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אזור המחקר נמצא בשוליים המערביים של בקע (טרנספורם) ים המלח בערבה הדרומית ,כאשר סלעי הסביבה
הבונים את פני השטח באזור הם בעיקר גיר מחלקה העליון של תצורת גרופית .פעילות הביקוע וההעתקה בבקע החלה
בהתרוממות האזור ,כנראה לקראת סוף האוליגוקן (לפני  30–25מיליון שנה) ,בליווי העתקה נורמלית נרחבת האחראית
ליצירת המבנים הנופיים העיקריים באזור לאורך העתקים בכיוון צפון–דרום.
לאורך שולי הבקע יש מבנים גיאולוגיים בשטח של מאות מטרים מרובעים ,הכוללים סלעים מחלקי חתך שונים
החשופים באותו מבנה ,שאינם ניתנים להסבר במונחים של העתקה נורמלית או על ידי מישורי אי-התאמה אירוזיביים,
ולכן כונו "מבנים דיסהרמוניים" .מבנים אלו רדודים ,מוגבלים בשטחם וכוללים בעיקר סלעים מתצורות גרופית מגיל
טורון ,ציחור מגיל קוניאק ,מנוחה מגיל סנטון ,ומחלקה התחתון של תצורת מישאש מגיל קמפן .לרוב סלעי המבנים
מופרדים מסלעי הסביבה במה שנראה כמישורי העתקה נורמלית ו/או תת-אופקית ליסטרית .במבנים נצפו כמה אי-
התאמות סטרטיגרפיות ,כאשר כמות החתך החסר בבסיס המבנים מוערכת ב 120–50-מטר ,והפרעות תוך-מבניות
נוספות עשויות לגרום למחסור בחלקי חתך נוספים של עד כ 40-מטר.
המחקר התמקד בבדיקת מנגנוני ההיווצרות של המבנים הדיסהרמוניים בשוליים המערביים של הערבה הדרומית
והתפתחותם ,וקביעת המסגרת הכרונו-סטרטיגרפית להיווצרותם .לימוד מפורט של מבנים אלו ושחזור מנגנון היווצרותם
עשוי להבהיר את אופי הפעילות הטקטונית בשולי בקע ים המלח בתחילת תקופת המיוקן .כ 20-מבנים דיסהרמוניים
אותרו באזור ,רובם פרושים לאורך רצועה שרוחבה כשני ק"מ בסמיכות למצוק ההעתקים בשוליים הדרום-מערביים
של בקע ים המלח .במבנים הללו נשמרו חלקי חתך שהיו חשופים בכל השטח אך הוסרו בתקופת ההתרוממות והארוזיה.
מאמר זה מתאר את אופיים ואת גילם של שני מבנים מייצגים מאזור שחרות ובאר אורה ,ואת ההיבטים הכוללים של
התופעה כחלק מהתפתחות בקע ים המלח.
מבנים אלו חוו מעוות מורכב הכולל העתקה נורמלית ו/או תת-אופקית ,ובמקומות שבהם חתך הסלעים משתנה בין
שכבות גיריות קשות לשכבות חוואר-חרסיתי רכות ,נוצרו מישורי העתקה שפעלו כמישורי ניתוק ()detachment
היוצרים גידוע סטרוקטורלי משמעותי בחתך.
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This research focuses on disharmonic structures exposed along the southern Arava section of the Dead
Sea transform (DST). The DST forms part of the boundary between the Arabian and African plates
and the Red Sea rift. Faulting and rifting associated with these tectonic features began with regional
uplift towards the end of the Oligocene (25–30 million years ago). The extensive normal faulting,
accompanied with rifting, created most of the structural landscapes in the area. The regional uplifting
formed numerous cracks that developed into north-south oriented strike-slip faults.
Disharmonic structures include outcrops in which different sections of the same strata respond
differently to a tectonic force. Therefore, their structure cannot be explained in terms of simple faulting
or a discontinuity. Here we present the results of a detailed study of 20 disharmonic structures found
along the western margin of the southern Arava, between Be’er Ora and Kibbutz Yahel. The research
was done by topographic and geological mapping using GPS measurements and geological and
structural cross-sections and columns.
The structures are limited in size. They are usually apparent as outcrops separated from their
surroundings by normal and/or listric faults. Most structures are seen in Menuha Formation (Santonian)
and the lower part of Mishash Formation (Campanian), whereas the surface of the study area is mainly
limestone of the upper part of Gerofit Formation (Turonian). The structural cross-sections reveal
missing stratigraphic sections; at the base of the structures 50–120 m are missing, and additional intrastructural disturbances result in deficiencies of up to 40 m.
Most of the structures are adjacent to the western fringes of the DST cliffs within a 2 km wide strip,
and in various structural settings .Some of the structures were preserved along ancient water divides
and others are in the Arava.
The structures were formed through complex deformation processes ,including normal ,listric and
sub-horizontal fractures ,and detachment along the boundary between hard limestone and soft clay .The
detachment caused many significant structural unconformities.
Local disturbances affected places where the orientation of the main faults changed .Extensional
forces perpendicular to the north-south strike-slip created the structures ,and they are responsible for the
minor faults perpendicular to the slip direction .Thus ,these local and shallow structures ,such as small
grabens or pull-apart basins with a negative flower structure ,were created by listric and sub-horizontal
faulting.
Based on the age of the rock units exposed in the disharmonic structures ,it is evident that most of
the faulting occurred while Menuha Formation covered the surface of the southern Negev ,before the
erosional plateau reached its final stage .This probably occurred during the early Miocene around20
million years ago .Therefore ,the disharmonic structures were created during the first stage of the rifting.
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 .1מבוא
 .1.1אזור המחקר
אזור המחקר נמצא לאורך השוליים המערביים של בקע ים המלח
בערבה הדרומית ,באזור שבין באר אורה בדרום לקיבוץ יהל בצפון,
כאשר רצועת המבנים הדיסהרמוניים ממוקמת עד שישה ק"מ
מערבית ממרכז עמק הערבה (איור  .)1בקע ים המלח התפתח לאורך
טרנספורם ים המלח ,שהוא גבול הלוחות שבין הלוח הערבי ללוח
האפריקני ,מצפון למערכת הפתיחה של ים סוף .הפעילות הטקטונית
כוללת התרוממות ,העתקה אנכית ,והעתקה אופקית לאורך טרנספורם
ים המלח ,שהחלה כנראה במיוקן המוקדם (;Avni et al., 2012
 .)Garfunkel, 1981המבנים הנופיים העיקריים באזור נוצרו בעקבות
העתקה נורמלית נרחבת ,שהחלה עם פתיחת הבקע ונמשכת כנראה עד
ימינו .פתיחת הבקע החלה בהתרוממות וביצירת מישורי סידוק אנכיים
בכיוון צפון–דרום ,שהפכו בתחילת המיוקן (לפני כ 18-מיליון שנה)
להעתקי הסטה אופקית ( .)Bartov et al., 1980מערכת ההעתקים
הדומיננטית בהיווצרות טרנספורם ים המלח כוללת העתקים עם הסטה
אופקית שמאלית ,שכיוונם הכללי צפון–צפון-מזרח .העתקים אלו הם
חלק מאזור גזירה שרוחבו עשוי להגיע ,כמו במזרח סיני ,עד  30ק"מ
משני צידי הבקע ( .)Eyal et al., 1981לאורך מרבית העתקים אלו יש
גם הסטה אנכית ,נורמלית ,נוסף לזו האופקית.

איור  :1מפת מיקום .במלבן הירוק מודגש אזור העבודה עם
מיקום המחשופים שמופו במחקר זה
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החתך החשוף באזור המחקר כולל סלעי משקע ימיים מחבורות יהודה
והר הצופים (איור 2א) ,המונחים על גבי כ 400-מטרים של אבני חול
מחבורות ים סוף וכורנוב .סלעי חבורת ים סוף הורבדו על גבי מישור
אי-התאמה רגיונלי ( )peneplaneשהתפתח בסוף הפרה-קמבריום,
בסלעים מגמתיים ומותמרים שעברו הרמה וארוזיה (גרפונקל.)1970 ,
סלעי המשקע הימיים מחבורות יהודה ,הר הצופים ועבדת ,בעובי כולל
של כ 800-מטר ,בנויים בעיקר מגיר ,חוואר ,דולומיט ,קרטון וצור.
לרוב הם מופיעים כשכבות רציפות שלאורכן נשמרים עובי השכבות
ואחידות הסלעים .רציפות שכבות אלו נמשכת במרבית השטח של הנגב
הדרומי המרוחק מבקע הערבה ,אלא אם כן היא נקטעת על ידי העתקי
מתיחה.
 .1.2סוגי מבנים דיסהרמוניים
מגע בין יחידות סלע שגילן שונה לאורך מישור תת-אופקי יכול להיווצר
על ידי העתק נורמלי או הפוך ,אי-התאמה ארוזיבית ,חוסר השקעה או
גלישה .בהעתק הפוך (התקצרות) שכבות עתיקות מועתקות על גבי
שכבות מגיל צעיר יותר ,ואילו בהעתק נורמלי (התארכות) שכבות
צעירות מונחות מעל שכבות עתיקות יותר ללא רצף של החתך (Twiss
 .)and Moores, 1992העתקים נורמליים נמוכי-זווית יכולים להיווצר
כאשר מישורי העתקה מתפתחים במקביל לשיכוב ,למשל בעקבות
נוכחות שכבה רכה המשפיעה על מיקום מישור השבר .בזמן ההחלקה
לאורך מישור העתק מתון מאוד (ליסטרי) נוצרת בבלוק הרוכב מערכת
העתקים משנית .מאידך ,באי-התאמה סטרטיגרפית חלק מהשכבות
מוסר בארוזיה ,לפני שקיעת השכבות הצעירות יותר .אי-התאמה
סטרטיגרפית יכולה להיווצר גם בגלל חוסר השקעה ,והיא מייצגת
זמן שבו לא הייתה השקעה כלל או שקצב ההשקעה היה איטי מאוד.
בגלישה ,כמו בהעתקה נורמלית ,השכבות העליונות מועתקות על גבי
מישור גלישה הבנוי לרוב משכבות רכות ,אל מעל לשכבות העתיקות
יותר (.)Smith, 1996
ההבדל בין גלישה לבין העתקה נעוץ בסיבת התנועה (Mulder and
 .)Choconat ,1996תנועת המסה בגלישות היא תוצאת כוחות הכבידה
(גרוויטציה) ,ואינה נובעות ישירות ממשטר המאמצים הטקטוני.
בעקיפין ,גלישה מושפעת מאוד מגורמים טקטוניים ,למשל התרוממות
שולי בקע או שקיעת גרבן יכולה להוביל לחשיפת שכבות רכות ,ובכך
לשמש זרז לגלישות ממקומות גבוהים לנמוכים .פעילות טקטונית כגון
רעידות אדמה עשויה לגרום להחלקה לאורך מישורי חולשה בשל כוח
הכבידה .פעמים רבות ניתן למצוא גלישות כשהן עוקבות אחר תבליט
קדום הנוצר על ידי העתקים ,כגורם היוצר את התבליט.
מבנים טקטוניים בשולי בקע ,כמו בשולי עמק הערבה ,עשויים
להיות מבנים משניים למערכת השבירה העיקרית ,והם נוצרים מעל
העתקים המתפצלים כלפי מעלה מההעתק הראשי או על ידי העתקים
קדומים העוברים הפעלה מחדש בעקבות פעילות המערכת הצעירה.
למבני השוליים יש מאפיינים דומים ללא תלות במערכת השבירה
שיצרה אותם – נורמלית ,הפוכה או העתקי הסטה אופקית (Twiss
 .)and Moores, 1992אזור המחקר עשיר במבנים המאפיינים סביבת
שוליים.
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בשוליים המערביים של הערבה הדרומית נמצאים מבנים יוצאי דופן
שבהם סדר השכבות מופרע ,ואינו ניתן להסבר במונחי העתקה פשוטה
או על ידי אי-התאמות סדימנטריות .השיכוב הפנימי שלהם אינו תואם
לשיכוב הכללי .חלקי חתך שונים באותו מבנה מגיבים בצורה שונה
לאותו מאמץ ,ולכן הם תוארו בעבודה זו כ"-מבנים דיסהרמוניים".
במסגרת המחקר הנוכחי נבחנו מאפייני המבנים הדיסהרמוניים
הנחשפים בשולי הערבה הדרומית .מאמר זה מציג את מכלול המבנים
המצויים בערבה הדרומית ,ומתאר באופן מפורט שני מבנים מייצגים.
המבנים הדיסהרמוניים מופיעים בסדרה של מחשופים מבודדים
הפזורים בעיקר לאורך "מצוק ההעתקים" ,קו המצוק העיקרי התוחם
את בקע הערבה ממערב .עם זאת הקשר הגנטי שלהם למצוק ההעתקים
ולמבנים השולטים בנוף היום ,אינו ברור .מדובר במחשופים המוגבלים
בשטחם ,עד מאות מטרים רבועים ,שלרוב מופרדים מסלעי הסביבה
על ידי העתקים נורמליים רדודים ו/או ליסטריים .לאורך העתקים אלו
כמות ההעתקה משתנה לעיתים לאורך מרחק קצר ובצורה חדה .לפעמים
דווקא בחלק התחתון של המבנים שומרות השכבות על רציפותן,
מישורי ההעתקים נעלמים ,וקשה להבחין בהפרעה הסטרוקטורלית.
במקרים שבהם נמצאו עדויות לגלישות ,הן כנראה מאוחרות לגיל
יצירת המבנים.
 .1.3רקע סטרטיגרפי
יחידות הסלע העיקריות במרחב הן סלעים מגמתיים ומותמרים מגיל
פרה-קמבריום וסלעים סדימנטריים מגיל פנרוזואיקון .חתך הסלעים
הפנרוזואי מתחיל באבני חול נוביות ,מעליהן סלעי משקע ,ברובם
ימיים ובעיקר מהמזוזואיקון ,ומעליהם סלעים קלסטיים מגיל נאוגן.
עובי החתך הכולל של סלעי המשקע הימיים באזור המחקר הוא כ800-
מטר (גינת ;1991 ,גרפונקל( )Bartov et al., 1972 ;1970 ,איור 2א).
בבסיסו תצורת חצרה ( )Kuhaמגיל קנומן הבנויה בעיקרה משכבות של
גיר ,דולומיט וחוואר ,ועובייה כ 120-מטר .מעליה תצורת אורה ()Kuo
שגילה טורון תחתון ,הבנויה מחילופי שכבות של פצלים ,גיר ,חוואר
וגבס עם מעט דולומיט ואבני חול ,ועובייה כ 110-מטר .שכבות הגבס
מופיעות בעיקר בחלקה העליון של התצורה ,והיא נחשפת לרוב בבסיס
המצוקים שבשולי הבקע הבנויים מתצורת גרופית .תצורת גרופית
( )Kuge – Gמגיל טורון עליון בנויה מחילופי שכבות קשות של גיר
ושל דולומיט ,וביניהן שכבות דקות של חוואר ולעיתים צור ,ועובייה
 160–140מטר .היא משתרעת על פני מרבית שטח אזור המחקר ובונה
את רוב המצוקים באזור .תצורת ציחור ( ,)Kuz – Zמגיל קוניאק,
הבנויה מחילופי שכבות של גיר ביו-ספריטי ,גיר קירטוני-חווארים
וחווארים דקים ,מונחת בהתאמה מעל תצורת גרופית .עובייה 30–25
מטר .תצורת מנוחה ) ,)Kum – Mמגיל סנטון ,הבנויה מקירטון,
חוואר ,דרגשי צור ,גיר ודולומיט חולי ,מונחת מעל תצורת ציחור,
ועובייה עד  80מטר .חתכים מלאים של התצורה חשופים בשולי אזור
העבודה.
תצורת מנוחה נחלקת לשלושה פרטים (איור 2ב) :הפרט הראשון
( )Kum1 – M1בנוי מקירטון לבן ,פריך ואחיד .עוביו ,אשר נע בין 13
ל 17-מטר ,נשמר בכל המחשופים שאינם מופרעים ,אבל חסר כמעט
לחלוטין ברוב המבנים הדיסהרמוניים .הפרט השני ()Kum2 – M2

בנוי מחילופי שכבות רכות ,חרסיות וחוואר ,עם מעט דרגשי גיר וכמה
אופקי בולבוסים גירניים ומצוררים המשמשים סמן מובהק של פרט זה
בכל שטח המחקר .עובי פרט זה מתעבה מצפון לדרום :עוביו בצפון
שטח המיפוי מגיע לכ 30-מטר ,ואילו בדרום הוא מתעבה עד ל60-
מטר ,חולי יותר ,וכולל חול קוורץ ומצוק דולומיט חולי.
המרכיב הגירני והצורני של הפרט גדל על חשבון השכבות הרכות,
שכיחות הבולבוסים יורדת ,ובגג הפרט ניתן למצוא לעיתים דרגש צור
מסיבי .הפרט השלישי ( )Kum3 – M3בנוי בעיקר קירטון לבן שעוביו
משתנה בין כ 28-מטר בדרום שטח המחקר לכ 45-מטר בצפונו .הפרט
מכיל צדפות גדולות (גריפאות) מהסוג ,pycnodonte vesicularis
שהן סמן שדה ברור להבדלה בין הקירטונים של פרט  1ופרט  .3בגג
הפרט חילופים של חרסיות ירוקות וחווארים.
תצורת מישאש ( )Kumi – Miמגיל קמפן מונחת בהתאמה על גבי
תצורת מנוחה ,ועובייה מגיע לכ 60-מטר .בסיס התצורה בנוי דרגשי
צור ברקציוזי כהה מאוד ,ומעליו חילופי שכבות של קירטון ,צור ,גיר
ופוספוריט ,העשירים במאובנים באזור המחקר .הסלעים הצעירים
ביותר החשופים הם מחבורת עבדת .בתוך  20המבנים הדיסהרמוניים
שמופו באזור המחקר שמורים בעיקר סלעים משני הפרטים העליונים
של תצורת מנוחה ומחלקה התחתון של תצורת מישאש (מגיל קמפן).
זאת בניגוד למרבית סלעי הסביבה החשופים בפני השטח שהם מחלקה
העליון של תצורת גרופית (מגיל טורון) .בחתכים של כל המבנים נצפו
כמה אי-התאמות סטרטיגרפיות ,כאשר בבסיס חתך הסלעים שבמבנים
חסרים כ 120–50-מטר .רוב החתך החסר מורכב מחלקה העליון של
תצורת גרופית ,מתצורת ציחור ולעיתים מהפרט הראשון והשני של
תצורת מנוחה .תופעות דומות של מבנים דיסהרמוניים עם אי-התאמות
בחתך נצפו גם בשכבות של תצורת אורה (גיל טורון תחתון) ובשכבות
החוואריות שבתצורת גרופית.

 .2מטרות ושיטות המחקר
מטרת המחקר הייתה הבנת מנגנוני ההיווצרות של המבנים
הדיסהרמוניים בשולי הערבה הדרומית והתפתחותם ,וקביעת המסגרת
הכרונו-סטרטיגרפית להיווצרותם .לימוד מפורט של מבנים אלו ושחזור
מנגנון היווצרותם עשוי לשפוך אור על אופי הפעילות הטקטונית בשולי
בקע ים המלח ועל הבנת סדר האירועים בשלבים המוקדמים של
התפתחות בקע ים המלח.
שיטות המחקר
 .1תיאור מדויק של חתך סלעי המשקע הימיים החשופים במבנים ,על
בסיס מדידת חתכים עמודיים מפורטים בתצורות אורה ,גרופית,
מנוחה ומישאש.
 .2מיפוי מפורט של המבנים הדיסהרמוניים (על בסיס שלמון.)2012 ,
 .3הצגת מפות גיאולוגיות וחתכי רוחב גיאולוגיים מדויקים בשני
מבנים דיסהרמוניים מייצגים שנבחרו מ 20-המבנים החשופים
בשטח.
 .4השוואת חתך היחידות הנחשפות במבנים הדיסהרמוניים לחתך
היחידות השלם שנמדד מחוץ למבנים ,והגדרת החתך החסר המעיד
על אי-ההתאמות ועל עוצמת ההעתקה.

מבנים דיסהרמוניים לאורך שולי הערבה הדרומית

הדיון והמסקנות יתמקדו בהיבטים האלה )1( :המנגנונים שהביאו לחסר
בחתך; ( )2סיבת השתמרותם של הסלעים מגיל סנטון בתוך המבנים
למרות הארוזיה האינטנסיבית שחווה האזור; ( )3גיל אפשרי של המבנים
ושלבי התפתחותם כחלק משלבי התפתחות שולי בקע ים המלח.

 .3תיאור שני מבנים דיסהרמוניים מייצגים בשטח המחקר
בשטח המחקר ,בין באר אורה בדרום לקיבוץ יהל בצפון ,נמצאו כ20-

מבנים דיסהרמוניים (שלמון )2012 ,הכוללים מבנים בשולי הערבה,
לאורך מצוק ההעתקים ובאתר סמוך לבאר אורה (איור  ;3קבוצות ,A
 Bו C-בהתאמה) .שניים מהמבנים ,האחד בקבוצה  Bדרומית לשחרות
לצד מצוק ההעתקים ,והשני בקבוצה  Cבאר אורה דרום ,בשולי
הערבה ,מוצגים במאמר זה באופן מפורט באמצעות מפות וחתכי רוחב
גיאולוגיים .מבנים אלו נבחרו משום שניתן לראות בהם את מרבית
התופעות המאפיינות את המבנים הדיסהרמוניים החשופים באזור.
תיאור מפורט של כל המבנים ניתן למצוא אצל שלמון (.)2012
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 .3.1מבנה  – 1דרומית לשחרות
 3.1.1מיקום
מבנה דיסהרמוני זה השוכן על קו המצוק ,כשני ק"מ דרומית ליישוב
שחרות (איור  ,)3ממוקם לאורך קו סטרוקטורלי בכיוון צפון–צפון-
מזרח המכיל כמה מבנים .מרכז המבנה נמצא בנ.צ( 1991/4226 .רשת
ישראל החדשה) ושטחו כ 20-דונם .בתמונה  1ניתן לראות את חלקו
הדרומי של מבנה זה במבט מכיוון צפון .הגישה למבנה היא משביל
המתפצל משביל ישראל ומקביל למצוק.

תמונה  :1מבנה  1דרומית לשחרות .מבט מכיוון צפון ,ממבנה שחרות .באדום
מקווקו שברים משוערים ומגעים בין יחידות (נ.צ)1991/4226 .

 3.1.2תיאור המבנה
מתחת לבסיס חתך הסלעים של המבנה נמצאות שכבות תצורת גרופית,
שלרוב אינן מופרעות ,ומעליהן מונחת באי-התאמה זוויתית תצורת
ציחור ) 1)Zכשהיא שבורה ונטויה .פרט  M1חסר ברוב המבנה .שרידים
בלויים שלו חשופים במקומות אחדים על גבי תצורת ציחור.
פרט  M2הבונה את עיקר המבנה החשוף כולל חוואר עשיר
בבולבוסי גיר ובפוספוריט מצוררים .במקום אחד ,באגפו הצפון-מערבי
של המבנה השתמר גם גג פרט  M2ובו צור למינרי .פרט  M3במחשוף
זה חסר (איור  .)4במבנה מופו שלושה העתקים (תמונה .)1

איור  :3פיזור המבנים הדיסהרמוניים באזור המחקר על גבי מפה גיאולוגית
אזור  :Aהמבנים הצפוניים ליד יהל
אזור  :Bלאורך מצוק ההעתקים ליד שחרות ומיקום מבנה 1
אזור  :Cהמבנים הדרומיים ליד באר אורה ומיקום מבנה 2

 3.1.3היבטים סטרוקטורליים
הכיוון הכללי של ההעתקים הוא לצפון-מערב ,וצפון-צפון-מזרח
(איור  .)4בבסיס המבנה העתק טקטוני היוצר אי-התאמה בין החלק
האמצעי של תצורת גרופית לבין סלעי תצורת ציחור .עובי החתך החסר
באי-התאמה זו הוא עד  80מטר .בתמונה  2מצולם החלק הצפון-מערבי
של המבנה ,ובו נראית העתקה נורמלית המציבה את תצורת מנוחה
(פרט  )M2מול החלק האמצעי של תצורת גרופית .לכיוון מזרח הופך
העתק זה לשטוח (ליסטרי) ,כאשר במזרח המבנה מישור ההעתק שטוח,
ועוצמת הגידוע לאורכו משתנה (איורים 5א ו5-ב) .גודל ההעתקה
משתנה בין  30ל 80-מטר ,כאשר ההעתקה הגדולה היא בחלק הצפוני
ודועכת דרומה.
1

במאמר וגם באיורים  7–4מופיעות היחידות הסטרטיגרפיות החשופות
באותיות גדולות באנגלית ובהתאם למקרא בכל איור.
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בצפון המבנה מונחת תצורת ציחור על שכבת גיר מחלקה האמצעי
של תצורת גרופית ,כשביניהן מישור ההעתק שטוח עם אזור ריסוק
רחב (תמונה  .)3לכיוון דרום מישור ההעתק הופך תלול יותר (עם
נטייה צפונה) ובהתאם פוחת הגידוע ,כאשר עובי תצורות גרופית
וציחור גדול יותר .פרט  M2נחשף לאורך כל המבנה ,וחלקה העליון
של תצורת גרופית נחשף רק מדרום להעתק .ההפרעה באגף המזרחי
באה לידי ביטוי בהפרעות מקומיות של השיכוב ובהופעת אזור ריסוק
ושבירה בדרום-מזרח המחשוף .ההעתק השטוח או התת-אופקי המזרחי
נצפה לאורך כל האגף המזרחי של המחשוף ,למעט המקומות שבהם
הוא מכוסה בטאלוס .על כן נראה שהוא המשך להעתקים הליסטריים
שבאגף המערבי.
איור 5א :מבנה  ,1חתך רוחב גיאולוגי מזרח—מערב

'A-A

איור 5ב :מבנה  ,1חתך רוחב גיאולוגי צפון מזרח–דרום מערב

'B-B

איור  :4מפה גיאולוגית ,מבנה 1

תמונה  :3אזור ריסוק כתוצאה ממישור שבירה תת-אופקי בבסיס מבנה .1
הקווים האופקיים הם אזור של העתקים משוערים

תמונה  :2שברים ליסטריים באגף המערבי של מבנה 1

לאורך האגף המזרחי של המבנה ,פרט  M1מתצורת מנוחה חסר כמעט
לחלוטין ,ופרט  M2מונח על גבי תצורת ציחור ,כאשר נטיית התצורות
שונה .השינוי בנטייה קשור כנראה בחוסר חתך של כ 30-מטר מחלקה
התחתון של תצורת מנוחה – פרט  M1והחלק התחתון של הפרט .M2
המבנה הכללי של המחשוף הוא גרבן-סינקלינה ,שכיוון צירה הוא
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צפון–דרום בקירוב .במבנה זה נחשפים העתקים נורמליים-ליסטריים
אחדים ,המתכנסים אל מישורי השיכוב של תצורת גרופית .ההעתק
המערבי מציב את החלק האמצעי של תצורת גרופית כנגד חלקה העליון.
מזרחה ,כאשר מישור ההעתק הופך לתת-אופקי ,מתפצל ממנו העתק
המציב את סלעי הפרט השני של תצורת מנוחה על גבי תצורת גרופית.
מישור העתק קעור יכול לתת פתרון לבעיית הנפח החסר ,ולאפשר
את שינויי הנטייה בין שכבות חבורת הר הצופים בחלקו העליון של
המבנה לבין השכבות התת-אופקיות והבלתי-מופרעות מחלקה התחתון
של תצורת גרופית.
 .3.2מבנה  – 2באר אורה דרום
 3.2.1מיקום
המחשוף ממוקם בנ.צ ,1985/4015 .כ 200-מטר מצפון-מזרח לתצפית
עברונה בסמוך לכביש הערבה ,ושטחו כמאה דונם (איורים .)6 ,3

תמונה  :4אי-התאמה זוויתית (לכאורה) במבנה  — 2באר אורה-דרום
(נ.צ )1985/4015 .הקווים המקווקוים מסמנים העתקים חשודים

איור  :7חתך רוחב גיאולוגי ,מבנה ( 2באר אורה-דרום)

איור  :6מפה גיאולוגית ,מבנה ( 2באר אורה-דרום)

 3.2.2תיאור המבנה
השכבות של תצורות גרופית וציחור שבבסיס מבנה זה שבורות ונטויות
(תמונה  ,)4ואילו שכבות הפרט  M2מתצורת מנוחה מונחות ישירות,
בנטייה תת-אופקית ,על גבי תצורת ציחור .סלעי הפרט התחתון של
תצורת מנוחה  M1חסרים .מרכיבי הדולומיט והצור של פרט  M2עבים
ביחס לידוע משאר אזור המחקר ,ובגג הפרט מופיע דרגש צור מסיבי.
למחשופי פרט  M3מתצורת מנוחה יש מבנה עדשתי ,סינקלינלי ,כאשר
שיא העובי ממוקם במרכז המבנה ומצטמצם כלפי השוליים (איור .)7
במקומות אחדים נחשפת תצורת מישאש על גבי פרט  3של תצורת
מנוחה.

 3.2.3היבטים סטרוקטורליים
מבנה זה כולל כמה אי-התאמות המופיעות בחלקה התחתון ובחלקה
העליון של תצורת מנוחה .רציפות סלעי תצורת מנוחה מופרת על ידי
העתקה הנראית בחתך המבנה (איור  ,)7המביאה לעיתים להכפלת
חתך .המגע בין תצורת ציחור הנטויה לפרט ( M2תמונה  )4נראה
כאי-התאמה זוויתית ,שאפשרי שהתרחשה בגלל הטיית תצורת ציחור,
בסנטון ,לפני השקעת פרט  .M2אף על פי כן מישורי העתקה בקרבת
המגע שבין שתי התצורות מעידים כי לא מדובר במגע אי-התאמה ,אלא
במישור העתק תת-אופקי בין תצורות מנוחה וציחור .בדרום המבנה,
בחלקו התחתון ,העתק שטוח הנחשף בחלקה העליון של תצורת גרופית
הביא להסרת פרט הקירטון התחתון של תצורת מנוחה בכל המבנה,
ועובי החתך החסר הוא כ17-מטר.
לעיתים חלקי חתך מהפרט הקירטוני-חרסיתי העליון של תצורת מנוחה
חסרים כתוצאה מהעתקה תת-אופקית המעלימה אותם .במקומות
אחדים ,בחלק הדרום-מערבי של המבנה ,סלעי תצורת מישאש מונחים
ישירות על גבי סלעי הפרטים האמצעי והתחתון של תצורת מנוחה,
עדות להסרת הפרט העליון של התצורה .נוצר מבנה עדשתי שעוביו
משתנה בין  8ל 15-מטר על פני מרחק קצר מאוד שבין שולי המבנה
למרכזו .עובי החתך החסר מחלקו העליון של הפרט נע בין  13ל30-
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מטר .קו ההפרעה המערבי של המחשוף מניח את סלעי  M2מתצורת
מנוחה באופן ישיר מול סלעי תצורת גרופית (איורים  .)7 ,6במקום
זה (תמונה  ,)5ניתן לראות העתק תת-אופקי ב G2-הגורם להסטה בין
תצורות גרופית ,ציחור ומנוחה .העתקים אחדים חוצים את היחידות,
מיקומם ברור ,והם מביאים להסטה אנכית בין הסלעים שמשני צידי
מישור ההעתק (איורים  6ו .)7-ההעתקים ,אשר אחד מהם הוא ליסטרי
ואחרים לרוב מתונים ,מקבילים או תת-מקבילים לקווי המגע בין
השכבות (איור  ,)6והם האחראים ליצירת המבנה הדיסהרמוני עם אי-
ההתאמות הקיים בעיקר בתצורת מנוחה.

תמונה  :5שבר שטוח בבסיס מבנה  2באר אורה דרום בתצורת גרופית

 .4מאפייני המבנים
פרק זה עוסק במאפיינים הסטרטיגרפיים והסטרוקטורליים של 20

המבנים הדיסהרמוניים שנחקרו ,ובאמצעותם ננסה להסביר מנגנונים
אפשריים של היווצרות מבנים אלו.
 .4.1מאפיינים סטרטיגרפיים
באזור המחקר העיקרי הממוקם בשוליים המערביים של הערבה
הדרומית ,ברצועה שרוחבה כקילומטר לאורך מצוק ההעתקים ,תוארו
 20מבנים דיסהרמוניים (איור  ,3שלמון .)2012 ,אורך המחשופים נע
בין מטרים בודדים למאות מטרים ,ועובי החתך החסר בהם אינו אחיד,
הן בתוך כל אחד מהמבנים והן בהשוואה ביניהם ,ונע בין מטרים בודדים
ועד מעל למאה מטרים .המבנים קשורים לרוב בהעתקה הנראית בחלק
העליון של תצורת גרופית ,כאשר מולה מוצבים חלקי חתך שונים של
התצורות ציחור ,מנוחה ומישאש.
ההשתמרות של פרט  M2כסלע העיקרי הבונה את המבנים נובעת
כנראה מהליתולוגיה האופיינית לו ,הכוללת שכבות עמידות לבליה
כמו שכבות בולבוסי הגיר והצור ,ושכבת הצור המסיבית בגג הפרט.
זאת בניגוד לפרטים שמעליו ומתחתיו הבנויים מליתולוגיות רכות של
קירטון וחוואר .פרט  M3נחשף במבנים הצפוניים ביותר ובמחשופי
באר אורה בקצה הדרומי של אזור המחקר (איור  ,)3אך אינו חשוף
במבנים שבמרכז שטח המחקר .במבנים שבהם פרט זה חשוף ,נצפו בו
שינויי עובי תוך-מבניים משמעותיים המעידים כי הוא עבר מעוות –

אחד המאפיינים המרכזיים במבנים הדיסהרמוניים (שלמון.)2012 ,
אחת השאלות המרכזיות במחקר זה היא האם המבנים הדיסהרמוניים
בחלק המרכזי של אזור המחקר נוצרו לאחר הסרה של תצורת מישאש
ופרט  ,M3או לפני הבליה שלהם .בהנחה כי המסלע שנשמר במבנים
הדיסהרמוניים מייצג את המסלע שהיה חשוף מחוץ להם בזמן
היווצרותם ,ניתן להסיק כי בזמן התרחשות המעוות הדיסהרמוני היה
הפרט האמצעי של תצורת מנוחה ( )M2חשוף בכל שטח המחקר ,ואילו
החלק העליון של תצורת מנוחה וחלקה התחתון של תצורת מישאש היו
כנראה חשופים רק בצפון האזור ובדרומו ,ולא במרכזו .אפשרות אחרת
היא שהייתה השקעה דיפרנציאלית תוך כדי פעילות טקטונית ,ובאזורי
המעוות הצטבר חתך שונה מזה שמחוץ לאזור המעוות .לאפשרות זאת
של שינויים בעובי המקורי של יחידות הסלע אין כל ביטוי אחר בשטח.
ניתן גם לטעון כי העובדה שפרט  M2מהווה את עיקר חתך המבנים
הללו אינה מחייבת שרק הוא היה חשוף בפני השטח .יתכן כי היווצרות
המבנים התרחשה כאשר הפרט העליון של תצורת מנוחה ואולי גם
חלק מתצורת מישאש היו עדיין חשופים בכל שטח המחקר ,אלא
שאופיו הקירטוני הרך של הפרט העליון גרם לבליה שלו ושל תצורת
מישאש שמעליו לאחר היווצרות המבנים .במקרה כזה שימורו של
פרט זה במחשופים שבהם הוא מופיע מעידה כי סלעי הפרט נשמרו
בגלל הסטה אנכית גדולה שמיקמה אותם מול תצורת גרופית העמידה
לבליה .לפיכך ניתן לקבוע כי ההבדל בחשיפת הליתולוגיות השונות
שבין המבנים מייצג את עוצמת פעילות ההעתקה המאוחרת ליצירת
החתך הסטרטיגרפי המקורי.
 .4.2מאפיינים סטרוקטורליים של המבנים הדיסהרמוניים
במבנים הדיסהרמוניים נשמרו יחידות סלע צעירות ובעלות מסלע רך
יחסית ,לרוב מחבורת הר הצופים ,המונחות באי-התאמה סטרוקטורלית
ו/או סטרטיגרפית ,על גבי יחידות סלע עתיקות וקשות מחבורת יהודה.
רוב ההפרעות הסטרוקטורליות במבנים אלו באות לידי ביטוי בשינויי
עובי ,בעיקר בתצורת מנוחה ,בגלל היעלמות של חלק מהחתך.
עוצמת הגידוע הסטרוקטורלי בבסיס המבנים ,בשל תנועה לאורך
העתקים ,משתנה ממטרים בודדים ועד לכ 120-מטר .בדרך כלל הפרט
התחתון הקירטוני של תצורת מנוחה חסר לחלוטין בבסיס המבנים ,או
שרק חלקו חשוף ,כאשר הוא שבור ומרוסק ועל גביו מונח הפרט השני
של התצורה .לעיתים ההעתק ממוקם בתוך תצורת גרופית כך שחלקה
העליון חסר ,וסלעי תצורות ציחור או מנוחה מונחים על שכבות עתיקות
מאלו של גג גרופית.
המגע בין יחידות הסלע דומה לעיתים לאי-התאמה זוויתית כמו במבנה
באר אורה דרום (תמונה  ,)6ולעיתים אי-ההתאמה הסטרוקטורלית
ממוקמת בין שכבות מקבילות כמו במבנים לאורך מצוק ההעתקים
מדרום לשחרות (תמונות .)1,2
החלק העיקרי של המבנים בנוי מסלעי הפרט האמצעי של תצורת
מנוחה .בדרך כלל השכבה העליונה ביותר בכל מחשוף ,הבנויה מסלעי
גג הפרט ,כמעט שלא עברה מעוות .אולם חלקי החתך השונים אינם
שומרים על עוביים המקורי או על נטייה אחידה .למשל במבנה באר
אורה נצפו שינויים תוך-מבניים בין נטיית תצורת ציחור לבין נטיית
תצורת מנוחה (תמונה  .)4לעיתים ההבדלים בנטיית הפרטים השונים

מבנים דיסהרמוניים לאורך שולי הערבה הדרומית

המרכיבים את תצורת מנוחה באים לידי ביטוי בהידקקות עד היעלמות
מוחלטת של הפרטים התחתון והעליון ,כאשר הפרט האמצעי שומר
בדרך כלל על עוביו .עובי חתך הסלעים החסר בשל אי-ההתאמות
התוך-המבניות תלוי באופי ההסטה ובכמות שלה לאורך העתקים בתוך
המבנה.

תמונה  :6מבנה פרח במחשוף שחרות ( נ.צ)1991/4226 .

 .4.3מנגנונים אפשריים להיווצרות המבנים
אחת ממטרות המחקר הייתה לבחון מנגנונים אפשריים ליצירת המבנים
הדיסהרמוניים בנגב הדרומי על בסיס המאפיינים השונים שנמצאו
בהם .נבחנו שלושה מנגנונים אפשריים( :א) אי-התאמות סינטקטוניות,
(ב) גלישות ו(-ג) העתקים:
א) אי-התאמות סינטקטוניות .באזור המחקר ובאזורים סמוכים
לו ,שבהם נשמר חתך בלתי מופר של התצורות גרופית ,ציחור,
מנוחה ומישאש ,ניכר שהחתך אחיד ,השכבות בחתך שומרות על
עוביין ואופיין ,וניתן לזהות את היחידות הסטרטיגרפיות בקלות.
במחשופי תצורת מנוחה הסמוכים למבנים ,שבהם קיים חתך מלא
של התצורה ,אין עדויות לאי-התאמות מסוג disconformity
או  .paraconformityהחתך הקירטוני-פלאגי הבונה את חלקה
התחתון של תצורת מנוחה משתנה כלפי חלקה העליון לחתך
חווארי וצורי המייצג אזורי השקעה שונים בים הרדוד .העובי
הכולל של חתך התצורה באזור המחקר כמעט אחיד ,כ 80-מטר,
והשוני במרחב בא לידי ביטוי בשינויים פציאליים ולא באי-
התאמות .כלפי חלקו הדרומי של אזור המחקר מתעבה החתך וכן
ניכרת עלייה במרכיב החולי ובכמות הצור ,המעידים על הרדדה
בעומק מי הים לכיוון דרום (הוניגBartov et al., 1972; 1984 ,
.)Eyal, 1973
		 בקרבת המבנים הדיסהרמוניים לא נצפו ממצאים אופייניים
המעידים על בליה או על אי-התאמות כגון חלוקים ,קונגלומרט
תוך-שכבתי ( )intra-formationalאו חתך מצומצם (condense
 )sectionכתוצאה מהפסקת השקעה ,למעט שכבת הגלאוקוניט
בבסיס תצורת ציחור (גינת ;1991 ,הוניג .)1984 ,זו עדות לכך
שהסלעים החסרים במבנים הדיסהרמוניים לא הוסרו על ידי
ארוזיה ,אלא כנראה בגלל הסטה לאורך העתקים .נוסף לכך,
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ההתאמה הזוויתית ,שלאחריה הורבדו אופקית השכבות הצעירות,
מחייבת הטיה וארוזיה של השכבות העתיקות .באי-התאמה כזו
השכבות הצעירות נטויות פחות מאשר השכבות העתיקות .בניגוד
לכך במבנים הדיסהרמוניים ,סלעי תצורת ציחור ומנוחה נטויים,
והשכבות העתיקות של תצורת גרופית בדרך כלל כמעט אופקיות
(תמונה  .)1לכן ,אף שלעיתים אופי המגע בין היחידות במבנים
הדיסהרמוניים דומה במראהו לאי-ההתאמה זוויתית ,ההפרעות
אינן קשורות לאי-התאמות סינטקטוניות הידועות מתקופת הסנטון
(גרפונקל ;1970 ,הוניג.)1984 ,
ב) גלישות .מנגנון גלישה בקנה מידה רחב נבחן עבור היווצרות
המבנים .הגלישה מעידה על היווצרות תבליט משמעותי קודם.
מישור הגידוע הנאוגני גודע גם את המבנים הדיסהרמוניים,
ומכאן שהמבנים היו קיימים לפני ההרמה שיכלה לגרום לגלישות.
גלישות שנצפו באזור לאורך מצוק ההעתקים הן מקומיות (למשל,
גלישות של תצורת גרופית על תצורת אורה בין שחרות ליטבתה),
מוגבלות בהיקפן ,והן תוצאת היווצרות התבליט הנוכחי בזמן הרס
המדרון .על כן הן כנראה צעירות למדי.
ג) העתקה .העובדה כי התפתחות המבנים קדומה להיווצרות התבליט
הנוכחי של בקע הערבה מחד גיסא ,אך נמצאת לאורך קווים
סטרוקטורליים מובהקים של שולי בקע ים המלח מאידך גיסא
(גינת ,)1994 ,מחזקת את ההשערה כי מבנים אלו קשורים לשלבי
היווצרות בקע ים המלח בכלל ,ולשלבי ההעתקה הראשוניים
לאורך הקווים הללו בפרט.
		 באגפים הארוכים של המבנים ניתן להבחין במישורי העתקים
נורמליים גבוהי-זווית ,הממוקמים בעיקר ביחידות הליתולוגיות
ה"קשות" כמו תצורת גרופית ,או בהעתקת תצורת מנוחה מול
תצורת גרופית (תמונות  1ו .)5-מיפוי מפורט של המבנים מראה
כי לאורך ההעתקים התוחמים את המבנים קיים גם מרכיב תנועה
אופקי (שלמון.)2012 ,
שינויי העובי התכופים של יחידות באותו מבנה דיסהרמוני ,היעלמות
של חלקי חתך מסוימים כאשר חלקי חתך אחרים מופיעים במלואם,
עדויות להכפלת חתך מצד אחד ולאי-התאמה זוויתית (למשל ,באר
אורה דרום) מן הצד האחר ,מצביעים כי הסטה לאורך העתקים
נורמליים בלבד אינה יכולה לשמש מנגנון בלעדי להסברת תהליך יצירת
המבנים .לפיכך מוצע מנגנון הסטה הכולל העתקה לאורך העתקים
נורמליים בעלי נטייה תת-אופקית ,העתקים ליסטריים .ההעתקים
הנורמליים במערב משתנים מזרחה להעתקים נמוכי-זווית ,כאשר
אלו שכיחים בעיקר באגף המזרחי של חלק מהמבנים ,היכן שנצפו
העתקים תת-אופקיים (למשל ,איור  ;4תמונה  .)3תופעה זו בולטת
בעיקר בחלקים העמוקים יותר של המבנים .למשל במגע התחתון של
סלעי תצורת מנוחה ,פרט  ,M1עם סלעי חבורת יהודה במבנה באר
אורה (איור  )6וכן במבנה המצוק שמדרום לשחרות ,נצפו העתקים
נורמליים במערב המבנה ,המשתנים מזרחה להעתקים נורמליים-
ליסטריים .הופעת העתקים ליסטריים ושטוחים אינה מוגבלת לתצורה
אחת ,אלא מופיעה ביחידות שונות ובכל אזור המחקר .בחלק מהמגעים
שבין יחידות שונות לא נמצאו סימני החלקה ברורים או ברקציות על
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מישורי ההפרדה ,והעדות היחידה לקיומו של מישור ההעתק היא חוסר
רציפותו של החתך הסטרטיגרפי.
לפיכך נראה כי מנגנון ההיווצרות של המבנים הדיסהרמוניים הוא
סטרוקטורלי ,ונגרם על ידי העתקים .המבנים הדיסהרמוניים כוללים
מספר רב של העתקים מסוגים שונים (שלמון ,)2012 ,אולם החשובים
שבהם ,המאפשרים הסטה של חלק חתך גבוה על חלק חתך נמוך ,הם
ההעתקים הנורמליים המשתנים לתת-אופקיים וליסטריים .היווצרות
ההעתקים עם הסטה אופקית או נורמלית לאורך הקו שלאורכו התפתחו
המבנים הדיסהרמוניים ,קשורה לתנועה לאורך קו טקטוני בתת-הקרקע
הנמשך לאורך החלק העליון של מצוק ההעתקים ,והתפצלות של
העתקים ממנו כלפי מעלה.

 .5גיל המבנים הדיסהרמוניים
גיל המבנים הדיסהרמוניים נקבע בעיקר על פי גיל יחידות הסלע
החשופות בהם ובסביבתם הקרובה .הסלעים החשופים כיום ברוב
פני השטח שבסביבת המבנים הם גיר מתצורת גרופית ,ואילו סלעים
צעירים יותר מהתצורות ציחור ,מנוחה ומישאש שמורים רק במרכזי
קערים גדולים (דוגמת הסינקלינות המצויות בנחל רחם ,בגרבן שלמה
ממערב לאילת ובסמוך לבאר אורה) ,וכן במבנים הדיסהרמוניים.
לפיכך המבנים נוצרו כאשר חלקה התחתון של תצורת מישאש וסלעי
תצורת מנוחה עדיין כיסו את פני השטח באזור המחקר.
התרוממות האזור ,שנמשכה כנראה מהאיאוקן התיכון עד לאוליגוקן
המוקדם ,הביאה לנסיגת הים האיאוקני ,לחשיפת האזור ולהתחלת
תהליך עיצוב הנוף היבשתי ) .)Avni et al., 2012באזור המחקר,
הסרת יחידות סלע מגיל האיאוקן התיכון ועד גג חלקה התחתון של
תצורת מישאש מגיל קמפן ,הביאה ליצירת מישור ארוזיה רגיונלי
(( )Regional Truncation Surface – RTSאבני ואחרים;2011 ,
.)Avni et al., 2012
נראה שגיל התפתחות מישור הארוזיה הרגיונלי קדום ברובו לגיל
היווצרות המבנים הדיסהרמוניים .קביעה זו מתבססת על כך שבמבנים
אלו כל החתך שמעל לתצורת מישאש חסר ,ואילו בהם ,ורק בהם,
נשמרו חלקי חתך מהתצורות מנוחה ומישאש (החלק התחתון) .מכאן
שכאשר התרחשה השבירה שהובילה ליצירת המבנים ,מישור הארוזיה
כבר היה קיים והיחידות שמעל לתצורת מישאש הוסרו ,אולם הוא טרם
הגיע למפלסו הנוכחי .את רוב פני השטח שככל הנראה היו שטוחים
בעת ההיא ,כיסו חלקה התחתון של תצורת מישאש וחלקה העליון של
תצורת מנוחה.
מיקום המבנים בשוליים החיצוניים של אזור הבקע וזמן היווצרותם
המשוער מצביעים על כך שהפעילות הטקטונית המעורבת ביצירתם
שייכת לשלבים הראשונים של יצירת הבקע ,שבהם היה הקו הטקטוני
שמתחת למבנים הדיסהרמוניים פעיל .לאחר מכן עברה הפעילות
לאורך הבקע מהשוליים למרכז הנוכחי (בהתאמה עם Eyal et al.,
 .)1981המבנים נוצרו ככל הנראה לפני יצירת מצוק ההעתקים.
תצפיות אלו מעידות כי זמן יצירת המבנים הוא כנראה בתקופת
המיוקן המוקדם ,כאשר החלה ההסטה השמאלית לאורך אזור הגזירה
שלאורך הטרנספורם (גרפונקלBartov et al., 1980; Eyal ;1970 ,
 .)et al., 1981תנועה אופקית אלכסונית מעט ,הכוללת גם מתיחה

בזווית גדולה לסטרייק במקומות שבהם ההעתק מתפצל או משנה את
כיוונו ,עשויה ליצור גרבנים דמויי-רומב קטנים .היווצרות המבנים
הדיסהרמוניים הייתה אם כך בשלבים המוקדמים של הביקוע ,וסביר
שהמבנים השונים נוצרו באותה תקופה.

 .6דיון ומסקנות
בעבודה זו נמצא כי רוב המבנים הדיסהרמוניים החשופים ממוקמים
בסמיכות למצוק ההעתקים ברצועה שרוחבה כקילומטר וכיוונה צפון–
דרום .מיקומם ביחס לקו המצוק משתנה :כמה מאות מטרים ממערב
אליו ,בקו המצוק עצמו או בגרבנים מקומיים ממזרח אליו .מבנים
נוספים ,כגון מחשופי באר אורה ,נמצאים בבקע הערבה עצמו ,סמוך
לכביש  ,90ולאורך קו סטרוקטורלי המקביל לקו של מבני המצוק,
ממזרח לו (איור  .)3על כן סביר להניח שמבנים דומים קבורים בתת-
הקרקע בערבה הדרומית ,ולא נמצאו במסגרת מחקר זה .חשיפת
המבנים הללו לאורך קווים סטרוקטורליים המקבילים לבקע ים המלח,
מעידה כנראה על הקשר שלהם לפעילות הטקטונית לאורך הבקע.
כיוון הסטרייק של קווי השבירה העיקריים של המבנים הדיסהרמוניים
מקביל לכיוון העתקי הבקע ולכיוון מצוק ההעתקים .לכן ניתן להניח
כי ההעתקים במצוק ההעתקים והמבנים הדיסהרמוניים קשורים לקו
הפרעה רגיונלי ,כנראה בתת-הקרקע .לאורך קו זה התרחש מעוות
הכולל העתקה או כפיפה לכיוון הבקע ,האחראי גם למעוות הקשור
בהיווצרות המבנים הדיסהרמוניים באזור זה .לדעת שלמון (,)2012
ובהתבסס על מכלול המבנים הדיסהרמוניים ,חלק מההעתקים הם
העתקי תזוזה אופקית בעלי רכיב תנועה מתיחתי (.)transtensional
רכיב המתיחה בא לידי ביטוי ביצירת מערך העתקים נורמליים ,בעיקר
בשולי המבנים ,ויצירת העתקים ליסטריים ותת-אופקיים בבסיס
המבנים .במקומות שבהם חל שינוי באופי המסלע או בכיוון השבירה
הראשי נוצרו הפרעות מקומיות ובעקבותיהן העתקים קטנים בכיוון
מזרח–מערב ,כלומר בניצב להעתקים העיקריים.
הסטה אופקית לאורך העתק שקו הסטרייק שלו משתנה ,או במקום
שבו ההעתק מתפצל ,עשויה לגרום להיווצרות גרבנים עדשתיים
המוגבלים בתחתית על ידי העתקים ליסטריים ותת-אופקיים (איור .)6
מאחר שסדר הגודל של המבנים הוא מאות מטרים ,השברים הליסטריים
שגזרו והעתיקו חלקים בתחתית המבנים נשארו בעומק רדוד .תשתית
המבנים האלו ,הבנויה מתצורת גרופית ,לרוב אינה מופרעת .מכיוון
שברוב המבנים הללו הפרט התחתון של תצורת מנוחה ,הבנוי קירטון
רך ,חסר כתוצאה מההעתקה ,וההעתק נמצא בבסיס המבנה הדיסהרמוני,
ניתן ללמוד על קשר בין שתי התופעות :ההעתקה והקימוט מאפשרים
את שינויי הנטייה בין הפרטים השונים ,יצירת העתקים בין שכבות
ואף יצירת העתקים הניצבים למישורי ההעתק הראשיים או שבירה
אלכסונית למישורי השיכוב.
באזור המחקר נמצאים מבנים מקומיים קטנים מאלה שנחקרו בעבודה
הנוכחית ,כמו "יד השטן" בנחל רחם" ,אצבע אלוהים" בנחל עתק
והמעוות בסלעי תצורת אורה ליד צומת קטורה (גינת ;1991 ,גרפונקל,
 .)1970הם כוללים מעוות דיסהרמוני המתבטא במעוות אינטנסיבי
מקומי ,בעוד יתר האזור נותר ללא מעוות .מעוותים אלו נוצרו על ידי
העתקה ,קימוט וזרימה של שכבות רכות של חרסית וחוואר בתצורת
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גרופית ובתצורת אורה בסמיכות לקווי העתק ,המביאים גם למעוות של
השכבות הקשות שלידן .המעוות נשאר מקומי ,ולכן דיסהרמוני ,כי הוא
נבלע על ידי זרימה של החרסיות .לפיכך יש מקום לחקירה נוספת של
המבנים הדיסהרמוניים על בסיס הממצאים מהעבודה הנוכחית.

 .7ההיסטוריה הגיאולוגית במבט על התפתחות המבנים
הדיסהרמוניים
להלן ההיסטוריה הגיאולוגית הכוללת של האזור ,ובה החלק של
המבנים הדיסהרמוניים שהתרחש במיוקן המוקדם.
עד לאיאוקן התיכון :סדימנטציה ימית אחידה באזור ללא עדויות
לפעילות טקטונית.
איאוקן תיכון–אוליגוקן מוקדם :התרוממות רגיונלית של האזור
מביאה לנסיגת הים האיאוקני ,לחשיפה ולהסרת מרבית חתך הסלעים
שמעל לחלקה התחתון של תצורת מישאש תוך כדי יצירת מישור
ארוזיה רגיונלי וסידוק במקביל לבקע ים המלח (.)Avni et al., 2012
אוליגוקן מוקדם–מיוקן מוקדם :המשך בלייה אינטנסיבית המביאה
לעיצוב מישור הארוזיה הרגיונלי .מאז עיצובו של מישור זה לא היה
שינוי מהותי באופי המסלע החשוף .חלק מהסדקים הופכים להעתקים,
כאשר במיוקן מתחילה תנועה לאורך שבר הטרנספורם (גרפונקל,
.)1970
מיוקן מוקדם :היווצרות המבנים הדיסהרמוניים כאשר רוב פני
השטח עדיין מכוסה על ידי חלקה התחתון של תצורת מישאש וחלקה
העליון של תצורת מנוחה .ההסטה השמאלית לאורך הבקע החלה במיוקן
התחתון ( 23–20מ.ש )Bartov et al., 1980 ,.ובו-זמנית ,בגלל תנועה
אופקית שאינה מקבילה לסטרייק ההעתק ,מתפתחת מתיחה בניצב
לבקע .כתוצאה מכך נוצר בקע נמוך עם שוליים מורמים ,והתפתחו
גרבנים מקומיים לאורך קו טקטוני הנמצא כיום סמוך או מתחת למצוק
ההעתקים .בגרבנים אלו התפתחה שבירה נורמלית וליסטרית רדודה
שגרמה להתפתחות המבנים הדיסהרמוניים בצידו המערבי של הבקע.
מבנים אלה נוצרו בשלב שמצוק ההעתקים לא היה במקומו הנוכחי.
מיוקן תיכון–כיום :התפתחות מודגשת של הבקע והרמה נוספת
של שוליו המלווה בגידוע איטי מאוד ,בעיקר של השכבות הרכות,
ובתהליכי נסיגת המצוק .היווצרות העתקי המדרגות בשולי הבקע
המערביים ושבירה לאורך קו המצוק המתרחשים בשלבים המאוחרים
של התפתחות הנוף ,מביאים להיווצרות מצוק ההעתקים ,לחשיפת חלק
מהמבנים הדיסהרמוניים שעל גבי קו מצוק זה ולשימור של חלקם
במקומות שבהם תהליכי הבליה איטיים יותר ).)Eyal et al., 1981

תודות
מאמר זה מבוסס על מחקר שנעשה על ידי מתנאל שלמון לקראת תואר
מוסמך במחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה באוניברסיטת בן-גוריון
בנגב בנושא "מבנים דיסהרמוניים בשולי הערבה" ,והוגש בשנת .2012
עבודת שטח מדויקת נעשתה בעזרתו של רחמים שם טוב ממו"פ מדבר
וים המלח .תודה רבה לד"ר עמוס סלמון ולד"ר מיכאל בייט מהמכון
הגיאולוגי על הערותיהם לתיקון המאמר .מחקר זה נעשה בתמיכת
משרד המדע ,מו"פ מדבר וים המלח ומשרד התשתיות.
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