בקירסון

החרסיתי העליון .המקסע החרסיתי מורכב מסמקסיס מקאוליניס ועקבות של איליס .שתי מגמות
ניכרות במידנלוגית החרסיות עם העליה בחתך :הקאוליניס פוחת בתכולתו והסמקסיס הופך הטור
יותר )עם פחות שכבות ביניים איליסיות( .כן נצפתה מגמה של מחזוריות ביחס קאוליניס

לסמקסיס שהינו בגוה יותר בשכבות הקרסוניןת של חתך זה.
כמות השארית הבלתי .מסיסה בסדרת מדגמי החואר היא  25%בחואר כברי ועד כ  90%-במדגמי

חואידם מסוימים בנגב .המאסף החרסיתי בחוארים כולל בעיקר סמקסיס סהור ומעס קאוליניס
כשהיחס קאוליניס לסמקסיס בחואר כברי גבוה מאשר בחוארים בני איתו גיל מהנבג.
המאסף של סמקסיס יקאוליניס המאפיין את סלעי תצורת מונחה שונה מזה של חבורת יהודה

ולכן לא נגזר מהם ,הרכב המאסף מעיד על שינוי מאקלים צחיח למחצה עם שליסה של בלייה
פיזית בחבורת יהודה ,לאקלים סרופי יבש )עונתי( שבו נוצרים סמקסיסים וקאוליניסים בקרקעות
במקביל להרבדת הקרסונים בים בזמן תצורת מנוחה.

תפוצת היחס קאוליניס לסמקסיס אינה תואמת את הצפוי משנויים במפלס פני הים ,גם הממצא
הפליאונסולוגי בחווארים עצמם אינו מעיד על הרדדה בתקופה זו .נראה לכן ,שגלי הספקת

הסיליסיקלססים ,המקדימים את הארוע העיקרי בגבול סנסון/קמפן משקפים מחזורי אקלים עם
שיוניים בעונתיות ,עונתיות מודגשת גרמה לזרימה שטפונית יותר בנהרות ולהספקה גדולה יותר
של דסריטוס לים עם פחות קאוליניס,

המינרלוגיה האחידה על פני הארץ מצביעה על כך שהדסריסוס הגיע מהיבשה העיקרית ולא
מאיים מקומיים של ניצני הקמרים ,הקשר בין המחזורים האקלימיים לארוע )או ארועי( הרדדה
עדיין סעון חקירה,
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מפה גיאולוגית של ישראל בקנה מדה 1:200,000
סנה .,ע

ברטיב .,י

ריזנזפט מ.

המכון הגיאולןגי ,ירושלים

מפה גיאולוגית חדשה של ישראל בקנה מדה ססס,סס: 2ך הוכנה לפרסום בשלושה חלקים :צפון,
מרכז ורדום .המפה בוניה על עריכה ממוחשבת של מפות קיימות ומפות בהכנה.

להלן יחידות הסלע המופלעות במפה :וולקנים ,גרניט ,קוורץ דיוריט ,גנייס וצפחות מהפרקבמריום;
חבורת ים סוף; ארבע תצורות בחבורת רמון; חמש תצורות בחבורת רעד; חבורת כורונב; חבורת

יהודה ,חלק תחתון )לדונמא :תצורות עין אל אסד עד צלמון מאוחדות ביחידה אחת(; חבורת
יהודה ,חלק תיכון ,מחולקת לשלושה )כמי למשל :יגור ,דיר חנא וסחנין(; חבורת יהודה ,חלק עליון
)בעיקר תצורות סוחניות(; חבורת הר הצופים ,מחולקת לתצורות מנוחה ,מישש ,עירב וטקיה;

וחבורת עבדת ,מחולקת לארבע ,שלוש תצורות אאוקניות ואחת מגיל אוליוגקן .לאורן בקע הירדן
מופו ארבע יחיחת מגיל נאוגן וקוורסר :תצורות חצבה או הורדוס; תצורת סדום; תצורות בריה
וגשר; ותצורות ליסן יסמרה ,לאורר שפלת החוף מופיעות תצורות בית נוברין ,צקלג יפלשת ,וכז

מספר יחידות ליתולוגיות מהפלייססןקן העליון ,כל הקונגלומרטים הנאוננים אוחדו ליחידה אחת.
בזלות הבשן חולקו לשתי יחידות מיפוי,
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כהנס

תנשהי1992 ,

שיעןרי סחיפה נהרית באננים בעלי אקלים ים תיכוני
עבנר מ.

החונ לניאונרפיה .אוניברסיטת חיפה ,חיפה

שיעורי הסחיפה באגנים בעלי אקלים ים תיכוני משתנים בהתאם לוגרמים פיסיוגרפיים.אקלימיים
והשפעת האדם .בנדקו נתונים מארבעה אזורים שונים בעולם בעלי אקלים ים תיכוני בכיד למצוא
יחס בין תפוקת סעונת נהרית וכמות משקעים ממוצעת שנתית .ולהשוות את המגמות הקיימות
ביו האזורים השונים.

קיימת מגמה של הקסנת שיעור הסעונת עם הגידול בכמות המשקעים השנתית ,אן ניתן להבחין

בשתי עקומות נפרדות :אחת לישראל וסרפ,ד עם שיא של תפוקת סעונת במשסר שנתי של 300
מ"מ גשם וירידה של  50סון/קמ"ר/שנה על גידול של כל  100מ"מ במשקעים הממוצעים; השניה

לארצות החוף המערבי של יבשות אמריקה -קליפורניה בצפון וצי'לה בדרום ,עם שיא בתפוקת
הסעונת ב  400מ"מ משקעים שנתיים ושיעור הקסנה מהיר יותר בתפוקת סחף של  100סון/

קמ"ר/שנה לכל  100מ"מ של גידול בממוצע המשקעים השנתי.
וגרמים לא אקלימיים ,בעיקר השוני בבתליס והשפעת האדם .יכולים להסביר את השיעור הבגוה
יותר של תפוקת סעונת של האזורים החופיים של האוקינוס השקס .ניתן לסכם שהמגמה

הכללית של עקום

Schumm & LangbeiIl

ותפוקת סעונת תקיפה לאזור האקלים הים תיכוני.
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כהנס

שהתני1992 .

פיטופלנקטו) במצייני פוריות בקרבונטיפ עשירי חומר אורנני )"פצלי
שמן"( בקרטיקון העליון בישראל :תוצאות ראשונות
עשת .,י אלמוגי-לביו .,א בייו ע.
המכון הגיאןלןגי ,ירןשלים

דינןפלגלסיס ,ננופלנקטון ודיאסומיאות הס בין חשובי היצרניס הראשונייס באןקיינןס ,בעוד
רפרמיניפריס הס בין הצרכניס הראשונייס .יצוריס אלה מייצגיס את הרמות הרטופיות הנמוכות.

ןכרלליס את עיקר הבירמסה בארקייובס  .בהיותס מושפעיס במידה רבה מתנאי סביבת חייהס .הס
מהרריס מצייניס אקולוגייס סרביס.

כיום .קיימת מערכת קריסריונים לזיהוי רמרת פרריות בעזרת פורמיניפריס פלנקסרנייס בקרבונסיס

עשירי חומר אורגני )"פצלי שמן"( מגיל קרסיקון עליון .במחקר הנוכחי ,מאובני פיוטפלנקסרז
)נובפלנקסון גירני .ודיובפלגלסים בעלי דופן אורגנית( בנדקים בארתס חתכיס וחגמאות ,במרטה

למסד מערכת קירסרירנים להגדרת רמות פוריות המבוססת על היצרנים הראשוניים .שלא במו
פורמיניפריס רנכופלנקסון גירני .ניתן לבודד ולחקור דיובפלגלסים גם בסלעיס צורנייס ולהשלים
בעזרתם את התמונה הפליאואקרלוגית.

ניתוח מאספי המאובנים בקרברנסיס עשירי חומר אורגני בצפון ישראל ובדרומה .הראה בי ניתז

למיין את הדינופלגלסים לשני מאספים עיקרייס )עם אפשרות לשני מאספי-מישנה( :אלה
הנשלסים על -ידי ציססות פרידיניואידיות )סיפוס
וגניולקואידיות )סיפרס

(. G

(. P

ואלה הנשלסים על-ידי ציססות

במערכות אוקייניות רצנסיות .ררב הציססרת מסיפוס  Gשייכות

שייכות

לדינופלגלסים ארסרסרופיים )פרסוסינססיים( .בעוד רוב הציססרת מסיפוס P
לדינופלגלסים הסררסררפייס הניזונים בעיקר מדיאסרמיאות .ציססות מסיפוס  Pהן הסיפוס
השליס באיזורי

upwelling

הציססות מסיפרס

היחס

P /G

רצנסיים .רתת-רצנסיים .ואילו במרכזי סביבונים .שליסות

.G

מקובל כמציין לרמת הפוריות הראשונית בארקיינוס :ערכי

P /G

בגוהים מייצגים

מערכת חזקה של זירמי עילוי .פוריות בגוהה ועוני בחמצן בעמודת המים .ערכי

P/G

נמרביס

מייצגים פוריות נמוכה ירתר .ומערכת חלשה של זירמי עילרי.

במחקר הנוכחי ,רעבי

P/G

גברהיס התקבלו באינסרורלים בהם הפררמיניפרים והתרצאות

הגיאוכימיות מציינים פוריות גברהה כתוצאה מזרמי עילרי חזקיס .ערכי

באינסרורליס המייצגים פוריות נמוכה יותר כתוצאה מזרמי עילוי חלשים.

1z1

P/G

נמוכיס התקבלו

חהרבה הגלואייגתי הרשיאלית

הכנס

שהתני1992 .

מדדי המייקס ןהיבבן המינילןגי של הקייטןן באמצעי 'להננתהתבןנןת
הגיאןמבניןת של הקייטון
פולישקד .',ב פלכטר

.1
.2

ע2.

חברת שרותי נפט בע"מ

החוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב,רמת אביב

מירקם סלע הקירטון והרכבו המינרלוגי הינם גורמים המשפיעים על התכוונת הגיאומכניות של
הקירטון .מוצע שיטה סמי כמותית לאנליזה של גורמים אלן .שיטה זו מאפשרת למיין את סלע
הקירטון ולכן מהווה בסיס להבנת תכוונתיך הגיאומכניות.
קביעת מדד מירקם הקירטון ,מבוסס על א.נליזת  4תכונות ברות מדזי.ה של רמכיבי הקלרטון:

 . 1וגדל המרכיביס  .2אחידו~וגדל המרכיבים  .3זויתיות המרכיביס  •4צורת המרכיבים
לתכונות אלו של המירקם נקבעו מנות דרוג שונות בהתאס לאופיין .צרוף מונת הדרוג קובע את
ערי מדד

המירקס.

מדד ההרכב המינרלוגי מבוסס על היחסים הכמותיים הקיימים בין קבוצות המינרלים העיקריים
הרמנ~ביס את הקירטון :ו  .קךבונטים  .2סיליקטיס  .3חרסיות
דוגמאות הקירטון נבדקו במיקרוסקופ אלקטרוני בהגדלה של פי  3000ממידתס הטבעית.
בדוגמאות אלו נקבעו תכונות המירקס ,הרכבם המנרלוגי ובהתאס רמת דירוגס.

נמצא יחס חיובי בין שילוב המדדים )המירקם והמירנלוגיה( לבין תכוונת גיאומכניות של הקירטון
)צפיפות וחוזק לחיצה חד צירי(.

עובדה זו משמעותה ,כי ניתן באמצעות מדד המרקם והרבכו המינרלוגי של הקירטון להבין מחע
דןגמאות קירטון הנראות זהות הינו בעלות תכונות גיא ומכניות שוונת.
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חהברה הגילואוגית הירשאלית

כהנס

נשהתי1992 ,

מפת ברגה גרבימטרית של ישראל
פולקמן .',ל גלנצבןרג א ,2.רןטשטללן ל ,3.רלבקןב מ3.

,.
.2
.3

חברת ישראמקו ,תל אבלב

המחלקה לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אבלב ,רמת אביב
המכןו למחקרי נפט ןגיאופיסיקה ,חןלןן

מפת גרביטציה של ישראל וסביבתה מוצגת בפעם הראשונה .המפה ,בקנ"מ

, 1:400,000

מתוכננת

להוצאה לאור בשנת  1992יהיא מבוססת על כ 50,OOO-מדידות אשר נערכו בארץ מאז תחילת
שונת השישים ואשר הותרו לפרסום רק עתה .בנוסף ,מבוססת המפה על סקרים ימיים שונים
בים התזכון ,על סקר חדש של איניברסזטת תל-אביב בים המלח ובים כנרת ,ועל נתונים מהאזור,

מבנק נתונים בינלאומי .הנתונים מהארץ עברו כולם תיקון טופוגרפי כאשר הנתונים מהשנים
האחרוונת תוקנו בדרן המקובלת ואילו לנתונזם ישנים ,להם לא נערן תיקון בעבר ,נערו עתה
תיקון ממוחשב על יסוד המפה הטופוגרפזת הממוחשבת אשר נערכה במכון הגיאולוגי .המפה
הגרבזמטרזת

מראה

בבזרור

את

האלמנטים

המרכזיים

של

מבנה

הקרום והאלמנטים

המורפוטקטוניים העיקריים ,ומאפשרת הערכה של אופי ועובי הסלעים הסדימנטריים.
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חהרבה גהיואלוגית הירשאלית

הכנס

הוסנתי1992 ,

פיזור עופרת אנטרופןגני בקרקעות ישראל
פונר ה.א.

המבון הגיאולוגי ,ירושלים

המקיר העיקרי של זהימ מעיפרת בישראל היא השימיש של כלי התחבירה בבנזין המכיל עיופת.
עד שנת  1987הכמית המקסימלית של עיפרת שהיתוה בבנזין היתה

0.42 g/l

.אפרש לחשב

שכ  420-טין עיפרת נפלטי ישירות לאייו ממקור זה כל שנה .חלק מהעיפרת שיקע ליד שילי
הכבישימ יחלק מתפזר באויר ייכיל לשקיע בקוקע בשלבמאיחר יותר .בגלל ההשפעית
הביראיתיות השליליות שעיפות יכולה לנוומ )במיוחד לתיונקתו( כמית .החמכת בקרקע חשיבה.

בינואר , 1988כמות העופות המותות בבנזין הוודה ל 0.30 g/l -בו.שכת 1990
ל-

. 0.15 g/l

היתה עוד יוידה

במאמו זה מיבאית תיצאות של סקו תכיל'1ו iהנגרפתד של כ  700-דינמאית קוקע

מאזווימ שינימ בארץ ,שנדגמו בין השנימ . 1984-1980ווב הדיגמאית באו מאזוירמ עמ תונעה

כבדהשל כלי רכב .מספו אתויס שבהמ נמצא זהומ כבד של עופות בעבו נדגמו מחדש בשנת

m '1991

שיונייס שנמצאו ידיני.

באופן .כללי ,תכולת .העופות בקרקעות האוץ נמיכה ,לעימת מידנית אחוות שיש בהן תנועה הבר.

בווב המקירמ ויכוז העיופת בקוקע )בצפיפות תונעה קבועה( תלוי וק בתכולת החימר הואתני
שבקוקע; תכולת החוסית

-

למובה ההפתעה

-

אינה גוומ בעל משקל כב.ד כן למשל ,בקרקעית

חוליית ,עמ צפיפות תביעה של ייתו מ 60,000 -מכוניית ליומ ,ויכוז העופרת בקרקע יכול להיות
עידין פחות מ 24 -חל"מ.

תכולת העופרת בקוקע יוודת באופן אקספובטיאלי גמ עמ המוחק מהכביש )המקור( יגמ עמ
העימק .יש כנואה הצטבוות הדונתית של עיפות בקרקעות טבעיות במשן השנימ .בדוגמאית

שבלקחי בשנים  1983י ) 1984-מעימקימ שובים( ישנה עלייה של כ 20% -בתכולת העופות
למרות השטיפה של נשמי החווף .מאידן ,בקוקעות של נינון עיויני )שעובדו באינטנסיביות(

במשן  3אי  4שנימ לא היה שימ סימן לעלייה עקבית בתכולת העיפרת.
טבלה מס'  1מואה ויכוז של עופות בכמה

עוים בישואל.
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חהרבה הגיאןלןגית הירשאלית

הכנס

שהתני1992 ,

סבלה מס' 1
ריכוזי

Pb

בקרקעות מערים שינית

)כל הערכים בחל IIמ(

------------עיר

מס'

ממוצע

דוגמאות

גיאומסרי

חציוו

ממוצע

מינ.

מקס.

------תל-אביב

60

62

55

177

0

1394

חיפה

95

46

28

139

4

1581

אשדוד

135

6

בארשבע

29

26

6
28

9

0

100

76

3

530

ירושלים

78

66

145

6

6

1075

הערה :באשדו,ד רוב הדוגמאות באות מחוץ למרכז העיר.

הממיצע הגיאומסרי של עיפרת בקרקעות היה  24חל"מ יהממיצע הגיאימסרי של נמית החומר
האירגני

היה • 1.1%
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חהרבה גהילוארגתי היארשלית

הכנס שהm

י.

1992

תיארור צור שרוף ממעות כברה שבכרמל באמצעות ESR.
פורת נ.

.,
.2
.3

,

,

שוורץ ה.פ.

2

,

3

_

בר יוטף ע.

המבון הגיאולוגי ,ירושליס

המחלקה לגיאן לוגי ה ,אוניברטיטת מקמטטר ,המילטון ,קנדה
המחלקה לאנתרופולוגיה ,אוניברטיטת הרוירד ,ארצות הברית

שתי שיטות עיקריות משמשות כיוס לקביעת גיל מוחלט של ממצאים מחפירות פרהיסטוריות

שגילם מעבר לתחום התיארוך של Electron spin. 14C
) .Thermoluminescence (TLשתי השיטרת מבתססות

) Resonance (ESRו-
על מדידת הצטברות נזקי קירנה

בגביש ,כתרצאה מהקרינה הנפלטת מהתפרקות היסודות הרדיואקטיביים הטבעיים

 U. Thו.K-

הגיל מתקבל מהנוסחה:

מנת הקרינה המצטברת
בגלל רגישותה הגבוהה של

)םםם 20 ,שנה( ,בעוד שהסיגנל

ESR

 /שטף הקרינה השנתי =

שיטת הTL-
הנמדד בESR-

גיל

היא זו המועדפת לתיארוך ממצאים צעיירם

הינו יותר יציב על פני הזמן ולכן ניתן לתאךר ב-

גם ממצאים עתיקים בהרבה )עד .(. 2ש.מ במספר אתריס פרהיסטוריים תוארכו ממצאים

שונים בשתי השיטות ונתקבלה התאמת גילים טובה.

בESR-

מתארכים בעיקר שיניים של בעלי חיים

לתארן צור שרוף

בESR-

ובTL-

אולם אלו לא עלו יפה עקב בעיות בזיהוי הסיגנל הראוי לשמש

לתיארון והפרעות של סיגנלים אורגניים בספקטרום

ESR

ביחס לסיגנל

הTL-

בעיקר צור שרוף .בעבר נעשו נסיונות

ה. ESR-

עקב יציבותו הרבה של סיגנל ה-

צפוי שניתן יהיה לתארן ממצאים עתיקים יותר בשיטת

מערת כברה שבכרמל בנחרה לאתר הראשון ממנו יתוארך צור שרוף

ב.ESR-

ה.ESR -

במערה זו נחפר רצף

של שכבות המכילות כלי צור ושלדי בני אדם מ הפליאולית התיכון ועד הפליאולית העליון
)שרסוט (.ו

)םםם 30-60 ,שנה( .צור שרוף מהמערה תוארך ב TL-ושיניים תוארכו בESR-
דופליקסים מהדוגמאות שתוארכו ב TL-נלקחו לנסיונות התיארון ב .ESR-הדוגמאות נסחנו ,
חולקו לתת-דוגמאות והוקרנו כמקובל .שני סיגנלים המוכרים מקוורץ ,ו  Eו ,Al-בנחרו לקביעת
מנת הקרינה המצטברת .כצפוי נמצאו סיגנלים שמקורם בתרכובות אורגניות ,כגון מתיל ופחמן
חופשי .בצור שנשרף לטמפרסורה נמוכה

» (450o C

לא הפריעו הסיגנלים האורגניים במדידת

סיגנל התיארו,ן אולם בצור שנשרף לסמפרסורות גבוהות יותר היה צורן להיפסר מהסיגנל
האורגני על ידי חיסור דיגיסלי ,בכדי שניתן יהיה למדוד את סיגנל התיארון .שטף הקרינה השנתי
מהדוגמאות ומהסביבה חושב על ידי מדידת ריכוזי ה-

הגיל הונח שיעילות קרינת

הa -

בצור היא ו •0 .
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בצור ובסדימנס  .בחישובי

חהרבה הגלואייגתי הרשיאלית

כהנס שהתני1992 ,

ישנה התאמה

שרטןט מס, .מציג את הגילים שנתקבלן .מלבד סטיה גדןלה בדןגמה משבכה ,VII
סבירה בין התאריכים שנתקבלו בשתי השיטות .הפיזןר של התןצאןת ב ESR-יןתר גחל מאשר
ר , TLאך ניתן יהיה להקטיונ על ידי מדידת דופליקטים ,דבר שלא היה אפשרי במקרה זה מחןרס
בדוגמה .חשיבותן של התוצאות היא באפשרות שניתן יהיה לתאךר צור שחף שגילו דע 500,000
שנה.

AGE DETERMINATIONS FOR KEBARA
כ

TL

burned flint

2

ג

ESR

teeth

ESR

METHOD :

burned flint

MATERIAL :
LEVEL :
VI

48:t4
S2:t4

6:tS

ך

VII

 :t4ך S

4S:t6

VIII

58:t4

SS :!: 4

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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חהרבה הגיאלרןגתי הירשאלית

הכנס הוסנת,י

1992

בחינה מחודשת של הכרונוסטרטיגרפיה משכבות נושאות ממצאים
פרהיסטוריים ממעות אום-קטפה ,מדבר יהודה

פורת נ.ך ,שוורץ ה.פ ,2.צירנוב א ,3.ד.בראון,4ך ,רנלס

.1
•2
.3
.4

ק2.

המבון הגיאןלןגי ,ירושלים
המחלקה לגיאולוגיה ,אוניברסיטת מקמאסטר ,המילטון ,קנדה

המחלקה לזואולוגיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
המחלקה לגיאולוגיה ,האוניבסריטה העברית ,ירושלים

במערת אום קטפה שבואדי חריטון ,מדבר יהודה ,נערכו חפירות פרהיסטוריות בשנים

1928-1949

על ידי משלחת בראשותו של נוויל .החתך במערה כולל סדרת סלעים קלאסטים דקי נרנר,

בחלקם מלוכדים בצמנט קרבונטי-פוספטי .חלק מהשכבות עשיר בשרידים של בעלי חוליות .על
פי דוחות החפירה השכבות במערה הכילו ממצאים ליתיים ששויכי לרצף זמן ממושך בתקופה

האשלית ,מהטיאקית ועד המיקוקית .בעת עריכת החפירות הוערך הניל המוחלט של הממצאים
בטווח של  300,000-100,000שנה .אם הערכות ניל אלו הן נכונות ,מערה זן היא מהעתיקות

בארץ ,וקביעת נילם המוחלט של השכבות היא מטרה חשובה ביותר בחקר הפרהיסטוריה של
ישראל והמזרח הקרוב.

בדיקת ניל בשיטת סדרות הU /Th-

של נטיף שנמצא נדל מעל השכבות האשליות העליונות

נתנה ניל של  115,000שנה ,המהווה ניל עליון לחתך במערה .בדיקה פליאונטולונית של עצמות
מכרסמים זעירים משכבות המערה הראתה שאוכלוסית המכרסמים היא מאד הומוננית ולכן פרק

הזמן בו חיו המכרסמים היה מצומצם ביותר ,וניתן לשייכו לסוף תקופת הריס .תוצאות אלו עוררו
ספק ברצף הזמן הארוך שיוחס למערה.

מטרת עבודה זו היא לבחון מחדש את החתך במערה )שרטוט (,י באמצעות שיטות שונות .נאספו
שיני יונקים גדולים המתאימים לתיארוך

)-בElectron Spin Resonance (ESR

מהאוספים של החפירה; הפאונה נדנמה מחדש; נלקחו דונמאות של חרסית לבדיקות פולן ונקדחו

נלעינים לבדיקות של פאליאומגנטיזם.
נמצא שרק שכבה אחת,

,D

מכילה כמות נכבדת של פאונה ,בעוד ששאר השכבות הן סטריליות.

הפאונה מאד הומוגנית ומתאימה

לBiozone-

השייך ל-

.Stage 7

המאסף של המכרסמים

מתאים לסביבה ים תיכונית עם קירבה לאיזור מדברי .הדונמה זהה לחלוטין לזו שנבדקה בעבר,

כלומר מקור הפאונה היה ככל הנראה בשכבה אחת בלב.ן בדיקות הפולן מראות שהצמחיה באיזור
היתה של אקלים לח ,ים-תיכוני .תוצאות ראשונות שנתקבלו מבדיקות הניל

בESR-

מצביעות

על טווח גילים בסביבות  500,000שנה .בהרצאה יוצנו הגילים המדויקים .תוצאות פליאומננטיות
ראשוניות מראות כי הקוטביות המגנסית של בסיס החתך המערבי הפוכה ולכן השכבה עתיקה מ-
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mסIכהנס ה

. כל הדוגמאות בחתך הצפונז מואות קוטבזית רנומאלית. שנה730.000

COLUMNAR SECTIONS FROM OUMM QATAFA CAVE

WESTERN SECTION

NORTHERN 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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הכנס השנתי,

1992

מקוו הפיזןליתיפ בתצוות משחוו-במכתש-ומון ושלבים בהתפתחותם
פישר .',ו בר '.מ ,שובאל ש,2.
ך.
•2
.3

סער 3. n

המכון הישראלי לקרמיקה וסיליקטים ,ה טכנ יין ,חיפה
קבוצת הגיאולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה ,רמת אביב
חברת חסרית וחול זד בנגב ,באר שבע

בתצורת משחור באזור רמת סהרונים במכתש-רמוו מצוי סלע לסריסי דמוי

קונגלומרס .

הפרגמנסים בסלע זה מורכבים בעיקר מהמסיס )כ  (75%-והם חסרים מבנה פיזוליתי .ההנחה
המקובלת היא כי פרגמנסים אלה המ ממ,n-ק אסנתוני .עם זאת ,בלסריסים המתפתחים כיום

נוצרים לעתים תצבירים ברזליימ בהונב ןמבנח חמימ  .לפיןכ" אןב סבורים כי הפרנםגסיםבסלע
הלסריס דמוי הקוגנלומרס בתצוות משחור הם תצבירים ברזליים שמקורם אותיגני.
ההרכב המינרלי של הלסריס המכיל את התצבירים הברזליים ושל לסריס וחרסית דמוית צור

המכילים פיזוליתים בנדק באמצעות ספקסרוסקופיית אינפרא-אחם ועקיפת

קרני .x

נמצאו

ההרכבים הבאים:

-

תצבירי ברזל בלסריס מומת סהרונים מורכבים בעיקר מהמסיס עם קאוליניס ואילו המסריקס

מורכב בעיקר מקאוליניס עם המסיס.

-

פיזוליתים אדומים בלסריס מנחל ארדוו מורכבים בעיקר מדיאספור עם ברהמיס והמסיט ,ואילו

המסריקס מורכב בעיקר מקאוליניס עם

-

המסיס ובוהמיס.

פיזוליתים אדומים בחרסית דמוית צור מאזורי הכרייה מורכבים בעיקר מדיאספור ובוהמיס עם

המסיס אילו המסריקס מורכב בעיקר מקאוליניס

-

עם בוהמיס.

פיזוליתים לבנים בחרסית דמוית צור מאזור הכרייה מורכבים מבוהמיס בלב,ד ואילר המסריקס

מורכב בעיקר מקאוליניס

עם בוהמיס.

התוצאות מעידות כי דוגמאות אלה מייצגות שלבי שסיפה הולכים ומתקדמים מלסריס המכלל
תצבירים ברזליים ,ללסריס המכיל פיזוליתים ועד לחרסית דמוית צור שסופה היסב המכילה
פיזוליתים .דהייוכ ,הלסריס המכיל תצבירים ברזליים הוא המקור לסלעים האחרונים .הפיזוליתים
נוצרו מו התצבירים הברזליים בתהליכי שסיפה מתקדמים אלה .השינויים המינרליים בתצבירים
הברזליים ובפיזוליתים מעידים כי בתהליכים אלה ריכוז ההמסיס הולך וופחת ,דיאספרר וכצר
בשלב מוקדם וריכוזו פוחת מאוחר יותר ואילו בוהמיס מתרנז בשלב סופי.
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הכבס

אירידיום בגבול קרטיקון טרצייר -

השתני1992 ,

)חתך באגף המזרחי של

המכתש הגדול(
פלכסו ע.י ,ורקה ו ,2 .וןזנפלד א , 3 .אלמןני לבין א ,3 .דבןוצוק

.1
.2
.3
.4

מ3 .

,

O

הןנינשטיין

א4 .

החןנ לניאןפיסיקה ןלמדעים פלנטויים ,אןניבוסיטת תל-אביב ,ומת-אביב

המרכז לקרינה דריואקטיבית חלשה ,המוכז הלאומי למחקר מדעי
המכןן הגיאןלןגי ,יוושלים
משוד האנרגיה והתשתית

החתך בבגול קרטיקון טרצייר המתלכד עם המגע ער'ב-טקיה (רוזנפלד ועמיתיו

) 1989

באגף

המזרחי של המכתש הגדול (ליד צומת מעלה-עקרבים) נדגם שנית בצפיפות רבה .מדגמים אלה,
בעיקר בטרוח של  1מ' מעל ומתחת לגברל נבדקר לאירידיום ולמיקרופארנה.
הבדיקה המיקררפאליאונטולרגית הראתה ,לפי הפורמינפרים הפלנקטרניים ,חתך מצרמצם כמעט

רציף עם בירטורבציה קלה בשכבות הגבול" .קרן הזהב" של האירידירם נמצאה בגבול .כמרת
האירידירם שבנדקה בשלרשה מערכים שונים של דוגמאות היא כ 800-חלקי טריליון.

זRosenfeld, A et al .. 1989. First Report on a Cretaceous/Tertia y
 section at Makhtesh Gadol, southern Israel. N.Jb Geol .זbounday
Palaeont. Mh. H .8:474-88
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כהנס

הש mי1992 ,

שינויי אקלים בהולוקו לפי מעוכת הקרסט של הר סדום
פחמקזי .',ע ברמי י ,2.מנריץ מ, 2.זק

.1
•2
•3

י3.

המרבז לחקר מערות ,החברה להננת הטבע ,עפרה
המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרניה ,מבון ויצמן למדע ,רחובות
המחלקה לניאולוניה ,האוניבסריטה העברית ,ירושלים

תהליכים קרסטיים יוצרים מערות במחדר .המלח של הר סדום תוך כדי התרוממותו במהלך
ההולוקן .המרעות מורכבות מפירים אנכיים וממחילות תת-אופקיות .ענפי עצים שנמצאו במשקע
השיטפוני שבקרקעית המערות תיארכו בעזרת פחמן  14לגילים שבין  200-7100שנה לפני

זמנונ.

שינויי האקלים בתקופה זו שוחזרו לפי רוחב המחילות ,מפלסן ותפוצת ענפי העצים לסוגיהם

השונים .התוצאות הושוו לסדימנטים שהשקיע ים המלח ולעדויות אחרות על שיוניי מפלס ים
המלח .תקופות לחות מאופיינות במחילות רחבות ,שפע של ענפי עצים ,ומפלסים בגוהים של
מוצאי המחילות המעידים על עליית מפלס ים המלח .תקופות יבשות מאופייונת במחילות רצית,
מעט עצים וירידת מפלס מוצאי המחילות.

הרצף ההולוקני של הר סדום חולק לעשרה שלבים אקלימיים .התקופה הלחה ביותר ב 6500-
השנים האחרוונת התרחשה סביב  4300שנה לפני זמנונ )גיל  ' 4Cבלתי מכוייל( .לאחר מכן חלה
התייבשות ניכרת עם תונדות קלות בין אקלים יבש מעט יותר מהיום לבין אקלים לח מעט יותר
מהלום.
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הןס1992 ,'m

סקר סייסםי בהפרדה גבוהה באזור אילת
פריזלנדר א.י  ,רןטשטיין י.י ,ברטוב

י.
.2

י2.

המכןו למחקרי נפט וגיארפיסיקה ,חרלרן

המכון הגיאולוגי ,ירושלים

סקר סללסמי בהפרדה בגיהה נערך באזיי אילת .הסקר תיכנן ללימיד מפירט של החתך הרחד עד

לעימק של מספר מאית מטרים יהיא מהייה השלמה לסקר עמיק אשר נערך בעבר לצרכי חיפישי
נפס .הסקר הניכחי כלל ארבעה קיימ סייסמיימ בכייין מזיח מעיב מהם אחד חצה את כל האזיר
מהגביל עם ירדן במזרח יעד לסלעי התשתית במערב .שני קיימ אחרים מקבילים לציר הבקע,
האחד במרכזי לאירך הבגיל ,יהשני על גבי מניפית הסחף בעיי אילת .הקיים ונתנים מיעד מפירס

על השבירה הצעירה באזיר העיר אילת יבמייחד מצביעימ על מקימי המדייק יאיפיי של השבר
היאשי

באזיר.
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כהנס הנשתי,

1992

מחקיים חדשים על תנאי הסביבה של השכבות התחתונות ) (F-Gבמערת
טבןו

צצקין .,א

רינשטיין-עבררו .,מ

ררנן א.

מבון זינמו לארכאןלוגיה ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה
סדימנסים של מערות באזור הכרמל שימשו לחקר הגיאולוגיה ושיחזור שינויי האקלים ברבירען.
השכבות התחתינות במערת סבון מהוות בעיה מיוחדת בגלל פעילות קרססית שגרמה ליצירת

בולען ,גלישת שכבות והעתקים.

מחקר שקפים ותצפיות בשדה הראו שניתן לחלק את השכבות התחתוונת במערת סבון ל3-
שלבים :בשלב התחתון ניכרת פדוגנזה בתנאים לחים וחמים ,בשלב האמצעי חלה הרבדת-חיל
איאולית ובשלב השלישי שוב פדוגנזה אך חלשה מקודמתה .בכל השכבות הללו ניכרת דיאגנזה
בשלב מאוחר יותר )גליי והשקעת פוספסים( .יתכן שהדיאגנזה קשורה לפעילות הקרססית
וליצירת הבולען .מחקרונ הראה על מציאותם של שני סוגי פוספסים :יויאשוני" ו"משני".

חקר גרגירי האבקה נמצא עדיין בראשיתו .המדגמים שנבדקו עניים בגרגירי אבקה והרכבם דומה

לידוע מן האזור היום
הנתונים

-

לפיכך לא היה בהם כדי לאשר או לסתור את התמונה המתקבלת מן

הסידמנסולוגיים.

תעשיית כלי האבן שנחשפה לאחרונה בשכבית העתיקית ביותר של מערת סבון ,דלה במספר
ופרימיסיבית למראה .התעשייה כוללת נתזים בגדלים שונים משובררים בשברור גס.
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כהנס תגשה1992 ',

המשמעות הסידמנטולוגית האפשרית של תהליכי גנר וסחף על פני דיונות
אורכיות

באזור צחיח -

חולות ניצנה ,נבג מערבי

קררוו .,ג יאיר א.

המבוו למערי ברור האץר ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
מחקרימ רבימ התפרסמו לאחרונה על סדימנסימ בין ידוניומ באזורים צחיחימ  .סדימנסימ אלו
נפוצימ בעיקר בין בקעות שבין דיונות אורכיות .אלו קשורימ להכרה ,שבוסאה בספרות ,לפיה

הסדימנסימ הבין-דיוגריימ משמרימ בצורה הסובה ביותר ארועימ ותהליכימ הקשורים
בהתפתחות ונף חולי .מחקרימ אלו עסקו בעיקר בניסיונות לעמוד על מקור הסדימנסימ )כפי

שבתגלו בחעלות בדיקה בשדות חול רצנסיימ ובחתכימ של אבני חול קדומות( ובניסיוונת לשחזר
את תנאי הסובב בעבר .תשומת לב מיוחדת נתנה במחקרימ אלו לסדימנסימ משוכבימ אופקית.
אלו פורשו בעיקר כהשקעה במפלס מי תהומ בגוהימ ,הצפת פשסי נחלימ סמוכימ או השקעה

בחופי אגמים .למרות שאפשרויות להיווצרות נגר מקומי נזכרו בספרות ,הרי שאלו יוחסו
לאקלימימ לחים יחסית בעלי משרט גשמימ ימ -תיכובי ,מובסוני או אקלימ סמי-ארידי.

תופעות שוונת שנצופ ע"פ הידונות האורכיות בניצנה ,נגב מערבי ,לימדו על האפשרות ליצירת בגר

וכן סחף ע"פ מדרוונת אלו .קרום מיקרוביאלי דק )  1-3מ"מ( ועשיר בחומר דק-גרגר )דע ( 50%
מכסה את החלקים התחתונים של מדרונות הדיונות .קרום זה ,המופתח במיוחד במפנה צופני,

מגלה במקומות מסוימים סימני זרימה .ואכן ,יכולתם של פני השסח המקורמימ לייצר גנר הודגמה
בבהירות בניסוי המסרה מלאכותית )יאיר,
חלקות

(. 1990

בעקבות הניסוי הוקמ מערן של חלקות ימיני

ע"פ מדרונות הדיונות בניצנה וזאת במגמה ללמוד את יחסי הגשם-נגר-סחף במקומ

בתנאים סבעיימ.

סף חידור נמון למדי אפיין את פני הדיונות המקורמות .סף חידור זה הושג בעוצמות גשם שלא
עלו לעתימ על  9מ"מ לשעה .משסף החידור הושג ,התפתח נגר ומקדמי נגר של דע ' 14.3%ןנשמי
בסופה נתונה .כמויות הסחף שנמדדו היו ניכרות והגיעי ל  161.7-גרם למ"ר בשנה .מרקם
הסדימנסים היה חולי-סילסי כשכמות החומר הדק הייתה בין  10-20%ואף הגיעה במרקה קיצוני

למעל  . 30%הנתונים מלמדים ,שיש ביכולתם של תהליכי נגר וסחיפה ממרדונות של ידוונת

המכרסרת בקרום מיקרוביאלי לספק כמויות ניכרות של סדימנסימ לבקעה הבין-דיונרית .אלו
יכולים להצביע על מקרר אפשרי ונסף של סדימנסים משוכבימ אופקית בבקעות הבין דיוניוות
של אזורימ

צחיחים.
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נילי  Ar-Arשל הטןר הוולקני בקדוח

עתלית: 1-

השלכות

סטרטיגרפיות והשלכות על חיפושי הידרוקרבונים
ך
קוהן., ,ב

,.
•2

ל

2

נג ,ב, .שטייניץ,

ג2.

המחלקה למינוולוגיה ופטרוגרפיה ,אוניברסיטת בן-גוירון ,באר שבע

המבון הגיאולוגי ,יתשלים

גילי  K-Arשל סלע שלם שנעשו בעבר בדוגמאות מטחו מהסלעים הוולקניים בקדוח עתלית,-

השתרעו סיסטמטית מ 202 -מש קרוב לגג הסדרה עד ל120 -

מש בתחתית .תחום גילים זה איונ

מתיישב עם נתונים סטרטיגרפיים אחרים.

T3b1e 1. Details.of :samples and 40Ar-39 Ar data from volcanics

in At1it-l !borehole.
40Ar/39Ar
initial

Isochron
)age(ma

247::1:37

194::1:8
ND

288::1:7
121::1:433
465::1:70

197::1:7
l6O:t126
19O:t76
ND
ND

p~u

)age(ma

193::1:3
ND
196::1:3
* 16O:t2
**207::1:3
115::1:2
133::1:2

Lithology

Depth
)(m

AD-90
AD-204
AD-225
AD-246

Olivine-basalt
Picrite basalt
Microgabbro
Qtz. Keratophyre

3121-3127
4206-4230
4539-4545
4812-4824

AD-270
AD-345

5057-5060 Qtz. Keratophyre
6181-6181 Kaersutite basalt

Sample
)(no.

ND - Not defined
* - Lower temperature increments
** - Higher temperature increments
חמישה מדגמי מפתח בנדקו פטרוגרפית )בפרוט גבוה( ,כימית )יסודות ערקיים( ועל ידי תיארוך

בשיטת

) Ar-Arטבלה (. 1

התוצאות מובילות למסקנות הבאות:

 ( 1הטור הוולקני הרצוף מהגג בעומק  2890מ' עד  5273מ' שייך לוולקני אשר )(pliensbachian
ומניבים גילים של  193עד  197מש )מדגמים  90ו-

(, 225

בהתאמה עם הסטרטיגרפיה .גיל דומה

מתקבל גם עבור שלבי המיצוי בטמפרטורה גבוהה במדגם .246

(2

מטמורפיזם של קבורה העובר דרך פציאס זיאוליט לפציאס פרהניט-פומפלאיט כמו גם

ספיליטיזציה גורמים לכינון מחדש חלקי עד מלא )בתחתית הסדרה( של השעון ) K-Arמדגמים

(. 345 , 270 , 246 ,

ההערכה הטובה ביותר לגיל ההצערה הוא

136

133 :!: 2

מש )מדגם

(. 345

הערכה זו
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מצויה בהתאמה עם גילי עקבות בקוע בצירקין שהתקבלו במדגמים הסמוכים למדגמים  246ו-

. 270

(3

הנתונים החדשים אינם מאשרים אינסרפרסציות קודמות באשר לנוכחות מחרדים מגיל

קרסיקון תחתון בתוך

החתך.

 (4תהליך הספיליסיזציה יתכן והיה סינכרוני עם שיא המסמורפיזם או יותר מוקדם.
 ( 5תיפעית של עודף  40Arרדיוגני ניצפו בפיקריס-בזלת )מדגם  (204ובקיירץ-קרסופיר )מדגמים

במיקרה הראשון הדבר מיוחס למרכיב מהמעספת המצוי בתון גבישי האולבין הגדולים

 270י (. 246

)עד  5מ"מ( המרכיבים כ 50%-

מהסלע .במיקרה השני התופעה כנראה מייצגת כינון מחדש

במערכת סוגרה.

 (6הנתונים הפסררלוגיים מצביעים על כך שחמסמורפיזם חל בגרדיאנט פליאןתךמלי של 50I5
לק"מ ,ערך שהיונ בגוה משמעיתית מהערך הנוכחי שהוא בסביבות  18-20מעלות/ק"מ .מכאן
ונבע שגילי  Ar-Arןעקבות הביקוע מצביעים על משסר של גרידאנס תרמלי אונמלי בתקופת היורה

המאיחר

-

תחילת קרסיקין תחתון באזיר המחקר .אינדיקציות לגרדיאנס פליאותמלי גבוה בתקופה

זי מצויית גם בפרופילי פיחים בקלדיח געש  ,2-כ 50 -ק"מ .דרימית לקידןח עתלית . 1-אפקסים

אפשריים של ארוע זה יתכן ואף ניצפו בבדיקית פסריליגיית בחלק התחתון של יילקני אשר בקידיח
דבורה-

.2A

 (7התוצאןת מצביעות על אחע תרמז מגיל יווה מאוחר

-

רקסיקון מוקדם שפגע באזיך גיאוךפי

נרחב )לפחות  2000קמ"ר( בצפיו ישראל .לתהליך כזה ישנך השלכות שיש לקחתן בחשבון בעת
קביעת הפוסנציאל

להידרוקךבונים באזןר.

350

 246סA

350

 90סA

~ 290

290

207t 3ma

E
........

..L

230

230

4

- - - --170

~

100

I

170

...

' 193:!: 3 ma

110

1 4 - 160:!: 2ma

110

50

50

60

% 39Ar

60

40

20

0

100

60

% 39Ar
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מיקרופלורה ביוכרונולוגיה ושכבות מגיל קרטיקין תחתון ממרכז וצפון
הץרא

קוונואי .בה.

המבון הגיאולוגי ,ירושלים

גרגרי האבקה רהנבגים מרפיעים בדרך כלל במשקעים דקים ,חרסיתיים רקרברנטיים ,בגלל וגדלם,

צפיפרתם רהתכרונת ההיךךאלירת שלהם .הם מספקים מידע שמאפשר קררלציה בין פאצייס "ימי
עומק" )תצ' ערבגם ותצי תלמי יפה( לפאצייס "ימי רדרד" במזרח )תצי חלץ(.

בניגרד-לדעה שמבסלת את ערך המיקררפלררה ,מחקר זה ,המרקדש בעיקר לסלעים מתת הקרקר
)בריאסיאן עד אפסיאן( ממרכז רצפרן הארץ ,גילה שהמיקררפלררה מונבה מידע גיארלרגי משלים.

במהלך הקרסיקון המוקדם נוצרר הצמחים מכרסי הזרע ,ארלי באזררונ ,רגם השתלסר על ממלכת
הצמחים.

מתךר המחקר הונכחי ונבעים הממצאים הבאים:

ך.

.אפשר להבדיל בקלות בין שכבות מגיל בריאסיאן עד ולגנ'ניאן מסביבה אגנית עמוקה )תצ'
גברעם( לבין שכברת מסביבה רדודה )תצ' חלץ( על ידי מאספי הנבגים הבאים-:

• AEQUITRIRADITES, CICATRICOSISPORITES
CONCAVISSIMISPORITES, PILOSISPORITES, RETITRILETES .
ר:TRILOBOSPORITES -
 .2בהארסרירריאן CICATRICOSISPORITES ,מתפתח רהרא מרפיע ביחד עם
) RETITRILETESתצי חלץ :תצ'
 ,PEROTRILETES. PLICATELLAר-
חתירה ,סביבה יבשתית( :הסרג  EPHEDRIPITESמרפיע רק בברימיאן המרקדם.
 .3גרגרי האבקה  AFROPOLLISו) STELLATOPOLLIS-מכרסי הזרע( ,מרפיעים בברמיאן
המאוחר )תצי תלמים ,סביבה ימית רדודה( .חוסר גרגרי האבקה מצביע על גיל קדום
להאוסריוויאן בחלקים התחתונים של תצי

.4

חלץ.

גרגרי האבקה מגיל מאוחר לברמיאן ,מתצי יבנה )סביבה רדודה( ומתצורת תלמי לפה )סביבה
אגנית עמוקה( מתפתחים באפסיאן ,ומיוצגים ע"י

CLAVATIPOLLENITES

ו-

. RETITRICOLPITES
גרגרי האבקה והבנגים שימושיים להגדרת תנאי הסביבה ,בונסף על המידע אודות תנאי
האקלים .למררת העדר התפתחות אבולוצייונית בגרגרי האבקה והנבגים הם מאפשרים

קורלציה בתצ' חלץ ,המשתנה ללא הרף.
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המחזור הגאןנימי של נןטריאנטיזנ בשונית האלמןנים בצפין מפרץ אילת
קורפל .,ט לזי .,ב איז

'.

המעבדה לביולוניה ימית ,אילת והמכון למדעי בדור האיץ ,האוניברסיטה העיבירת ,ירושלםי
בעבודה זו נמדדו הנוסריאנסים

-

חנקן ,זרחן וסיליקה

-

המומסים במים של שונית האלמוגים

והים הפתוח בצפון מפרץ אילת לצורך חישוב המאזנים הגאוכימיים שלהם .דגימות מיס נלקחו
באזורים שונים בשונית ובים הפתוח במשך תקופה של כשנה ובמספר מעקבים יומיים רציפים.

שתי תןזנות איסוף נתונים תת-ימיות הוצבו בשונית למשך כל דיגום .התחנות מדדו את
הפר מסרים הכימיים והפיזיקליים הבאים :סמפרסורה ,מליחות ,נובה פני הים ,ריכוז חמצן מומט ו-

. pH

הנוסריאנטים נמדדו באמצעות מכשיר אוסואנלייזר זמן קצר לאחר הדינום .נמצא שבעונה

שבה מתקיימת סרמוקלינה בעמודת המימ )חודשים אפריל עד ינואר( ריכוז הנוטריאנטים
המומסלם בשונית נבוה מאשר במל השטח של הים הפתוח .גרריאנט כזה מצביע על שסף של
נוטריאנסים מן השונית לימ .השספים של הנוסריאנטימ

השונימ חושבו מהגרדיאנטימ שלהם

וזמן שהות המים בשונית ,שהוערך מערכי המליחות שנמדדו ע"י תחנות איסוף הנתונים.

השספים הם 2.5 , 1.3 :ו  0.25-מילימול למ"ר ליום עבור סיליקה ,חנקן וזרחן ,בהתאמה .משיקילי
שימור מסה מוצע כאן שקיום שספים אלה מאוזן ע//י IIיבוא //של חומר אורנני חלקיקי )פלנקסון(
מן הים הפתוח הנצרך ע//י השונית .מידיעת היחסים האסומיים בין יסודות הקורט זרחן ,חנקן

וסיליקה לפחמו בחומר אורגני ,נמצא שב 30i:15 -מילימול למ/ר' ליום של פחמן אורגני חלקיקי
נצרך ע//י אוכלוסית השונית לקיום שטפי הנוסריאנסים
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מאפיינים כימיים ,מינרלוגיים ומורפולוגיים וטל המינרלים האותיגנייס

בסלעי תצורת חלץ ,דרום יוטראל
קלבו ר ', ,2 .אילון .',א ביין .',ע שש

א2.

ך• המבון הגיאולוגי ,ירושלים

 .2המחלקה לגיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
הכימיה ,המינרלוגיה והמורפולוגיה של המינרלים האותיגניים בסלעי תצורת חלץ ,מגיל קרטיקון
תחתון ,נחקרו כחלק ממחקר לשיחזור ההיסטוריה התרמלית והדיאגנטית של תצורת חלץ.
בהמשך המחקר ישולבו נתונים אלו ונתוני איזוטופים יציבים למודל גיאוכימי ,תרמלי

ופלאוהידרולוגי להתפתחות מי הפורמציה במהלך ההיסטוריה הדיאגנטית.

 45דוגמאות של אבן חול ודולומיט ,המייצוגת את סלעי המאגר העיקריים בתצו,m
עד כה נבדקו ההרכב המינרלוגי )מיקרוסקופ אופטי מקטב XRD ,ו  (, SEMהכימי ) (EDS
והמורפולוגי )  (SEMשל המינרלים האותיגניים.

בנחרו למחקר.

המינרלים האותיגניים העיקריים בסלעי התצורה הינם קרבונטים כשאנקריט הינו הקרבונט
הנפוץ .פחות נפוצים

הם

סירדיט,

קלציט

ודולומיט.

של  , cal.lM ~.6Feo.3(C03) 2ודולומיט ,בהרכב של

אנקריט,

בהרכב

: 2ע (C0

כימי

CaMg

ממוצע

דע

) ,CaM~.9FeO.l(C03מופיעים בעיקר כרומבוהדרים אידיומורפיים בוגדל של כ 200mm
וכמילוי חללים בין גרגרים .סידריס ,בעל הרכב ממוצע של ,FeO.85M ~.1 C aO.05C 03
כרומבוהדרים בגודל של כ

. 101!m

מופיע

קלציט ,בעל הרכב של קלציט דל מגנזיום ,מופיע בעיקר

במאובנים ומעט בצמנס שלא עבר דולומיטיזציה .חרסיות נפוצות פחות ומורכבות בעיקר

מקאוליניט )  50-100%מכלל החרסיות( ,איליט

(. 15%

)עד (, 45 ~o

סמקטיט )עד

(, 15%

וכלוריט )עד

לקאוליניט המופיע סביב גרגרים וכמילוי חללים יש מבנה אופייני של לוחות משושים

צמודים זה לזה ,בעוד שלאיליט ולסמקטיס הופעה סיבית עדינה .מורפולוגיות אלו מעידות על
מקורם האותיגני של החרסיות .מינרלים אותיגניים נוספים הינם פיירס ,קוורץ ,אלקלי-פלדספר
וגבס.

בדיקות פטרוגרפיות מפורטות ,שבעזרתן נקבעה הפאראגנזה של הצמנטים ,מראות כי במהלך
ההיססוריה הדיאגנטית שקעו לראשונה קוורץ ואלקלי פלדספר ככיסוי לגררגי הסלע

הדטריטיים .

לאחר מכן עבר הקוורץ המסה חלקית והושקעו קרבונטים שונים :בתחילה רקריסטליזציה של
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1992

הבוץ הקרבונטל לקלצלט ספארל ילאחך מכן דילימלטזצלה ואנקרלטלזצלה של הצמנט הקלצלטל ושל
המאובנים .בשלב הבא חלה המסה חלקית של מינרלי הקרבונט )קלצלט ,דולומלט ואנקרלט(
וניצרה נקבוביית מישנית .בחלק מהחללים שקע פיריט .בשלב מאיחר בהיסטורלה הדיאננטית

שקע דולומיט נס בגיש ובעקביתיו שקע קלציט ספארי כמילוי סופי בחללים .שקלעה של מלנרללם
חרסיתיים החלה מיקדם ןנמשכה לאירד כל ההיסטוריה הדיאננטלת.
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כהנס חשנתי ,ג 99י

בדיקות  K-Arבפרקציות חרסית מסלעים סדימנטריים מ Tו Tואייס

בישראל -

תןצאןת ראשןנות

קפוסטה .,י קוטלוסקי .,פ שטייניץ ג.
המכון הגיאולוגי ,יוושלים
המערכת האיזוטופית  K-Arבחרסיות מהטור הסדימנטרי מייצגת מכלול מורכב של משתנים
שהחשובים בהם הם מינרלוגיה ,גודל גרגר ,פליאוגיאוגרפיה )של סלעי המקור( ,דיאגנזה ויתכו אף

אפיגנזה .מינרלי החרסית הם נושאי האשלגן העיקריים בסלעי הטור המזוזואי בישראל .על מנת
לבדוק את הפוטנציאל של גילי  K-Arשלהם ככלי סטרטיגרפי נדגמה סדרת דוגמאות מאתרים
אופייניים .לכל הדוגמאות גילים יחסית מוגדרים על סמך קריטריונים קלסיימ .בדרך כלל נדגמו
זוגות של סלע קרבונטי )גיר ,דולומיט( וחרסית )או חוואר( .מקטעי החרסית השונימ הופרדו

מהסלע ונבדקו מינרלוגית ובשיטת K-Ar.
המקטע  0-2מיקרון הופרד משלוש דוגמאות חרסית מתוך תצורת מונחה ,בקרבת המעבר סנטון-

קמפן )  83מש( .נערכו ארבע אנליזות :K-Ar
ריכוז

K

הוא בתחום

2.72%

-

1.65 %

הגיל הממוצע הוא 85.0 :t 7.0

מש

תוצאה זו מלמדת שהושגה קורלציה טובה עם הגיל

הסטרטיגרפי.

פרקציות וגדל בתחום  0-2מיקרון עד >  64מיקרון נבדקו ממשכבת חרסית ומשכבת קרטון סמוכה,
שתיהן בבסיס תצורת טקיה )דניאן:

59-65

מש(:

בדיקה של מקטעי החרסית מדוגמאת החרסית:
מינלווגיה :מונטמורילוניט < קוורץ < פליוגרסקיט << איליט
ריכוז

K

הוא בתחום

1.080/0 - 1.29%

הפרקציות מניבות גילים בתחום  115- 130מש
בדיקה של מקטעי החרסית מדוגמאת הקרטון:

מינרלוגיה :אופל < קרוץר < פליגורסקיט
ריכוז

K

הוא בתחום

«

איליט

0.74% - 0.85%

הפרקציות מניברת גילים בתחום  94-110מש

התוצאות שהתקבלו עבור שתי הדוגמאות מראות שינויים סיסטמטיים שיבדקו
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הכנס השתני,

חהברה הגיאולוגית הישראלית

1992

האם רעידות אדמה היסטוריות מוברות ,ידועות לנו באמת ?
קרץ' י.

המכון הגאןלוגי ,ירושלים

שימוש פשסני במידע היססורי וארכאולוגי עלול להביא להערכות מוטעות של תדירות ,היקף

יעוצמה של רעידית אדמה היססוריות ,ובכך לגרום לעיוות מאפיני המשטר הסייסמי הרגיובלי
ורמות הסיכון הכרוכות .הדברים אמורים גם לגבי רעידית מפירסמית הידיעית לכאירה היטב.
כדוגמא מובאות כאן תוצאות בדיקת עדויות היססוריות המתיחסות לרעידות שנת  749ו שנת
הנחשבות בין ההרסניות ביותר שפגעו באזור .רעידות אלה בנחרו להצגה לא רק משום

, 1546

חוזקן אלא גם משום ריבוי העדויות הראשוניות הדנות בכל אחת מהן ,ריבוי המאפשר הדגמת

המתודולוגיה בה רצוי לנקוס במחקר ארכאוסייסמי.

רעש  749עדויות היססוריות המדווחות על רעש הרסני שפגע באזורנו במחצית המאה השמינית
ממקורות ביז נסיים ,מזרח-נוצריים ,עבריים ומוסלמיים ,ומאושררות על ידי עדויות

באות

ארכאולוגיות .בדיקה שיסתית של הפרסים הכרונולוגיים והגאוגרפיים מראה כי מדובר כאן לא
בארוע יחיד )  8ןבינואר

(749

לכל אורך הבקע ,אלא בשתי רעידית נפרחת שהתרחשי במיקידם

שונים בהפרש של כשלש שנים )האחת ב  18בינואר  747והשניה כרנאה ב  6בפבריאר

(. 750

מלזיג

עדויות ההרס של שני הרעשים הביא איפוא להגזמה בהערכת גודל הרעידה.
רעש  1546אף רעידה זו ,שדיוחה במקורית נוצריים ,מיסלמיים ,אוטימניים ועבריים ,נחשבת

לאחת ההרסניית באזור שליוותה כנראה את קריעת השבר לאורך כל בקע הירדן .בדיקת עדויות
מראה

שהנזקים לא חרגו מתחום מרכז הארץ ומאפשרת הערכה נמוכה יותר של תפוצת ורגדכ'

הרעידה.

אף שבמקרה זה בדיקת העדייות המקוריות מובילה להורדת גידל הרעידה המשוער ,במקרים
אחרים שנחקרו התיצאה היא הפיכה.
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הכנס

התנשי1992 ,

שיעוי תזוזה אופקית לאויי הנקע באזוי בפי הנשיא ) ( 1987-1991
קרץ' .',י וו מיולו י ,2.פאלבוש ת ,2.אדלו ו ,3 .מלצו י ,3.פוראי י ,3.שטיינברג
ך•
.2
.3

ג3.

המבון הגאולוגי ,יתשלים

.תפאלבוש אוניבסריטת קארלסווהה ,קאולסווהה
מרבז למיפוי ישראל ,תל אביב

הערכות קצב התנועה לאורי הבקע ,המובאות בספחת ,בנדלות בצורה משמעותית וקיים פרע בין
השיעורים המבוססים על עדויות גאולוגיות )הססה/גיל האלמנס המוסס( ,לבין תוצאות נתוח

תצפיות סייסמולוגיות .שיעור התנועה האופקית המוצע בעבודות רבות מגיעה לסרד וגדל של 1
ס"מ/שנה עד בשליש בתזוזות סייסמיות .יתרת התנועה מיוחסת לזחילה אסייסמית בל שהיא,

או לתונעות קוסייסמיות הנלוות לרעידות אדמה קטסטרופליות בעלות זמן השנות ארוי מכדי
לבוא לביטוי במידע הסייסמולוגי המכשירני וההיסטורי הקיים .שיעורי תזוזה בגוהים אף יותר
הוצעו במודלים גלובליים של תונעת הלוחות.

בניסיון להגיע לניטור ישיר של התנועה

לאורי הבקע,

המכון הגאולוגי ,המכרז למיפוי,

ואוניברסיטאות קרלסחהה והנובר בסיוע מינהל למחקרי האדמה וקרן ישראל-רגמניה ,הקימו
רשת גאודסית בצפון הארץ .החלק החיצוני של הרשת כולל  23תחנות מדידה ,המיועדות בעיקר

למדידת

לווינים ) (G PS

והפרוסות משני עברי הבקע בין דרום הכנרת לבין הבגול עם לבנון .רשת

זו נמדדה פעמיים בשנים  1990-1991ועיבוד התוצאות יסתיים בקרוב .חלקה הפנימי של הרשת
פרוס באזור כפר הנשיא-קצרין במערי צפוף של  12תחנות מדידה החוצה את הקו המשוער של

השבר הראשי ,והמייעד בעקר למדידות אלקדטואופטיית .תחונת בפינות רשת זו משותפות לשתי
הרשתות .הרשת הפנימית נמדדה מספר פעמים בין השנים

1987-1991

והתוצאות הראשוניות

מוצגות להלן,

רשת כפר הנשיא כוללת  12תחונת ,המסודרות ב  4שורות בנות  3תחנות,

שתי שורות בכל

גדה .בדרי זו ונצרים שלשה פוליגונים המאורכים בכוון צפון-רדום) ,אחד בכל גדה ואחד משותף(
ומתאפשרת השוואת שינוים החלים לאורי כל גדה ,וביניהן .הרשת מאפשרת גם הערכת ייתכנות

תזוזות על לינאמנטים החשודים כשברים משניים ,לינאמנטים אלה ,עוברים בבזלות מונוטוניות,

ומיפוים בידי חוקרים שונים נעשה על בסיס התרשמות מורפולגית בלב.דגיל פעילותם האפשרית
האחרונה ושיעור ומגמת ההסטה נתונים בויכוח,

הרשת ,הבוללת  66מרחקים באורי עד  4ק"מ ,נמדדה  6פעמים במיכשור אלקטרואופסי הבא:

''''-

דר.ו.

חהרבה הגיארלרגית הישראלית

הכנס השתגי,

1992

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

) ( 1989

ומקומטר

(. 1991 , 1990 ) 5000

תוצאות מדידות שדה ,לאחר תיקונימ לתנאימ אטמוספריימ ולשפועי קיי ראיה,

תואמו

בפרוצדורה גאודטית מקובלת ,כדי להגיע לבסיט נתונימ אחיד ותואמ את הקונפיגורציה

הגאומטרית של הרשת .כל מחזור מדידות תואמ בנפר,ד והתאומ נערך הן לגבי הרשת כולה והן

לבגי כל פוליגוו בנפר.ד הקואורדינטות של התחנות שחושבו

בתהליך זה שימשו להשואה בין

מחזורי המדידה השונימ ולאומדו השינויימ שחלו בתקופה שביניהם.

מבוסטות על תאומ בתוכנה מטחרית

. STARPLUS 3.2

התוצאות המוצוגת כאן

אנליזה מפורטת יותר נערכת כעת

באוניברסיטת קרלסרוהה תוך שימוש בתוכנות מחקר לתאומ רשתות וניתוח דפורמציה ועומדת
בפני סיומ.

בדיקה ראשונית של התוצאות מראה כי בתקופה  1987-1991שיעורי התזוזה האופקית בין שתי
גדות הבקע

באזור כפר הנשיא-קצריו לא עלו על  1-2מ"מ בשנה ,וחורגימ אך מעט מתחום

שגיאות אורפטיביות .שינויימ בטדר נודל דומה חלו גמ לאורך הפוליגון המערבי ויחסמ האפשרי

ללינאמנטימ אלכסוניימ לכוון השבר הראשי נבדק עתה .בנקודות הפוליגון המזרחי השיוניימ המ
קטנימ בהרבה ואיו סימו לתזוזה אןפקית על הלינאמנטימ שמופו באזור זה.

גאודינמית מלאה יותר תערך לאחר סיומ עיבוד נתוני מדידות
באוניברטיטת הונבר.
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אינטרפךטציה

ברשת החיצונית הנערך

כהנס שה mי1992 ,

nח"'Dה הגיראליגתי הירשאלית

גיאופיסיקה בשרות הסביבה :ישומים חדשים של שיטות חשמליות
ואלקטרומגנטיות
רינן .,ע

רביסביץ .,ב

רביניביץ מ.

המכין למחקרי נפט יגיאיפיסיקה ,חילין
התפתחות המודעות של הציבור והגורמים הממלכתיים בישראל לונשא איוכת הסביבה נמצאת
בשלב התחלתי בהשואה לנעשה בחו"ל מזה זמן .במדיונת הנ"ל ישסות גיאופיסיות ימושומת מזה

זמן לפתרון ולניסור בעיות בתחומים מסוימים באיכות הסביבה .בישראל לא נעשה כמעס דבר
לישום שיסות אלה בתחומים הנ"ל וזאת למרות שהאמצעים והיוכלת קיימים בארץ .מרטתנו
להציג את הונשא בתחום השיסות החשמליות והאלקסרומגנטיות שאפשרות ישומן בונשאים

אלה בגוהה .להלן התחומים בהם שיסות אלה יעילות:

ר.
.2
.3

בקרה ומפוי תהליכי המלחה של מי התהום בתוצאה מוגרמים סביעים ומלאכותיים.
דליפות תת קרקעיות של מזהימם ממאגרים וצרנת

א(

איותר זיהום הונבע מאתרי סילוק פסולת מוצקה וונזלית

ב( עזרה בבחירת אתרים חדשים לסילוק פסולת.
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הכנס השm

י.

1992

איתוו ומדידת זוימות אנכיות בנאוות באמצעות מיהול וב שיבבתי
,ופא '.ב ,ברקוביץ ב ,2.מנריץ '.מ י רונן

2,.

 .1המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרניה ,מבון ויצמן למדע ,רחובות

•2

מחלקת המחקר ,הוטרות ההי,וולוגי ,ירווטלים

זרימה אנכית בבארות ,כלפי מעלה או מטה ,נחקרה במקרים רבים ,בעיקר כאשר הזירמה היתה

משמעןתית מבחינה כמותית .בעקבות כך פיתחו מדי זרימה מכניים ןטכניקות החרדת עוקב לנפח
הבאר ומעקב אחר ריכוז העוקב המתאימים למדידה של מהירויות זרימה בגוהות יחסית .פיתוחים
אלו איפשרו חישוב מאזן נפח של מי התהום.

לעומת זאת ,ידוע מעט יחסית על זרימות אנכיות איטיות .זרימה אנכית איטית ניתנת להזנחה,
במקרלם רבים ,במחינת נפח המים אך יתכן כי היא חשובה מאוד לצרוך חישובי מאזן מאטה/ריכוז

של מזהמים .במקרים בהם הרכב המים הזורמים אל השכבה שונה מהרכב המים בשכבה לא ניתן

להזניח זרימה זו .תוטפת משמעותית של מזהמים ,בדרך של זרימה אנכית איטית ,תיתכו בטמוך
לאיזורי תעשיה או אתרים לקבורת פסולת תעשייתית ו/או רדיואקטיבית .באיזורים אלו צפוי
להיות הבדל גדול בין הרכב התמיסות המזוהמות והרכב מי התהום הנקיים יחסית.
השיטה המוצעת מתבטסת על מיהול נקידתי

) (point dilution

המתבצע בו זמנית ,במספר

עומקים בתוך הבאר .העוקב מיחדר אל הבאר באמצעית דונם רב שיכבתי ,שלאודכו מושחלים

תאים המרוחקים שלושה טנטימטרים זה מזה .העוקב איונ מוזרק אל מי התהום אלא מגיע לשיווי
משקל דיפוזיוני עם מי התהום דרך מימברנה המותקנת בפיתחי התאים .השיחרור הדיפוזיוני של
העוקב אל מי התהום ,בנינוד לשחרור מידי של כל כמות העוקב ,מאפשר מעקב אחר תופעות
זרימה איטיות .כיוון התנועה היחטי של העוקב ,בעומקים השונים בבאר ,תלוי במישטר הזדימה
בבאר.

זרימה אופקית של מי תהום תנרום להטתלקות מיידית של העוקב ,בכל עומק ,מחלל הבאר אל

האקויפר .זרימה אנכית של מי התהום תנרום לדילול בריכוז העוקב באיזור כניטת המים ולהאטת
דילול העוקב בכיוון הזרימה )מעלה או מטה( .ההבדל בקצב הדילול נובע מהתרחקות העוקב
מאיזור הכניטה אל כיוון הזרימה .תוטפת העוקב בכיוון הזרימה נורמת להקטנת נרדיינט הריכוזים
בין האקויפר לתא וכתיצאה מכך לירידה בקצב הטתלקות העוקב מהתאים .ההבדלים בקצב
הטתלקות העוקב בעומקים שונים של הבאר מאפשרים חישוב נפח המים שבאו במנע עם התאים.
ידיעת קוטר הבאר מאפשרת אף את חישוב מהירות הזרימה האנכית בבאר.
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כהנס תנשהי1991 ,

באמצעית שיסה זי נחקרה הזרימה בקידיח ניסיר .נ.ק) ( 3באתר הארצי לפסילת רעילה ,ברמת

חיבב .נמצא כי בועד חלקר העלירן של ביר הקיחח מארפיין על ידי זירמה איפקית הרי בחלקי
התחתרן של הקידיח קיימת זרימה אנכית איסית ,כלפי מעלה .הזירמה כלפי מעלה מסתיימת
באיתי ועמק שרב מיבחן שירני חד במרליכית מי הבאר .ההסבר הרמצע היא שזירמה איסית של מים
מליחים ערלה לאייך רבר הקידרח עד לערמק מסייים ישם המים זירמים איפקית אל מחיץ לבאר.
הזירמה האנכית התמידית של מים מליחים רההבדל במהיררת הזרימה הארפקית ,בסרף הקסע ,בין

מי השכבה למים העילים רגרמים לתרפעת גזירה

) ( shear flow

סיגל המים.
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הכנס השנתי,

1992

התפלגןת שדה מאמצים ןאנןמליה גרבימטיית באזןי וכס מןזמביק
רזניקוב .,מ

בן-אברהם .,צ

לייחובסקי ו.

המחלקה לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים .אוניברסיטת תל-אביב ,ימת אביב
חתכימ סייסמימ שנעשו לאחרונה באזוך רכס מוזמביק ,מצביעימ על אזור שבריה בחלק המרכזל
של הרכס ,שהיונ רכס אסייסמי ממקור יבשתי ,נדרומ-מזרח האוקיינוס ההודי .מודלינג ונמרי של
התפלגות שדה המאמצימ מאשך קיומ אזור מתיחה של כ  700-בר לאורך רכס מוזמביק .אזור

מתיחה זה הינו תיצאה של שינויי עובי בין הרכס המפוצה מקומית ,לבין הקרומ האוקייני
שבשוליו .המודללגנ מראה ששילוב בין שדה המאמצימ שבתוך הפלסה בפיעונח נתוני הגרביסציה
יהגיאואי,ד נותן הבנה סובה יותר של הגורמימ למגוון השינויימ בשדות הנצפימ .כתוצאה ממתיחה

לסרלית משמעותית מתחת לרכסימ סייסמימ בעלי שורשימ עמוקים ,מתקבלות אנומליות
ונספות בגרבימסריה ובגיאואיד ולפיכך דבר זה יכול להוות קריסריון להבנת המבנה של תופעות

שונות על קרקעית הימ .השילוב ביו שדה המאמצימ שבתוך הפלסה עמ מודלימ כמותיימ של
אינסרפסציה גיאופיסית מאפשר פרספקסיבה חדשה באנליזה של תהליכימ ניאוסקסוניימ.
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הכנס השתני 99~ ,י

תארוי  K-Arשל נודולות מננן מתצורת תמנע מניל קמבריום ,הר מינרות,
בקעת תמנע

שגב .,ע

הליץ .,ל

לנג ב.

שטייניץ .,ג

המכון הגיאולוגי,ירושלים
נודולות מנגן גדולות )עד  0.5מ' אורך( ,מעונלות או אליפטיות מצויות בליתופציאס הפצלי שבגג
פרט ססגון ,תצורת תמנע ,מגיל קמבריום תחתון תיכון .תפוצת הבודולות מהטיפוס הבחקר
מוגבלת לסביבות הר מכרות שבצפון בקעת תמנע.

נדגמו שלוש נודולות מנגן מסביב להר מכרות במרחק של כק IIמ :וכדולה  1005בצופן; 1073

בדר'-

מע';  1075בדרום .נודולות  1005 , 1073מירכבית מתעריבת מיצקה של הילבדיט יקירובדיט,
מסיביים ,בדרגת גיבוש נמוכה ,ואילו

1075

מורכבת מתערובת דומה ,אך מוגבשת היטב בתוספת

של פירולוזיט .כמויות משתנות של קוורץ ,איליט ועקבות פלדספר במצאו בכל הבודולות
הנחקרות.

מרבית האשלנן מצול במינרלי קבוצת ההולנדיט )אליה שייך גם

קריפטומלאר(Kl..:2Mng016

אך חלק משמעותי מהאשלנן מצוי גם באיליט .הנוכחות של איליט בשארית הבלתי

בחומצה הובילה לתארוך K-Ar

מיסס.ה נ(IR

בשני שלבים:

א( תארוך הגודולה בשלמותה ): (TwN
ב( תארוך ה IR-לאחר המסה סלקטיבית זנל מינריל המנגן )• (TIR
ממידדות  K-Arאלה חושב ניל מינרלי המננן כפונקציה לוס הגילים המדודים ,של תכולת האשלגן
ואחוז

IR-n

בדוגמא .בטבלה שלהלן מוצנים ממוצעי המדידר:ת

ניל מחושב
(.ש.מ)

נילים מדודים (.ש.מ)
 Rךן

TwN

31

438

186

62

371

188

117

396

200

הרכב

מיברלוני

hol+cor
hol+cor
hol+cor . pyr

דוגמא

1005
1073
1075

)hol=holandite (Bal-2Mns016
)cor=coronadite (Pb 1-2MnSO 16
)Pyr=pyrolusite (Mn02
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הכנט השנתי,

כבקרה על מידת השפעת הטיפול הכימי נבדקו איליטלס
המארחת בשתי שיטות תארוך

התאמת גיל זה לTIR-

. Rb-Sr. K-Ar

<) (2 micron

גילי איזוכרון מראים

1992

מסלעי התצורה

 380+10מ.ש) .דבון תיכון(.

מצביעה על השפעה מינימלית של הטיפול הכימי.

גיל מיברלי המנגן המגובשים היטב של בודולה  1075הוא קרתיקון תחתון .הבתובים המיברלוגיים
תומכים באפשרות שגיל זה מייצג את זמן היוןצרות הבודןלות הללו .הצבת אינטרוזיה מגמתית
רדודה מתחת להר מכרות )ראה שגב וחבריו ,כרך זה( באותן הזמן תומכת באינטרפרטציה

זו.

הרבדולות האחרות ,שעברו החלפה וגיבושן גרוע ,מראות גילים תסרי משמעות המבטאים ערבוב

של גיל היווצרותו )הקדום( עם גיל פעילות הידרותרמלית שהחלה בבאוגו ) Segev & Sass
( 1989
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הכנס

השנתי1992 .

פעילות מנמתית מגיל קיטיקון תחתון בבקעת תמנע :עדויות מסקי
מננטי מפויט

שנב .',ע ויבקוב מ ,2.ויסבווד .',ט בייט '.מ
. ,המכון הגיאולוני ,יוושלים

 .2המכון למחקיר נפט וגיאופיסיקה ,חילין

בעקבות מחקר גיאולוגי ,פטרולוגי של הבזלת יהסלעים הוילקניקלסטים "הקיר המשיגע"
מהקרטיקון התחתין בצפון בקעת תמנע נעשה באזור זה סקר מגנטי רגלי )מדויק(.

surfer

סטנדרטית ואח"כ נעשה פעונח גיאופיסי שהתבסס על

הנתונים עיבדו תחילה בתכנית

אלוגריתם "נקודות מיוחדות" )פותח ע"י

ללא שימוש בנותנים

(Trashk.ovand Groznova

גיאולוגיים ,על מנת לפתור בעיות שיחזור גיאופיסיות .בשיטה זי התקבל מידע שלא הושפע ע"י
גופים אנומליים בתת-הקרקע.

התוצאות האלה בנוסף לנתונים גיאולוגיים ופטרופיסיקליים ,הוזונ לתוכנת מחשב

""Razrez

אשר פתרה את הבעיות הניאופיסיות הישירות .סלעי האזור הנחקר סיונו לשלוש קבוצןת:
א( סלעים בעלי תכונות מגנטיות חלשות,

) susceptibility=cgs < 50.10-6
הסדימנטריים והגרניט .

 (, magneticאליהם משתייכים כל הסלעים

ב( סלעים בעלי תכונות מגנטיות בינוניות= O-6ו  ,cgS300-S00 .הכוללים

חלק מהסלעים

הוולקניקלסטיים.

ג(

סלעים בעלי תכונות מגנטיות חזקות= 500-3000 . 10-6ו ,cgS

שהם חלק מהסלעים

הוולקניקלסטיים והסלעים הבסיסיים.
תוצאות הסקר מראות שמצפון לנחל תמנע מצוי מחדר בסיסי מאורך בכיוון מזרח-מערב ,י&אורכו
כ-ך ק"מ ורוחבו

כ1-

ק"מ .בגג הגוף המגמתי נראה שיש תבליט של

כ 300-

מ' היוצר אונדולציות

של האנומליות המגנטיות.

בשלושה אתרים בהם המחדר חדר ,קרוב לפני השטח ,ארעו התפוצצויות פריאטומנמתיות ,אשר
יצרו מכתשים עמוקים שמולאו בחומר וולקניקלסטי ומאוחר יותר בסדימנטים.
הממדים והכיוון של המחדר מתאימים לאנומליה הארומגנטית הבולטת המופיעה במפה
האירומגנטית בק.מ.

1:100,000

של

(. 1967) Dombzalsky

נקבע באמצעות בדיקה רדיומטרית בשיטת

K-Ar

גיל קרטיקון תחתון לארוע המגמתי

של הפקק הבזלתי ונתמך בסרטטירגפיה וביחסי

השדה של התופעות הוולקניקלסטיןת.

15Z

הכנט השנתי,

חהרבה הגיאןלןגית הירשאלית

1992

שימוש בחרסית נייית אן בחרסית בלתי נירית כחומי גלם להכנת בלי-
חוס מתקופת הברזל
שובאל '.ש ,בק פ, 2 .קירש '.י ,איזנברג-לוי ד,' .ידיו

.1
.2

א2 .

קבוצת הגיאןלןגיה ןקבוצת הפיזיקה ,האןניברסיטה הפתוחה ,רמת אביב

המכוו לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב ,ימת אביב

סירי בישיל מתקיפת הברזל נבדלים בדרך כלל מכלי אגירה ישילחו בחומר הבינה איתם .כדל

להגדיר הבדל זה נקבעה תכילת הגיר במרכיב החרסיתי של כלי חרס אלה .הבדיקית נערכי על
המקסע החרסיתי בלבד ללא החסמים.

במחקר בנדקי סירי בישיל ,כלי אגירה )קנקנים יפיתסים( יכלי שילחן )קדרית יקערית( מתקיפת
הברזל שנמצאי בתל-הדר )בחיפה המזרחי של הכנרת( .מאחר יהחרסים מכילים לעתים קריבית
חסמים )גרגרים( של קלציס אי אבן-גיר ,היפרד המרכיב החרסיתי שלהם מן החסמים .תכילת
הגיר נקבעה באנליזה כמותית באמצעות ספקסרומסר אינפרא-אדום .נמצא כי המרכיב החרסיתי

בריב סירי הבישול מכיל כ  0-5%-ניר .לעימת זאת ,תכילת הגיר במרכיב זה ברוב כלי האגירה

יהשולחן היא כ25-30% . -
התוצאית מעידית כי שני סיגים עיקריים של חימר גלם שימשי להכנת המרכיב החרסיתי )ללא
החסמים( של החרסים שנבדקו ,חרסית גירית וחרסית בלתי גירית או דלת גיר .להכנת סירי
בישיל הועדפה חרסית בלתי גירית או דלת גיר כחומר גלם ילהכנת כלי אנירה ושולחו הועדפה לכך
חרסית גירית.

לכל אחד מסיגי חימר גלם אלה יתרינית משלו .גיר מהווה חומר פלקס וכלי חרס המוכנים מחרסית
עשירת גיר מסונסרים בסמפרסורה נמוכה יותר בהשוואה לאלה המיכנים מחרסית חסרת גיר.

תכולת הגיר הגבוהה מקנה גם לכלים צבע בהיר .לכן חרסית זו הועדפה להכנת כלי אגירה

ישילחן .

לעימת זאת ,להכנת סירי בישיל נדרש חומר אסים לנוזלים ,העמיד בחימומים חיזרים ינשנים
בעת השימיש בהם .לתכונית אלה ,היה צורך להשתמש בחרסית בלתי גירית או דלת גיר )אליה
היספי במקרלם רבים חסמי קלציס(.

הידע לבחיר את חימר הגלם ולהתאימו לפי יתרונותיו להכנת סוגים שונים של כלל-חרס מציינלם
סכנוליגיה קדומה ברמה גביה.
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הכנס חשנתי.

1992

העדפת חסמי קלציט חד-נבישי על-פני חסמי אבן-ניר בהכנת סירי
בישול מתקופת הברזל
שובא

.1
.2

ל

ן

ן

2

ן

ש,.נפט מ, .בק פ, .קירש י, .ידיו א.

2

קבוצת הגיאןלןגיה וקבוצת הפיזיקה ,האוניברסיטה הפתוחה ,רמת אביב

המכון לארכיאולןניה ,אוניברסיטת תל אביב ,רמת אביב

חסמי )גרגרי( קלציט חדבגישי נפוצים מאוד בסירי בישול מתקופת הבחל .בבדיקה פטרוגרפית

נראים חסמים אלה כפרגמנטים מזוותים ,ממוינים גרוע ,השבורים לאורך מישורי הפצילות שלהם
לרוב בצורתם הרומבואדרית .סממנים אלה מעידים כי הם נכתשו והוספו כחסמים לחומר הגלם
החרסיתי בעת היצור .קלציט גבישי אינו נפוץ ולכן הקדרים השקיעו מאמץ רב למוצאו ,ללקטו,
לרסקו ,ולהוסיפו לחומר הגלם .מאיד,ך אבן-גיר הרבה יותר נפוצה והקדרים השתמשו בה לעתים
כחסמים בייצור .כלים ,אבל לא סירי בישול .פגמים רבים נפוצים מעל לחסמי אבן-הגיר בכלים
המכילים אותם .היווצרותם פגמים כאלה בסירי בישול פוסלת אותם לשימוש.

ההנחה המקובלת היא כי שימוש בחסמי קלציט מונע היווצרות פגמים בכלים ,כתוצאה מהלם
תרמי בעת חימום וקירור מהירים  .הסיבה לכך היא שמקדם ההתפשטות התרמי של קלציט ודמה
לזה של החרסית הצרופה הסובבת .עם זאת ,אבני-גיר בארץ מורכבות בעיקר מקלציט וניתן
לצפות שיש להם מקדם התפשטות תרמית דומה .לכן ,אנו סבורים כי היתרון בשימוש בחסמי
קלציט חדבגישי ונבע כנראה מסיבה אחרת.
במחקר נבדקה הההתנהגות התרמית של חסמי קלציט חד-גבישי וחסמי אבן-גיר בעת חימומם.
דוגמאות שוונת של קלציט בגישי ואבני-גיר נכתשו לגרגרים בגודל חסמים וחוממו לטמפרטורות
שונות ומשכי זמן שונים .מעקב אחר תהליך הדה-קרבונציה התרמית נערך באמצעות

ספקטרוסקופיית אינפרא-אדום .לאחר חימום במשך  6שעות )זמן סביר לצריפת חרסים( נצפו
התהליכים הבאים:

 בטמפרטורה של  6000Cבשני המקרים התרחש תהליך דה-קרבונציה חלש.-

בטמפרטורה של  7000Cגרגרי אבן-הגיר עברו תהליך דה-קרבונציה מלא וחלקם התפוררו

לאבקה .לעומתם ,גרגרי הקלציט ממרבית המקורות עברו דה-קרבונציה חלקית וצורתם המקורית
נשמרה כפי שהייתה.

-

בטמפרטורה של

 800 0Cגרגרי הקלציט עברו גם הם תהליך דה-קרבונציה מלא ,או כמעט מלא

וצורתם המקורית המשיכה

להישמר.
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הכנס השm

י.

1992

בשני המקרים הושלם תהליך הדה-קרבונציה בטמפרטורה נמוכה יחסית בשל החימום הממושך.
לגרגרי אבן-גיר הבנויים קלציט רב-גבישי יש שטח פנים סגולי גדול רמבנה בגישי פגום יחסית
הגורמים לפירוק תרמי מהיר ימלא בטמפרטורה נמוכה יותר .תהליך הדה-קרבונציה הנמרץ
משחרר במהיררת כמייית גדילית של פחמן די-חמצני .בעטיי ,הגרגרים מתבקעים ,המגעים בין
הבגישים הרבים ניתקים יהם מתפרררים לאבקה .כתיצאה מכך ,עשויים להתחולל בחומר הקרמי
סביב גרגרי הגיר פיצוצים וסדקים היוצרים פגמים בכלים המכילים אותם.

לפי תוצאות אלה ,רנאה כי הסיבות ליתרון בשימוש בחסמי קלציט על-פני חסמל גיר הם יציבותם
בטמפרטורה גבוהה יותר ,עוצמת הדה-קרבונציה נמיכה יותר יהשתמרות צירת הגרגרים ,אשר

מונעים היווצרות פגמים בסירי

הבישול.
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הכנס

השנת.י 1992

נוכחות יון אויניל ופיזויו בצוי מישאש י מחקי באמצעות זהירה
שובאל .,ש נפט .,מ נולדמן .,נ קירש י.

קבוצת הניאולוניה וקבוצת הפיזיקה ,האוניברסיטה הפתוחה ,רמת-אביב
צורים מטוימים מתצורת מישאש זוהרים בצבע ירוק כשמקרינים עליהם בתחום הגלים הקצרים
)  308או  254נונמסר( של מונרת אולסרא-סגול המיועדת למירנלים .זהירה בצבע זה אינה נצפית

בבדיקה בגלים ארוכים יותר )  365ננומסר( של אותה מנורה.

טפקטרה הזהירה והערור של צורים אלה נחקר בטמפרטורת חנקן ונזלי באמצעות טפקסרומסר

זהירה )איור( .מוצגים בהם שתי סדרות ספקסרליות עיקריות ,האחת 545 , 516 , 499 :ו 564-
ננומטר והשניה  549 , 523 , 503 :ו 574-נונמטר .טוג זה של טפקסרה אופייני ליין אורניל .הזהירה

נוצרת מפליטה של יון  U022+העובר מרמת הערור האלקטחני הנמיכה ביותר לרמת הערור
התונדתי של מצב היטו.ד התבלטית הגלים הקצרים בטפקטרום העריר קשירה בדרך כלל עם
ריכוז נמוך מאיד של יין האורניל .ניכחות אורניום בצורים נמצאה באנליזה באמצעות פליריסנציה
של קרני

.X

לפי נטיונות קידמים ,זהירה מטוג זה מעידה כי יון האורניל נמצא בתוך החומר

הסיליקסי ילא על פני השטח.

הימצאות יין האורניל בצורים עשויה לתרום להבנת מקורם .הזהירה מאפשרת להבחין בפיזיר
בלתי אחיד שלו .בצור מישאש ברקציוזי רק הפרגמנסים זוהרים אך לא המסריקט .תופעה זו

עשויה לנביע ממהלך היווצרותי ,ולתמוך בדיעה כי הפרגמנסים יהמטריקס בצור זה ונצרו בתנאים
שונים .במקרים אחדים ניתן להבחין בתופעת איזור בזהירה של הפרגמנטים .בצורים אחרים,
זווהים מאובנים ורפאים שלהם בטלע ,אך לא המטריקט .התיפעה האחרונה מאפיינת גם את פטי
המאובנים בחלוקי "צור יבוא" של תצורת חצבה .מוצע כי נוכחות יון האורניל קשורה במקיר ביוגני
של הצורים

הזוהרים.
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הכנס השנתי,

1992

איור :ספקטרה זהירה יערור מייצגימ של ציר מישאש .הדוגמאות הורצו בחנקן נוזל ) (. 77K
יכולת העחר גדלה עמ הירידה באירן הגל,

nll

NL

300
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י ,ן  99ך

תצורת חצבה מניל מיוקן בצפון מזרח הננב ,ישראל
שחי י.

וח' מובוס סר .יוושלים

ציר אלוכטוני מעוגל היטב ,אשר נחשב כמסמן את גג תצורת חצבה .נמצא נפוץ לכל עוביה שהוא

כ ,' 60-מ בסינקלינות רותמ ועריער .עיבדה זי מחייבת חליקה לשני אגני השקעה בנגב הצפוני:
האחד כפי שתועד בחתכימ בירוחמ ועופרימ .השני נמצא יותר צפונה כאגן השקעה של נהר

שמקורו כנראה בעבר הירדן וזרמ דרך סינקלינת חתרורימ .המשקעימ המ תערובת של חול
חרסיות וצור אלוכטוני .רצועה צרה בכוון צפין מערב

-

דרימ מזרח ,מרעוער לצפית ,הפרידה בין

שני האגנימ.
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חתך  ABלאוךר סינקלינת אורון אפעה.

- Mi
- EO

תצורת מישש.

- OS

פצלי שמן.

- GT

סלעים מגיל איאוקן )לא מחולק(.

תצורות ע'רב ותקיה.

- HZ

תצורת חצבה .קו מקוטע

אלוכטוני על השולימ המערביימ של סינקלינת אפעה.
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התפתחות הקרום היבשתי בפלטה הערבית -עדויות מיחסי

האיזוטופים של Nd-Sr
שטיין ".מ ,2

גילדשטיין

2. 0

המבון למדעי בדור הארץ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים

,.
 .2מבון

מקס פלנק לבימיה ,מיינץ ,גרמניה

התפתחות הקרומ היבשתי העליון בצפון השילד הערבי נחקרה באמצעות ההרכבימ האיזוסופימ
של

Sr-Nd

בסלעימ פרןסרוזואיימ מהתשתית הקריססלינית בסיני.

המדידות נעשן על דוגמאות מייצגות מהשלבימ העיקריימ בהיססוריה המגמתית של השיל.ך
הארוע הקדומ ביותר מיוצג ע"י השיסס של אילת

הגנייס הגרניסי של
וגרניס

מנדר ) 530

אילת ) 745

) 800

(.ש"מ ארועימ שלאחריו מיוצגימ ע"י

(,ש"מ הגרניסימ של אומ מלק ואיקנה

קתרינה ) 570-600

מ"ש(

(.ש"מ בנוסף נימדדו היחסימ האיזוסופיימ של דוגמאות קוורץ ידרריס ממסיב

רוד.ד הגילימ ניקבעו בשיסת האיזוכרון במערכת

Rb-Sr

ו/או שיסת צירקון בודד )עפ y /ביילסקי

(. Kroner et al . 1990; 1982
יחסי הראשית של האיזוסופימ של

Sr

ברב הדןגמאות מראימ סווח מוגבל:

) 87Sr/86SrT= 0.7028-0.7035גרניס איקנה קתרינה מראה 87Sr/86SrT= 0.7062

ביילסקי ( 1982 ,

ראה

כל הדוגמאות מראות ערכי ראשית אחידימ של האיזוסופימ של

. EN ~=+3.4 to +4.6: Nd
הדמיון ביחסי הראשית של

Nd-Sr

בכל המגמות הפרוסרוזואיות מציע כי המגמות ניגזרו

מרזרבואר מקור אחי.ך כמו כן מציע דמיון זה כי יחס

Rb/Sr

ברזרבואר נמון ,ויחס

n/N dזS

קרוב

לכונדריסי.

יחסי הראשית הנמוכימ  87 Sr/86SrTוהיחסימ המוצעימ של  Rb/Srושל n/Ndז  Sמעידימ על
כן שרזרבואר המקור איננו קרומ קדומ בעל הרכב פלצי .יחד עמ זאת יחס
בקיומ רזרבואר מקור בעל הרכב בזלתי

,

מכיוון שגיל ההווצרות של

n/NdזS

לא תומן

רזרבואר מסיפוס זה

מהמעספת המדולדלת הוא בלתי סביר .בסיכומ ,המגמות הפרוסרוזואיות לא ניגזרו מקרומ יבשתי
קדומ ונראה שנוצרו מהאססינוספירה .אולמ ערכי הראשית

159
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כהנס השתבי,

מערכי המעטפת המדןלדלת בסןף הפרןטרןזןאיקןן

)  +4ךEN =c

בהשןןאה ל

1992

 +8ךEN =c

בהתאמה( ןלא יתכו כי מעטפת זאת שימשה כרזרבןאר המקןר.

לדעתינן ,המגמות הפרןטרוזןאיןת ניגזרו מרזרבואר אסטינןספרי מועשר ,שנוצר ע"י פלןם

מעטפתי .הפלןם התחיל את פעילותן ביצירת בזלןת .אלה שימשן כסלע המקןר של השיסטים

של אילת .לאחר שהצטבר קרןם בזלתי עבה התאפשר יצןר מגמות גרניטיןת .מןדל זה עןמד
בהתאמה להצעתם של

) Remer and Schubert ( 1987

הקרום הערבי.
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חהרבה הגיאךלךגית הירשאלית

נילי  K-Arו· Ar-Ar

ישראל -

של מנמתיזם פרמו-טריאטי בטיני ובדרום

תוצאות ראשונות

שטייניץ ג.ך ,ברטוב '.י ,אייל

ך•
•2

1992

מ2 .

המכון הגיאולוגי ,ירושלים
המחלקה לגיאןלוגיה ומינרולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע

המגמטיזם הפאנריזיאי המיקדם בייתר שהיכר עד בה בישראל היא מגיל טריאס מאיחר

-

יירא

מיקדם .היא מיכר עד כה מתת הקרקע בלב,ד ינחשב להתחלה של הפאזה ההמגמתית שהתקיימה
במזיזיאיקין על הפלטפירמה הערבית .מספר גילי  K-Arשביצעי בשנית השישים יהשיבעים

הצביעי על אפשרית של מגמתיזם מגיל פליאיזואיקון עליון בין  229-280מליין שבה (Weissbrod
) . 1969; Picard and Flexer 1974תוצאית אלה קבלו חיזוק בעבודתי של רקנטי )  ( 1986אשר תיאור
גלעין מקדיח מישר-ו ומצא גיל של  231:t12מליון שנה.

סדרה של גופים מגמתיים )סילים ,שפכים ,דייקים ,ליעית( החיצים את החתר הפליאוזיאי

חשיפים ביאדי זלקה ,גבל תיה יגבל חמייר במרכז סיני יביאדי סידרי במערבו .גיל יירסי יחי,ד
בשיטת  ,K-Arדויח מיאדי סידרי

על ידי ייסבריד )ו  98ו (.

 7ו מדידות בשיטת  K-Arעל דוגמאית ממקומות אלה הניבו גילים שבין  200ל O -ו  3מליוו שנה.
חלק מגילים התקבצו סביב  240מ.ש .ואחרים סביב  290מ.ש .מהתוצאות לא ניתן היה לקבל
תמינה בחרה.

בשלב הונכחי נערכה בדיקת גיל בשיטת  Ar-Arבשלבים בשליש דוגמאות .התוצאות הן:

Samplc
1190
1187A
1183C

ca u K-Ar agc LocationוAr-Ar Pla
age, ma
ma
W.Zalaqa
236:tl0
240.3:t3.5
W.Zalaqa
305:t6
266.2:t3.7
G. Tih
273.6:t4.0
294:t6

תיצאית אלה יעיון מחידש בתוצאית K-Ar

מצביעים על אפשרות לשני שלבים של מגמטיזם:

שלב אחד בפרם התיכין בסביבות  270מליון שנה ,ושלב שני ברטיאס התחתון בסביבות  240מליין
שנה .בדיקות נוספות בשיטת  Ar-Arיאפשרי קורלציה בין האיריעים המגמתיים בסיני לאלי
הידועים מתת הקרקע של הנגב.

האינטריזיית המגמטיית החשופית בואדי זלקה חידחת את תצירת אמיר שלה מיוחס גיל קרטיקון

תחתון )ויסברוד יסנה,

לסביבות 270

 990ו (.

תיצאות הגילים הרדיימטריים מצביעים על כר שגיל התצירה קדים

מ.ש.
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הכנס הומנתי ,ג99י

אמנציה של ראדרו לאררי שברי הבקע באזרר ים המלח
שטייניץ '.נ ,וולקן ע ,2.לננ '.ב ,נילת '.א ,צפריר  ,2. nעשהאל י ,2.יפה י ,2.אבן

.1
.2

ע2.

המכון הניאולוני ,ירושליס
המרכז למnקר נעריני ,נ nל שורק ,יבנה

אנומליות הראחן לאורך חופו המערבי של ימ המלח ,שדייחו עד כה ממעייונת באיזורי נמצאו נמ
ביחידות סלע )בעיקר בלתי מלוכדות( באיזור .האנומליות אינן נתמכות רביכוז מקומי של אורניומ.
ההשתרעות של אונמלית ראדון אחת שאותרה באזור עינות צוקימ היא כ 3 -ק"מ בכיין צפון-
רדומ במקביל לכיין השבר הראשי ,ועד כ 1 -ק"מ בניצב לו .רמות הראחן בשסח האונמלי מגיועת
עד פי  10מרמת הרקע .אנומליות מקומיות מורכבות על האנומליה האזורית .חלק מהאונמליות

המישניות קשור למעייונת הנובעימ מתוך הסחף שלחופי ימ המלח .חלק אחר של האנומליות
הנבוהות קשור לשבר הראשי )שבר השוליים המערבי( של הבקע .במקימות אלה האנומליה של
הראדון נצפתה במילוי יבוקע הצמוד לאלמנס הססרוקסורלי.

שיוניימ סיססמסיימ בזמן בשפיעת הראדון )עד פי  5מהרקע המקומי( נרשמו באיזור האונמליה
הבגוהה הצמודה לשבר הראשי בעינות צוקימ .משך שיא השפיעה הוא בסדר וגדל של  10ימימ.

תנודות כאלה ברמת הראדון פוסלות אפשרות של מקור שהוא קרוב לפני השסח
מינרליזציה מישנית של אורניומ או

-

כנון

רדיומ.

ההשתרעות הנרחבת של האונמליות מצביעה על כך שבאזור הסמוך לשבר המערבי של הבקע
באזור ימ המלח מתקיימת מערכת ראדון מורבכת הכוללת:

א( מקור לאמנציה של ראדון בריכוז נבוה מצוי בעומק שאינו ידוע אך משתרע על אזור נרחב.
סלעי הפוספס הסנוני השבורימ לתוך הבקע באזור ימ המלח ,המכילים עד  100-120חל"מ
אורניום ועד כ 10,000 pCij1 -ראדון בחללי הסלע ,מהווים מקור אפשרי לראדון באונמליות.
ב( מננונן הובלה הנורמ לעליה מהירה של ראדון מהעומק לפני השסח .הריכוזימ הגבוהימ שניצפו

וממדי ההשתרעות של התופעית מצביע על כך שתהליכי הסעה

מעורבימ בתהליך.

ג( מערכת )צנרת( הובלה המאפשרת את תנועת הראדון מהעומק אל פני השסח .נראה שמערכת
זו קשורה עמ המערכות הססרוקסורליות הגדולות באזור )שברימ( כמו גמ עם המערכת

ההירדולונית לאורך בגול הבקע.

לסיכומ ,תופעה מרשימה של שפיעת ראדון אל פני השסח תועדה לאורך אלמנסימ

ססרוקסורליימ ראשיימ באזור סקסוני מרכזי שהוא גם פעיל כיומ .ככל הידוע תופעה כזו לא
תועדה במקומות

אחרימ.
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הכנס שחתבי,

חהרבה הגידאלוגית הישראל,ת

1992

מיפוי רמות ראדון באיזור ערד

שילוני י.י ,וולקן ע ,2.נילת א.י ,צפריר

ך.
•2

ח2 .

המכון הניא ולוני ,ירושלים

המרכז למחקר נרעיני נחל שורק ,יננה

הצורך למפה של רמות ראדון "חופשי" בסלע נובע מהתבגרות המודעות לסיכון הבריאותי של גז
הראדון מחד ומהפיתוח המואץ שחל לאחרונה בעקבות נל העליה

-

מאידך .נוצרה דרישה למפה

שתהיה כלי בידי המתכננים לצורך מתן הנחזות בקשר לאיטום מבנים חדשים באזורים בהם
קיימת אפשרות לחדזרת ראדון מהקרקע ומהסלעים.

במסנרת המחקרים המשותפים למכון הגיאולוני ולמרכז למחקר גרעיני בנחל שורק בנחר איזור של
כ  60-קמ"ר סביב העיר ערד ובו נעשה מיפוי רמות הראדון בשיטה המוצעת כדנם של מיפוי בכל
הארץ·

הבסיס למיפוי הראדון הוותה מפת 1:50,000

של איזור ערד )זוהר,

(, 1987

בשש יחידות

גיאולוניות ,שהן השכיחות ביותר באיזור ,הונדרו רמות הראדון הממוצעות ע"י  530נלאים ב22-
משטחי דיוגם )  3משטחים ליחידה ויותר( לפי שיטת מדידה שתוארה בעבר )עשהאל ואחרים,

(. 1991
בדומה

רמה 1

רמה 2
רמה 3
רמה 4

נקבעו מספר רמות ראדון כדלקמן:

לנהונ בשוודיה ) (Swedjemark et al -1989
 פחות מ - 250 pCi / 1 -שטחים שבהם חשופים סלעי טורון ,למשל.  250-1000 pCi/lשטחים בהם חשופים סלעי תצורת מנוחה ,למשל.  1000-2500 pCi/lשטחים בהם חשופים סלעי צור מסיבי, -בגוה מ -2500 pCi/l -שטחים בהם חשופים קטעי חתך של פרט "הסדרה

הפוספטית",

שטחים שבהם נחשפים סלעי תצורת ע'רב סווגו בהתאם לעובי החתך החווארי-קרטוני מעל
לשכבות הפוספט:
כאשר העובי
כאשר העובי

כאשר העובי

רמה  3כנ"ל

עד  15מטר -
 15-50מטר  -רמה  2כנ"ל
מעל  50מטר  -רמה  1כנ"ל

שטחים שבהם מצוי כיסוי של חולות ו/או קוגנלומרטים

של הניאונן מעל לצור המסיבי או שכבות פוספט סוונו בהתאם לעובי החתך הניאוגני כדלקמן:
עובי עד  5מטר

-

.

רמה  2כנ"ל

עובי של יותר מ 5-מטר

-

רמה  1כנ"ל

נערכה השוואת הנתונים מאיזור ערד לאיזורים מרוחקים כמו מישור רותם ואורון ,ניתונ הסברים

גיאולוגיים להבדלים משמעותיים בין האיזורים והוסקו מסקנות באשר לצפיפות הדיוגם הדרושה
למפה הארצית.
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חה"'Dה הגלואירגית הירשאלית

כהנס התנשי,

ג199

חתני פרס פרץ גרדר ז"ל

1962
1962
1963
1964
1965
1966
1966
1967
1967
1968
1968
1969
1970
1971
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1976
1977
1977
1978
1979
1980
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

ליזה הלר

-

קלאי

המחלקה לגיאן לוגי ה ,האוניברסיטה העברית ירושליס.

רפאל פרוינד ז"ל

לא חולק

יעקב קרץ

המכון הגי אולן גי ,רח' מלכי ישראל

צבי גרפונקל

המחלקה לגיאןלוגיה ,האוניברסיטה העברית ירושלים.

איתן שש

המחלקה לגיאולןגיה ,האןניברסיטה העברית ירושלים.

30

ירושלים.

יעקב נתן

המכןן הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל

אברהס לרמן

אןניברסיטת נורדןןסטר,ן אילינןי ארה"ב.

אפריס אהרוני

חברת פז ,דרד יפו 3

30

ירושלים.

תל-אביב.

לא חולק
לא חולק
אורי כפרי

המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל

30

ירןשלים.

אליעזר גביש ז"ל
יהושע קולודני
יצחק לןי

המחלקה לגיאן לוגי ה ,האוניברסיטה העברית ירןשלים.
המכןן הגיאולןגי ,רח' מלכי ישראל

30

ירןשלים.

לא חולק
יחזקאל דרוקמן

המכון הגיאןלוגי ,רח' מלכי ישראל

צבי בן-אברהם

המחלקה לגיאופיסיקה ,מכון ויצמן למדע רחובות,

יורם שהס

ארצות הברית,

בנימין ז .בגין

המכןן הגיאולןגי ,רח' מלכי ישראל

זאב רכס

המחלקה למתמטיקה שמושית ,מכןן ויצמן למדע רחובות,

30

30

ירושלים,

ירושלים,

לא חולק

עזרא זילברמן

המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל

דוד שפרנק

המחלקה לגיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ירןשלים,

30

ירןשליס.

לורה בוכבינדר

המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל

דוד בונן

חברת נשר בע"מ ,רח' בן יהודה

חיים בנימיני

המחלקה לגיאולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון באר-שבע,

מירי בילסקי

ארה"ב.

גד שמיר

המכון למחקרי נפט ןגיאןפיזיקה,

רונית נתיב

האוניברסיטה העברית

-

האוניברסיטה העברית ירושליס
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תל-אביב,

הפקולטה לחקלאןת רחובות,

דב אביגד

דיצה קמפלר

99

30

ירושלים,

חהרבה הגאילוןגתי הישראלית

1988
1989
1990
1991

הכנס השנתי,

אלדו שמש

מכון וייצמן רחובות.

איתי גבריאגי

האוניברסיטה העברית ירושליס.

אמוץ עגנון,עודד נבון

האוניברסיטה העברית ירו שגיס.

חייס גבירצמן ,אבי בורג

האוניברסיטה העברית ירושגיס.

שמואג מרקו

האוניברסיטה העברית ירושגיס.

1992

חתני פרס החברה הגיאןלןגית הישראלית ע"ש פרןפ} רפאל פרןינד ז"ל

1979
1980
1980
1981

שולמית גרוס

המכון הגיאוגוגי ,רח' מלכי ישראל

דב בהט

המחלקה לגיאוגוגיה ,אוניברסיטת בו גוריון באר-שבע.

דו גיל

המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל

אהרו הורוביץ

המכון לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת תל-אביב.

איתן שש

המחלקה לגיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ירושליס.

1982
1983
1984

זאב וייס

האןניברסיטה העברית ירושליס.

1985

יאיר רוטשטייו

המכון למחקרי נפט גיאופיזיקה.

צבי בו אברהס

אוניברסיטת תל-אביב.

יעקב בו תור

ארה"ב.

חגי רוו,

המכוו למחקרי נפט וגיאופיזיקה.

צבי גרפונקל,

האוניברסיטה העברית ירושליס.

עמוס בייו

המכוו הגיאולןגי ירושליס.

גדעוו בר

המכוו הגיאולוגי ירושליס.

יהושע קולודני

האוניברסיטה העברית ירושליס.

1986
1987
1988
1990
1991

30

ירושליס.

אברהס פרנס ז"ל
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30

ירושליס.

חהרבה גהילואוגתי הרשיאלית

כהנס

שהmי1992 .

חברי הכבןד של החברה הגיאןלןגית הישראלית

1968

משה אבנימלך ז"ל

יוסף קואטס ז"ל

מרטיו גילדשמידט ז"ל

1969

אברהם פרכס ז"ל
שטפו לבנגרט ז"ל
ליאי פיקרד

1977
1980

אלכסנדר גליק ז"ל
עקיבא פרימו ז"ל
יעקב בו תיר

1984
1986
1988

האקדמיה למדעים ,רחי זיביטינסקי ,ת..ד

4040

ירושלים.

מכיי סקריפס לאיקינוגרפיה ,סן דיגי קליפירניה ארה"ב.

עמניאל מזיר

מכון וילצמו למדע

זאב רייס

האוניבךסיהט העברית ירושלים.

אליעזר קשאי

-

רחובית.

חברת נהפט הלאימית

-

תל-אביב.

נשיאי החברה הגיאןלןגית

1951
195Z
1953
1954
1954
1955
1956
1957
1958
1960
1961
196Z
1963
1964

ליאי פיקרד

האדקמיה למדעים ,ר'דו זיביPטסקי ,ת.ד4040 .

ירושליס.

משה אבנימלך ז"ל
יעקב בי תיר

מכון סקריפס לאןקיניגרפיה ,סן דיגי קליפירניה ארהIIב.

נתו שלם ז"ל.
אברהם פרנס ז"ל

משה אבנימלך ז"ל
אנטול סלטקיו ז"ל
זאב שפטן ז"ל

דו יעלין

המחלקה לגיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ירושליס.

אלכסנדר גליק ז"ל
זאב רייס

המחלקה לגיאיליגיה ,האוניברסיטה העברית ירושלים.

שפן לבנגרט ז"ל

ייסף קיאטס ז"ל
רפאל פרוינד ז"ל
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חהרבה הגיאלווגית הירשאלית

1965
1966
1967
1968

הכנס השm

,י

1992

מייק אופנהיים

מנציסטר בריטניה.

זאב רייס

המחלקה לגיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ירושלים.

איתן שש

המחלקה לגיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ירושלים.

עקיבא פלכסר

המחלקה לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים ,אוניברסיטת
תל-אביב.

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

אורי וירצבורגר

כימיקלים לישראל בע"מ תל-אביב.

אליעזר קשאי

חברת ח.נ.ה .בע"מ ,רחי קויפמן

אריה איסר

המכון לחקר המדבר ,קרית שדה בוקר.

אכיהו גינצכורג

המחלקה למדעי הסביבה ,אוניברסיטת תל-אביב.

נתן יעקב

6

ת..ד

המכון הגיאולוגי ,רחי מלכי ישראל

30

ירושלים.

יחזקאל ויילר

חברת ח.נ.ה .בע"מ ,רחי קויפמן

יהושע קולודני

המחלקה לגיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ירושלים.

משה גולדברג

6

ת..ד

11548

תל-אביב.

המכון הגיאולוגי ,רחי מלכי ישראל

30
30

11548

תל-אביב.

ירושלים.

עמוס ביין

המכון הגיאולוגי ,רחי מלכי ישראל

צבי גרפונקל

המחלקה לגיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ירושלים.

גדליהו גבירצמן

המכון הגיאולוגי ,רחי מלכי ישראל

30

ירושלים.

ירושלים.

אורה עמית ז"ל

יחזקאל דרוקמן

המכון הגיאולוגי ,רחי מלכי ישראל

גדעון שטייניץ

המכון הגיאולוגי ירושלים.

אורי כפרי

המכוו הגיאולוגי ירושלים.

מיכאל בייט

משרד האנרגיה-המכון הגיאולוגי ירושלים.

צבי בן אברהם

אוניברסיטת תל-אביב.

יוסף ברטוב

משרד האנרגיה-ה מכוך הגיאולוגי ירושלים.

משח אייל

אוניברסיטת בו-גורי וו באר שבע.

עמיחי סנה

המכוו הגיאולוגי ירושלים.

יאיר רוטשטיין

המכוו למחקרי נפט וגיאופיזיקה.

ברוד דרין

מכוך הנפט הישראלי

משח בראון

חבי גיאופרוספקט ירושלים
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-

30

ירושלים.

תל-אביב.

1986

בע"מ-ירושלים.

ISrneI GeOlOgia:U Socie1y

Annual Meetlng. 1992

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
ZUbemנan

E •• Baer G •• Avni Y •

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 crest700 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
1,15 Hz
3,1 Hz
1.9 Hz
Calculation
1,5 Hz
2,6 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
bedload represents intermediate flow conditiolןS in terms of coarse
bedload transport. with critical dimensionless shear stresses in the
range 1 - 2.5 .
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
the section (below 1 m כ, water with isotopic values similar to those of
meteoric water were found ( 8 18 0=-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
(0-0.2 m כ, the main factor is evaporation, as reflected in the positive
isotopic values (8 180 = +5%0.)
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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 ,
Weizman מInstitute of Science, Rehovot
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 sulfatereducing 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
Yanko V.l Kravchk זנ0.2

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
framboids can be subdivided into three types: 1) superframboids . 2 )
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
diameter of 1-2 ן.tm.
Sulphidization was found to occur in living
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
tests are not completely clear. Some authors (e.g.. Bernen . 1970)
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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 oilgas 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
169
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THE EARLIEST GEOLOGICAL MAP OF THE
NEAR EAST - 1751
Yaa1םo D. H .
Iםstitute

of Earth Scieםces, Hebrew Uiםversity, Jerusalem

The Carte Mineralogique, researched by the French naturalist jeanEttlene 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
W01fso םN .

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 deepseated fault-related structures.
Four main trends of faulting are discernible: NE-SW (040-050), WNWESE (280-320), NW-SE (320-340) and N-S. The largest of these (NESW) 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
weiםstein y.1.2, Navon 0. 1, Laםg B .2
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
the #Mg (0.79 - 0.85). The #Mg of the groundmass is lower (0.51 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
deeply crystallized minerals and, as a result, their #Mg is h ~gher .
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
homogenous #Mg values (cross sectio11S of 200 - 1000 . ןגm radius, Fig .
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
W ebנst ei םA.l, MuchI ם.ז2

1. Department of Geophysics and Planetary Science Tel Aviv
Univeתdty, Raםוat Aviv
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 twooctave 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 transgressiveregressive 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
implications  מסthe hydrology of the Yarkon Ta  מni מim groundwater system
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 faultpositioned 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
vector (fig. 3 B and C ו. We suggest that the rotaiion of the beds is
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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Palaeomagnetism of Sedom Formation
preliminary results, and stratigrafic and
tectonic significance
Weםiberger R. 1.2, AgnOD A. 1, ROD B . 2
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
the steep1y 1nc1ined Bnot-Lot Member (Israe1 coord . 1871/0551 .)
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 .
The mean magnetic vector (from 32 samples) is Inc.=20° Dec =. 60°
(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
plot (fig. 1.)
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 .
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A method of mapping syn-folding faults in
complexly dislocated complexes
Voznesensky V.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion Umversity, BeerSheva

Geological studies of complexly dislocated complexes reveal a
problem in mapping syn-folding faults (SFF). In distinction to postfolding 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 postfolding 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 subsurface 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
V eםgosh A.1, Starinsky A.2

1. Hydrologica1 Service, Water Commission, Jerusa1em
2. Department of Geolo,l וThe Hebrew University, Jerusalem

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
groups: (1) Group I - fresh groundwater, located along a strip of 3 to 5
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 brineseawater 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
vengosh A.l. Stariםsky A.2
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
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Preliminary paleoenvironmental studies of the
lowest layers (G and F) of Tabun Cave, Mt.
Carmel
Tsatskin A.. Weisםtein-Evron M •• Ronen A. .
Zi  מma  מInstitute of archaeology. University of Haifa

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
problematic are the lowermost layers in Tabun cave (layers 60-74
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
BH2a
BH2b
BH3
BH4

5
4
5
3
4

340.8/7.8
348.5/13.3
342.8/26.8
339.0/28.0
353.7/21.5

144.2
348.5
571.7
519.6
997.2

7.2
5.7
3.6
6.6
3.4

The freshest rock

Mean

5

345.0/19.6

76.0

9.9

13.3

7.3

S.Israel 28 340.1/11.7
Expected
331:t12/8:t24

The most altered rock

Ron & Baer (1988)
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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documented along major structural elements within a promil. רent
tectonically active zone. As far as is knowl.ר. such a combinat.ion has
not been documented elsewhere .
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emanation along border fau1ts of the Rift in
the Dead Sea area
SteiDJ.tz 0.. 1 , VuIkan U. 2 , Lang B.l, Gilat A.1, zafrir נ11. 2 • Assael y . 2 •
YafI'e y.2. Even 0. 2

1. GeoUogica1 Survey' of Israel. Je ת.nsa1em
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
magmatism מi 8inai and Israel - initial results
S telםitz 0. 1, Bartovy.l, Eya1 M •2

1. The Geologica1 survey, Jeנתsalem
םad Miםeralogy, Beם-Ourio םUםiversity ,
BeerSheva

2. DeopartlDeםt of geology

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
the same area (231 : ב12 ma, Recanati , 1986.)
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
W. Sidri by Weissbrod (1981 .)
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 :
Sample
1190
1187A
1183C

Location

K-Ar age

ma:

W.Zalaqa 236:tl0
W.Zalaqa 305:t6
G. Tih
294:ב6

Ar-Ar Plateau
age, ma
240.3:t3.5
266.2:ב3.7
273.6:t4.0

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.
Steln M:. 1.2, Go1dsteln S.L.2
1• Iםstitute of Earth Sciences , The Hebrew Unive'גSity, Jerusa1em
2. M:u-PJanck Institute Fur Chemie, .Maiם.z Germany

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 UmMaleq 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 :
87Sr/86S=זT 0.7028-0.7045 (the Ikna Katerina Granite shows
87Sr/86ST = ז0.7062. Bielski 1982). The initial Nd isotopic values of
all samples are almost uniform at €Nd= ז+3.4 to +4.6 .
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 (€Nd T =+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
םSeh A.,

Bartov Y,.

ROSeתSaft

M•

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.

144

AזmUaI Meetiנזg,

ISraeI GeoJ<gicaI SodeW

lm2

Distinction between marine and eolian kurkar:
an example from the gשaee shore
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 lowmagnesium 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
Sivan D., Gvirtzma  מG.
The Geologica1 survey, Jeנתsa1em

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
1. Geologica1

םad

physics groups The Open University of Israel

,Ramat-Aviv

2. Negev Ceamic Materials, Beer-Sheva
3. Israel Ceramic םad SiUcate Iםstitute, Technion City, Baifa
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
structure . מA allochthonous source has been previously assumed for
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
mineralogical changes מi the iron nodules and pisolites indicate that
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
Mishash Cherts Investigated by Lumiמescence
Shova1 s .. Gaft M•• Goldma םN•• Kbsh Y•

Geologica1 and physics groUPS The Ope םUםiversity of Israel, RamatAviv

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 U02 2+ 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 8000 C 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
Shova1 S.I, Gaft M.l, Beck p . 2, Kiנ:sh y.l, Yadin E .2

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
process was examined by <דז- IR spectroscopy. After heating for 6
hours (a reasonable period for vessels firing) the following process
was observed :
- At 6000 C a weak decarbonation process occurred in both types .
- At 7000 C 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
Shova1 S.l, Beck p.2, Kirsh y.1, Eisenberg-Levy D.1, Yadin E •2

1. Geological םad physics groups; The Open University of Israel,
Ramat-Aviv
2. I sםtitute of Archaeology, Tel-Aviv University. Ramat-Aviv
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 TienShan
SםaתםIh B •

Ha-KabIaD str. 12/4. J eזתsaIem

To test current theories of earthquake predictlon we used a prognostlc test-field consistlng of five stationary geophysical stations
located within the Nothem Tien-Shan low foothUls (which
resemble a latitudinal chain at about 420 N, between 74-7 O ךE ).
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 .
Seisזnicity Observations. In February-March 1989, seismic activity
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
the magnetic field dUring Janu -aזy March 1989
revealed variations in the differences of the two nearest sites to
the epicenteres compared to two others located a distance of 40-60
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.
135

Isracl Qeo!og1caI Socie1y

.Annual Meeting. 1002

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

ShUt סםy.l. VuIka םU.2 • GllatA.l. ZafrIr B •2 •

1. Geo1ogtca1 Survey of זsrael - Jerusalem .
2. Soreq Nuclear Research Ceםter Yaםve

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
method described by Assael et al (1991 .)
Following the customary Swedishradon levels in rocks and so11s
(Swedjemark et al, 1989) the following levels of radon were
differentiated:
- areas where Turon rocks are
level 1 - less than 250 pCi/l
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:
- level 3 above.
less than 15 m thick
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.
Departlםent of Environmenta1 Sciences. The Weizmann Institiute •
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.
10 Marcus Street, J eנתsa1em

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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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- 6 cgs magnetic susceptibility: all the
sedimentary rock and granites; (2) Medium magnetic rocks - 300800.10- 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
Segev A., BaJicz L., Steiםitz G., Lang B .

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 Kfeldspar 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
function of the K content and the % lR מi the sam.ple. Results are
presented in the following table :
Sample Mineralogy

Measured date
(Ma)

-----------TIR
TWN
1005
1073
1075

hol + Cor
hol + Cor
hol +Cor. pyr

186
188
200

438
371
396

calculated
date
(Ma נ
31
62
117

hol - hollandite (Bal-2MnS016)
cor - coronadite (Pbl-2MnS016); pyr - pyrolusite (Mn02)'
Possible effects of the chemical treatment were checked by dating
similar illites
microns) from the Cambrian hosL-rocks by K-Ar

«2
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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
.
2. The nזstitute for Petroleum Research םad Geophysics. Holon

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
a  מaJysis
Rophe 8. 1, Berkowitz B.2, Magaritz M.l, Ronen D.2
1. Department of Environmental Sciences and Energy Research ,

Weזמzi a  ממInstitute of Science, Rehovot
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 -:
New.' ~·Ap קli·cations "of Electrical': and
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
Ronen D.1.2, Berkowitz B.1, Magaritz M •2
1 Israel Bydrological Service, Research Department, Jerusalem
2 WeizנnanD זnstitute for Science. Department of Environmental
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
Rezםikov M.• Ben-Avraham Z., Lyakhovsky V.
Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv
Uiמversity. Ramat-Aviv
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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Fig. 1. Nomoyramma for defermination of hydraulic conductivity of
seun - clay sedinents different salinity.
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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
industrial rese חזoirs through thick sand-clay sediments to the
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

WESTERN SECTION

NORTHERN 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.
2.
3.
4.

The Israel Geological Survey, J erusalem
Department of Geology, McMaster University, Hamilton, Canada
Department of Zool,סgy The Hebrew University, Jerusalem
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
studies and cores were drilled for paleomagnetic dete rזninations .
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
ESR

i

METHOD :

ESR

MATERIAL :

burned flint

2

teeth

TL ב
burned flint

LEVEL :
VI

48:!:4

VII

76:!:5

52:!:4

VIII

45:!:6

57:!:4

IX

55:!:4

58:!:4
64:!:5

X

62:!:4

XI

52:!:10

60:!:4

XII

66:!:5

60:!:4

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
radiation damages over time in cyזstals caused by the natural radiation
resulting from the radioactive decay of U. Th and K. The age is
calculated from the equation :
ACCUMULATED DOSE (AD ו
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
stable over time. which allows dating of much older samples (up to 2
m.y.). In several sites samples were dated by both methods and the
correlation between the results was satisfacto.זy
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 « 450 0 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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Index prope:rties as a  מindicator of the
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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Dissolved organic matter i  מthe Ein Ashlag
seepage, Mt. Sedom
Nissenbaum A.l. Kawamwa K.2

1 Weiznוa nn Institute of Science. Rehovot
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 9500 C.
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 -2xl0 7 versus 2xl03 -5xl0 4 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 8000 C and 150 MPa (1500 bar) for a period of one
week. After one week. the pressure was qUickly dropped by 5 . 30. 50
or 100 MPa. The samples were left at the new. lower pressure for 1240 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
pressures. Bubble sizes ,raried between 2-300 f.ג. m. number densities
between 2xl0 3 -2x10 7 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
volcano covered large parts of the North Island. In the second centu yז
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

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
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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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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 nboundary 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 Xpoint 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.

97

Annual Meeting. 1992

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: shelftype, peri-oceanic type
and oceanic plate type. The largest
hydrocarbon prospects are connected with the shelf- and perioceanic troughs, with the really thick sediments. Their characteristic
features are:
1) Long periods of sedimentation (with interruptions) and gradual
consolidation of the sediments.
littoral, partly deltaic
2) Predominantly marine deposits in
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 "highenergy" 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 (015m) 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 AravaJordan 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, warmwater 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
as close as possible this process of event claSSification.

is

to immitate

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.

90

Annual Meeting. 1002

Israel GeoIogtcaI Society

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 e13 c 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
- 1.8.2.5 rna
Sample 2 - pestle
- 1.2 rna
Sample 3 - pestle
- < 0.25. < 0.25 rna
Sample 4 - pestle
- O.7(?), 1.4 rna
The results indicate that:
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

Age

Initial
4OAr/36Ar

Steps

(rna)

Neg 1B/2
Neg 1B/1

121.2±B.7
120.8±9.7

B4.2±17.1
297.5±O.B7

B
7

Neg 16/2
Neg 16/1

11B.5±10.2 293.0±2.6
119.3±15.1 290.3±1.lB

11B.0±5.9
10
B2.5
Plateau not defmed

Neg 12

120.1±4.6

7

304. 5± 1.39

39Ar
(0Al)
7B.4
B6.5

68.0

(rna)
116.9±6.4
119.0±2.9

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.
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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 50 0 ±5° /km. substantially above the present
day gradient of about 18 to 20 0 /km. Hence. the Ar-Ar and fissiontrack 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.
Isochron 40Ar/39Ar
Depth
Lithology
Sample
Plateau
(In)
age (rna)
age (rna)
(no.)
initial
3121-3127
4206-4230
4539-4545
4812-4824

Olivine-basalt
Picrite basalt
Microgabbro
Qtz. Keratophyre

AD-90
AD-204
AD-225
AD-246

5057-5060
6181-6181

Qtz. Keratophyre

AD-270

Kaersutite basalt AD-345
ND - Not defined
* - Lower temperature increments
** - Higher temperature increments

193±3
ND
196i3
'" 160±2
**207±3
115±2
133±2

194±8

247±37

ND

197±7
16O±126
19O±76
ND

288±7
121±433
465±70

ND

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, AD270 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
( 1)
Iu=log(Lu/ ~u)
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, BeerShew
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 1b 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 ongoing 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 2. Spiro B.3
0

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 30-70 0 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 S04 2 - or (S042-+N03-)nss was found in the acid rainwater
samples. while a positive correlation between (H+Ca 2 +)nss and S042nss 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:
Ca2+ + S042- + H20 + C02
2H+ + S04 2 -

CaC03 + H2S04
H2S04

H

H

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 KAI 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 30100% 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.==30 0 . 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

Immobile pocket

Aqueous phase
~ Advection

B. Anion transport

~ Di~usional
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Monsoonal rainfall in the Sinai desert during
Late Quaternary times: evidence from
fluorescent bands in fossil corals
....1 ...._

1

2

GYUIo<HUBD G.• Klein R. .1.018 Y.

2

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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DETAILS AND REMARKS

UNIT

K-Ar
AGE

2558

NIRIM

UPPER Dolomites, liDestones
217 D

EARLY JURASSIC (Pliensbachian)
platform carbonates

LOWER Dolomites and limestones containinl
117 I fossils of the local Orbitopsella one,
including O. fraecursor l"Domerlan"=Late
PI iensbachTan .

mu

UPPER
1905 II

A
485

Basa Itic lava
B
flowsj
40
paleosols
ASHER VOLCANICS and red sha Ies;
2499 II
pa Iagonlt i zed
C
pyroclastics;
788
diabase and
licrogabro
EARLY JURASSIC
basaltic lava
f1olls;
minor microgabro
0
intrusionsj
592
Quartz
keratorhyre
Intrus on;
MIDDLE
338 81
raleosols and
ntercalated
Quartz
sedillents.
keratophyre
(app. 92'
ignous rocks
and 8S
LOIIER
A
sedillents)
256 II
145
Basalts,
albitizedj
rrobabl y
errestrlal
B
sediments
111
SHEFATYIH
1165t I
LATE TRIASSIC (Norian), lostly
reef t~~e, platfor. carbonates.
(af P• 'carbonates and 25'
. in rusions of basaltic and
licrogabro sills)

II

II

II

D

- 2715

2692

About 25 flows of olivine-basalt
alternating with thin beds of red
~aleOSolSj pedogenetic Dicrofabrics at
106 I. Tvo K-Ar ages found at 3022 m.
Biack and red shales, alternating with
coal beds; paleosols; pedo§enetic
microfabrics at 3378 and 3 92 D.

- 3377
198±3

Basaltic pyroclastics, lIainly scoria,
stronely palagonitizedj alydaloidal basalt
albitlzed; diabase and picrite basalt;
paleosolsj pedogenetic aicrofabrics at
4198 II. One K-Ar age found at 3453 a and 2
at 3774 II.
20-30 flows of basalt, albitized;
alternating with thin beds of red
paleosols; intrusions of microgabro.
Quartz keratophyre; albitized scorlaj
157±8j
licrogabroj K-Ar ages: 5 data points with
152±15
a range of ages; 5 data colnts with an
to
isochron a~e. The whole Od{ is
interprete as a younger In rusion.
165±S

II

DEPTH
M

Dark shales; streacks of liaestone,
probably terrestrial. "post Domer Ian"
palynollorphs in shale.
Olivine-basalt, partly albitized.

I

146.7
Carbonates containing about 10 sills of
UPPER basalt, totalinf 229
±3.0
whose Individual
904 D thickness vary rOD 6 0 55 I. Three data
to
points of K-Ar ages.
151. 8
±3.2

- 3417

4205
4797

5135

- 5280
5391

It

Carbonates containing about 4 sills of
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.

6295

6556
Total depth a borehole (TO)

From: Gvirtzman, Klang and Rotstein (in press). Coapilled
1962; Derin, Lipson, and Gerry, 1982; Dvorkin and Kohn,
Klang and Gvirtzlan, 1965; Lang and Steinitz, 1987, 1989;
and Lang, 1963j Wieder, Singer and Gvirtzlan 1989, 1990.
log and are referred to as logger's depth.
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from data of Conway, 1962j Cous.iner,
1966, 1969; Gvirzlan and Steinitz, 1983;
Sherlan, 1981, 1983; Steinitz, Gvirtzman
The depths were adjusted to the electric
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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:
CI)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

BOREHOLE

Gurevich Y.

Kidotech ltd. 15 Bizaron st., Tel Aviv
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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523

286.

roE 9.6
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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 5000 e to 70007500C. The second group is of older ages. 8-17 rna, calculated from
steps between 800-8500 e to 1000-11000 e. 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

DT-12D
DT-25
DT-39

4.1
l.9
2.8

2.42i O.15

2.60i 1.BO
3.05i O.59
2.29i l.OB

2.B5±0.lB

2.96±0.30
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1.6atO.05
2.7G±0.27
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.

57

Israel GeoIogiml Society

Annual Meeting. 1992

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

Date

Reference to stone color

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

16th Century
17th Century-l611
18th Century
19th Century
19th Century
End of 19th Cent.
20th Century
20th Century

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

Date

Reference to stone color

Septuagint
Pliny
Strabo
Onkelos (Exodus)
Josephus
Vulgata
Midrash Rabba (Exodus)
Midrash Rabba (Numbers)
Yerusalmi Targum
Saadiah Gaon
Rabbi Bahya

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

Topazion - Yellow-gold
Topaxion -green -peidot
Topaz - gold
Yarkan
Topazion
Century Topazius
Tompazin
Green stone
Yarkta
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 baselevel. 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 rockunits 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.

50

Anrrual Meeting. 1002

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
Geological Survey of Israel

2

During July 1989. an aerial survey was performed using the 63channel 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. metatyuyamunite. opal. quartz, wollastonite and zircon.

Fig.:

Luminescence spectra of:

8.

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, RamatAviv

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:
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 +. Eu 2 +.
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.

NEGEV PHOSPHORITES:

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.

DEAD SEA AND MOUm SEDOM SALTS:

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 U02 2+. 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
City

Urban soil lead (PbS) concentrations
(all values in ug/ g)
No. of
Max.
Min.
Mean
Samples

Median Geometric
Mean

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel Aviv
Haifa
Ashdod
Be'ersheva
Jerusalem

60
95
135
29
78

1394
1581
100
530
1075

0
4

0
3
6

177
139
9
76
145

55
28
6
28
66

62
46
6
26
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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anomalous values of Zn. Ph. eu and Au.
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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 organicrich 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 firstorder 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. Pcysts 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, lowoxygen 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.

38

Annual Meeting. 1002

Israel Goologtml Society

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 8 13C 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.
2.
3.
4.

Department of Geology, The Hebrew University, Jerusalem
The Interunlvrslty Institute of Elat, Israel
Bar-Ilan University, Ramat-GaD
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 reefwater, 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 km 2 . 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 31253 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_> 120U C). 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 preHauterivian 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 3 rd 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.

26

Amrual Meeting. 1002

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. 0 18 0 (%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 0 18 0 compositions
measured for mineral separat.es are: plagioclase. 9.1 to 11.1; Kfeldspar. 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 0 18 0 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 0 18 0 compositions typical of I-type origins.
The 818 0 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 0 18 0 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 0 18 0 values in whole-rocks as being the consequence of
later alteration which enriched the plagioclases 18 0. Plagioclases are
known to be susceptible to rapid diffUSive exchange of 180/ 16 0 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 NeogeneQuaternary 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 NeogeneQuaternary 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

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, downfaulting 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 250x250m 2 . 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 subsurface 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.

''''''
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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
15
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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.
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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.
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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
11
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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.
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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
9
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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 (1316Ma). the section correlates with the absolute magnetostratigraphic
time scale. The mean of the in-situ paleomagnetic vector is Dec'=
3280, Inc'=310. a95=13 0. the tectonically corected (30°/180°) Dec'=
3140. Inc'=50 0 . 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'=8 0 , Inc'=540.
a95=7 0 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.
8
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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 )
TenSional strength (kg/cm2)
SpeCific gravity
Velocity (m/s)
Friction angle (degrees)
Effective cohesion (kg/ cm2)

397
56
2.66
3626
30
118

293
48
2.65
3194
28
114

187
32
2.64-2.68
2667
24
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°,312 0 ,
351 ° and 0970 , 3280, 3500. On the eastern flank, the azimuth of the
sets is 074 0 , 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 (2S 0 C and 600 C, 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
4
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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
1

Weinstein A., Muehin I
SPECTRAL-TIME ANALYSIS TECHINQUE (STAN) USED IN
GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL INTERPETATION OF SEISMIC DATA

163

Weinstein Y., Navon 0., Lang B.
GOLAN AND ORTAL MAGMAS: GEOCHEMICAL DIFFERENCES
DUE TO DIFFERENT ASCENT MECHANISMS

165

Wolfson N.
DEEP-SEATED FAULT RELATED STRUCTURES IN THE GREATER
JERUSALEM AREA

167

Yaalon D.H.
THE EARLIEST GEOLOGICAL MAP OF THE NEAR EAST - 1751

168

Yanko v., Flexer A.
MICROFAUNA AS POSSIBLE INDICATOR OF HYDROCARBON SEAPAGES.
METHOD FOR OIL-GAS TRAP RECONNAISSANCE

169

Yanko v., Kravehuk o.
MORPHOLOGY AND ANATOMY OF FRAMBOIDAL IRON SULFIDES IN
FORAMINIFERAL TESTS AND MARINE SEDIMENTS

171

Yeehieli Y., Magaritz M., Levy Y., Ronen D.
INTERACTION BETWEEN BRINES AND SEDIMENTS IN THE NEW DEAD 173
SEA SHORE
Yitshak Y., Laronne J.B. Reid I.
TEMPORAL AND SPATIAL VARIATIONS IN COARSE BEDLOAD TEXTURE 175
Zaslavski N., Eshet Y., Hirsch F., Weissbrod T., Gvirtzman G.
RECYCLED CHITINOZOANS AND GRAPTOLITES IN THE ISRAELI
PERMO- TRIASSIC AND THEIR PALEOGEOGRAPHICAL
IMPLICATIONS: PRELIMINARY RESULTS

177

Zaslavsky J.
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF RESONANT FREQUENCY
OF THE HIGH DAM

179

Zilberman E., Baer G., Avni Y.
THE GENETIC RELATIONS BETWEEN NAHAL NEQAROT,
NAHAL PARAN AND THE ARAVA CONGLOMERATE

181

Sneh A., Bartov Y., Rosensaft M.
GEOLOGICAL MAP OF ISRAEL 1:200,000 SCALE

144

Stein M., Goldstein S.L.
THE EVOLUTION OF THE ARABIAN CONTINENTAL CRUST:
ND-SR ISOTOPIC CONSTRAINTS

145

Steinitz G., Bartov Y., Eyal M.
K-AR AND AR-AR DATING OF PERMO-TRIASSIC MAGMATISM IN
SINAI AND ISRAEL - INITIAL RSULTS

147

Steinitz G., Vulkan U., Lang B., GHat A., Zafrir H., Asssel Y..,
Yaffe Y., Even O.
RN EMANATION ALONG BORDER FAULTS OF THE RIFT IN THE
DEAD SEA AREA

149

Teutsch N., Kolodny Y., Ayalon A., Ron H.
ALTERATION PROCESSES OF DIKES IN MAKHTESH RAMON PALEOMAGNETIC AND MINERALOGIC STUDIES

151

Tsatskin A., Weinstein-Evron M., Ronen A.
PRELIMINARY PALEOENVIRONMENTAL STUDIES OF THE LOWSET
LAYERS (G AND F) OF TABUN CAVE, Mt. CARMEL

153

Vengosh A., Starinsky A.
INTERSTITIAL AND BOTTOM HYPERSALINE BRINES FROM
THE MEDITERRANEAN BASIN: ANCIENT RELICT BRINES
FROM THE MESSINIAN

154

Vengosh A., Starin sky A.
THE ORIGIN OF SALINE WATERS FROM THE INTERFACE ZONE, ALONG
THE COASTAL PLAIN OF ISRAEL

156

Voznesensky V.
A METHOD OF MAPPING SYN-FOLDING FAULTS IN COMPLEXLY
DISLOCATED COMPLEXES

158

Weinberger R., Agnon A., Ron H.
PALAEOMAGNETISM OF SEDOM FORMATION - PRELIMINARY
RESULTS,
AND STRATIGRAFIC AND TECTONIC SIGNIFICANCE
Weinberger G.
THE FAULT PATTERN OF THE NORTHERN NEGEV AND THE
SOUTHERN COASTAL PLAIN OF ISRAEL AND ITS POSSIBLE
IMPLICATIONS OF THE HYDROLOGY OF THE
YARKON-TANNINIM GROUNDWATER SYSTEM
)

~..

~)

159

162

Sandler A., Almogi-Labin A., Sass E.
CHANGES IN THE SILICICLASTIC COMPONENT OF THE ROCKS OF THE
MENUHA FORMATION

126

Segev A., Haliez L., Steinitz G., Lang B.
K-AR GEOCHRONOLOGY OF MANGENESE nODULES FROM THE
CAMBRIAN TIMNE FORMATION, HAR MIKHROT, TIMNE VALLEY

128

Segev A., Iq-bakov M., Weissbrod T., Beyth M.
THE LOWER CRETACEOUS MAGMATIC ACTIVITY IN THE TIMNA
VALLEY: EVIDENCE FROM A DETAILED MAGNETIC SURVEY

130

Shahar J.
THE HAZEVA FORMATION (MIOCENE) IN THE NE NEGEV; ISRAEL
Shemesh A.
ISOTOPIC COMPOSITION OF BIOGENIC OPAL AND THE
SILICA-CARBONATE PALEOTHERMOMETRY

131

132

Shiloni Y., Vulkan U., GUat A., Zafrir H.
MAPPING OF RADON LEVELS IN THE ARAD REGION
Shirman B.
GEOMAGNETIC OBSERVATIONS AT A TEST FIELD FOR EARTHQUAKE
PREDICTION IN THE NORTHERN TIEN-SHAN

135

Shoval S., Beek P., Kirsh Y., Eisenberg-Levy D., Yadin E.
USING CALCAREOUS AND NONCALCAREOUS CLAYS AS RAW
MATERIALS FOR IRON AGE VESSELS

136

Shoval S., Gaft M., Beek P., Kirsh Y., Yadin E.
THE PREFERENCE OF MONO CRYSTALLINE CALCITE TEMPERS UPON
LIMESTONE ONES IN PREPARATION OF IRON AGe COOKING POTS

137

Shoval S., Gaft M., Goldman N., Kirsh Y.
PRESENCE AND DISTRIBUTION OF URANYL-ION IN MISHASH CHERTS
INVESTIGATED BY LUMINESCENCE

139

Shoval S., Saar H., Fiseher R.
THE SOURCE AND STAGES OF DEVELOPMENT OF PISOLITES FROM
MISHHOR FORMATION, MAKHTESH RAMON

141

Sivan D., Gvirtzman G.
PETROGRAPHIC ANALYSIS BY MEANS OF CATHODOLUMINESCENCE:
FIRST RESULTS FROM COASTAL CALCAREOUS SANDSTONES
OF GALILEE
Sivan D., Gvirtzman G., Sass E.
DISTINCTION BETWEEN MARINE AND EOLIAN KURKAR:
AN EXAMPLE FROM THE GALILEE SHORE

142

143

N avon 0., Hurwitz S.,
THE NUCLEATION OF WATER BUBBLES IN RHYOLITIC MELTS
Nishri A.
MULTIANNUAL VARIATIONS IN THE NUTRIENT CHEMISTRY OF THE
CHEMISTRY OF THE RIVER JORDAN DURING THE LAST TWO
DECADES
Nissenbaum A., Kawamura K.
DISSOLVED ORGANIC MATTER IN THE EIN ASHLAG SEEPAGE,
MT. SEDOM

104
106

110

Nissim I.
THE SEASHORE AGUIFER POLLUTION FROM LANDFILLS
Polishook B., Flexer A.
INDEX PROPERTIES AS AN INDICATOR OF THE GEMECHANICAL
BEHAVIOR OF THE CHALK

113

Porat N., Sehwarez H.P., Bar.:yosef O.
ESR DATING OF BURNED FLINT FROM KEBARA CAVE IN THE
CARMEL

114

Porat N., Sehwarez H.P., Tehernov E., Braun D., Runnels K.
THE CHRONOSTRATIGRAPHY OF THE TOOL-BEARING LAYERS
AT OUMM QATAFA CAVE (JUDEA DESERT) REVISITED

116

Reitblat E.
EXPRESS-ESTIMATION OF VULNERABILITY OF SAND-CLAY
SEDIMENTS OF DIFFERENT SALINITY, USING ELECTROGEOPHYSICAL
DATA

118

Reznikov M., Ben-Avraham Z., Lyakhovsky V.
STRESS FIELD DISTRIBUTION AND GRAVITY ANOMALY OVER THE
MOZAMBIQUE RIDGE

120

Ronen D., Berkowitz B., Magaritz M.
VERTICAL HETEROGENEITY IN HORIGONTAL COMPONENTS OF
SPECIFIC DISCHARGE: CASE STUDY ANALYSIS

121

Ronen A., Rabinowieh B., Rabinowieh M.
GEOPHYSICS IN THE SERVICE OF THE ENVIRONMENT: NEW
APPLICATIONS OF ELECTRICAL AND ELECTROMAGNETIC METHODS

122

Rophe B., Berkowitz B., Magaritz M., Ronen D.
CHARACTERIZATION AND MEASUREMENT OF VERTICAL FLOW IN
WELLS BY MEANS MULTILAYER DILUTION ANALYSIS

123

Salamon A., Hofstetter A., Garfunkel Z., Ron H.
SEISMOTECTONICE OF THE SINAI SUBPLATE

125

Korpal To, Lazar Bo, Erez Jo
GEOCHEMICAL CYCLES OF DISSOLVED NUTRIENTS IN OLIGOTROPHIC
WATER REEFS NORTHERN GULF OF ELAT, RED SEA
Lang Bo, Steinitz. G.
AR-AR GEOCHRONOLOGY OF BASALTS IN MAKHTESH RAMON

85

86

Lang B., Weinstein-Evron M., Ilani S., Steinitz G., Dallal C.
SOURCING BASALT ARTIFACTS FROM THE EI-WAS CAVE, Mt. CARMEL,
USING K-AR DATING

87

Laronne J.B., Ergenzinger P., Reid I.
SHORT-TERM TEMPORAL VARIATIONS IN THE TRANSPORT OF
COARSE BEDLOAD

88

Lazar B., Erez J.B.
EXTREME 13C DEPLETIONS IN MARINE STROMATILITIC
ENVlRONMENTS- EVIDENCE TO BAERTSCHI EFFECT?

89

Leonard G., Mizraehi D., Rabinowitz N., Reieh B.
AN AUTONOMOUS SEISMIC EVENT CLASSIFIER SYSTEM (ASECS) IN
ISRAEL BASED ON ARTIIFICALE INTELIGENCE (AI)

90

Leonard G., Steinberg D., Rabinowitz N.
SEISMIC HAZARD IN ISRAEL - PALEOSEISMICITY AND THE
CHARATERISTIC EARTHQUAKE HYPOTHESIS

91

Lewy Z.

MIOCENE SEDIMENTARY AND TECTONIC SETTINGS IN ISRAEL

92

Livshits Y.
COMPARATIVE ANALYSIS OF HYDROCARBON POTENTIAL IN THE
ARCTIC AND ANTARCTIC PARTS OF THE ATLANTIC OCEAN

95

Loewenthal D.
DUAL FIELD THEORY IN LAYERED MEDIA: A NEW FORMULATION
FOR MAXWELUS AND NEWTON'S EQUATIONS OF MOTION

97

LuzB.
POST-GLACIAL PALEO-OCEANOGRAPHY OF THE EASTERN
MEDITERRANEAN

98

Meshbey v., Weinstein A.
SOLUTION METHOD FOR DIRECT KINEMATIC PROBLEMS OF
CALCULATION OF TIME OF WAVES REFLECTION AND DIFFRACTION

99

Mimran Y.
ON TECTONIC ACTIVITY IN NEW ZEALAND

102

Harlavan Y., Steinsky A.
CHEMICAL AND MINERALOGICAL CHANGES IN MICA FROM
THE LOWER PALEOZOIC SEQUENCE; SOUTHERN ISRAEL IMPLICATIONS FOR THEIR GEOCHRONOLOGY

67

Herut B., Starinsky A., Katz A.
RAIN ACIDITY IN ISRAEL
Honigstein A., Almogi-Labin A., Eshet Yo, Flexer A., MOllhkovitJl, S.
Rosenfeld A.
THE BIOSTRATIGRAPHY AND PALEOENVIRONMENT OF THE
SANTONIAN/CAMPANIAN BOUNDARY INTERVAL IN KABRI
Ilani S., Kronfeld J., Spiro B.
COMPARATIVE GEOCHEMICAL STUDY OF THE PARAN FAULT
IRON-ORES (NAHAL BORQA. AND THE MENUCHA RIDGE),
NEGEV, ISRAEL

71

73

Inbar M.
RATES OF FLUVIAL EROSION IN MEDITERRANEAN CLIMATE
TYPE BASINS

74

Issar A.
WHAT CAN BE DEDUCTED FROM THE GEOLOGY OF THE UPPER
QUATERNARY ON THE GREENHOUSE EFFECT

76

Kanfl Y.
CONTAMINATION OF THE COASTAL PLAIN AQUIFER BY OIL
INSTALLATIONS IN ASHDOD REGION

77

Kapusta Y., Kotlarsky P., Steinitz G.
K-AR INVESTIGATIONS ON CLAY FRACTIONS FROM MESOZIOC
SEDIMENTS IN ISRAEL - FIRST RESULTS

78

Khesin B.
REVEALING CONCEALED INTERSECTION NODES OF
LINEAR-ORIENTED STRUCTURES BY LOGIC-INFORMATIONAL
PROCESSING OF GEOPHYSICAL DATA
Kidron G., Yair A.
THE POSSIBLE SEDIMENTOLOGICAL SIGNIFICANCE OF RUNOFF AND
EROSION PROCESSES OVER "LONGITUDINAL DUNE SLOPES OF AN
ARID ENVIRONMENT, NIZZANA, WESTERN NEGEV, ISRAEL
Kohn B.P., Lang B., Steinitz G.
AR-AR DATING OF THE ATLIT-1 VOLCANIC SEQUENCE:
IMPLICATIONS FOR STRATIGRAPHY AND HYDROCARBON
EXPLORATION

79

81

83

GHat A., Braun M.
ON THE OCCURRENCE OF THE EOCENE MOR FORMATION IN
N. HEMAR, DEAD SEA BASIN

50

Ginat H.
REVERSAL IN THE FLOW DIRECTIONS OF NAHAL HIYYON DURING
THE DEPOSITION OF THE ARAVA CONGLOMERATE

51

Ginzburg D.
ON THE IDENTIFICATION OF THE BIBLICAL PITEDA STONE
Gitterman Y., Shapira A.
ANALYSIS OF THE SPECTRAL MODULATION AND DISCRIMINATION OF
UNDERWATER EXPLOSIONS OFF THE COAST OF ISRAEL
Gitterman Y., van Eck T.
LOW FREQUENCY SPECTRAL DISCRIMINATION BETWEEN QUARRY
QUARRY BLASTS AND EARTHQUAKES RECORDED AT LOCAL
DISTANCES
Greitzer Y.
HYDROGEOLOGY OF EMPIRE, SODA-LAKE AND STILLWATER
GEOTHERMAL PROJECTS, NEVADA, U.S.A.

53
55

56

57

Gur D., Starinsky A., Steinitz G., Kolodny Y.
AR-AR AGES OF THE HATRURIM FORMATION - FIRST RESULTS

58

Gurevich Y.
NEW POSSIBLIITIES FOR BOREHOLE ELECTRIC PROSPECTING

60

Gvirtzman G.
UPDATED INTERPRETATION OF THE ASHER VOLCANICS TYPE
SECTION IN THE ATLIT 1 BOREHOLE
Gvirtzman G., Klein R., Loya Y.
MONSOONAL RAINFALL IN THE SINAI DESERT DURING LATE
QUATERNARY TIMES: EVIDENCE FROM FLUORESCENT BANDS IN
FOSSIL CORALS

61

63

Gvirtzman H.
DO WATER AND DISSOLVED ANIONS FLOW TOGETHER IN
GROUNDWATER SYSTEMS?

64

Gvirtzman Z., Bartov Y., Garfunkel Z., Rotstein Y.
THE AEROMAGNETIC MAP OF THE CENTRAL NEGEV AND IT'S
GEOLOGICAL INTERPRETATION

65

Druckman Y., Buchbinder B., Martinotti G.M., Siman Tov R.
THE AFIQ CHANNEL - A SUB-MARINE CANYON WITH A LARGE
SCALE SLIDE-SCAR AT ITS OUTLET
Druckman Y., Weissbrod T., Aharon P.
THE ORIGIN OF THE BEERI SULFUR DEPOSIT
Eppelbaum L., Khesin B., Ginzburg A., Ben-Avraham Z.
QUANTITATIVE INTERPRETATION OF MAGNETIC ANOMALIES AND
PRELIMINARY 3-D MODELING OF GRAVITY AND MAGNETIC FIELDS
Erez Jo, Lazar Bo, Genin A., Dubinsky Z., Lorian D., Korpal T., IIuz
D., Lagziel A., Falkowski P., Wirick Co
NUTRIENT AND CARBON FLUXES BETWEEN CORAL REEFS
AND THE OPEN SEA, GULF OF ELAT, ISRAEL
Eshet Y., Almogi-Labin A., Bein A.
PHYTOPLANKTON IN UPPER CRETACEOUS ORGANICRICH
CARBONATES ("OIL SHALE") IN ISRAEL - INDICATORS OF
PALEOPRODUCTIVITY: PRELIMINARY RESULTS
Eyal M., Peltz S.
EVOLUTION OF THE RAMAT YOTAM CALDERA
Flexer A., Rocchia R., Rosenfeld A., Almogi Labin A" Dvorachek M.,
Bonigstein A.
NEW IRIDIUM RESULTS FROM THE KIT SECTION AT MAKHTESH
HAGADOL

32

34
35

36

38

39

41

Folkman Y., Ginzburg A., Rotstein Y., J4rbakov M.
A NEW BOUGUER GRAVITY MAP OF ISRAEL

42

Foner B.A.
THE DISTRIBUTION OF ANTHROPOGENIC LEAD IN ISRAEL SOILS

43

Freislander U., Rotstein Y., Bartov Y.
HIGH RESOLUTION SEISMIC SURVEY IN EILAT

45

Frumkin A., Carmi I., Magaritz M., Zak I.
HOLOCENE CLIMTIC CHANGES RECONSTRUCTED FROM THE MOUNT
SEDOM KARST SYSTEM

46

Gaft M., Shoval S., Kirsh Yo
INVESTIGATION OF ISRAEL MINERALS AND ROCKS BY
PHOTOLUMINESCENCE

47

Geerken R., Beyth M., Kaufmann B.
DIFFERENTIATION AND IDENTIFICATION OF CARBONATE ROCKS
WITH IMAGING SPECTROMETER SY:sTEMS (GER) IN THE JUDEAN
DESERTIISRAEL

49

Beek A., Shtivelman v., Rabinowitz M., Ronen A., Sa'ar B.
GEOPHYSICAL METHODS FOR THE LOCATION OF SHALES IN
THE MACHTESH RAMON AREA USING SEISMIC
REFRACTION AND ElECTROMAGNETIC METHODS
Beeker A.
STRAIN INTENSITY PATTERNS IN ROCKS OF JUDEA GROUP,
RAMON FAULT ZONE
Ben-Avraham Z., Lyakhovsky V.
FAULTING PROCESS ALONG THE NORTHERN DEAD SEA RIFT
Ben-David R., Eyal L., ZiIberman E., Dowman D.
DRAINAGE SYSTEMS EVOLUTION IN THE RAMON AND NEQA.ROT
AREA IN THE NEOGENE AND THE QUATERNARY
Beyth M., Segev A., Bartov Y.
GEOLOGICAL MAP - BEER ORA 1:50,000

18

19

20
21

23

Ben-Gai Y., Ben-Avraham Z., Buchbinder B.
STRATIGRAPHIC MODELING - BASIC PRINCIPLES AND SOME IDEAS
FOR APPLICATION TO THE NEOGENE-QUATERNARY IN ISRAEL

24

Beyth M., Longstaffe F.Jo, Ayalon A., Matthews A.
OXYGEN ISOTOPE STUDIES OF THE PRECAMBRIAN IGNEOUS ROCKS
OF MOUNT TIMNA, SOUTHERN ISRAEL

25

Buchbinder B., Martinotti G.M., Siman-Tov R., ZiIberman E.
TEMPORAL AND SPATIAL RELATIONS OF MIOCENE REEF
CARBONATES IN ISRAEL: A REEVALUATION

27

Burshtein A.I., Rabinovich BoI., Itskovlch G.B.
NMR TOMOGRAPHY OF UNDERGROUND WATER AND OTHER
PARAMAGNETICS

28

Calvo R., Ayalon A., Bein A., Sass E.
CHEMICAL, MINERALOGICAL AND MORPHOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF AUTHIGENIC MINERALS IN HELETZ
FORMATION, SOUTHERN ISRAEL

29

Conway B.B
MICROFLORA AND BIOCHRONOLOGY OF EARLY CRETACEOUS
STRATA IN CENTRAL AND NORTHERN ISRAEL

30

Dal-Boni M., Kohn B.P., Eyal M.
DYNAMICS OF RIFT-RELATED UPLIFT IN SW SINAI: EVIDENCE
FROM APATITE FISSION-TRACK ANALYSIS

31

CONTENTS
PAGE
Abelson M., Agnon A.
A MODEL FOR THE CREATION OF TRANSFORMS IN MIMICRY OF THE
GULF OF ADEN
Almagor G.
AKHZIV SUBMARIN CANYON

1

3

Amit R.
CONTRIBUTION TO THE STAGE AND RATE OF BIOGENIC
CALCRETE FORMATION

4

Anlin-Rudberg N., Ayalon A., Bein A., Haliez L., Sass E.
THE SUITABILITY OF THE HELEZ FORMATION ROCKS FOR
UNDERGROUND STORAGE OF HAZARDOUS WASTES

6

Arkin Y., Miehaeli L.
LITHO-MECHANICS OF SENONIAN MENUHA FORMATIO CHALK IN
CENTRAL ISRAEL

7

Aviv A., Ron H., Agnon A.
MAGNETOSTRATIGRAPHY AND INCLINATION OF ROTATION AXIS AT
PORIA - GIVAT HAMOREH AREA

8

Avni Y.
THE PALEOGEOGRAPHY OF THE PARAN DRAINAGE SYSTEM AS
A KEY TO lANDSCAPE EVOLUTION AND TECTONIC ACTIVITY IN
THE MARGIN OF THE DEAD SEA TRANSFORM
Baer G., Bindsehadler D., Janes D.M., Sehubert G., Sharpton
VoL., Squyres S.w., Stofan E.R.
THE MORPHOLOGY, DISTRIBUTION AND ORIGIN OF CORONAE ON
VENUS
Bar-Matthews M., Ayalon A., Haliez L., Sass E.
GEOCHEMISTRY OF WATER IN THE SOREQ CAVE, BET SHEMESH

9

11

13

Bar-Matthews M., Wasserburg G.J., Chen J.H.
DIAGENESIS OF FOSSIL CORAL SKELETONS: CORRELATION BETWEEN
TRACE ELEMENTS, TEXTURES AND 234U j 238U

15

Basson U., Ben-Avraham Z., Gev I.
MAPPING SHALLOW STRATIGRAPHY OF DUNES AND MOISTURE
CONTENT WITH A GROUND PENETRATING RADAR

17

ANNUAL MEETING, 1992

EDITED BY

B. POLISHOOK
PETROLEUM SERVICES LTD.

ASHQELON

30 MARCH - 1 APRIL

1992

ANNUAL MEETING, 1992

30 MARCH - 1 APRIL

1992

