מפה גיאולוגית מכתש רמון

מכתש רמון על פי המפה הגיאולוגית
מכתש רמון הוא בקעה שנוצרה כתוצאה מפעילות מגוונת של תהליכים גיאולוגיים שנמשכו מיליוני שנים ,והובילו ליצירת תופעות טבע ונוף
ייחודיות .המכתש הוא מעין “חלון גיאולוגי” שדרכו ניתן ללמוד על התהליכים שהביאו להיווצרותו .אורך המכתש כ 40-ק”מ ,רוחבו המרבי כ9-
ק”מ ,ועומקו היחסי כ 400-מטר .במכתש ִמגוון מאוד גדול של יחידות סלע אותן ניתן לחלק לארבע קבוצות עיקריות:
אבני חול  -סלעים הבנויים מגרגרים שרובם עשויים מקוורץ  -אחד המינרלים העמידים ביותר לבלייה .כל אחד מהגרגרים היה בעבר גביש בסלע
אחר שנשחק בתהליכי בלייה ,התפורר ונסחף לרוב ע“י נחלים .הגרגרים שנסחפים שוקעים ומתלכדים לסלע גרגרי – אבן החול .במפה הגיאולוגית
אבני החול מופיעות בצבעי סגול (טריאס 250-201 ,מ”ש) ,כחול ,תכלת (יורא 201-145 ,מ”ש) ,וחום בהיר (קרטיקון תחתון 145-100 ,מ”ש).
סלעים מגמטים – במכתש נחשפים גופי מחדר (לקולית ,דייקים וסילים) וכן גבעת געש ומערבה ממנה רצף של מחשופי בזלת שמקורם בזרמי לבה
שזרמו על אבני החול .רוב הדייקים מופיעים במפה בצורת מניפה .צבעם של הסלעים המגמטים במפה הוא אדום ( 139-107מ”ש).
סלעי משקע ימיים – בונים את המצוק התוחם את מכתש רמון מצפון ואת מכלול הרכסים התוחמים את המכתש מכל הכיוונים .סלעים אלו מופיעים
בשכבות והשכיח בניהם הוא סלע הגיר .כמו כן מצויים סלעי דולומיט ,צור ,קרטון וחוואר סביב המכתש .מגוון הצבעים הירוקים במפה מייצג יחידות
סלע שונות (תצורות) המצויות סביב המכתש (קרטיקון עליון ופליאוקן 100-56 ,מ”ש) .הצבע הכתום באזור הדרומי הוא של תצורת מישאש הבנויה
בעיקר מצור (קמפן 84-72 ,מ”ש).
סחף יבשתי צעיר – מצוי לאורך הנחלים הזורמים במכתש .בנוי מחלוקים שהמאסף שלהם מוכתב ע”י הסלעים החשופים באגן הניקוז .הגוון במפה
הוא בהיר.

)Machmal Fm. - (Middle Jurassic

)Menucha Fm. - (Santonian-Campanian

)Mazar Fm. - (Pliocene

)Alluvium - (Quaternary

)Inmar Fm. - (Lower Jurassic

)Zihor Fm. - (Coniacian

)Hazeva Fm. - (Miocene

Landslide

)Mishor and Ardon fms. - (Lower Jurassic

)Derorim, Shivta, Nezer, Ora* and Gerofit* fms. - (Turnian

)Qeziot and Har Aqrab fms. - (Upper Eocene

)Travertine - (Quaternary

)Mohilla Fm. - (Upper Triassic

)Tamar Fm. - (Cenomanian

)Avedat Group - (Lower Eocene - Middle Eocene

)Sand dunes - (Quaternary

)Sharonim Fm. - (Middle Triassic

)En Yorqeam, Zafit and Avnon fms. - (Cenomanian

)Nizzana, Horsha, Matred and Nachal Yeter fms. - (Low - Mid. Eocene

)Lisan Fm. - (Quaternary

)Gevanim Fm. - (Middle Triassic

)Hevion Fm. - (Lower Cretaceous-Cenomanian

)Adulam or Mor fms. - (Lower Eocene

)Conglomerate units, undivided - (Neogene-Quaternary

)Ra’af Fm. - (Middle Triassic

)Kurnub Group - (Lower Cretaceous

)Ghareb and Taqiye fms., undivided - (Maastrichtian-Paleocene

)Arava Conglomerate - (Plio-Pleistocene

Mesozoic intrusions

)Mishash Fm. - (Campanian

)Volcanic - units, undivided - (Neogene

Lower Cretaceous flows

)Trace of Mishash Fm. - (Campanian

Neogene intrusions

