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בערוץ נחל ציחור שבנגב הדרומי נחשפו בין הקונגלומרטים הקדומים סלעי משקע קרבונטיים שהושקעו בגוף מים
בתקופת הפלייסטוקן המוקדם .סלעים אלו מעידים על סביבה הידרולוגית ואקלימית שונה מהנוכחית .האקלים היה לח
יותר ,ונוצרו תנאים גאוהידרולוגיים לשפיעת המים .גוף המים השתנה לסירוגין מביצה ( )wetlandבעומק של עד כ0.5-
מ' ,לאגם רדוד שעומקו לא עלה על  5מ' .על פי פרסומים קודמים גוף מים זה התקיים בתקופת הפלייסטוקן התחתון לפני
כ 1.6-מיליון שנה לערך.
במחקר זה 1פיענחנו ממצאי שדה ומעבדה על מנת להגדיר את סביבות ההשקעה הקדומות .נוסף לכך ניסינו לאפיין את
התנאים ההידרולוגיים של סביבת ההשקעה ואת התנאים הגאוהידרולוגיים שאפשרו את קיום גופי המים .המחקר משלב
דיגום ומיפוי של יחידות סדימנטריות ,ניתוח פטרוגרפי וניתוח נתונים שהתקבלו על יחסי האיזוטופים של סטרונציום
( )87Sr/86Srועל מאספי מיקרופאונה .כל אלה היו דרושים להבנת סביבות ההשקעה הקדומות בשילוב עם המאפיינים
ההידרולוגיים.
סלעי המשקע שנחקרו הם בעיקרם סלעים קרבונטיים ,הכוללים גיר אגמי (צבעו לבן) ,גיר ברקציוזי ,גיר ממקור דטריטי
(צבעו ירוק) ,משקעי טרוורטין ,עורקי קלציט וכן ספלאוטמים .הסלעים הושקעו בגוף מים שלקיומו נדרשו עשרות
מיליוני מ"ק מים לשנה .המקור למים אלה היה ככל הנראה מי תהום ששפעו לאורך קו העתק ציחור–ברק .גוף המים
ניזון מגשם ישיר ומנגר עילי באגן הניקוז .מהמחקר עולה כי בתקופה שבה התקיים האגם לאורך כמה עשרות אלפי שנים
התקיימו שלוש סביבות השקעה שונות בגוף המים :סביבה ביצתית ,סביבה ביצתית רדודה מאוד (מי תהום גבוהים)
וסביבה אגמית רדודה .כמו כן בקרבת גוף המים נמצאו עדויות לנביעות .קיום גופי המים בנחל ציחור נוסף לעדויות
על גופי מים אחרים שהתקיימו בנגב המזרחי בתקופות הפליוקן והפלייסטוקן בנגב הדרומי בערבה ובדרום עבר הירדן,
מעידים על תקופות לחות יותר באזור הנגב הדרומי הצחיח בהווה.
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המחקר מבוסס בעיקרו על עבודת הגמר של יובל לוריג שהוגשה בשנת  2016לאוניברסיטת בן גוריון בנגב.

שחזור הפלאוהידרולוגיה וסביבות ההשקעה הקדומות בנחל ציחור

 .1רקע
מציאותם של משקעים קרבונטיים מסביבות השקעה אגמיות-ביצתיות
באזורים שכיום הם צחיחים ,מעידה על תנאים אקלימיים לחים יותר
שהתקיימו באזורים אלה בעבר .בנגב הדרומי ובערבה ,אזורים הנתונים
כיום לאקלים צחיח ,התקיימו במהלך הפליוקן והפלייסטוקן הקדום גופי
מים שונים שהשקיעו משקעים קרבונטיים (אבני ;1998 ,גינת;1997 ,
.)Ginat et al., 2017
גופי מים קדומים הם "חלון זמן" המאפשר פיענוח תנאי הסובב
ההידרולוגיים .בנחל ציחור (ראו מיקום באיורים  1ו2-א) נמצאו
משקעים שונים המאפשרים את מחקר תנאי האקלים באזור .למשל,
ניתוח קרקעות אדומות קדומות בנחל ציחור מציע כי האקלים האזורי
בזמן קיום גופי המים היה צחיח למחצה 150 :מ"מ/שנה (Ginat et
.)al., 2002
הסלע השכיח ביותר שהושקע בגופי המים הקדומים בנחל ציחור
הוא אבן גיר .ניתן להעריך את ממדיו של גוף המים על פי המחשופים
הפזורים במרחב ולפי מעבר מפאצייס מרכז גוף מים לפאצייס שולי גוף
המים (.)Ginat et al., 2003
שינויים באופי סלעי המשקע לאורך הרצף שהורבד במרבית
גופי המים ,משקפים את השינויים במשטר ההידרולוגי באגני הניקוז
שלהם .ייתכן שהשינויים משקפים גם שינויי אקלים אשר השפיעו
על התנאים ההידרולוגיים הקדומים ( .)Pigati et al., 2014גיר
לבן וקירטון מורבדים בדרך כלל במים עומדים עם ריכוז גבוה של
קרבונטים .גיר דטריטי ,חווארים וחרסיות מורבדים בדרך כלל
בסביבת ביצה ( )wetlandבעלת אנרגיה נמוכה כמו שלוליות ,בריכות
של מעיינות וביצות קטנות ורדודות (Pigati et al., 2014; Tooth
 .)and McCarthy, 2007; Winer, 2010סלעי משקע שהורבדו
בסביבה ביצתית אינם אחידים ,ומכילים חלקיקים מהשקעה קלאסטית,
ביוגנית וכימית .גם משקעים איאולים שקעו בו-זמנית ,והורבדו עם
יתר המשקעים ( .)Pigati et al., 2014שינויים מחזוריים בחתך האגמי
מגיר אגמי לגיר דטריטי ,חווארים וחרסיות משקפים את המחזוריות
במשטר ההשקעה.
קצב השקעה כימית של גיר נע בתחום שבין  0.1ל 0.3-ס"מ/שנה
( .)Tucker and Wright, 1990לפיכך ,עובי של מטר בודד של שכבת
גיר הומוגנית יכול לייצג רצף השקעה של  1000–300שנים .קצבי
השקעה של סלעים קלאסטיים יכולים להיות מהירים יותר (Pigati
 .)et al., 2014יחידת מסלע נוספת המופיעה לעיתים בסלעי משקע
יבשתיים שמקורם בגוף מים ,היא שכבת הסדימנט הביצתי השחור.
שכבה זו מתפתחת ומורבדת בסביבה ביצתית כאשר הסביבה מתחילה
להתייבש ,או נוצרת כתוצאה מהשקעה המתרחשת בתחילת ההצפה
מחדש.
בדרום ישראל וירדן זוהו ותוארה משמעותם הפלאוהידרולוגית
של  12גופי מים קדומים באזור שבו האקלים כיום הוא צחיח קיצון
(איור  .)1גופי מים אלו שקעו במהלך שלושה מיליון השנים האחרונות,
וכל אחד מהם התקיים בתקופה של כמה אלפי או עשרות אלפי שנה
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( .)Ginat et al., 2017; Mischke et al., 2012גופי מים אלו חולקו
לשתי קבוצות )1( :גופי מים המצויים לאורך עמקים ששטחם היה
מספר קילומטרים רבועים .הסלע השכיח ששקע בהם הוא גיר; ( )2גופי
מים המשתרעים על גבי שטחים נרחבים ומישוריים שגודלם כמה
עשרות קילומטרים רבועים .הסלעים השכיחים ששקעו בהם הם גיר,
חרסית וחוואר .לימוד מפורט של סלעי המשקע ששקעו באגמים אלו
מאפשר מעקב אחר שינויים הידרואקלימיים וכן אחר פעילות טקטונית
שהתרחשה באזור במהלך שלושה מיליון השנים האחרונות.

איור  :1מפת אגמי מים קדומים ()Ginat et al., 2017

במחקר הנוכחי נבחנו המשקעים האגמיים בנחל ציחור כמפתח להבנת
הפלאוגאוגרפיה והפלאואקלים של התקופה ,שנמשכה אלפי שנים
ובמהלכה התקיים האגם .הנחתנו הייתה שתכונות משקעים אלה יבהירו
את אופיו של האקלים הקדום באזור האגם שהתקיים בנחל ציחור
בפלייסטוקן הקדום לפני  1.6מיליון שנים.

 .2אזור המחקר
נחל ציחור ממוקם בנגב הדרומי בדרום הלבנט .בשולי הערוץ חשופים
סלעי משקע שהורבדו בגוף מים קדום וכן משקעי מעיינות (טרוורטין).
אגן הניקוז של נחל ציחור ,המשתרע על פני  167קמ"ר ובמשרעת
גבהים בין  610מ' באזור הר צניפים המתנקז חלקית לאגן הניקוז לבין
המוצא שלו בנחל פארן 220 ,מ' מעל פני הים (איור 2א).
מתקופת הקרטיקון העליון ועד האיאוקן הוצף אזור הנגב הדרומי על
ידי ים טתיס .בעקבות הצפה זו הושקעו סלעי משקע ימיים רבים כגון
גיר ,קרטון ,דולומיט ,צור ,חוואר וחרסית .החל מסוף תקופת האיאוקן
היה נתון הנגב הדרומי לתהליכי בלייה ,גידוע ,סחיפה והשקעה ,שעיצבו
את הנוף בשילוב עם פעילות טקטונית .הפעילות הטקטונית גרמה
להסטת מערכות הניקוז ,ובעקבות זאת לתנועה ולהשקעה של סדימנטים
יבשתיים ואגמיים (אבני  ;1998גינת.)1997 ,
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י' לוריג ,י' לרון ,מ' שטיין ,ח' גינת

איור 2ג :חתך רוחב גאולוגי בניצב לנחל ציחור ()Ginat et al., 2003
איור 2א :מפת מיקום נחל ציחור ()Ginat et al., 2003

החל מסוף הפליוקן העליון ועד לתחילת הפלייסטוקן התחתון התרחשה
הטיה איטית בכל הנגב הדרומי כלפי צפון מזרח .בעקבות ההטיה
נוצרו נחלים חדשים באזור ,כגון נחל חיון ונחל ציחור (אבני ;1998
גינת .)1997 ,התצורות הקדומות ביותר הנחשפות באגן הניקוז של
נחל ציחור הן תצורת גרופית ותצורת ציחור מגג חבורת יהודה .אלה
הושקעו בתקופות הטורון והקוניאק .תצורות אלו חשופות במרבית אגן
הניקוז של גוף המים הקדום .בצוקי אוביל ,ממערב ולאורך התוואי
של קו שבר ציחור ,נחשפת חבורת הר הצופים (בעיקר תצורות מנוחה
ומישאש) שהושקעו בתקופות הסנטון והקמפן .באזור גבעות צחיחה
נחשפות תצורות מור ופארן מחבורת עבדת ,אשר הושקעו בתקופת
האיאוקן .מישורי הנחל הנמוכים מכוסים ביחידות קונגלומרט מאוחרות
מחבורת ים המלח .אלו קונגלומרטים מתצורת ערבה שגילם פליוקן,
וקונגלומרטים מהפלייסטוקן התיכון והמאוחר ( .)Q1–Q4כמו כן
נחשפים סלעי משקע אגמיים מתצורת צחיחה שהושקעו בפלייסטוקן
התחתון (אבני  ;1998גינת ;1997 ,לוריג ,2016 ,איורים 2ב ו2-ג).

בנחל ציחור אקלים צחיח קיצון ,ועובי המשקעים השנתי הממוצע כיום
הוא  40מ"מ .נחל ציחור זורם בכיוון כללי לצפון מזרח ,עד לחיבורו עם
נחל פארן המתנקז אל נחל ערבה ולים המלח .יובליו העליונים מנקזים
את הר צניפים וצוקי ציחור .בחלקו העליון זורם הנחל באזור מישורי
יחסית ,ובהמשך הוא יוצר עמק צר לאורך שבר ברק–ציחור .ממוצע
תדירות הזרימות בנחל ציחור כיום עומד על  3–2אירועי שיטפונות
בשנה.
במרחב של הנגב הדרומי ,שנחל ציחור במרכזו ,מצויים כמה אקוויפרים:
 .1אקוויפר אבן החול הנובית בחבורת כורנוב ,אשר עומק גג החבורה
נע בין  1,000מ' במערב ל 600-מ' במזרח (גולץ ורוזנטל.)1998 ,
האקוויפר ברובו קבור ,כלוא ,ללא הזנה אזורית מקומית .המים
באקוויפר עתיקים ,ומליחותם נעה בין ברקיים למליחים .גילם
המשוער נע בין  30,000ל 13,000-שנים .אזור המילוי המשוער
הוא מחשופי אבני חול במרכז סיני (Issar et al., 1972; Issar
.)and Oron, 1982
 .2אקוויפר סלעי הגיר בחבורת יהודה ,המורכב משני תתי-אקוויפרים
מופרדים באקוויקלוד( :א) אקוויפר תצורת חצרה בעובי כולל עד
 220מ' הבנוי מסלעי גיר ודולומיט( ,ב) אקוויפר תצורת גרופית
בעובי כולל עד  160מ' הבנוי מסלעי גיר (.)Gvirtzman, 2004
 .3אקוויפר תצורת חצבה באבני החול האדומות ,הקיים בצורה
נרחבת באזור הסובב את שטח המחקר (הערבה וגראבן כרכום).
עובי החתך הכולל של תצורה זו מגיע לכדי  1,700מ' בגראבן
כרכום (גבירצמן .)2002 ,אקוויפר חצבה באגן כרכום ,המרוחק
פחות מ 10-ק"מ מנחל ציחור ,עשוי להיות חלק משפיעת מי
התהום בציחור (נאור ואחריםIssar et al., 1972; Issar ;2005 ,
.)et al., 1982
 .4אקוויפר החלוקים המקומי המועשר מאובדני תמסורת בעת
שיטפונות מקומיים (יצחק ואחרים.)Schwartz, 2016 ;2003 ,
קידוחים בהווה מלמדים על כמות מים גבוהה יחסית בתת-הקרקע
בציחור ובסביבתו ,ועל איכות מים טובה ובמליחות נמוכה של
אקוויפר החלוקים (נאור ואחרים ;2005 ,שנציס ואחרים.)1999 ,

 .3מטרות ושיטות המחקר
איור 2ב :אגן נחל ציחור ,מפה גאולוגית כוללת ליתולוגיה ושברים מקומיים.
ניתן להבחין במיקום גוף המים המשוער (עפ"י לוריג 2016 ,והמפה
הגאולוגית של א"י )Sneh et al., 1998

 3.1מטרת המחקר
מטרת המחקר הנוכחי הייתה הבנת סביבות ההשקעה של המשקעים
האגמיים בנחל ציחור מתקופת הפלייסטוקן הקדום ,וכן איתור מקור
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המים שהיה בתקופת הפלייסטוקן התיכון ובזכותו התקיים האגם ,גם
אם לא ברציפות מלאה ,לאורך כמה עשרות אלפי שנים.
 3.2שיטות המחקר
השחזור הפלאוהידרולוגי המוצג במאמר מתבסס על שימוש בכמה
שיטות עבודה:
א .עבודת שדה לתיאור מפורט של חתכים עמודיים ולאפיון סלעי
המשקע הימיים .דוגמאות הסלעים המייצגות שנדגמו תוארו על
ידי שקפים של הסלעים.
ב .תיאור מפורט של האוסטרקודים ,המשמשים אינדיקטור מצוין
למליחות המים בגוף המים שבו התקיימו ולעומק המים (Mischke
.)et al., 2012
87
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ג .יחסי איזוטופים של סטרונציום ( ) Sr/ Srמשמשים כעוקבים
כימיים למקורות מים .סביבת אגמיות הסטרונציום מושפעת
גם מן האינטראקציה בין המים לסלע .למדידה האיזוטופית של
הסטרונציום נדגמו  28אבני גיר 8 ,דגימות של מיקרופאונה ו10-
דגימות של מים וחומר סחף דק (רחופת) משיטפונות בסביבת אזור
המחקר.
ד .תחשיב הכולל ניתוח של המשטר ההידרולוגי שאִפשר את קיומו
של האגם ברצף וללא עונתיות .התחשיב כולל התייחסות לגודל
האגם ,לאובדני מים אפשריים ולשינויי אקלים המבוססים על
שינויים באופי הסדימנטים.

איור  :3חתך עמודי כולל משקעים אגמיים נחל ציחור ()Ginat et al., 2003

 .4תוצאות המחקר :משקעי גוף המים הקדום בנחל ציחור
בנחל ציחור אותרו סלעי משקע אגמיים וביצתיים המשתרעים על פני
 18קמ"ר .משקעים אלו הושקעו לאורך עמק צר יחסית וארוך .להלן
מוצגים עיקר הממצאים שנלמדו על פי דיגום מפורט של יחידות הסלע,
המיפוי של מחשופי האגם ,ניתוח פטרוגרפי מפורט ,עיקרי הממצאים
של הפאונה ויחסי האיזוטופים של סטרונציום ( )87Sr/86Srבכל אחת
מיחידות הסלעים.
עוביו המקסימלי של החתך הסדימנטרי הפלייסטוקני בנחל ציחור
הוא כ 15-מ' (איור  .)3החתך כולל שלוש יחידות סלע עיקריות
שהושקעו בשלושה מחזורי השקעה (איורים 4א ו4-ב4 ,ג ו4-ד) .איור 5
מתאר את סביבות ההשקעה של יחידות הסלע השונות באגן ציחור.
א .היחידה הלבנה .היחידה הלבנה בנויה בעיקר מבוץ קרבונטי
מיקריטי ,מכילה לפחות  10%פרגמנטים חיצוניים ,ומוגדרת כאבן
גיר .היחידה הלבנה בנויה משלוש שכבות .עובי השכבה העליונה
הוא כמטר ,והיא משתרעת על פני שטח מרבי של כ 18-קמ״ר על
פני נחל ציחור .עוביין של היחידות הנמוכות יותר בחתך הוא  1מ',
והן חשופות ומשתרעות על שטחים מצומצמים יותר שגודלם 5–3
קמ"ר.
אנליזת  SEMמראה נוכחות גבישי קלציט ,המעידים על השקעה
ראשונית בתמיסה הנמצאת ברוויה ביחס לקלציום-קרבונט (גינת,
 .)1997ההופעה המרחבית של היחידה הלבנה והופעת מאובני
אוסטרקודים מעידות על השקעת גבישי הקלציט בסביבה אגמית
רדודה (כ 2-מ' ועד כ 5-מ') (Alonso-Zarza and Calvo,
.)2000; Lerman et al., 1995

איור 4א :מקרא לחתכים
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ב .היחידה הירוקה .היחידה הירוקה בנויה מגיר דטריטי ירקרק-
אפרפר דמוי חוואר ,המכיל פרגמנטים קלאסטיים רבים (איורים
4ב ו4-ג) .עובייה משתנה בתחום של  6–2מ' ,והיא משתרעת על
פני רוב שטח המחשופים .היחידה הירוקה מצויה בין שכבות הגיר
הלבן .בגג היחידה הירוקה ניתן להבחין בעדויות לפדוגנזה בעומק
של כמה סנטימטרים.

איור 4ד :תצלום :גג מחזורי השקעה באזור חתך ה.Marginal Section-
ניתן להבחין בשיכוב בגג היחידה

איור 4ב :חתך עמודי מייצג משקעים אגמיים בנחל
ציחור (לוריג)2016 ,

איור  :5בלוק דיאגרמה של סביבת ההשקעה באגם ציחור ()Ginat et al., 2003

איור 4ג :חתך עמודי פאצייס שוליים (לוריג)2016 ,

ג .היחידה השחורה .היחידה השחורה דקה ,בעובי  3–1ס"מ
בלבד ,והיא בגוון שחור-אפרפר .היא מכילה אחוז חרסית גבוה,
חומר אורגני בתחום של  1.4%–0.9ומאובני מיקרופאונה
(איור  .)3היחידה אינה רציפה ,ומופיעה בחלק מהחתכים במגע
בין הגיר הדטריטי הירוק והגיר הלבן .יחידה זו עשירה במיוחד
באוסטרקודים ובשרידי צומח.
ד .דרגשי טרוורטין .במורד נחל ציחור ,מצפון-מזרח למחשופי אבני
הגיר ,נחשפים דרגשי טרוורטין בגובה של עד  20מ' מעל האפיק
הנוכחי ,בשטח של  100–10מ"ר ובעובי עד  5מ' .מחשופים אלו

שחזור הפלאוהידרולוגיה וסביבות ההשקעה הקדומות בנחל ציחור

מונחים באי-התאמה זוויתית על גבי תצורת מנוחה מגיל סנון.
משקעי הטרוורטין עשירים מאוד בשורשים ובעלים (איורים .)7 ,6

איור  :6בלוק דיאגרמה של המערכת הגאולוגית והמנגנון ההידרולוגי המוצע
להיווצרות טרוורטין ציחור (לוריג)2016 ,

איור  :7איור מתצלום :מחשוף  .TRV1מונח באי-התאמה זוויתית על גבי קו המגע
בין תצורת מנוחה לתצורת מישאש

ה .יחידה אדומה .היחידה האדומה היא יחידה אלוביאלית הכוללת
שכבות של חלוקים וכמות רבה של סדימנט סילטי וחולי הבולט
בצבעו האדום (איורים 2ג ו .)5-היחידה מכילה תצבירי קרבונט
ממקור פדוגני .יחידה זו מצויה לרוב לצד הגיר הדטריטי הירוק,
ומייצגת קרקעות קרבונטיות הכוללות תצבירי קרבונט בקוטר של
עד  1ס"מ שהתפתחו בחתך האלוביאלי בשולי האגם.

 .5דיון
 5.1אופי סביבות ההשקעה באגם הקדום בנחל ציחור
גוף המים בציחור נוצר ככל הנראה עקב חסימה טקטונית של נחל
ציחור ,שנגרמה מהטיה של האזור כלפי צפון-מזרח שהתרחשה בסוף
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הפליוקן ובתחילת הפלייסטוקן .המחסום נוצר עקב פעילות לאורך שבר
ציחור–ברק שגרמה לשינוי כיוון הזרימה של נחלים (אבני ;1998 ,גינת,
 .)1997קיומו של אגם מים מתוקים לאורך כל ימות השנה התאפשר
גם בזכות אקלים לח יותר בהשוואה למדבר הצחיח קיצון שקיים היום.
מגוון הסלעים ששקעו באגם הרדוד שהיה בנחל ציחור והופעתם
הנרחבת מאפשרים לשחזר ,בעזרת מידע ממקומות אחרים בארץ
ובעולם ,את אופיין של סביבות ההשקעה המקומיות.
יחידת אבן גיר לבנה .ליחידת אבן הגיר הלבנה הופעה הומוגנית,
והיא אינה מראה הופעת למינות שמשמעותה השקעה ללא ביוטורבציה
בקרקעית גוף המים ( .)Hakanson and Jansson, 1983אבני גיר
הדומות בהופעתן ליחידת הגיר הלבנה של נחל ציחור מוכרות מתצורת
בירה המיוקנית ומתצורת כינרת הרביעונית .אבני הגיר מתצורת בירה
שקעו מתמיסה רוויה לקלציום קרבונט באגם בירה ,שהשתרע על פני
השטחים הנוכחיים של עמק יזרעאל והגליל התחתון .סלעי תצורת בירה
מכילים אוסטרקודים ומאובנים של מים מתוקים (Rozenbaum et
 .)al., 2019; Shaked-Gelband et al., 2019באגם כינרת (שהוא
שריד של אגם בירה) שוקע קלציט ראשוני בהקשר לפריחת אצות
עונתית ,שמשנה את תנאי ה pH-באגם ומאפשרת את השקעת הקלציט
( .)Katz and Nishri, 2013ייתכן שתנאים דומים התקיימו גם בגוף
המים של ציחור.
קצבי השקעה של אבן גיר באגמים מתוקים באזורים צחיחים וצחיחים
למחצה הם  0.3–0.1מ"מ לשנה (Ginat et al., 2003; Wright and
 .)Tucker, 1991נראה שיחידת אבן הגיר הלבנה שקעה במשך כמה
עשרות אלפי שנים .הפרקציה הקרבונטית המסיסה בחומצה אצטית של
87
אבן הגיר מהיחידה הלבנה של אבני הגיר ,מאופיינת ביחסי Sr/86Sr
בטווח של  .0.70790–0.70770ערכים איזוטופיים אלה מעידים על כך
שמקור הסטרונציום איננו מהאקוויפרים שעוברים בסלעים הימיים
הקרטיקוניים-אאוקניים בסביבת נחל ציחור (שמראים יחס איזוטופי
 87Sr/86Srנמוך יותר) .נראה כי הסטרונציום באבן הגיר של היחידה
הלבנה נגזר מהמסה של גרגירי קלציט המרכיבים את כסות הקרקע
בסביבת נחל ציחור .כסות הקרקע כשלעצמה בנויה בעיקר מאבק
מדברי ,שהגיע לאזור בסופות אבק הנושבות בעיקר ממדבר סהרה
(למשל .)Palchan et al., 2019
גיר דטריטי ירוק .הגיר הדטריטי הירוק הוא סלע קלסטי הבנוי
מגרגרים עם מטריקס מיקריטי קרבונטי .במקרה זה ניתן להבחין
בתרומה של מרכיבים קלסטיים ממקור קרוב .מרבית הרכיבים
הקלסטיים מזּוותים תת-מעוגלים ,ולפיכך מדובר כנראה בחומרי סחף
של שיטפונות שזרמו מאזורים סמוכים (גינת .)1997 ,נראה שהיחידה
מייצגת השקעת גיר בסביבה ביצתית רדודה .עומק גוף המים הביצתי
אופיין על ידי מאסף המיקרופאונה ,ולא עלה על  0.5מ' (Gacek,
 .)2015ככל הנראה מדובר בגוף מים רציף ,ולא בריכות מקומיות,
שכן היחידה הירוקה מופיעה יחדיו עם היחידה הלבנה ברציפות .ככל
הנראה מדובר בגוף מים ששטחו המינימלי נע בין  4–3קמ"ר במחזורים
התחתונים ( 1ו ,)2-והמקסימלי מגיע ל 18-קמ"ר במחזור העליון.
יחסי  )0.711–0.712( 87Sr/86Srבפרקציה הבלתי מסיסה של יחידה זו
מעידים על תרומה של סיליקטים מאבק מדברי .נראה כי לשיטפונות
היה תפקיד מכריע בקיום הביצה.
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היחידה השחורה .היחידה השחורה מאפיינת ככל הנראה את
השלב הראשוני בהצפת האגם .עומקה של סביבה זו סנטימטרים
בודדים .היחידה השחורה הורבדה כנראה בגוף מים שעומקו היה נמוך
מ 0.5-מ' .שכבות שחורות בשיכוב למינרי מושקעות לרוב בסביבות
השקעה ביצתיות רדודות מאוד ,משפיעת מעיינות לשלוליות קבועות
( .)Pigati et al., 2012העומק הרדוד מאוד מאפשר כניסה רבה של
אור שמש והתפתחות פאונה ופלורה עשירה .ביחידה נמצאו שרידי
קונכיות גסטרופוד מסוג  Melanopsisוריבוי אוסטרקודים.
לפי ממצאי הסטרונציום נראה שהיחידה הושקעה באזור שבו היו
מים מתוקים ורדודים מאוד .נראה כי הייתה זו סביבה ביצתית רדודה
ביותר אשר ניזונה ממי תהום .השכבה השחורה מבטאת כנראה זרימה
רציפה של מים שזרמו לציחור .זה השלב הראשון בהיווצרות האגם.
בתקופה זו עלה שיעור התרומה של מי התהום ,שיצרו אגם מאוד רדוד
שהיה עשיר מאוד בחומר אורגני .היחידה השחורה הושקעה בבסיס
היחידה הלבנה ,והיא מייצגת כנראה את הגידול בשפיעת המים ואת
המעבר מביצה שבה הושקעה היחידה הירוקה ,לאגם רדוד שבו הושקע
הגיר הלבן.
יחידות הטרוורטינים .יחידות הטרוורטינים הושקעו בסביבת
מים מתוקים זורמים ,שמקורם ככל הנראה בנביעת מעיינות ממערכת
הידרולוגית נפרדת שנמצאת לאורך קו השבר ציחור–ברק ובפרט
לאורך נחל ציחור (גינת .)1997 ,יחסי ה 87Sr/86Sr-בטרוורטינים דומים
ליחסים באבן הגיר הלבנה .נראה שגוף המים האגמי שבו שקעו הן אבן
הגיר של היחידה הלבנה והן הטרוורטינים ,הוזן מאותם מקורות מים.
הדבר מצביע על כך שהתקיים קשר הידראולי בין המים בגוף המים
לבין אלו ששפעו ביחידות הטרוורטין .כלומר התקיימה זרימת מוצא
תת-קרקעית מגוף המים האגמי לקו המעיינות .השערה זו מציעה כי
היחידות התקיימו באותה תקופת זמן .מחשוף הטרוורטין מצוי כיום
כמה מטרים מעל אפיק הנחל (איור  .)6ההבדל בגובה הקיים כיום בין
המשקעים האגמיים בנחל ציחור לטרוורטין נובע מההטיה הטקטונית
של האזור כולו ,וכן מהתחתרות אפיק נחל ציחור לאחר התייבשות
האגם .אפשרות אחרת היא שהטרוורטין שקע במורד נחל ציחור לאחר
שהאגם נוצר .אפשר בעתיד לברר השערה זו באמצעות תיארוך יחידות
הטרוורטין שטרם תוארכו.
קרקעות אדומות .התפתחות הקרקעות האדומות הקדומות
התאפשרה כאשר לא הייתה זרימה נחלית או בהיעדר מים עומדים .גודל
וצפיפות התצבירים מלמדים על תנאי האקלים שאפשרו את התפתחות
הקרקעות הקדומות ונמשכו לפחות כמה אלפי שנים .נוכחות תצבירי
הקרבונט מחד והיעדר מלח או גבס מאידך ,מעידים שתהליך זה התרחש
כאשר האקלים באזור היה צחיח למחצה ולא צחיח קיצון כמו בהווה
(גינת .)1997 ,סלעי היחידה האדומה מצויים במקומות אחדים בבסיס
החתך האגמי .פלאוסולים אדומים הפזורים באצבוע עם משקעי האגם
מעידים כי בעת היווצרות הקרקעות וכאשר האגם היה קיים ,האקלים
היה לח יותר מאשר בהווה (>  50מ"מ/שנה) וממוצע המשקעים היה
כנראה בסביבות  150מ"מ בשנה ( .)Ginat et al., 2002, 2003יחידות
אדומות מוכרות בעוד עמקים רבים בנגב הדרומי ובשולי הערבה
(.)Ginat et al., 2002

 5.2הערכת גיל גוף המים בציחור
הערכת גיל המשקעים האגמיים היא פלייסטוקן קדום ,כנראה בסביבות
 1.6מיליון שנה .היא מתבססת על ( )1מיקומם הסטרטיגרפי של סלעי
המשקע היבשתיים מעל תצורת ערבה (גינת )2( ;)1997 ,מאסף של
כלים פרהיסטוריים שנמצאו ביחידות האגמיות בשולי האגם בנחל
ציחור ,הכולל כלים כגון אבני יד גדולות ומגושמות ,דקרים וכלי קיצוץ
האופייניים לתרבות האשלית התחתונה ( ,)Ginat et al., 2003בדומה
לזה שנמצא גם באתר עובדייה בבקעת כנרות );(Tchernov, 1987
) (3תיארוך באיזוטופים קוסמוגניים ( )10Beשל טרסות נחליות בסמוך
למשקעים האגמיים שגילן  1.6מיליון שנה ).)Guralnik et al., 2010
על מנת לקבוע גיל מדויק של המשקעים האגמיים נדרשת עבודה נוספת.
 5.3שחזור התנאים ההידרולוגיים בסביבות ההשקעה הקדומות
לאור ניתוח התוצאות בוצע תחשיב הידרולוגי אשר מתייחס לגודלו
המקסימלי של האגם –  18קמ"ר .בתחשיב היו מיוצגים נתונים של
אובדני מים לעומת תרומת מים בתקופה המשמעותית שבה הושקע
הגיר האותיגני הלבן .אורכו של האגם היה  9ק"מ ,רוחב קרקעיתו
 250מ' ורוחב פניו  1ק"מ .על פי ממצאי האוסטרקודים בזמן השקעת
היחידות הלבנות ,כאשר התקיים ברציפות אגם ,עומקו לא עלה על
 5מ' ( .)Gacek, 2015לפחות חלקו החזיק מעמד בקיץ ,ובחורף הוא
התחדש בזכות מי גשם ,נגר עילי ומי התהום .בתקופות אחרות שבהן
הושקע הגיר הלבן ,גודלו של האגם היה כרבע מגודלו המקסימלי,
וכמות המים הכוללת שהייתה בו הייתה בהתאם לכך.
איבודי מים .כיום מוערך האידוי הפוטנציאלי באזור המחקר שבו
אקלים צחיח קיצון ,ב 3,400-מ"מ/שנה בממוצע .כדי להעריך את מקור
כניסת המים לאגם ואת נפחם ,הונח כי קצב האידוי היה נמוך מאשר
בהווה ,ועמד על כ 2,000-מ"מ/שנה .זהו קצב אידוי המוכר באקלים
צחיח למחצה ,הקיים כיום בנגב הצפוני (השירות המטאורולוגי
הישראלי .)2015 ,לפיכך הוערך כי נפח איבודי המים באידוי בגודלו
המקסימלי של האגם ,שהיה  18קמ"ר ,עמד על  36מלמ"ק בשנה.
ההנחה היא שהשקעת הגיר הייתה רציפה לאורך השנה בזכות היעדר
למינות עונתיות כמו אלו המוכרות בחוואר הלשון ומעידות על השקעה
עונתית .לפיכך נדרש נפח כניסת מים זהה לאיבוד האידוי ,על מנת
לשמור את מפלס המים קבוע לאורך השנה .סביר שנוכחות היחידות
הירוקות החרסיתיות יותר ונוכחות היחידה האדומה בחלקים הנמוכים
יותר של החתך ,הקטינו את איבוד המים בחלחול .איבודי מים נוספים
התקיימו כנראה בזרימת מים מהאגם במורד נחל ציחור ,אולם רכיב זה
לא ניתן להערכה.
מקורות המים שאפשרו את קיומו של האגם בנחל ציחור הם אלה:
גשם ישיר .באקלים הצחיח למחצה ששרר בזמן קיום האגם ,הגשם
הישיר היה בסביבות  200–150מ"מ (גינתGinat et al., ;1997 ,
 .)2002סך כל תרומת הגשם הישיר השנתית כשהאגם היה בשיא גודלו
הייתה  3.6מיליון מ"ק .בהתאמה ,קטנה כמות הגשם כאשר האגם היה
קטן יותר.
זרימה נחלית .בהעדר סדימנטים פלוביאליים שמקורם בזרימה
נחלית קבועה ועוצמתית ,נראה כי תרומת הנגר העילי הייתה מזרימות
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באגן ההיקוות המקומי ,ולא מנחל בעל אגן ניקוז רחוק וגדול אשר הזין
את האגם (גינת .)1997 ,לפיכך לאגן ההיקוות של נחל ציחור (איור
 )2אשר גודלו  70קמ"ר ,נוסיף הנחה שעובי המשקעים השנתי היה
כ 150-מ"מ ,עם יחס נגר/גשם ממוצע לאגן הניקוז≤  .10%יחס זה
נקבע כממוצע לאגן שבו משטחי סלעי גיר נטויים ,שבהם אפקטיביות
הגשם גבוהה יחסית ,לעומת שטחים נרחבים שבהם אלוביום ,שם
האפקטיביות נמוכה מאוד (מאירי ;2015 ,שיקGreenbaum ;1990 ,
 .)et al., 2006; Yair et al., 1980ניתן לחשב כי נפח תרומת הנגר
העילי השנתי מאגן ההיקוות עמדה לכל היותר על כ 10.5-מלמ"ק.
מי תהום .סך כל מקור המים השנתי מגשם ישיר ומנגר עילי
הוערך בכ 13.2-מלמ"ק שהם  36%מסך כל התרומה הנדרשת לאגם.
לכן נראה כי מקור המים היה מגוון ,והכיל רכיב מי תהום משמעותי.
בתקופת השיא ,שבה היה באגם נפח מים של  36מלמ"ק ,מוערך כי
הגיעו ממי תהום  22.3מלמ"ק בשנה.
האקוויפרים הגדולים ביותר הקרובים באזור נמצאים גראבן
כרכום הממוקם לאורך נחל פארן כ 20–10-ק"מ צפונית לנחל ציחור
(ויינברג ;2006 ,נאור ואחרים ;2005 ,שנציס ואחרים .)1999 ,במודל
ההידרולוגי שנבנה לזרימות בגראבן כרכום נקבע כי כיוון הזרימה של
מי התהום מהגראבן היה לדרום-מזרח (נאור .)1984 ,אנו מעריכים
שייתכן שבפלייסטוקן הקדום הייתה תנועת מים משמעותית מגראבן
כרכום דרומה לכיוון נחל ציחור .עיקר השפיעה של מי התהום הינה
בפני השטח ולאורך סדקים ובמעיינות ,כנראה לאורך קו ההעתק של
ציחור הממוקם בצידו המזרחי של האגם.
נראה כי קו השבר שימש כמעין "צינור" בתת-הקרקע ,ולאורכו
עלו זרימות מי תהום עמוקות ,ככל הנראה מגראבן כרכום .ההערכה
היא כי בשל עומד המים הגבוה באותה תקופה בגראבן כרכום נוצרו
לחצים הידראוליים מספיקים לעליית מי התהום לנחל ציחור .האקוויפר
הרלוונטי היה ככל הנראה שכבת הברקציה בבסיס תצורת מישאש,
כאשר לגג תצורת מנוחה מוליכות הידראולית נמוכה מאוד ,ולכן הוא
שימש כאקוויקלוד .לפיכך ייתכן שהנביעה הייתה ארטזית.
נפח המים באגם השתנה בהתאם לתנאים ההידרולוגיים .טבלה 1
מציגה תחשיב של נפח המים ,כאשר שקע הגיר הלבן בקצב התאדות
 2,000מ"מ/שנה ,וכאשר שטח האגם נע בתחום  18–3קמ"ר.
עומקו של גוף המים האגמי המיוצג על ידי משקעי הגיר הלבן היה
<  3מ' .האגם הוצף בשלושה מחזורים .מקור המים העיקרי היה מי
תהום .במחזורים  1ו 2-שטח האגם היה קטן יותר ,כ 5–3-קמ"ר ,כאשר
נפח האוגר נע בתחום  30–6מלמ"ק בהתאמה לשטח ולעומק .במחזור
העליון ( ,)3בהצפה מקסימלית של כ 18-קמ"ר ,נפח אוגר המים
המקסימלי נע בתחום  108–36מלמ"ק.
טבלה  2מציגה את נפח המים הכולל במצב שבו התקיימה ביצה,
ובתקופה שבה הושקעה היחידה הירוקה .גוף המים הביצתי מיוצג גם
הוא בשלושה מחזורי השקעה ,כאשר מחזורים  1ו 2-מייצגים גוף קטן
יותר בשטח של כ 5–3-קמ"ר ובעל אוגר הנע בתחום  5–0.6מלמ"ק
מים בהתאמה לשטח ולעומק .במחזור העליון ( )3נפח אוגר המים
המקסימלי עמד על כ 18-מלמ"ק.
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טבלה  :1אוגר גוף המים האגמי השנתי ,בהינתן תנאים משתנים למעט
התאדות שנתית
נפח עומק
 3מ' [מלמ"ק]

שטח
[ק"מ]2

התאדות
[מ]

נפח מינימלי
[מלמ"ק]

נפח עומק
 2מ' [מלמ"ק]

3

2

6

12

18

4

2

8

16

24

5

2

10

20

30

10

2

20

40

60

18

2

36

72

108

טבלה  :2האוגר השנתי של גוף המים הביצתי ,בהינתן תנאים משתנים למעט
התאדות שנתית
שטח
[ק"מ]2

התאדות
[מ]

נפח עומק
נפח עומק
נפח עומק
 0.1מ' [מלמ"ק]  0.3מ' [מלמ"ק]  0.5מ' [מלמ"ק]

3

2

0.6

1.8

3

4

2

0.8

2.4

4

5

2

1

3

5

10

2

2

6

10

18

2

3.6

10.8

18

 .6סיכום
במחקרים קודמים שנערכו בנחל ציחור אותרו משקעי גוף מים אשר
הוגדרו כסלעי משקע אגמיים מתצורת צחיחה .במחקר הנוכחי נחקרו
סלעי משקע אלו מבחינה סדימנטולוגית ,פטרוגרפית והידרולוגית .על
פי הממצאים נעשה ניתוח של סביבות ההשקעה ומקורות המים שבהם
שקעו סלעים אלו .סלעי המשקע של גופי המים בנחל ציחור מעידים על
מערכת הידרולוגית קדומה ומפותחת ,שהתקיימה בשטח המחקר ובאזור
הסובב אותו לפני למעלה ממיליון וחצי שנים ,בתקופת הפלייסטוקן
המוקדם .סלעי משקע אלה מייצגים שלוש סביבות השקעה עיקריות:
סביבה אגמית .סלעי הגיר הלבן הורבדו בסביבה אגמית .סלעי הגיר
האגמי הלבן נפוצים הן בפאצייס מרכז גוף המים והן פאצייס שולי
גוף המים .מיעוט הפרגמנטים מעיד על סביבת השקעה בעלת אנרגיות
נמוכות.
סביבה ביצתית ( .)Wetlandסלעי הגיר הדטריטי הירוק הושקעו
בסביבה ביצתית .סלעי הגיר הדטריטי מאופיינים בפאצייס שוליים
עשיר בפרגמנטים מסובב גוף המים .יחסי  87Sr/86Srבדוגמאות
הגיר הדטריטי קרובים לערכים של מדידות עכשוויות משיטפונות
באגן הניקוז וסביבתו .לפיכך היחידה הירוקה הושפעה מרכיבי מים
שיטפוניים .סביבת ההשקעה הייתה דינמית ,וניכרת בה התרומה של
קלאסטים .מקור המים היה בעיקר מי תהום רדודים מאוד ,אך קיימת
עדות גם לתרומה שיטפונית מאגן ההיקוות .עומק הביצה לא עלה על
 0.5מ' ,ואף היו אזורים בה שהיו רדודים יותר .למרות העומק הרדוד
וכניסת האור ,בחינת המיקרופאונה מראה על מגוון ביולוגי נמוך ,ככל
הנראה בשל הדינמיות הרבה בסביבה זו.
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סביבת מי תהום גבוהים או ביצה רדודה מאוד .בסביבות אלה ,שבהן
הורבדה השכבה השחורה-אפורה ,היא מופיעה בחלק מן המחשופים
ומאופיינת על ידי עושר בחומר אורגני ובשרידי מיקרופאונה .סביבות
שכאלו מתקיימות בסמוך להצפה או להתייבשות של גופי מים ,ועומקן
לא עולה על סנטימטרים בודדים .בבחינת יחסי  87Sr/86Srנמצא שיחסי
איזוטופים אלו הושפעו ממרכיבי זרימה שיטפוניים מקומיים.
נמצאו עדויות לשלושה מחזורי הרבדה החוזרים על עצמם בסדר
קבוע .כל מחזור בנוי משלב ביצתי ולאחר מכן שלב אגמי .השינויים
בסביבות ההשקעה והמעבר מהיחידה הירוקה שהושקעה בסביבה
ביצתית לגיר הלבן ששקע באגם רדוד ,נוצרו ככל הנראה בגלל שינויי
אקלים .בתקופה הלחה יותר התקיים אגם של מים מתוקים לאורך כל
השנה (על פי היעדר למינות) ,ואילו בתקופה הלחה פחות היו מים
זורמים במרחב ביצתי .הקרקעות האדומות שמצויות בפאצייס השוליים
מלמדות על כמות משקעים שבין  150ל 200-מ"מ .זאת בשונה מהאקלים
הצחיח והיבש הקיים היום בכמות משקעים של פחות מ 50-מ"מ גשם.
העדויות לפדוגנזה בחלקה העליון של היחידה הירוקה הן עדות לאי-
רציפות בהשקעה לאורך תקופה קצרה ככל הנראה ,שבה האקלים היה
כנראה יבש יותר ולא התקיימה זרימה .בסיומה של תקופה יבשה זו
הפך האקלים ללח יותר ,ובאזורים מסוימים הושקעה השכבה השחורה,
העשירה בחומר אורגני .היא כנראה ביטוי לתחילתה של ביצה רדודה.
מסקרי השדה ניכר כי במחזור התחתון והאמצעי השתרע שטח
גוף המים על פני כ 5–3-קמ"ר ,והתקיים בדרום שטח המחקר .נראה
כי קיומו של גוף מים בעל שטח קטן יותר היה אפשרי בתנאי הסובב
הקדומים (מבחינה הידרואקלימית) ,יותר מאשר בגוף מים בעל שטח
מקסימלי .לעומת זאת רק במחזור השלישי הגיע גוף המים להצפה
מקסימלית ונרחבת על פני שטח של כ 18-קמ"ר .הצפה זו דרשה תרומת
מי תהום של מעל  36מלמ"ק בשנה על מנת להשקיע ברציפות גם בקיץ
וגם בחורף .מקור פוטנציאלי מתאים הוא אזור גראבן כרכום ,בעל
מילוי של שכבות פרטים שונים מתצורת חצבה הניאוגנית.
טרוורטין .מנגנון השפיעה של מי התהום התרחש בעיקר לאורך
שבר ציחור–ברק ,אשר שימש כמעין צינור הובלה למי תהום עמוקים,
שככל הנראה נבעו בצורה ארטזית .הפרט הברקציוזי של תצורת מישאש
שימש כאקוויפר ,ואילו גג תצורת מנוחה האטומה שימש כאקוויקלוד.
קיום מנגנון זה מתבסס על סלעי משקע קרבונטיים שונים שנמצאו
לאורך קו השבר .נוסף לכך אותר קו מעיינות שהשקיע טרוורטין
במורד גוף המים .מעיינות אלו שפעו מאותה מערכת הידרולוגית על
קו השבר ציחור–ברק .לא ברור אם התקיימו בו-זמנית עם משקעי גופי
המים ,או שמא המעיינות מאוחרים ונדדו צפונה בשל הטיה מקומית .אם
התקיימו יחדיו ,ייתכן שאף הוזנו מזרימת מוצא של האגם בתת-הקרקע.
בניתוח יחסי סטרונציום אותרו מרכיבי קצה זהים לאבק שמקורו
בסהרה וצפון אפריקה .ממצאים אלו חשובים ,מפני שעד כה לא היה
ידוע על כניסות כה מוקדמות של האבק מן הסהרה לדרום הלבנט.
ממצא זה מקדים למעשה את כניסת האבק לגיל האגם ,ומשפיע על
מאפייני האקלים הקדום בלבנט.
נראה כי גוף המים האגמי מייצג תקופה לחה שהתקיימה במשך
כמה אלפי שנה בנגב הדרומי במהלך הפלייסטוקן הקדום .בתקופות

מסוימות עלה מפלס מי התהום ויצר לחצים הידראוליים ,אשר אפשרו
שפיעה משמעותית דרך קו השבר ודרך הסדקים .בתקופות אלו התקיים
גוף המים האגמי ושקע הגיר הלבן ,ואילו בתקופות אחרות ירדה
ספיקת מי התהום והתקיים גוף המים הביצתי .ייתכן שמקור השינויים
ההידרולוגיים התכופים היה שינויי אקלים קצרי-טווח בנגב הדרומי,
אולי תקופות שבהן היו יותר שיטפונות (.)Greenbaum et al., 2006
בתקופות שנמשכו בסביבות  1,000שנה שקע הגיר האגמי בתקופה לחה
יותר .בתקופות שלפני כן שקעה היחידה הירוקה באקלים לח פחות .עד
כה אין עדויות ממחקרים נוספים לשינויים משמעותיים שכאלו בתקופה
זו באזור המחקר .נושא זה ראוי אפוא כי ימשיך להתברר במחקר עתידי.

תודות
מחקר זה מומן על ידי מו"פ מדבר וים המלח וזכה לתמיכה של משרד
המדע .דגימות המיקרופאונה נאספו בידי Dr. Steffen Mischke
מ .Freie Universität Berlin-דגימות המים והרחופת מן השיטפונות
נאספו בידי טכנאי מחקר ממרכז מדע ים המלח והערבה .האנליזות
הכימיות למשקעי הקרבונט והמיקרופאונה בוצעו בידי פרופ' מוטי
שטיין מהמכון הגיאולוגי הישראלי ירושלים ,והאנליזות הכימיות
לדגימות המים והרחופת מן השיטפונות בוצעו בידי דניאל פלחן מהמכון
למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
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