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1

:מטלות הקורס

מסך כל הציון50%: מבחן
מסך כל הציון20%: ח"תרגיל שדה ודו

30%: תרגול
ציון כל מטלה עומדת בפני עצמה ולא תהווה הגנה או  . הנוכחי יש חובת ביצוע לכל המטלותבקורס •

. פיצוי על מטלה אחרת
.אין חובת נוכחות בהרצאות•
. איחור בהגשת מטלות יהיה אך ורק באישור ובתנאי שלא יפגע מועד מסירת ציונים בסוף סמסטר•
.  בקבלת אישור ועדת הוראה מחלקתיתפטור מביצוע מטלות הקורס מותנה •
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קורס סדימנטולוגיהלוח הרצאות 

2

מבוא1
משולשי  , סטטיסטיקה תיאורית, גודל גרגר, גרגר, בטבעהסדימנטריוהמחזור הסדימנטולוגיההגדרת . הסדימנטריהגדרת הסלע 

.כבדיםמינרלים , מינרלוגיה נפוצה, צמנט ומטריקס: מרקם, וכדוריותעגוליות: צורה. הרכבים
פרונטלית

בלייה וקרקעות2
קרקעות , על קצבי בלייה, טופוגרפיה, ובלייהעל אקלים , כימית וביולוגית, בלייה פיסיקלית, הרכב סלעי מקור מול הרכב הבלית

. ופלאוסולים
פרונטלית

הובלה3
מסה תנועת , Froudeמספר , צולבשיכוב: הזרימהמשטר ,  הובלהסוגי , כוחות על גרגר: הובלת גרגרים, נוזלזרימת , הובלהסוגי 

.וטורבידיטdebris flowגרביטציונית 
פרונטלית

4
מבנים  

סדימנטריים
:  ארוזיבייםמבנים , ושפלבגיאותשיכובצורות , זווית הטיפוס, כווניתורב , כווניתבזרימה חד שיכוב, גידוע והשקעה

(איכנופציאסים)מאובני עקבות . טורבידיטים, אופייניותמזוסטרוקטורות
פרונטלית

סיליציקלסטים5
 ,Wackes, חרסיות. בגרות וסיווג, עגוליות, כדוריות, גודל גרגר טקסטורה, הרכב: אבן חול. סיווג, וברקציהקונגלומרט 

mudstone .מחזורי בגרות  .
פרונטלית

'קרבונטים א6
אזורי , שלדיים ולא שלדיים-רכיבי משקע קרבונטי, גורמים משפיעים, בסיסיתגיאוכימיה, מאזן הקרבונט, מינרלוגיה קרבונטית

. מכניזם של גידול ריפים. מודל הבהמה. רכיבים, מודרנייםקרבונטיםהשקעת 
פרונטלית

'בקרבונטים7
,  בקרבונטיםמבנים , Dunhamמול סיווג Folkסיווג , ואורתוכמיםאללוכמים: אבני גיר. אזורי גידול בהווה ובעבר

. ארגוניטימול ים קלציטיים . עתיקיםקרבונטים, בקרבונטיםמזוסטרוקטורות
פרונטלית

8
סלעי משקע  

כימיים
הארוע. עמוקיםואוופוריטיםרדודים אוופוריטים, לא ימייםאוופוריטים, ימייםאוופוריטים, וגפריתברזל , הרכבים וזמן שהייה

.בלייה הפוכה. צור, המסיני
פרונטלית

דיאגנזה9
-רה, אותיגנזה, דיאגנטייםמבנים , כוללתליתיפיקציה, דיפרנציאליתקומפקציה, ופורוזיותקומפקציה', וטמפעומקים 

.  דולומיט, של אבני גירדיאגנזה, דיאגנטיתהסטוריה, ויטריניט, החלפה, קריסטליזציה
פרונטלית

10
סביבת השקעה  

יבשתית
, אלוביאליתמול פלוביאלית. גידוע וזרמים עתיקים, זיהוי זרימה? ימי או יבשתי, פציאס, על מדע ופירוש. מול סביבהפציאס

braided' point-bar 'וגלציאללקוסטרין.
פרונטלית

11
סביבות השקעה  

של חוף ומדף
פרונטלית. מחסומים ולגונות, מישורי הצפה,  סערות, גאות ושפל, חופים, משקעי ים רדוד ופתוח, זרימת מסה. דלתאות, חופים

12
סביבות השקעה  

פלגיות
פרונטליתCCD, קירטון. זרמי העלאה. ואזורי מצוקת חמצןארועי. הדאלי/הבתיאליהאזור , הפלגיהאזור ,  rise, מדרונות, מדפי יבשת

13
אגנים  

סדימנטריים

אגנים : יצירת אגנים. זרמים עתיקים. כמה אספקטים פרקטיים, שאלות על אגנים, על טקטוניקה וסדימנטציה, הגדרת אגן
, קרטונים-אינטרה: סיווג אגנים. גיאוסינקלינה, פלקסורות, הקשר בין ארוזיה וטקטוניקה. תרמיים, רגיונליים, מקומיים

.פולאפרטים, אגנים שיוריים, תעלות וקשתות, שוליים פסיביים, ריפטים, אולקוגנים
פרונטלית


