
 

 ים המלחהאגן הדרומי של 

 גדי שמיר
 

 סדימנטרית ההיסטורי .1

ואדי אזור במעמק הירדן המרכזי  ,ק"מ230-משתרע לאורך כ (1ים המלח )איור הסדימנטרי של  שקעה

מתקבלת  ים המלחשקע של גודלו, צורתו ועומקו הערכת  אזור פארן.ב למרכז הערבהעד ( מליח

המשקל מבין השאר,  ,הנובעות (1ל כדור הארץ )מסגרת ש סטיות )אנומליות( בשדה הכובדממיפוי 

סביב טור הסלעים השקע יחסית לסלעים שסביבו. בעוד הסגולי הנמוך יותר של סלעי המילוי של 

-2.5של  תקשים )בפרט גיר ודולומיט( בעלי צפיפויות אופייניו םהשקע כולל בעיקר סלעים קרבונטיי

ללים בעיקר סחף נחלים )סילט, חול, חרסית, קונגלומרט( ( כו2סמ"ק, סלעי המילוי )איור \גר' 2.8

 סמ"ק.\גר' 1.7-2.5של  תומשקעים אגמיים )חואר, קרבונטים, מלח, גבס( בעלי צפיפויות אופייניו

, בו נמצא גוף המים צפוניהאגן ה-תת: , אשר כולל שני חלקיםבמרכז השקע נמצא אגן ים המלח

בתימטרי -, כפי שמראה חתך טופוגרפיוגרפי של ים המלחמרכז השקע הטופמהוה את הטבעי הנוכחי, 

מ' 700-מ', כלומר כ300-האגן הצפוני )בסיס האגם הנוכחי( כ-עומק תת (.2דרום, איור -בכוון צפון

מתחת פני הים, והוא מהוה את בסיס הסחיפה של מערכות הנחלים המתנקזות לים המלח ממזרח 

 וממערב.

ל מפעלי האשלג הישראלים והירדנים, בריכות האיוד ש מצאותבו נ ,דרומיהאגן ה-לעומת זאת, תת

מפת האנומליות , כפי שמראה ק"מ( של השקע הסדימנטרי 6)לפחות  נמצא מעל החלק העמוק ביותר

האגן -תתשעולה מכאן ועל כן עובי סלעי המילוי מתחתיו הוא הגדול ביותר.  (,1הגרבימטריות )איור 

מיליוני  16-מאוחר )כ-החל מהמיוקן האמצעי הקדומה,טונית מוקד השקיעה הטקהיווה את  הדרומי

קלסטיים -לסדימנטים נחליים "מלכודת"ל את אגן ים המלחהפכה  זו השתפלות .שנים לפני ההווה(

ממזרח  מערכת נחלים שזרמהתוכו בהובלו ללומרט( של תצורת חצבה, אשר )בעיקר חול וקונג

-)למעלה מ באגן הדרומי חתך עבה הצטברמכך צאה . כתולכוון הים התיכון מערבה ,מזרח-ומדרום

גם ק"מ( של תצורת חצבה, כפי שהתגלה בקידוחי נפט באזור הר סדום. ההופעה של תצורת חצבה 3

מצביעה על כך שבתקופות בהן קצב הובלת הסדימנטים עלה על קצב  ,נגבממערב לבקע, במרכז ה

הנחלים והשקעים  מערבה אלהאי ערב  מאזור חציזרימה רצופה  התאפשרה השתפלות שקע ים המלח

הגבול בין האגן הצפוני לדרומי נמצא במיצר לינץ',  .גרבן כרכום ומישור רותם למשלהטקטוניים בנגב, 

 Neev and; 3אשר מהוה אוכף טופוגרפי מוגבה הקשור למערכת העתקים פעילה בתת הקרקע )איור 

Hall, 1979.) 

עם חדירת מי  ,כנראה בפליוקן המוקדם ,האגן התרחש הסדימנטרית של הבהיסטורישינוי דרמטי 

(. ימה זו היא המקור 1967ויצירת ימת סדום )זק, ך עמק יזרעאל לבקע ים המלח דרהתיכון הים 

מאז בבקע ים המלח, והאינטראקציה שלה עם סלעי הסביבה  ושהתקיימהראשוני לכל גופי המים 

כלורידי של תמלחת ים המלח, -להרכב הסידן סביב אגן ים המלח אחראית, מצד אחד, םהקרבונטיי

 אידוי אינטנסיבי, הרדדה   .(1974, סטרינסקיומצד שני להחלפת גיר בדולומיט בסלעי הסביבה )



אפריקה וערב. )ב( מפת האנומליה תאוצת -)א( מיקום שקע ים המלח על גבול הלוחות סיני .1ור אי
 ( [milligal]   [cm/s2]=הכובד באזור שקע ים המלח )הקונטורים בערכים של



 

 

  אנומליות בשדה הכובד :1מסגרת 

חוסר  בתאוצת הכובד.כוח המשיכה )גרביטציה( הפועל בין כל שתי מסות מתבטא על פני כדור הארץ 

( קטנות מן הערך הממוצע של כדור הארץ גורמת לסטיות )אנומליות ו והרכבו שלצורתהאחידות של 

מדידתן מאפשרת ללמוד על החריגות המקומיות מצורה והרכב לכן ו ,(2שנ\מ' 9.81)תאוצת הכובד 

בקו הרוחב בו תלוי לשם כך נהוג להשוות את התאוצה הנמדדת לערכה הצפוי, אשר אחידים. 

זה יש עוד לתקן על את הערך הצפוי צורתו הפחוסה של כדור הארץ בקטבים. בגלל  מתבצעת המדידה

 מנת להתחשב בתופעות הבאות:

גובה נקודת המדידה מעל מפלס פני הים, שהוא מפלס הייחוס לשדה הכובד )תיקון "אויר  (א)

 (. free air correctionחופשי", 

מפלס פני הים )תיקון בוגה, משיכת הגרביטציה של הסלעים הנמצאים בין נקודת המדידה לבין  (ב)

Bouguer correction בהנחה שהם בעלי צפיפות ממוצעת. באזורים בעלי טופוגרפיה חריפה יש ,)

 להוסיף תיקון טופוגרפי.

בקו רוחב  הצפוי של תאוצת הכובד בגובה פני היםהמחושב את הערך  אלה נותןתיקונים  יישום

( והוא Bouguer anomalyועל מכונה אנומלית בוגה ). ההפרש בין ערך זה לבין הערך שנמדד בפמסוים

בגלל פיזור מסה בלתי אחיד  משיכת הגרביטציה בנקודת המדידה הספציפיתעודף או חוסר מבטא את 

תוך מסת הסלעים בעומק היא בעלת צפיפות נמוכה יחסית לסלעי הסביבה, כמו ב כאשר. בתת הקרקע

 (. 1איור אנומלית בוגה שלילית ) מתקבלתשקע ים המלח, 

 

 

 

)סלעי  אבפוריטיםם מ'( של סלעי1500-2000השקעת חתך עבה )ימת סדום גרמו לוהמלחה של מי 

 , וכן סדימנטים קלסטים, פצלים ודולומיט )תצורת סדום(. וגבס  , בעיקר מלחאידוי(

 עלהמלזרום  החלו שכבות המלח של תצורת סדום  (Weinberger et al., 2006שנה ) ןמיליו 2.2-לפני כ

זו  עליה דיאפיריתל יםהמניע ות. הכוח(2)מסגרת  לאורך מישורי העתקיםכדיאפיר אל פני השטח, כנראה 

פליסטוקן שהצטברו במרכז האגן הדרומי -עומס סלעי הכיסוי העליונים מגיל פליוקן היו, מצד אחד,

. הכיסוילבין סלעי  נונובע מהפרשי הצפיפות ביל המלח, אשר כוח הציפה שמצד שני ובאזור מישור עמיעז, ו

היחיד החשוף  המלח יצרה את הר סדום, דיאפירהיא שלמצב אנכי ון תהמלח לוותה בהטיישכבות עלית 

בסלעי חיפוי ות מכוסשל ההר, חלקו התחתון אנכיות, הבונות את באגן ים המלח. שכבות תצורת סדום ה

בעת מעבר  סלע החיפוי נוצר .הבנויים מהשאריות הבלתי מסיסות שנותרו אחרי שטיפת מרכיב המלח

החלה . עלית המלח שנה 100,000עד  300,000-הדיאפיר דרך מפלס המסה של מי התהום המתוקים לפני כ

השנים האחרונות, בעיקר עקב  14,000-מ"מ לשנה ב 5.5-7-מ"מ לשנה שהתגבר ל 3-בקצב איטי של כ

 המלח.וציפת  התעבות הכיסוי הסדימנטרי המספק את הכוח )משקל( המניע לזרימת



 (.Bookman et al., 2006דרום לאורך שקע ים המלח )-פרופיל סכמטי בכוון צפון .3איור 

 בקעת יריחו

. (Waldman et al., 2009)על בסיס  עמודי כללי של מילוי בקע ים המלח חתך. 2איור 
 לתצפיות בשוליים המערביים של האגן. סהעובי המצטבר מתייח



 1Aאיור 
 
 
 

 ב א

 ד ג

נסיגת ימת סדום הותירה באגן ים המלח גוף מים אשר עובר מאז תנודות מפלס בשיעורים של עשרות ואף 

מהשפעת שינויי אקלים עולמיים )תקופות קרחוניות לחות  . תנודות אלה נובעות בעיקרמאות מטרים

 Neev andוז של ים המלח )קרחוניות יבשות( על המשטר ההידרולוגי באגן הניק-לעומת תקופות בין

Emery, 1967 ;Enzel et al., 2003; Stein, 2001 ;Bookman et al., 2006 .)אלה יש תנודות מפלס ל

על ידי השקעת סדימנטים אגמיים  מאופיינות אקלימיות לחותתקופות  :חתימה סדימנטרית מובהקת

על ידי השקעת סדימנטים  אופיינותמ אקלימיות יבשות תקופות ואילו )בעיקר חואר, ארגוניט, סילט(, 

השקעה  אי מוחלטת, ת, לעיתים עד כדי התייבשואידוי מוגבר והרדדהעקב יים )בעיקר מלח וגבס( ארלגונ

 .והסרה ארוזיבית של סדימנטים קודמים

 

 

 דיאפיר מלח: 2 מסגרת

כבדים קבור בעומק החתך הסטרטיגרפי לתוך סלעים קשיחים ושהיה )אינטרוזיה( של מלח חדירה 

סלעי  לחץ , מצד אחד,הםאת מחדר המלח  יםהמניע ות. הכוחיוצרת דיאפיר )מחדר( יותר שמעליו

. צפיפות הנמוכה שלו יחסית לסלעי הסביבההמ , הנובעכוח הציפה של המלחמצד שני ו ,הכיסוי

"זרימה"  תתנוע, ואו שכבת המלח מעובה סלעי הכיסוי סדוקים במקום בומתרחשת  ת המלחחדיר

 . ת הודות לתכונות הפלסטיות שלוומתאפשר טמפרטורות נמוכות )יחסית לטמפרטורת ההתכה((ו של

אל אזור  , המלח זורםמגיעה לשכבת מלח העתקכאשר מדרגת , (1A)איור  אזורי העתקה נורמליתב

 ductile shear)משיכה דפורמציה נרחב של אזור  צידיוונוצרתחת לחץ סלעי הכיסוי משני ההעתק 

zone )ככל תשליכי ההעתקה בעומק והסדימנטציה בפני . הבכיסוי הסדימנטרי שמעליתוך השכבה וב

עלית מחדר המלח המשתפל מתעבה וצד הירוד ב, המילוי הסדימנטרי זמנית-השטח מתרחשים בו

(. ד8-ו 4 איוריםדוגמאות ב)ראה  מעל אזור ההעתק יוצרת קימור של השכבותבכוח הציפה 



השקיעה באגן  לאחר הצטמצמות ימת סדום, מאוחר,-פליסטוקן האמצעיב הימת עמורה, שהתקיימ

 ,.Torfstein et alוקלסטיים בעובי של עד כמה אלפי מטרים ) םרייאהדרומי  סדימנטים אגמיים, לגונ

הלשון, אשר התקיים אגם במי האגן  הוצף(. אחרי תקופת מעבר בה שקעה תצורת סמרה 2009

ה תקופ לקראת סוףשנה לפני ההווה(.  13,000-ל  70,000 בין בערךתקופת הקרח האחרונה ) במהלך כל

בערך האוכף הטופוגרפי של מיצר לינץ', לסביבות גובה  האגם מפלס ירד ,בפליסטוקן המאוחר זו,

. מאחר וזרימת המים לאגן ים המלח מגיעה (Neev & Emery, 1967 ;3איור ) מ' מתחת פני הים402

בכל עת שמפלס האגם  פוחתת באופן משמעותימים לאגן הדרומי ברובה המכריע מצפון, אספקת ה

 במי האגם הדרומי מעלה תהליך האידוי את ריכוז המלחוכתוצאה  יורד מתחת לגובה מיצר לינץ'

-תנודות של מפלס האגם סביב גובה מיצר לינץ' הפכו שכיחות בתקופת ההולוקן )כומושקע מלח. 

חות של שכבות מלח בחתך של תצורת צאלים שהושקעה שנה האחרונות(, מה שמתבטא בשכי 11,000

  (.Neev and Emery, 1967בתקופה זו )

 רפלקציה סייסמיתמהדמיות התקבלו של האגן הדרומי והמבנה  הלגבי ההיסטורי חשובותעדויות 

הגנות ים  בחלקו הצפוני במסגרת פרויקטבשנים האחרונות  , אשר נאספובהפרדה גבוהה( 3)מסגרת 

 (:4 עיקריות )איור ותסטרטיגרפי יחידות שתירוב ראשון, הדמיות אלה מראות חתך הכולל בקי .המלח

   (.א7 )ראה מיקום באיור R-2סמית ישל קו רפלקציה סי מפוענח  זמןחתך . 4 איור

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

יים בעלי אמפליטודה גבוהה ותדירות )צפיפות סמיכוללת סידרה עבה של מחזירים סי Aיחידה 

 ההתאמות פנימיות. אופיי-רציפויות ואי-, עם אישל מחזורי ההחזרה נמוכה יחסיתבמימד האנכי( 

 שטפוני.-עם מרכיב נחלי כנראהרומז על השקעה בסביבה אנרגטית,  Aסמי של יחידה ייהס

תדירות גבוהה, עם עוצמת החזרה באופקיים -יסמיים תתימיוצגת על ידי סידרת מחזירים ס Bיחידה 

על פי האופי  .עוצמה ורציפות בכוון אופקי יעם שינוי, וAיחסית ליחידה  )אמפליטודה( נמוכה

  Bבגג יחידה  , יחידה זו מבטאת השקעה בתנאים שקטים, ככל הנראה אגמיים.יסמי שלהיהס

נמצא הגג שלה  (, ואשרד6, 5, 4)איורים  1Bחבילת מחזירים סיסמיים המסומנת  מובחנת לעיתים

 1Bההבחנה הסייסמית הבלתי ברורה לעיתים ביחידה  .פני היםלמ' מתחת 430-460בטווח הגובה 

 יים אופקיים באופי הסדימנטים ומשטר ההשקעה.מצביעה על שינויים מקומ

 . (א7ראה מיקום באיור הדרומי ) בצפון מערב האגן  R-1קו רפלקציה סייסמית . 5איור 

 העתק
 יעלים

 העתק
 יאיר

 , מפוענח כבסיס תצ' ליסאן  Aגג יחידה 

 , אולי בסיס  Aאי התאמה פנימית בתוך יחידה 

 תצורת סמרה        

 גבול משוער של מחדר מלח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וח, )ב( עם פענוח.

 העתק

 אזור גזירה מפוזרת

 עובי סדרה סדימנטרית משני צדי העתק 

 בצפון מערב האגן הדרומי     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וח, )ב( עם פענוח.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א6איור 

 איור
ב6  

ג6 איור  

ד6 איור  

 א.6. ראה מיקום באיור חתך אורך סיסמי במרכז האגן הדרומי של ים המלח. ב6איור 

יהעתק  
 זוהר

יהעתק  
 לינץ'

 העתק
סדום רצווא  

 מזרח
דרום
 מזרח
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  סמיתירפלקציה סי: 3מסגרת 

סמיים )גלים יסי לחיצה רקע באמצעות מיפוי החזרות של גליהק-תת ה שלהדמייזו מתבצעת  שיטהב

 ,אלסטיות שונות-( ממישורי מגע בין גופים גיאולוגיים בעלי תכונות מכניותהעוברים בתווך מוצק

 השיטה. וכו' סלעי משקעלבין , מישורי העתקים, מגעים בין גופים מגמתיים שכובמישורי  ,למשל

תכונות בבדל הככל שהגדלה  (הרפלקטיביותעוצמת ההחזרה )שעל כך )א( מבוססת בין השאר 

מוכתב  התקדמות הגלים על כך שאופן, )ב( גדול יותר המכניות )בפרט צפיפות ומהירות מעבר הגלים(

  קה המוכרים.על ידי חוקי האופטי

 פטיש, מתנדהקרקע )למשל על ידי -באופן מעשי ההדמיה מתבצעת על ידי החדרת אנרגיה מכנית לתת

)גיאופונים( הפרוסים  חיישניםבשורה של  הנקלטיםורישום הגלים החוזרים  סיסמי או חומר נפץ(

כפונקציה של  יםנרשמ גיאופוןבכל  גלי הלחץהתזוזות שיוצרים . (A2)איור  סמי"יסיהקו הלאורך "

"מחזיר הש . ככלהגעת הגלים זמןמייצג את המימד האנכי בהדמיות ומוצגים באופן ש, הזמן

תזוזת דומות ברישומי על ידי אינטרפולציה בין ו ההגעה",זמן מתארך "יותר כך  עמוק סמי"יסיה

באופן . (A2)איור  יםהמגעים הגיאולוגי לשחזר את צורתניתן גיאופונים סמוכים ובעומקים סמוכים 

 תמצמצמ, את הדיוק תמשפר מרווחים של מטרים בודדים(עד לגיאופונים )כללי, צפיפות גבוהה של 

הדמיות ד(. 6 ,5 ,4)למשל איורים  אך מגבילה את עומק ההדמיה של ההדמיהדאות והו-איאת 

ים פריסת גיאופונסמיים ארוכים עם יקוים סימבוססות על עמוקות, מהסוג המשמש לחיפושי נפט, 

 ותהסטכתוצאה,,ג(. ב6הפרדה )רזולוציה( נמוכה יותר )למשל איורים  ולכן מרווחת )עשרות מטרים(

יותר מובחנת בצורה ברורה  ,יסמייםישל מחזירים ס ותהסט, המופיעות בהדמיות כלאורך העתקים

 , ומעלהמ' 1.5-3בהדמיות הפרדה גבוהה המוצגות כאן אם הן מסדר גודל של 

 .ומעלה מ'25-30אם הן מסדר גודל של  ובהדמיות העמוקות
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על בסיס קורלציה עם   להעריכם ניתן, טרם נמדד של יחידות אלה יםהמוחלט יםגילהש אף על פי

לקראת שבוצעו  50-סוף שנות המ נתונים אחת כוללת קידוחים קבוצתנתונים נוספים מהאגן הדרומי. 

; Neev, 1964דווחו בעבודתו החלוצית של דוד ניב )אשר ח והקמת בריכות האידוי של מפעלי ים המל

Neev and Emery, 1967 מתחת לפני מ' 450מראים כי בסביבות מפלס (. קידוחים אלה א7; איור

)איור  מלח מסיבי אהמרכיב העיקרי הושבו חואר ומלח לחתך  חילופי שלחל מעבר מחתך רדוד הים 

בהם  הרזו הונווהמכון הגיאולוגי בעין בוקק   של כוללת קידוחים ההשניי. קבוצת הנתונים (ב,ג7

 9,500, בהתאמה. גיל שכבת מלח זו מתחת פני הים מ'440-ו מ'420נמצאה שכבת מלח מסיבי בגובה 

של סוף  האידויאירוע היא מייצגת את , כלומר (Stein et al., 2010) שנים לפני ההווה 10,500עד 

 ר מהפליסטוקן להולוקן. תקופת הקרח האחרונה במעב

 Bמייצגת את שכבת המלח של בסיס ההולוקן, יחידה  1Bכי יחידה  להסיקניתן  על סמך תצפיות אלה

את חלקו העליון של קומפלקס מייצגת  Aתצורת ליסאן מגיל פליסטוקן עליון  ויחידה את מייצגת 

במהלך הפליסטוקן יים נחל-בחילופים אגמייםבאגן ים המלח הושקעו אשר תצורות עמורה וסמרה 

שינוי ברור של תנאי )בסיס תצורת ליסאן על פי הפענוח המוצע( מייצג  A/Bהמגע . עליון-התיכון

ההשקעה )אי התאמה סדימנטרית(, ככל הנראה כתוצאה מהשינוי האקלימי עם תחילת תקופת הקרח 

עם  (transgressive deposition) בהצפה מתקדמת (B) תצורת ליסאןהאחרונה. לאחר מכן הושקעה 

 .עלית מפלס האגם

 

 והעתקיםמבנה  .1

, Aשל יחידה  כמעט אחיד קימוטל הוא ביטויהאגן  במערב סמרה-עמורהתצ' בגג המתואר התבליט 

, סימטרי-א הם בעלי חתך רוחב קמטיםה .Neev and Hall (1979)בסקר הגיאופיזי של נצפה בעבר ו

 המערבי מאשר באגפםיותר  גדולהסדימנטרי  ביוהעוהמזרחי השכבות תלולות יותר   באגפםכאשר 

תזוזה  ההייתעליהם ש ,העתקים בעומק החתך מדרגות מעל נוצרו קמטיםהמכאן ש (.ד6, 5, 4)איורים 

)ככל מלח  פלסטית שלזרימה  התרחשהבתהליך מקביל  .מזרחה ,במורד מישור ההעתק נורמלית,

יצירת מחדרים הגורמים להרמת ו ההעתקים מישורי במעלההנראה מגיל פליוקן, בדומה למלח סדום( 

יחידה תצורת ליסאן )מונחת אופקית, באי התאמה, זה על גבי תבליט  (.2)מסגרת השכבות העליונות 

B)תמשמעותיהאטה  חלה שנה לפני ההווה, 70,000התצורות, סביב שבזמן המעבר בין שתי מכאן , ו ,

את סוף תקופת  פיינוההעתקה שא צבאו הפסקה, של עלית מחדרי המלח וכנראה גם האטה בק

 .מערבי של האגן-לפחות בחלק המרכזי ,סמרה-עמורה

 טרנספורםהעתקי קטנות יחסית לתזוזות לאורך  על פניהם, שההסטות המתואריםההעתקים 

. השוליים המערביים של האגן דרומיאת  החוציםרבים הדמיות רפלקציה וי וקנצפו ב, ראשיים

 : שייכים לשתי מערכותמראה שההעתקים  ווים הללוקורלציה בין הק

כים ממצוק דרום מערב, בדרך כלל עם צד דרום מזרחי ירוד, הנמש –העתקים בכוון צפון מזרח   (א)

לאורכם   מתפתחיםלעיתים (, שם 8, 5 ; איוריםהעתק יאיר)למשל ההעתקים אל פנים האגן 

 הדמיות (. 2013סון וחוב', אבל; 8, איור העתק יעליםלמשל לאורך )צבירים קוויים של בולענים 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-בצפון CA-31חתך קורלציה בין הקידוחים. )ג( לוג קידוח  (ב; )באגן הדרומי של ים המלח 5( מיקום קידוחים קודמים להקמת בריכה א).7 איור
 . קטעים כחולים: חתך שעיקרו מלח. קטעים צהובים: חתך שעיקרו חואר אגמי וסחף. (Neev and Emery, 1995) 5מערב בריכה 
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מראות  (ב6איור ; נחל הערבה תחצייבזוהר ו הונו –אזור חמי זוהר )ב זוהר יהעתקרפלקציה של 

דוגמא אופיינית של חדירה דיאפירית של מלח במעלה מישור ההעתק, התרוממות השכבות 

 .מזרחי של ההעתק-הדרום בצדו מעובההגזירה, וחתך סדימנטרי  הרדודות מעל אזור

נחלי אדמון וחמרית מדרום מערב להר  תבחצייונחשף  הר סדום באוכףעובר  סדום רהעתק צווא

הדמיות רפלקציה בתוך האגן ( וכן ב1967סדום )זק,  ר(, מזרחית לאוכף צוואNeev, 1964סדום )

בו קצב ההתרוממות העתק זה מפריד בין ההר הצפוני,  (.ב6נחל הערבה )איור  ת( ובחצייג6)איור 

מ"מ  6.5-9.0( הוא Baer et al., 2002; תהנוכחי )כפי שהוערך בשיטת האינטרפרומטריה הלווייני

למרות שמגמת מ"מ לשנה(.  5.0-7.0לשנה, לבין ההר הדרומי בו קצב ההתרוממות איטי יותר )

, לא סדום רהאנכית על העתק צווא ההסטהחלקי ההר מתאימה למגמת התנועה היחסית בין שני 

( והעתקה 2013בולענים )אזורים צהובים( באזור נחל יעלים )אבלסון ושות'',  יקוו. 8איור 
( לאורך המערכת הפעילה של העתקי לינץ' 2011בפני השטח באזור נחל יאיר )עגנון ושגיא, 

 .(.11באיור  אזורי)ראה מיקום  רומיבצפון מערב האגן הד



בשלב זה אם ואיזה חלק מן ההתרוממות קשור להסטה על ההעתק בעומק ואיזה לעליה  ידוע

 Kashaiדרום )-הדיאפירית של גוף המלח. בגבולו הדרומי מוגבל דיאפיר סדום על ידי העתק סדום

& Crocker, 1987 ואשר  ,בהדמיות רפלקציה סיסמית מדרום מערב להר ובתוך האגן נצפה( אשר

 נחדר על ידי קידוח סדום עמוק. 

 י העתקי הקבוצה הראשונהדרום מזרח, המוגבלים בדרך כלל על יד –העתקים בכוון צפון מערב  (ב)

 גם לאורך .בוקקבמניפת נחל כן ו (8 )איור  נחל יעלים –מופו בשולי האגן, למשל באזור נחל פרסה ו

מערכת העתקים זו מפותחים צבירים רבים של בולענים לאורך שולי ים המלח )אבלסון וחוב', 

על פניהם )קילומטרים בודדים(, הזריקה האנכית  אלה למרות אורכם המוגבל של העתקים .(2013

 .זוכלפי מרכהשתפלות השוליים המערביים של האגן עשויה לתרום חלק ניכר מ

אזור של גזירה מפוזרת  יוצר (9)איור  במערב ומרכז האגן הדרומיההעתקים  כותמערשילוב שתי 

בתוך אזור זה,  .הענף הראשי העמוק של טרנספורם ים המלחעל ידי  ומוגבל במזרחה, ורדודה יחסית

ום בדירוג כלפי דר מגדירים סידרת גושים מאורכים המועתקים מטה ההעתקים בכוון צפון מזרח

. בנוסף להסטה האנכית, (ב6איור רום באגן הדרומי )ד-בכוון צפוןחלקי  פרופילמזרח, כפי שמראה 

 רוטציה  ציר אנכי.הכרוך בסיבוב הגושים סביב התזוזה לאורך העתקים עשויה להכיל רכיב אופקי 

על פי  מלח בחלקו הדרום מזרחי של הר סדוםהשכבות נמדדה בשבכוון השעון  30⁰-בשיעור של כ

 , ובמידה והיאעשויה (Weinberger et al., 2006)שלהן המגנטיות העתיקה  עכשוויים שלהכוונים ה

להיות תוצאה של תזוזה אופקית במגמה ימנית לאורך , מאפיינת אתרים נוספים באגן הדרומי

 העתקים אלה.

הדמיות רפלקציה סיסמית החוצות את השוליים המערביים של האגן מראות כי לאורכם לא עובר ענף 

 מושגת באזור זה ערבו לוחות אפריקה ה היחסית ביןתנועהש מכאן .אשי נוסף של הטרנספורםר

שבמרכז ומערב  באזור הגזירהמפוזרת העתקה ומיעוטה על ידי  ,הראשילאורך הטרנספורם ברובה 

קטע יחיד בו פוענחה הסטה אנכית גדולה לאורך השוליים המערביים נמצא לאורך הגבול  .האגן

המשך צפונה או דרומה, כפי שהיה  זה לא נצפה מוסט הר הדרומי של סדום, אולם לקטעהמערבי של ה

 ניתן לצפות מהעתק טרנספורם ראשי. 

מפלס גג ב שלוסימטריה של הפרופיל משתקף באלרוחב האגן סימטרי בלתי ההדפורמציה פיזור 

(, 10איור ) תיסמיוגיאופיזיות וסיתצפיות בתימטריות, כפי שעולה מ, והסלעים הקדומים להיווצרות

)התקופה שבין  סיסמית-האינטרבתקופה . למרות ש(11)איור  בתוך האגןרעידות האדמה וכן בפעילות 

ת עקב תנוע המצטברהמעוות האלסטי בלבד מפעילות זו משקפת חלק זעיר , רעידות אדמה גדולות(

 וברעידות משנה)שעתידים להיקרע ברעידות אדמה גדולות  מסמנת את אזורי החולשההלוחות, היא 

. בתקופת הפעילות של הרשת הסיסמית של ישראל )מתחילת שנות ונחשבים "נעולים" ביניהן (שלהן

מראה  באגן ים המלחפיזור האפיסנטרים )הנקודות, על פני השטח, מעל מוקדי הרעידות( השמונים(, 

בשנת ) 5.1 -( ו1927בשנת ) 6.2 של (magnitude) הדרגעידות האדמה, עד רוב מוקדי רכי ( 11איור )

. מוקדי רעידות אלה מגדירים הראשי הטרנספורם העתקמתרכזים לאורך מזרח האגן, בו עובר , (2004

 מחוץמובהקת פעילות רצועת ניתן לראות כי ק"מ. כמו כן 18-20-של כמרבי "עומק סיסמוגני" 

 



 

 מערך ההעתקים העיקריים באגן הדרומי של ים המלח )סכמטי(.. 9איור 



החוצה את האגן בכוון צפון ( Neev and Hall, 1979לאורך מערכת העתקי לינץ' ) קיימתלטרנספורם  

(. 8)איור  העתקי יאיר ויעליםלמערכת זו שייכים, בין השאר, . דרום מערב דרך מיצרי לינץ' –ח מזר

 ק"מ.12-מוקדי הרעידות לאורך רצועה זו רדודים יותר ומגדירים עומק סיסמוגני של כ

המבנה המתואר של אזור גזירה של ים המלח אינו סותר את האפשרות שהאגן נוצר מלכתחילה 

. Freund et al. (1970)ין שני ענפים ראשיים של טרנספורם ים המלח, כפי שהציעו כמבנה מתיחה ב

סימטרי מאפיין את האגן הדרומי לפחות מאז חדירת דיאפיר עם זאת, נראה כי מבנה ההעתקה הא

סיסמית הנוכחית.-תקופה האינטרהסדום את סלעי מילוי הבקע בפליסטוקן ובמהלך 

A 

B 

מערב -דרומי של ים המלח בחתכי רוחב בכוון מזרחסימטריה של מבנה האגן ה-א. 10 איור
 (.Braeuer et al., 2012טומוגרפיה סייסמית ) ואנליזתP  (Vp )פיזור מהירויות גלי על פי



( על פי איכון יחסי של 1983-2010אפיסנטרים של רעידות אדמה באגן ים המלח, ). 11איור 
ון הגיאופיזי. קוים לבנים רצופים מסמנים את רצועות נתוני קטלוג רעידות אדמה של המכ

 מסומן בקו לבן שבור. 8הפעילות העיקריות. מיקום איור 

 8איור 

Magnitude 
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