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דר' ניר גלילי הינו החוקר המוביל והכותב הראשון במאמר פורץ דרך בנושא ההיסטוריה הגיאולוגית
ארוכת הטווח של איזוטופים של חמצן במי ים כפי שמשתקפת בתחמוצות ברזל ממוצא ימי .זהו סיכום
של עבודה רחבת היקף שהתמקדה באחת הבעיות המתמשכות בגיאוכימיה איזוטופית בנושא
ההתפתחות המשותפת של האקלים וההידרוספרה של כדור הארץ .ניר בחן וכייל את התפתחות
ההרכב האיזוטופי של תחמוצות ברזל לאורך ההיסטוריה הגיאולוגית כתלות בהרכב האיזוטופי של
מי ים ,ויישם את ממצאיו כדי לפתור בעיה זו.
המחקר התבסס על עבודה פטרוגרפית וגיאוכימית שבחנה את התכונות המשתנות של משקעי ברזל
ממוצא ימי במטרה לפענח את ההיסטוריה של  δ18Oבמי ים וענה על הוויכוח המתמשך באשר
לחלוקת  δ18Oבין תחמוצות הברזל למי האוקיאנוס לאורך ההיסטוריה כתלות בטמפרטורה.
זהו מחקר נדיר בהיקפו ,באיכות גבוהה ביותר ,אשר ישפיע על הדיון בתולדות האקלים וההידרוספרה
של כדור הארץ והקשר ביניהם ,ויפתח דרכי מחקר חדשות בפני הקהילה שחוקרת את ההיסטוריה
של האוקיאנוסים ,האטמוספירה ,האקלים והחיים על פני כדור הארץ.
לאור הישגו יוצא הדופן זה מצאו חברי וועדת השיפוט
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