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 : מבוא לאוקינוגרפיהשות קדםדרי .1
 
  מטרת הקורס .2
 

 לימוד ההרכב הכימי של מי הים ושל הריאקציות והתהליכים המכתיבים הרכב זה.
 
 בעמ' הבא( –: )פירוט תוכן ההרצאות נושא הקורס. 3
 
  אופן הלימוד. 4
 

 הקורס ילווה בהרצאות פרונטליות, מאמרים, תרגילים והפלגה.
 חומר הקורס יתבסס על השיעורים והקריאה

 
 :דרישות הקורס.5
 

 שקלול הציון אופן מילוי הדרישות דרישות הקורס
 07% ביצוע בחינה בחינה מסכמת 

 17% השתתפות חובה הפלגה, מעבדה ודוח
  27%  תרגילים+קריאה 
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 נושאי הקורס:

 
  (Libes Ch.1; OU-a Ch.7). הקדמה 1

 הים כ"מפעל כימי".
 הרכב מי הים בזמן הגיאולוגי.

 מבוא כללי לקורס
 

  (OU-a Ch. 3,6; OU-b Ch. 2; Libes Ch. 3,5). הרכב מי הים 2
 מליחות מי הים,

 ההרכב הכימי של מי הים,
 מיון יסודות במים לפי ריכוזם והתנהגותם

 נוטריינטים
 

 (OU-a Ch. 6, 7; Libes Ch. 6, 7, 15, 25)גזים מומסים בים: חמצן ופחמן . 3
 

  (Libes Ch. 28, 29)( לתהליכים אוקיאניים: איזוטופים Tracers. סמנים )4
 
 . מחזורים ביוגיאוכימיים עיקריים5

 מחזור הפחמן 
 מחזור החנקן

 מחזור הגופרית
 

  ;OU-b Ch. 2; Libes Ch. 9, 10, 24) (OU-a Ch. 6 (control) . תהליכים מווסתים6
 שו"מ דינמי בים, זמן שהות, מאזן מאסות ליסודות מסוימים,

( אינטראקציות בין סלעים וולקנים ומי 2( תהליכים ביולוגיים, )1על הרכב מי הים: )ריאקציות המשפיעות 
 חלקיקים. –( ריאקציות מי ים 3) -ים ו

 (OU-b Ch. 1, 3, 5; Libes Ch. 12, 13) . סדימנטים7
 הרכב

 מודלים דיאגנטים 
 
 . הפלגה+מעבדה )תאריך ינתן בהמשך(.8
 


