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 1 الممخص العربى

 الممخص العربي

ييدف ىذا البحث إلي دراسة الخواص المنرالوجية لبعض الوحدات األرضية 
 25  ،55' - 26 - '24مصر. وتقع منطقة الدراسة بين خطي طول  –لواحة سيوه 

كم جنوب  300شمااًل وتبعد حوالي  29  ،07' - 29 - '19شرقًا وخطي عرض 
مناطق مرتبة من الغرب إلي الشرق  8غرب محافظة مطروح ، وتتميز ىذه المنطقة إلي 

 كاالتي :
 أغورمي -4 سيوة -3  خميسة -2  المراقي -1
 تميرا -9 الزيتونة -7  أبو شروف -6 قريشت -5

قطاعًا أرضيًا لتمثل  19م إختيار والستغالل ىذه المنطقة االستغالل األمثل ت 
عينة تربة ( حيث تم وصف ىذه القطاعات وصفًا  54المناطق السابقة ) ضمنت 

موفورلوجيًا والتعرف عمي خصائصيا المورفولوجية والكيميائية والمنرالوجية ويمكن بإيجاز 
 أىم نتائج ىذه الدراسة كاألتي :

 بسية والمادة العضوية  لألراضي :أواًل : الخصائص المورفولوجية والجيرية والج
إلي مستوية  Almost Flatتتميز منطقة الدراسة بطبوغرافية مستوية تقريبًا 

Flat وتتميز القطاعات األرضية الممثمة لممناطق المدروسة بأنيا متوسطة العمق إلي .
 عميقة.

إلي قوام  Heavy clayيتراوح قوام منطقة الدراسة بين قوام طيني ثقيل  قوام التربة : -1
 .Sandرممي 

: أراضي منطقة الدراسة ذات أراضي خفيفة إلي شديدة الجيرية  جيرية التربة -2
Slightly to Strongly Calcareous   وكان محتواىا من كربونات ،

 % (17775إلي  0775الكالسيوم النشطة بين )
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واىا من الجبس تتميز األراضي المدروسة بإنخفاض محت محتوي الجبس في التربة : -3
 % (.2794إلي   0705ويتراوح الجبس من ) 

المادة العضوية باألراضي المدروسة منخفضة في محتواىا  المادة العضوية بالتربة : -4
 %(.2763من المادة العضوية بسبب المناخ شديد الحرارة وتتراوح من )آثار إلي 

 ثانيًا : الخصائص الكيميائية لألراضي المدروسة :
 أي من متعادل إلي قموية. 8717إلي  7707يتراوح ما بين التربة : pH رقم -1
تتراوح من عديمة إلي عالية جدًا في المموحة ورقم التوصيل الكيربي مموحة التربة : -2

ECe  ديسمنز/م وغالبية  160780إلي  1752لممستخمص التشبعي يتراوح من
موحة. مع مالحظة أن األراضي تتميز بأنيا متوسطة المموحة إلي عالية الم

 المموحة تزيد في الطبقات العميقة لمقطاعات المدروسة عن الطبقات السطحية.
تتميز الكاتيونات الذائبة في األراضي  الكايتونات واألنيونات الذائبة بالتربة : -3

المدروسة عمومًا بسيادة كاتيون الصوديوم يميو الكالسيوم ثم الماغنسيوم ثم 
ن حيث األنيونات الذائبة فيي تتميز بسيادة الكموريد يميو البوتاسيوم. أما م

الكبريتات ثم البيكربونات وفي كل القطاعات المدروسة لم يكن ىناك كربونات 
 ذائبة.

يتراوح  Sodium adsorption ratio:  (SAR)تناسب إدمصاص الصوديوم  -4
إلي  1705تناسب إدمصاص الصوديوم في مستخمص عجينة التربة المشبعة من 

10571. 
يتراوح   Potacium adsorption ratio : (PAR)تناسب إدمصاص البوتاسيوم  -5

إلي  0716تناسب إدمصاص البوتاسيوم في مستخمص عجينة التربة المشبعة من 
7761. 

 Cation Exchangeable Capacity :  (CEC)السعة التبادلية الكاتيونية  -6
سنتيمول شحنو/كجم )  40725إلي  17750تتراوح في األراضي المدروسة من 
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 جم تربة( 100أي مميمكافيء/ 
تتميز األراضي  Exchangeable Cations الكايتونات المبتادلة بالتربة : -7

 المدروسو بسيادة الكالسيوم المتبادل يميو الماغنسيوم ثم الصوديوم ثم البوتاسيوم.
 ESP Actual Exchangeable sodium):الحقيقي)نسبة الصوديوم المتبادل -8

Percent   إلي  0714ترواحت نسبة الصوديوم المتبادل الحقيقة بالتربة من
 أي تراوحت األراضي ما بين عديمة الصودية إلي صودية شديدة. 21799

تبعًا لمعادلة ريتشارد  (ESP Calculated)نسبة الصوديوم المبتادل المحسوبة  -9
 .60755إلي  1729من  1954

 Exchangeable Potassium percent:  (EPP)اسيوم المتبادل نسبة البوت -10
 .10721. إلي 063تراوحت نسبة البوتاسيوم المتبادل بالتربة من 

 ثالثًا : الخصائص المنرالوجية لألراضي المدروسة :
 ( mm 0.063 – 0.125)التحميل المعدني لمرمل  -1
   Light mineralsالمعادن الخفيفة  -أ

% من 9370ة كان فييا الكوارتز ىو السائد وتزيد نسبتو عن المعادل الخفيف
مجموع المعادن الخفيفة في األراضي تحت الدراسية وسيادة الكوارتز ترجع إلي أنو مقاوم 

% ( من المعادل 770إلي  370لعمميات التجوية وتشكل الفمد سبارات نسبة ضئيمة ) 
 والميكروكمين.الخفيفية وتشمل معادن األورثوكميز والبالجيوكميز 

  Heavy mineralsالمعادن الثقيمة  -ب

ىي السائدة  (non-opaque)المعادن الثقيمة كانت فييا المعادن الغير معتمة 
%(   45796بمتوسط يبمغ ) (Opaques)%( يمييا المعتمدة  54704بمتوسط يبمغ )

بسيادة معدن بالنسبة لممحتوي الكمي لممعادن الثقيمة ، والمعادن الغير معتمة تتميز 
%( ، اال مفيبوالت 13710%( البيروكسيتات بمتوسط )35755الزيركون بمتوسط  )

%( ، 5725% ( ، التورمالين بمتوسط )9786%( ، الرويتل بمتوسط )12721بمتوسط ) 
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%( ، الجارنيت بمتوسط 3757( ، االندالوسيت بمتوسط )4716الشيتروليت بمتوسط )
%( ، األبيدوت 278%( ، السميمينانيت بمتوسط )3.35%( ، البيوتيت بمتوسط )3750)

%( ، األباتيت قميل في بعض األراضي 2702%( ، الكانيت بمتوسط )2767بمتوسط )
وغير موجود في معظميا ، ومن توزيع المعادن الثقيمة مع العمق يتضح عدم تجانس 

 التربة وىذا يعكس إختالف مواد األصل أو إختالف ظروف الترسيب.
 مم ( : بواسطة حيود األشعة السينية : 00002يل المعدني لمطين ) > التحم -2

تتميز األراضي المدروسة بسيادة مجموعة الكانديت )الكاؤولينيت( يمييا مجموعة 
السمكتيت )مونتموريممونيت( ثم معدن األتابولجيت ثم معدن األليت والمعادن االستكمالية 

 ز ثم الدولوميت ثم البالجيورسكيت ثم الكالسيت.تتميز بسيادة الفمدسبارات يمييا الكوارت
 مم( : بواسطة حيود االشعة السينية: 00002 -  0002التحميل المعدني لمسمت ) -3

تتميز األراضي المدروسة بسيادة المعادن المتداخمة )كموريت/ فيرميكيوبميت(، 
الكانديت )كموريت/سمكيت( يمييا مجموعة السمكتيت )مونتموريممونيت(  ثم مجموعة 

)الكاؤولينيت( ثم معدن األليت ثم معدن الميتاىالوستيت ، وتتميز المعادن اإلستكمالية 
 بسيادة معدن الكوارتز يميو الكالسيت ثم االمغيبوالت ثم الفمدسبارات البوتاسية ثم األولوفين.

 مم( بواسطة حيود األشعة السينية :0002 – 002التحميل المعدني لمرمل الناعم ) -4
تميز األراضي المدروسة بسيادة المعادن االستكمالية  وىي الكوارتز يميو ت

الكالسيت ثم الدولوميت ثم األولوفين ، ثم الجبس ثم الييماتيت ثم الجيوثيت ثم الفمدسبارت 
 البوتاسية.
 

 تجانس مادة األصل : -5
لتقييم مدي تجانس مادة األصل داخل القطاع األرضي بإستخدام التحميل 

ني فبدراسة توزيع المعادن المقاومة لمتجويو ونسب التجوية في القطاعات المدروسة المعد
وجد أن جميع ىذه الطقاعات غير متجانسة وربما يعكس ذلك تعدد مواد األصل المكونة 
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 ليا أو بإختالف  ظروف الترسيب.
 Index - Figure  معامل التجوية -6

وكانت أعمي قيمة في األراضي  2729إلي  0720تترواح قيم معامل التجوية من 
 الرممية أما األقل قيمة كانت في األراضي الطينية.

 رابعا : مساحة السطوح الكمية والمواد األمورفية بالتربة
 – 32717تراوحت ما بين  : Total Surface areaمساحة السطوح الكمية  -1

 /جرام تربة.2م 41739
 Amorphous inorganic materialsالمواد األمورفية غير العضوية  -2

محتوي التربة من المواد األمورفية بين منخفضة إلي عالية وتتميز سيادة أكاسيد 
% (  ثم أكاسيد 26721  - 072% ( ثم أكاسيد السميكون ) 4277 – 5709الحديد )

% ( ، وقد لوحظ زيادة 2730 – 078% ( ثم أكاسيد المنجنيز ) 474 – 0715األلومينا ) 
رتباطو بالقوام الناعم ، ويرجع األنخفاض النسبي لممواد األمورفية  نسبة الحديد األمورفي وا 

في منطقة الدراسة إلي األراضي الغير منزرعة وسيادة ظروف شديدة الحرارة وسيادة 
الطبيعة الرممية لمواد األصل أما األرتفاع في قيم المواد األمورفية يظير في األراضي 

 ة المختمفة نتيجة لمعمميات الزراعية لمدة طويمة.المنزعة حيث عمميات التجوي
3- SiO2 / Al2O3   في معظم أراضي الواحة المدرسة: 3الجزيئية تزيد قيمتها عن 

في  19،  18أما قطاعات  2:  2،  1:  2يرجح سيادة المعادن ذات التركيب 
 . 1:  1يرجح سيادة معادن  3منطقة تميرا تقل النسبة عن 

 مساحة السطوح لمفصوالت التربة:  (CEC)لتبادلية الكايتونية خامسًا : السعة ا
 مم( 00002حجم الطين ) أقل من  -1
سنتيمول شحنو/كجم  8370إلي  1975: تترواح من السعة التبادلية الكاتيونية لمطين   -أ

سنتيمول شحنو/كجم طين  48719جرام طين( بمتوسط 100طين )أي مميمكافيء/
 طين(.جم 100)أي مميمكافيء / 
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/جم طين يمتوسط 2م 922إلي  838: تراوحت ما بين  مساحة السطح الطين -ب
 /جم طين.2م886

 مم(.00002 – 0002حجم السمت )  -2
سننتيمول شنحنة/ كجنم  5170إلي  1470: تتراوح من الساعة التبادلية الكاتيونية لمسمت -أ

 سننننننتيمول شنننننحنة/كجم 2970جنننننم سنننننمت( بمتوسنننننط  100سنننننمت )أي مميمكنننننافيء/
 جم سمت(.100)أي مميمكافيء/ 2سمت

/جم 2م826/جم سمت بمتوسط 2م861إلي  777: ترواحت ما بين  مساحة السطح -ب
 سمت.

 مم(002 – 002حجم الرمل الناعم )  -3
سنتيمول  871إلي  374: تترواح من  السعة التبادلية الكاتيونية لمرمل الناعم -أ

 506مل ناعم( بمتوسط جم ر  100ناعم ) أي مميمكافيء/شحنة/كجم رمل 
 سنتيمول شحنو/كجم رمل ناعم.

/جم رمل ناعم بمتوسط 2م 68إلي  58: تراوحت ما بين  مساحة السطح -ب
 /جم رمل ناعم.2م60796

 سادسًا : محتويات التربة من بعض العناصر الكبري وبعض المغذيات الصغري
البوتاسيوم  –فور الفوس –تم تقدير المحتوي الكمي والميسر لعناصر : النيتروجين 

 النحاس( –الزنك  –المنجنيز  –الحديد  –
 العناصر الكبري :  -1
مجم/كجم والنيتروجين  3360إلي  140: يترواح النيتروجين الكمي من النيتروجين -أ

 مجم/كجم. 84إلي  21الميسر يتراوح من 
فور مجم/كجم أما الفوس 64978إلي  570: تراوحت الكمية الكمية من  الفوسفور -ب

 مجم/كجم. 1876إلي  075الميسر تراوح ما بين 
مجم/كجم وتراوحت  4325إلي  9970: تراوحت الكمية الكمية ما بين  البوتاسيوم -جـ
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 مجم/كجم 1880إلي  3670الكمية الميسرة من البوتاسيوم 
 العناصر الصغري -2
لميسر تراوح مجم/كجم والحديد ا 23550إلي  1024: تراوح الحديد الكمي من  الحديد -أ

مجم/كجم )محتويات الحديد الميسر تعتبر عمومًا  27777إلي  172ما بين 
 كافية لمعظم المحاصيل(.

مجم/كجم أما المنجنيز  83670إلي  4771: ترواحت الكمية الكمية ما بين المنجنيز -ب
مجم/كجم وىذه الحدود كافية لمعظم  30575غمي  670الميسر ترواح ما بين 

 المحاصيل.
مجم/كجم وتراوحت الكمية  178780إلي  7745: ترواحت الكمية الكمية ما بين الزنك -جـ

مجم/كجم وىذه النسبة تعتبر كافية  5744غمي  0735الميسرة من الزنك ما بين 
 لمعظم المحاصيل.

 0798: ترواحت  الكمية الكمية من النحاس في األراضي المدروسة ما بين  النحاس -د
ما الكمية الميسرة من النحاس والمستخمص بواسطة مجم/كجم أ 13759غمي 

DTPA  مجم/كجم وىذه المستويات تترواح ما  4755إلي  0717تتراوح ما بين
 بين غير كافية إلي كافية لمعظم المحاصيل.
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 سابعًا : توزيع المحتوي الكمي من العناصر الصغري مع العمق :
في األراضي المدروسة ما  (W)جح" : يترواح المتوسط الوزني "المتوسط المر الحديد -1

مجم/كجم وقد إرتبطت الكميات العالية من الحديد  22734إلي  1695بين 
بالقوام الناعم في حين إرتبطت الكميات المنخفضة من الحديد بالقوام الخشن. 

أن األرض المدروسة عالية التناسق. ويشير النطاق  ( T )ويشير االتجاة 
المدروسة تعتبر غير متجانسة ما عدا القطاع رقم أن األراضي  ( R )النوعي 

 ( بمنطقة تميرا ، ذو مادة أصل متجانسة. 19) 
 4199إلي  6070بمنطقة الدراسة ما بين  ( W ): يتراوح المتوسط النوعي  المنجنيز-2

مجم/كجم وقد إرتبطت القيم العالية من المنجنيز بالقوام الناعم في حين إرتبطت 
أن قطاعات  ( T )المنجنيز بالقوام الخشن. ويشير االتجاه  القيم المنخفضة من

أكثر تناسقًا عن باقي قطاعات األراضي  19،  16،  11،  10،  7،  1
 19،  15،  14،  11،  7أن قطاعات  ( R )المدروسة. ويشير النطاق 

 متجانسة أما باقي األراضي المدروسة غير متجانسة.
مجم/كجم وقد  8771إلي  1170ما بين  ( W ) : يتراوح المتوسط الوزني الزنك-3

إرتبطت الكميات العالية من الزنك بالقوام الناعم في حين إرتبطت الكميات 
 5،  2أن قطاعات  ( T )المنخفضة من الزنك بالقوام الخشن  ويشير االتجاه 

أن  ( R ) ويشير النطاق النوعي  أكثر تناسقًا  19،  17،  12،  10،  9، 
متجانسة في مادة األصل اما باقي قطاعات  19،  12،  10 ، 5قطاعات 

 األراضي المدروسة غير متجانسة في مادة األصل.
مجم/كجم وقد  8784إلي  2745ما بين  ( W ): يتراوح المتوسط الوزني  النحاس-4

أرتبطت الكميات العالية من النحاس بالقوام الناعم في حين إرتبطت الكميات 
 7،  3أن قطاعات  ( T ) بالقوام الخشن. ويشير االتجاه المنخفضة من الزنك 

أكثر تناسقًا عن باقي قطاعات األراضي  19،  16،  12،  11،  10،  8، 
متجانسة  19،  8،  3( أن قطاعات  ( R المدروسة. ويشير النطاق النوعي 
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في مادة األصل أما باقي القطاعات لألراضي المدروسة غير متجانسة في 
 ل.مادة األص

 ثامنًا : توزيع المحتوي الميسر من العناصر الصغري مع العمق :
إلي  174في األراضي المدروسة ما بين  ( W ): يترواح المتوسط الوزني  الحديد-1

مجم/كجم وقد إرتبطت الكميات العالية من الحديد الميسر بالقوام الناعم  13570
بالقوام الخشن.   في حين أرتبطت الكميات المنخفضة من الحديد الميسر

من منطقة المراقي أكثر تناسقًا عن باقي  10أن قطاع  ( T )ويشير االتجاه 
،  3أن قطاعات  ( R )قطاعات األراضي المدروسة. ويشير النطاق النوعي 

متجانسة في مادة األصل أما باقي قطاعات األراضي المدروسة غير  17
 متجانسة في مادة األصل.

إلي  773في األراضي المدروسة ما بين  ( W )المتوسط الوزني : تتراوح المنجنيز -2
مجم/كجم وقد إرتبطت القيم العاليو من المنجنيز الميسر بالقوام الناعم  19377

في حين إرتبطت الكميات المنخفضة من المنجنيز الميسر بالقوام الخشن. 
اقي أكثر تناسقًا عن ب 10،  9،  7،  1أن قطاعات  ( T )ويشير االتجاه 

،  1أن قطاعات  ( R )قطاعات األراضي المدروسة. ويشير النطاق النوعي 
متجانسة في مادة األصل أما قطاعات األراضي األخري غير  10،  9

 متجانسة في مادة األصل.
إلي  0755في األراضي المدروسة ما يبن  ( W ): تتراوح المتوسط الوزني الزنك -3

لعالية من الزنك الميسر بالقوام الناعم في مجم/كجم وقد إرتبطت القيم ا 4733
حين إرتبطت الكميات المنخفضة من الزنك الميسر بالقوام الخشن. ويشير 

أكثر تناسقًا عن  18،  16،  14،  11،  4،  3أن قطاعات  ( T )االتجاه 
أن قطاعات  ( R )باقي قطاعات األراضي المدروسة. ويشير النطاق النوعي 

مادة األصل أما باقي قطاعات األراضي المدروسة غير متجانسة في  16،  3
 متجانسة في مادة األصل.
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إلي  0717في األارضي المدروسة ما بين  ( W ): يتراوح المتوسط الوزني  النحاس-4
مجم/كجم وقد إرتبطت القيم العالية من النحاس بالقوام الناعم في حين  4752

 ( T )الخشن. ويشير االتجاه  إرتبطت المنخفضة من النحاس الميسر بالقوام
أكثر تناسقًا عن باقي  16،  15،  12،  10،  9،  6،  4أن قطاعات 

،  9أن قطاعات  ( R ) قطاعات األراضي المدروسة. ويسير النطاق النوعي 
متجانسة في مادة األصل أما باقي قطاعات األراضي األخرى غير   10

 متجانسة في مادة األصل.
 راضي:تاسعا:ً تقييم األ 

القطاعات المدروسة وجد ان القطاعات تقع  لتقييمCapability index باستخدام ال 
 ما بين الدرجة الثانية والسادسة كما يمى:

 5&  4ويمثميا قطاعات    اراضى الدرجة الثانية: -1
       16&  15&  14&  13&   7&2&  1ويمثميا قطاعات  اراضى الدرجة الثالثة: -2
  11& 10& 9& 8& 6  ويمثميا قطاعات جةالرابعة:اراضى الدر  -3
  17&12&3   ويمثميا قطاعات اراضى الدرجةالخامسة: -4
 19&18   ويمثميا قطاعات اراضى الدرجةالسادسة: -5

   simple, multiple and stepwise العالقات االحصائية:
 simple, multiple andقد تم عمل العالقات االحصائية البسطية والمتعددة  

stepwise   النحاس  -النزنك –المنجنيز  –الحديد  -البوتاسيوم –بين عناصر الفوسفور
 كربوتات الكالسيوم الكمية والنشطة. –السمت  -الكمية والميسرة وبين الطين –

  simple correlationاوال: العالقات البسيطة: 

 وقد اظيرت نتائج التحميل االحصائى ما يمى: 
معنوى جدا وموجب بين الفوسفور الميسر والمنجنيز الميسر والنحاس  وجود ارتباط -1

 الميسر الطين وىناك ارتباط معنو ى وموجب بين البوتاسيوم الميسر والطين.
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وجود ارتباط معنوى جدا موجب بين البوتاسيوم الميسر والسمت وىناك ارتباط معنوى  -2
 وموجب بين المنجنيز الميسر والسمت.

ط معنوى جدا وموجب بين النحاس الميسر المنجنيز الميسر مع كربونات وجود ارتبا -3
الكالسيوم الكمية وىناك ارتباط معنوى وموجب بين الفوسفور الميسر وكربونات الكالسيوم 

 الكمية.
وجود ارتباط معنوى جدا وموجب بين المنجنيز الميسر وكربونات الكالسيوم النشطة  -4

 ن النك الميسر وكربونات الكالسيوم النشطة.وىناك ارتباط معنوى وموجب بي
  Multiple ثانيا: العالقات المتعددة:

وجود معنوية بين معظم العناصر الميسرة وكربونات الكالسيوم وخاصة  - 
 كربونات الكالسيوم النشطة.

   Stepwiseثالثا: العالقات 
ما افضل ان معادن االليت والكاؤورلينيت ى  stepwiseاظيرت عالقات الن  - 

 عاممين مؤثرين عمى معظم العناصر.
والعناصر الغذائية الكمية اظيرت نفس اتجاه العناصر الغذائية الميسرة مع معظم  

 العالقات االحصائية. 


