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Humification Humifikation בובקר
Heath

Heide

ערבאיהדע

Potato-blight DOrrfleckenkrankheit ןיופדש
Arid

arid

ןוחע
הזיחאת

Reaction

Reaktion

'ר

הבוגת

Ferrous iron Eisenoxydul •תילזרב תצמחת
Iron oxide Eisenoxyd תינלזדב תצמחת

Proportion of Oehalt (דועיע(הלוכת
Concretion Konkretion דיכלת

Conglomerate Konglomerat טיקלת
Purple clover Rotklee •םדא ןתלת
*םייתינטק האר 'םיילימרת

Expansion Quellung החיפת
Formation Formation (bot., geol.) *הרוצת

Suspension Suspension (chem.) ףיחרת

to suspend suspendieren (chem.) ףחרת
Buffer, Regulator Puffer (chem.) סירת
תזכדת. זוכר האר

Subsoil Untergrund *תיתעמ'חיןועת

מ ריידה ונל איצמה וז המישרל. ורעהה תא ךלמינבא

לואגל ןיגע םהב שי דשא םיחנומה הלאל קר תונווכמ יתורעה

קסוע יננה. םיחנומה ןמ הברהב, ןאכ םעיצמ יננה דשא, שה

(רדשהיב.", 'ץדא תריקחל תירבעה הרבחה תועידי-'לארשי

קה לש "רענל" תירפסבו. קה.) לעבו-הפ, בינואב יתואצרהב

יבותכב יתא-ו םייפרגואג םייגולואנ םיחנומ לש בר דפסמ ם
םמוסרפו םדודסל.
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24ه 'םיחנומ תמישר'؛ תורעה
ןב רידה לש ותמישרב םיהגומה רדסכ יתודעה תא ןאב ריעמ יננה

עקרקה תעידי -גרבנפיר .א ריד לש ורפסב

 — Cleavage — Zerkluftungרתב 1.

מ  cleavage؛ינמ-יגה יבגל ילגנאה חנומה תמאתה-יא ןאב שי

 Zerkluftuהז דגנכ Spaltung ,וא  ^Spaltbarkeitתינמרגב

עה ןווכתה המל אוזא דודב אל  fissure.וא  ^crevasseתילגנאב
םהינש ؛ינמרגל אלו ילגנאה חנומל אל םיאתמ ונניא 'רתב -חנומה הז
תאז ןיבהל שיש יפכ ,היתואצותמ תחאל אלו המצע הלועפל רקיעב םיניובתמ
.עצומה ירבעה חנומה ןמ
:אופא עיצמ יננה

 — Crevasse, fissure — Zerkluftung.רותב
' — Zerkluftung der Gebirgeתובכשה ,םידהה רותב -ןב-לע דיגנ

der Schichten — fissuring of mountains, of stratas.

' — fissuredתורתובמ תובכש -וא 'םירתובמ םירה" :ןכ-ומכ
.mountains stratas — zerkluftete Gebirge, Schichten

םידהה יקלח-םידהה ירתב ؛'דותביה תאצות איה— ד؟א
.תדתובמה הכבשה יקלח  -הבכשה ירתב ر םירתובמה

؛ )הלועפ רותב( לוצפ
 Cleavage-Spaltbarkeit, Spaltungإ )הנוכת רותבו תולצפתה
תולצפתה ן )והשמ וא והשימ לש הלועפ רותב( םינבאה לוצפ ؛לשמל
).תיעבטה ןתנוכת רותב( םינבאה

 — Clod — Knollenלולבד 2.
ילולבד -הלמה םגו ,ינמרגל הפי םיאתמ ונניא ילגנאה חנומה ןאכ םג
חרסכ סחיתמ דשא והשמ לע .דרומ ילולבד -؛ןאכל אלו ןאכל אל הבוט הנניא
תא ומוקמב עיצמ יננה .שורדה גשומה תא רתוס הזו ,ידקעה ףוגה יבגל ףדוע
).ידבו 'רוצ-יסובלוב', -רינ-יסובלוב', -עקרקייסובלוב"( 'סובלוב -הלמה

 — Separation, Abscheidungהז؛؛1רפ!ד 8.
יתעדל שי ןאכ  Secretion.רותב שמתשהל םיליגר 'השרפה  -חנומב

• יה؟רפס -םגרתל
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 — Weatherinתוחחיחתה 4.

מב םויה םה ינמרגהו ילגנאה םיחנומה

קיודמה םנבומ יפל תירבעל םמגדתל ךרצ

 ،/םג םימגרתמ('תוחחודתה ،חנומה ומצע

תונורסח ללגב ןהו ונכת ללגב ןה ןאכל
חיומ* ראתה-מש
םגרתל עיצמ יננה

— — Weatheringהילכ

.שקובמה גשומל טלחהב םיאתמ הזו

קזמ הלב' (،דכו "הלב ןבא", ،הלב עלס"

 — Dune — Duneתילוח 5.
המכמ ונל עודי יכ ףאו םיבר שומשב דבכ שדקתנ יכ ףא ,הזה חנומה

,היפדגואגכ םיעדמל .יעדמ שומשל חנ ונניא ,םימודק םייתורפס תורוקמ
הלממ רזגנה ראת םשב שמתשהל ךדצ שי היגולודפ ,היפדגורטפ ,היגולואג
ריג-ןבא ،ארקנ תאזלו לוח הליכמה דיג-ןבא םג שי םלוא ,לוחיקא שי ؛ילוח،

םו שי הבר תוחונ-יאל םרגי "תילוח" חנומב שומש הז הרקמב .ידכו "תילוח
גלש-תובדעב ןוגכ( גלש-תונויד םג שי לוח-תונויד דבלמש הדבועב בשחתהל
?"תוילוח ،םשב ארקנ הלאל םג םאה —)הידיביס לש

שודחב ופילחהל הביס לכ האוד ינניאו ימואליןיב אוה  Duneחנומה

'،הנויד ،חנומב אבהל שמתשהל עיצמ יננה .חנ אלו קיודמ אל ידבע

").תיתנויד הרוצת ،לשמל( "יתנויד ،ראתימש ',תונויד' ،ד

ירמח 'Loamy, lehrnig — 6
טיט Clay, Ton — 7.
דיסרח Marl, Mergel — 8.
אוה 'דמח ،חנומה .ידמח*،ב  Loam — Lehmםגרתמ ךרועה
אוה ץופנ דוהיב .רתויב יללכ ןפואב דימתו םיגשומ המכו המכל סחיב ימיגיומיוה

םג ןאכמ ;)תינחור וא תיזיפ( הרובע דמח דמולכ  Material, matiere,ןבומב
יעדמה שומשה תוירשפא תא רתוס הז לכ .ירכו 'תונדמח ،הזמו 'ינדמח ،ראתה
.תאז הלמב
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יחבו הקיזיפב הז חנומב שמתשהל שי םא הלאשב םמהל ילבמ

יעדמה תצובק התוא לש םיחנומה תמישרמ ואיצוהל שיש איה

.ןאכ לפממ יננה
שומשל םיאתהל לוכי םג דשא ,ונתורפסב ליגדה ןבומה יפל

 - Loam, Leטיט הלמה תא םגדתל

סרחב םגרתל עיצמ יננה  Clay, argile, Tonםיגשומה תא

ב המסרפתנ דשא םיינבת םיחנומ תמישר ךותמ חקול יננה הז
" (1926).םירנ'גניאה

דג'גניאה תועידי"ב עצוה אוה םג דשא( 'דיסרח" שודחה

ימד תבסמ חלצומל יל הארנ ונניא Marl, marne, Mergel
'.דיס דה" ףורצלו דיסדח"

בואשהו סרפ .י דמ ייע עצומה ,הפיה חנומה לע ץילממ יננה

מ תיברעב בטיה העודי הלמה ".ד ו ח" הלמה אוהו 1םימודק

ירוח" יכ ",רוח"ב רושק "רוח" ؛תחונו הטושפ התרוצו הרודב

שה תאירקב עודי ישק לע ריעהל םנמא רשפא .הז םיעלס

לכ איה תאז הרצ םלוא ),ידכו ירי1ח" וארקל רשפא( דוקנ ילב

תיעדמה תורפסה יבגל דוחיב ןורתפ

דיכלת — Concretion, Konkretion

נכת יפל ידמל קיודמ ונניא םלוא ,ותרוצ יפל חלצומ הז חנומ

סמ דמח זוכר ייע ורצונ רשא םיפוגל סחיתמ Concretion

םינכומ םיקלח דוכלל ןינע ,רז דגנכ ןאכ ןיא ،דחא דמח הזיא

לקשמה ותוא יפל יונבה ',זיכרת" חנומ עיצמ יננה םדקמ

חנומ תמישר• ךרוע ייע עצומה חנומה לש תוינושלה תולוגסה

עלסה לש םימיוסמ תומוקמב זכרתמ ,ריגיעלסב דשא ,ןרוצה"

"(Konkretionare strיזיכרת הנבמ •לעב ,םיניומיל ירודכ"

לת Conglomerate, Konglomerat 10

יזעולה םיחנומה .ונכת ללגב ןאכל םיאתמ וננ-א עצומה חנומה

לח תבורעתמ יונבה עלס והז טרמולגנוק :גשומה ןכת תא קוידב

לע הרומ וניאו םיוסמ המ-רבדל םחיתמ יטקל"
/ה /ד םיטפוש ،םוגרת

ךלמימא,מר"ד 246

תתל אוה חדכה םא ,הלאש ןאכ תלאשנ

ואל-ןיבה ותרוצב וריאשהל בטומ ילוא

תרוצ םלוא ),תירלופופ יד יכ ףא( תימוי

ו םיברב "םיטרמולגנוק' דיגנ ؛םייקודקד

ב םיינכת וא םייעדמ םיחנומש הדקמ לבבש

לבמ םריאשהל שי ,ירבעה קודקדה יללכל

יננה ,ןודנה הרקמב בצמה אוה ךבש
"טרמיולגניוק"

