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האךקינךסשלהגיאךכימיתלהתפתחךתךהערךת

שש*א.

הישראליתהגיאךלךגיתהחברהנשיא

" 

(והאטמוספרה)האוקינוסשלהרכבוכיהיא,היוםמקובלתדעה

מבוססתזודעההיום,ועדהקמבריוםתחילתמאזניכרתבמידההשתנהלא

שלת"ושההזמווזדברב tבבזייי:נוגיאיםלוjוי Iכ,על Iןויל ~~ואקטיקהחעל

החיים.רציפותעיבדתועלבים,שוניםיסידית

כאלהביניהםזי,קביעיתהסדרתלשםהיצעישרניםמכנלזמים

השוקעת,החימרלכמרתליםהנכנםהחרמרכמרתביזמאזזעריכתהכיללים

תרמרדינמיים.משקלשיויייעלהמבוססיםראחרים

רריאל,תסבירהאפשררתעלמצביעההללירהמכניזמיםהעדרירתבדיקת

האיקיברסשלהכימיהרכברמזי,יתרההאיקיניס.מיבהרכבהבדליםלקירם

כזה.להייתיכילאיננררבםתרמודינמי,משקלשיורישלתוצאהאיננר

נראהלחרל,יכרליםהאיקינרסבהרכבששינוייםלמררת Jמאידך

ההרכב"ו!תחיםקביעותהסברתלשםמסרים.לתחרםמעברחרברלאשהם

 .) Weyl(לפי negative feedbackשלבמכניזםלהשתמשניתז

בהרכבכיורניים)רחד(מחזררייםשיניייםקייסשלזי,לתפיסה

רברת.עדייותישהגיארלרגי,בעברהאיקיניס

" 
התניעיתבעצמת~ינרייםעלהשאר,'ביזמברססרת,אלהעדרירת

גלובלישלטוזעלהוולקנית,הפע~לרתבעצמתשינרייסעלהארררגנטירת,

כימייסשינרייסעלמסילמןת,בתקיפרתמסוימרתסלעיםקבוצרתשל

פליאראקלימייס.שינרייסרעלמסרימות,קברציתסלעיםבתיךראיזרטרפיים

ובתרצארתהיצירהבתנאיכ~,תיחצידייזמיבאהדגמה,לשס

ובהצטברותאררבני,פחמזבקבירתהפרמ~יס,באבפרריטיםהכררכרת

הקרטיקינייס.הקרברבטיס

לגיארלרגיההמח'העברית,האיניברסיטה *

I 



פיאדבמרמהוקוארטרביאובןמגילשכברת

שאןלביתדרומית

רוזנטל**ואליהושולמן*בחמן

תקציר

משקעיםקיימיםשאןביתלעמקמזרחיתדרימרתפיאדבמרמה

שהישקעילשכביתדימיםאלהמשקעיםרבזלרת~אגמייםפלרביאטיליים,

התחתיןחלקיהירדן.ובקעתהמזרחיהגלילשלהניארגניבאגןצפונה,

למשקעיםקירלטיבי rמ 300כעיביואשרפיאדבמרמההחשיףהחתךשל

החתךשלהעלייןחלקימייקן.מגילהירדוסהרחצורתשליבשתיים

פליוקן.שגילהגשרתצררתעםכנראהזההובזלת,גירשכברתהכילל

הרקד,ביתרריה,באזירנתגליאשרהבזלותעמזהההבזלתזרם

המרכזיהירדןבעמקאשרבירהחרארהכסרי".ל'יבזלתושייךאבינדב

אשרהקינגלימרטיםהנחקר.נאזןרנמצאלאגשר,לתצירתמתחתמינח

סמרא-מלנופסיסתצירתעםקורלטיבייםבזק,ובנחלמליחבידינמצאי

תחתין.פלייסטיקןשגילן

ן

העברית.הארניברסיטהלגיארלוגיה,מח~ * "

הגיאךלרגי.המכיזלהידררגיארלוגיה,מת' **



מוסתבביבאיזורמריביפליוקןשלמחשוף

שחר* 0י
- i 

,.~ -,' 

[' 

,J ;/ 

תקציר

נחגלה rמ 4כ-בערביפריךאפררחררארי-קירטרניסלעשלמחשרף

לשרלייםצמרדכשהוא ) 18855/13230 .צ.נ(יריחרשבקרבחמיסהנביבאיזרר

חצררתשלחייארגביעלמינחהסלע oמר-סבאאנטיקלינחשלהמזרחיים

תנרחתביניהם~חרצץגיריקרנגלרמרטשל ) rסמ 10 ~כ(דקראיפקרב? rע
0 . 

5כ-ע'"רבתצררתשלהנטיהכררזבערדמזרחצפרזלכררז 15כ-השכברת 0 

בתרךמרפיעיםרצררניגיריגריטשלדקיםאפקיםמספרמזרח.דררםלכירז

לקרנגלרמרטמקירטרזמהיריםאפקייםמעבריםנראיםכזהקירטןני.החתך

רגיריצררניקרנגלרמרטמינחהקירטןניהחתךמעל erםמ 10עדבגרדל

 ."'מס 30לגודלהמגיעיםחלקיקיםהמכיל

נמצאשבסלעהמיקדופוסיליובמאסףהליטרלוגיבאפיידומהמחשוף

ע"יהמקריםבשניהרגדררהמארבניםקטן.למכתשהמזרחיתהכניסהבקרבת

השקעהסביבתעלרמעידים )?(פלירקןניאיגןגילכבנירייסז. rפריפ

 Fresh Water Mar1sה-אתמזכיריםהנ"להמחשרפיםשנירדרדה.ברקיתמרינית
בקידרחיםשנמצאחרמררכןהכנרתשלהמערבלבאגןנ.'שולמןד"רע"ישתיארו

עלעברדתובמסגרתלנגרצקיי.ע"יגםנמצארדימיםסלעים oהגרבזלארך

 oהמלחיםשקע

עיבדההים,פניבגובהבדייקנמצאיםהמחשרפיםשניכילצייןמענין

פליארגיארגרפיןת'·שינרת.ימסקניrוניתרחהמאפשרת

הפתךח.משרדהגיאךלוגי,המכרן *



בתקיפתהמלח 9י-הירדןשקעשלימיתהצפהעלהידעה

 )?(התיכיזז Pהפליסטי

לנגיצקי~ .'

קיימםעלמורהיהרדהבמדברהניקיזמערנתשלגיאימירפיליגיבתרח
 ..מפלסלםבמספרהנחלים,במרבית ) NICKPOINTS (נקעיםמספרשל

 • ) M. S.L .(םליחכהנרםסיייביקהאיפלסמהב ,גייבצמייהםביבםטיל ,בהאחד

הירדול;קעתשממערבבקערתמספרשלקרקעיתוכינמצאכןעלבניסף
זה.מפלסבסביביחמציייהפריעה)שאן,בית(יבניאלו

P אד'בסיסשליגסיr 20- • (בגיבהקרים,_יבי (M.S.L , השבשוללP ע
המלחיםשלהמערבל,םשיליילאירימקימרת.במספר-1958בבל Pיע 1ציי'

רטיבים Pימחרסייתהמירכביםסרימנטיםממבידמטההנפלהמפלסבגיבהנמצאי
ז- Pפליאיסגילית Pבומריניתסביבהשלפאיניסטיפאסףבעליחלוקיםי Pואיפ
מוגבלית,ברצועיתטים pכרלמצרייםאלהסרלמנטים • tאישי~(דייסוהודעהרצנט
במרברסספןבמקימיח ,) 1967אישית(שחר,הידעהבדררםקטוממכתשהחל

הרדעה(שחרובצפוןנבי-מיסהלידניס~תגנקירהיבן , Nה.ישואלייהירה
 oהןצנטייםהאכזבנחליימשקעיטלרסיםבקדומים,מכדסיםכשהםאישית),

לאיויהנקיזבמעדכיתהגיארפירפילרגיהשינר"שלמיקימןרציפית
זהמפלסלגיבהעראלהסרימנטיםתפיצתיהגבלתהנרכחי,האיקינרסיםמפלס

ימית.הצפהאותהשלכמיצדנראים

הטקטונייתהתנוערתשלסיימןלאחרחלהזיהצפהכיאיפיא,בראה
פלייסטיקז,כבראה,הואגילהדלפיכךהשקע,פביאתשעיצברדיית pהעי

גביהיםהיין Pהמיאר-פליאיבתקיפדתהאיקינרסיםשמפלסגם,מהתיכין.
הניכחי,הימיםמפלסמאשרייחר

זה.מיםמגוףהו~קעהבקעבאזירהאיפררטיםמהמשקעים pיחליתכן
שבתגלילמאספיםלהבבמחשופיםשנמצאוהמאספיםביןהפאוניסטיחהזהית

בתנתשינים,בעומקים r 9, 7מסיררןחברתקיריחי , 2גריעיגבקירךחי
רימית Pהצפיתמוצריהינםבקידיחיםשבתגלישהסריסנטיםכןיעאםלהסבר
ביגרפילשקעשהיגבלהשבירה ' Oעאםפליאר-פלייסטיקבי,מגילייתר

אלה"קיריחיםמצייים

הגיאולוגיהמכרן *



פשחהמעינותשלההיררוגיאולוגיה

אקשסין*י

• I 

מציקלרגליהמלח,יםשלהצפוניבחרףנרבעתפשחהמעיניתקבךצת

מקירםהמלח.יםבקעתשלהמערביההעתקבטרישהינוטררין-קנרמני

זהחלקיהרדה.הרישלהאנטיקלינרתבראשי 7פשחהעיניתמישלהעקרי

ממלחיניכרבארפןהמישפע 7מיגדרהידררכימיארפיבעלמימיהםעשל

מגילרהדרלרמיטהגירבשכברתנכלאיהזההאגםשלמימיר eהליסניהאגם

ביחסיבעיקרמבוטאתזיהשפעה Qהפלאיסטיקןבתקיפתקנרמן-טרררן

++ Mg++/Ca 305ל-עדמגיעשערכם o 

מיתרמעליתבמםפרגברההטמפרטררהבעליהינםמעינותמספר

ותןא.מי H2Sבהרפעתתמידמלררההטרמאליתהאנרמליההנביעית.

ביחסימתבטאזהדברהמלח.יםמיעםזההכימיארפיבעליהןהנביעית

 ++oMg++ ~ Na+ > Caהבאים:הירנים

-
הכרללותהחמרתהנביעיתארתןפשחהבקברצתכיההנחהמיעלית

תמלחרתמיעםיהודה,בהריהנאגריםמחזורמיתעריבתהןגפריתימימן

 eהבקעבמעמקישמקורםהמלחיםמלמטיפוס

הגיארלרגיהמכיןלהידרוגיארלרגיה,המח~ *



מעיבותמישלוהאיזוטופיהכימיההרכב

פשחה

מולכו**ומ.מזור*ע.

תקציר

הנביערת o/שמאלפישלשפיעההמלחיםחרףעלאשרפשחהלמעינרת 3

הכימיסבהרכבןנבדלותהשרנרת

ההידררגיארכימיתלחבררהשייכיםאלהבנביערתהשרפעיםמהמים 99 % . 1

מג/ל 3900-· 1700הינההכלררתכולת .) T-N (טבריה-נראיתשל

 Li, Sr, K,. Na, Mg, Ca, I, Br , 604שלררכרזיהם

טמפרטירהרלהם Rnבעשיריםהמיםרבהתאמה.במקבילמשתנים
0 o 

מישלתעררבתהינםטבריה-נראיתחבורתשמימרצע 030- 27

גברה Brשלהיחסיהרכרזעכשירייםסמחזרר·מיעםכלראיםארקינרס

 • 65לבין 23ביןנעים Cl/Brייחסיבמירחד

ההידרר-לחבררהשייכיםשמימיהםקטנותנביערתגםמצרירתבפשחה 02

חבררתמישלתעררבתהינםאלהמים .) Z-Y (זרהר-ישעשלגיארכימית

המלח.יםמיעםטבריה-נראית

זרלקלסיפיקציההיטבמתאימים 018 _ר· Dשלרכרזיהםעלהנחרנים
רכרזירחר.עתיקיםרמיםעכשייייםמחזררמיביןהבחנהימאפשרים

במירחד.נמרךהטריטירם

רחרביח.ייצסןלמדע,רמכיןאטימיתלאנרגיההרעדה *

אטרמית.לאנרגיההרעדה **



לסיורתדריך

פיקרד* Q ל.'פררפ~בהדרכת

 . 1מספרתחנה

'1 
 8 ) 1מס~תצלרם(ראה ) 541(גבעהיריחי-ירושליםכביש

יהרדה.אנטיקלינתשלהמזרחייםהשרלייםעלכללימבט

העמיקיםבראדירתמזרח.כלפיהזיתיםמהרמישאשתצררתנחיתתאתרראים

שלהמגעאתלראותאפשראיהתצפיתממקיםמנוחה,תצירתאתלראיתאפשר

מהרמזרחיתבואדדיתמןפיעיםאלןמחשרפיםאבלרמניחה,בע'נהתצררת

שביןבמגעלהבחיןאפשררמרחרקקלטבראדינחשפתבע'נהתצירתהציפים.

הקרטיןמחשרפיריבזהבאזרר(סנין).מנרחה,תצררת(טררין)נה rבעתצררת

במחשיפיםבנארד~מכיסדםמנרחה)תצןרתשליהןמישאשתצירתשל(הן

לתרכיזים.מתעביתצררשלדקרתשכברתמישאשבתצורת 1הכביששלאררך·

מישאש.תצירתשלהצירלתיךחרדרתחתרוריםתצדרתאתנראההכבישבהמשך

 2מספרתחנה

אדומיס.מעלה-יריחן-ירושליםכביש

ק"מ 21כחתרוריססבתצירתהמךפיעיםהשוניסהסלעסרגיכלעםמחשרף

ניתןביטרמנית.כילהמישאשתצירתאתנראההכביש,עלמחשרףמזרחה

ומעליהםמישאש,תצורתגגשלביטרמניובפןספטבצירבקרטרן,להבחין

רגרלרי.אימעטבסיסבעלתחתררריסתצירת

 3מספרתחנה

מיסה.נביאיזור

תצוריתמתגליתבגלעינהאשרמר-סבאאנטיקליבתאלנשקיףזהממקים

(תצררתסנרןמגילהתציררתכלשלהחתךאתנראההמבנהרבאגפיטיררןמגיל

בראיןמ~ע"יברשם *



חתרררים)·לתצורתלטרלייםמעברדםעםע'רבתצירתמישאש,תצירתמנוחה,

אשרביטומנילסלעע'רביתצורתמישאשבתצורתחריףמעברישנןזהבאזור

השחור.בצבעובנוףמאדבילט

 •זטוקסיל iפ- ?זקיפליליבמרותעיצהרותוצתהוזברבהתוןליללכטבמ

 oמוקאליקואדישלובאבפיםבתוןהמיפיעותהצעירותהטרסות 4עלהסתכלות

 .)-3ו 2מס~תצלומים(ראה 4מספרתחנה

קיבליה.ב"בל

- ?פליוקזמבילאואוליטיובירקונבלומרטיםסמרא'י,"תצורתשלמחשוף

דולומיטשכבתובבבוסנוזמבילהביטומניהקרטיזאתרואים oפליסטוקז

הקונבלומרטיםמופיעיםזהדולומיטומעלסנוזבםכנראההואבילהאשר

אחדיםבמקומוחהדולומיטשכבת oפליסטוקז-פליוקזמבילהאיאוליטיוהביר

 oחדאיבנוהאואוליטיוהבירהביטומניהקרטיזביזהבבולואזבהרסה

 ) cross bedding (צולבשכובמרפיעהאיאיליטיהביר iבתו

 5מספרתחנה

 oהמלחים-יריחוהישזהכביש

בעליסמראתצורחשלסלעיםמתבליםמהכבישצפינהמטר 200כבמרחק
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The D and 018 data fit wellwith this olassifioation and 

1dent1fy the recent and anc1ent fresh waters 1nvolved. The 

tr1t1um content 1s very'low. 
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HYDROLOGY, CHEMICAL AND ISOTOPICAL COMPOSITION OF THE 

FESHKHA SPRINGS, DEAD SEA BASIN 

K iנM$ MOLCHO .. and E. MAZORK 

ABSTRACT 

The Feshkha ~pring~, on th.e western shores of the Dead Sea, 

have a discharge of thousands m3/h and va~y~uch in sa1t 

concentrations. 

(a) Over 99 % of the discharged waters be10ng to the previous1y 

defined (in the Rift Va1ley) Tiberias-Noit (T-N) water association. 

Their C1 content variesfrom 1700 to 3900 mg/1 and the accompaning 

concentrations of S04' Br, 1, Ca, Mg, Na, Kt Sr and Li vary with it 

in good corre1ation. These waters are rich in Rn and their tem

peratures are from 270 to 300 C. It is suggested that these T-N 

waters are a mixture of trapped ocean waters, diluted by both 

ancient and recent fresh waters. The re1ative Br.content is 

remarkab1y high, the Cl!Br ratio being 23 to 650 

(b) Sma11 springs of waters be10nging to the previously 

defined (in the Dead Sea basin) Zohar-Yesha (z·-Y) water group, 

which is compositiona11y a mixture of T-N and Dead Sea waters8 

The Israe1 Atomic Energy Commission and the Weizmann א

Institute of Science. 

The Israe1 Atomic Energy Commission א~
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It is suggested that the thermal springs in which unusual 

concentrations ~f H2S. were encountered,are actually outlets 

of mixtures of meteoric waters with brines of the Dead Sea type, 

confined in the Rift ValleYQ 
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THE HYDROGEOLOGY OF THE FESHKHA SPRINGS 

Y" ECKSTEIN* 

The springs of Fesqkha are located along the northern shore 

of the Dead Sea~ close to an escarpment built of Turonian

Cenomanian calcareous formations~ This escarpment is the morpho-

logical expression of the fault bordering there the Dead Sea from 

the west. The recharge area of these springs is mainly on the 

anticlines of the Judean Mts., in the westQ These waters have 

characteristical hydrochemical features which are directly influenced 

by the (once) dissolved salts of the Lisan Lake~ waters of this lake 

penetrated, by means of an interface, into Cretaceous calcareous 

formations (build1ng the eastern slopes of Judean anticlines) and 

left behind their saltso Today cyclic ground waters flowing in, 

these formations are quickly acquiring the geochemical pattern 
++ ++ of the Dead Sea Q The waters are characterized by a Mg /Ca 

ratio of up to 3~5 0 

A different group of springs in the Feshkha complex 1s chara

cterized by higher water temperaturesQ These thermal anomalies 

occur usualy together with a high concentration ofH S. These 
2 

waters have chemical features identical to those of the waters of 
++ + ++ 

the Dead Sea, wi th the following ionic relations: Mg > Na >- Ca 0 

* Hydrogeological Division, Geolo Survo of Israel~ 



NOTICE ON MARINE TRANSGRESSION fN THE JORDAN - DEAD SEA RIFT VALLEY DURING THE 

MIDDLE PLEISTOCENE 

Y. Langozky * 

Geomorphological analysis of the drainage pattern in the Judea Desert ind1cates the ex1stence 
of some nickpoints 1n most Wad1es at various levels. One of the most pronounced levels was 
found at the recent Med1terranean Sea level. Moreover,the bottom of some valleys western 

'~)~ '7 I to the Jordan Valley were found to be the same level. (Yavniel, Beth-Shean, Fariah). __ r ('1 /' «/ /'\ר /~ 
,~ 

The existence of an eros1ve surface at the level of -20 MSL at the margins of the Rift 
Valley was mentioned by Quennell 1n 1958. In several places along the western margins of the 
Dead Sea, at the 0 level and lower, were found sediments composed of clays, chalks and gravel 
beds, with a faunist1c assemblege indicating marine brack1sh env1ronment of Pliecene - Recent 

These sediments are found as relicts in limited נ.age. (z. Reiss - personal communicat1on 
patches, from Makhtesh-Qatan 1n the south (Shahar et al. 1967). 1n several locations in the 

)·. Israeli ll Judean Desert, and 1n another location near Nebi-Musa (Shahar - personal comm " 

The continuation in the location of the abovementioned geomorpholog1cal change 1n the 
drainage pattern along the recent oceanic level and the limitat10n in the distribut10n of 
thesesediments up to the height of that level might be the product of the same marine 
transgress1on. 

It seems that th1s transgression has ocurred after the main tecton1c movements wh1ch 
were respons1ble for the recent morphology of the Rift Valley. The age of the transgress10n 
m1ght be therefore M1ddle Ple1stocene. 'Moreover, th~ oceanic levels during Mio-Pleistocene 
tim~s were h1gher than the recent ocean1c level. Some of the evapor1te sediments 1n the 
rift valley m1ght have been deposited from this water body. 

The faunistic ident1ty of the assembleges which were found 1n the outcrops resemble 
the assembleges which were found in welis Ein Gedi 2, Jordan Exploration Co., Nos. 7 & 9 
This m1ght be explained by the assumption that the sediments in the wells are the products 
of earlier Plio-Ple1sticene transgressions or were due to fault1ng wh1ch was restricted to 
the rift valley itself (where these wells are located). 

* Geological Survey of Israel. 



)( CE OF MARINE PLIOCENE (C ~ b.E OCCURE1 יך]\ Ol 

STRATA IN THE NEBI MUSSA REGION 

* SHACHAR י'Y 

t 

A 3 m thick 1ayer of grey cha1k was found in the vicinity of 

Nebi Mussa (18855/13230) near Jericho. This 'outcrop 1ies against 

the eastern f1anks of the Mar-Saba anticlineo The above mentioned 

bed over1ies the Ghareb cha1k and a bed of cong1omerates up to 2 m 

thick separates between themo The cong1omerate is composed of we11 

sorted pebb1es of 1imestone 7 chert and cha1ko Severa1 horizons 

of grit were encounteredo The bed of cha1k pa~ses horizonta11y and 

vertica11y into the congl.omerateo E1sewhere lt is truncated to ha1f 

of its thickness. The upper cong1omerate is composed of unsorted 

pebb1es of chert and 1imestoneo The cha1k bed dips 150 northwards 

whereas the Ghareb cha1k dips 50 SE. 

Another outcrop of simi1ar 1ithologica1 composition and fauna1 

assemb1age was found at the eastern entrance of Makhtesh Qat~n. 

Micropa1eonto1ogica1 determinations (Z. Reiss) indicated a Neogene 

(P1iocene 1) age and a sha1low marine - brackish environment of 

deposition. Both outcrops are reminiscent of the Bira Mar1 as 
• 

described bySchu1man. Simi1ar occurences were found by Langozki 

along the western margins of the Dead Sea Graben~ 

An outstanding feature is the fact that the two outcrops are 

10cated exact1y at MSL~ This 1eads to various pa1eogeographic conclusionS 
I 
I 
, 

* Minera1 Resources Div., Geo1o Survo of Israel 



NEOGENE AND QUATERNARY OF THE MARMA FEIYAD AREA 

SOUTH OF BET SHEAN 

E. ROSENTHAL** and N. SCHULMAN* 
" 

ABSTRACT 

Fluviatile-lacustrine sediments and basalts (Beida Fm) from 

, the southeastern corner of the Bet Shean Valley at t1arma Feiyad 

are correlated with formations deposited further north in the Neogene 

inland basin of eastern Galilee. The lower part of the 300 m thick 

Neogene section is correlated with the Miocene continental Herodes 

is correlated יFm. The upper part of the section including the basalt 

The Pliocene lagoonal ~ with the Pliocene freshwater Gesher Fm 

marine Bira Marl underlying in the Central Jordan Valley and in 

southeastern Galilee the Gesher Fm., is missing altogether. The 

coarse conglomerates of Wadi Malih are correlated with the Lower 

• Pleistocene Samra-Melanopsis stage of the Jordan-Dead Sea graben 

Department of Geology, The Hebrew University of Jerusalem. 

Hydrogeological Livision, Geological Survey of Israel, Jerusalemo I 
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the consistency within certain boundaries a "negative feedback 

mechanism". 

Th1s concept 1s strengthened by many 1ndications, which 

among others are based on: Changes in the orogenic intensity; 

changes 1n the volcanic activity; global occurrence of certain 

rock types at certain times; chemical and'isotopic changes within 

particular rock types, and paleoclimatological changes. 

This approach enables to explain certa1n phenomena which are 

otherwise poorly understood, or to utilize mechanisms which are 

rejected if the assumption of the constancy of the ocean's chemistry is 

adhered to. Th1s po1nt 1s 111ustrated by the d1scussion of the 

mode of formation and the outcome of the Permian evaporites, the 

bur1al of organ1c carbon and the accumulation of the Upper 

Cretaceous carbonates. 



OLUTION OF THE OCEl\.N vיON THE GEOCH1!J'1ICAL E. 

 Eo SASS:א

President of the Israel Geological Society 

"; 

It is postulated by many geologists that the chemical compo

sition of the ocean (and atmosphere) was practically constant since 

the beginning of the Cambrian. This postulate is based on the 

~ 

Uniformitarian doctrine, on geochemical considerations concerning 

the time the various elements resided in the ocean, and on the 

persistence of life on eartho 

In order to explain the assumed chemical consistency, var10us 

mec·hanisms were proposed. Some of the mechanisms utilize chemical 

mass balances, while others are based on thermodynamic equilibr1ao 

. 
A critical appraisal of the various evidences and mechan1sms 

resulted in the notion of probable and real changes in the chemical 

composition of the oceano Furthermore, it is shown that the compo

sition of the ocean is not, andcannot be, a result of a thermo

dynam1c equilibrium • ז.

An alternative concept is therefore proposed, according to 

which the chemical state of the ocean is regarded as one varying 

between certain limits~ Weyl called the mechanism which can explain 

;. 

H Geological Department, The Hebrew University, Jerusalem 
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