
 الولخص العربى

 
 ومنرالوجية لبعض األراضى المستصمحة فى مصر  ةوكيميائييعية دراسات طب

الدراسة إلىى تقىيم الاىوال البيدولوجيىة لىبعض األراضىى المستصىمحة فىى مصىر وذلى   هتيدف ىذ

قطىىاع ضرضىىى تمعىى  بعىىض  26بتتبىىا التريىىرات الممكنىىة فىىى ىىىذه األراضىىى حيىىد تىىم ااتيىىار عىىدد 

ألراضىىىىىى المستصىىىىىمحة فىىىىىى مزرعىىىىىة ال ىىىىىبا  األراضىىىىى المستصىىىىىمحة فىىىىىى مواقىىىىىا ماتم ىىىىىة لتمعىىىى  ا

 والصالحية والنوبارية وسي  الطينة 

وقىىد تىىم دراسىىة القطاعىىات الماتىىارف ووصىى ت وصىى اق مورفولوجيىىا دقيقىىا وجمعىىت منيىىا عينىىات التربىىة 

حسىىىى  افات فىىىىات الموجىىىىودف وقىىىىد ضجريىىىىت عمىىىىى ىىىىىذه العينىىىىات الدراسىىىىات الطبيعيىىىىة والكيميائيىىىىة 

  التالىنتائج الدراسة عمى النحو والمنرالوجية ويمكن إيجاز 

 الخواص الطبيعية والكيميائية  -3

 الشباب  أراضى -3

تميزت ضراضىى ال ىبا  بىالقوام الطمىى الطينىى إلىى الطمىى الرممىى الطينىى فىى الطبقىات السىطحية 

بينمىىا الطبقىىات التحتيىىة فقىىىد تتىىراو  قواميىىا مىىا بىىىين الطمىىى الرممىىى إلىىى الرمىىى  كمىىا تراوحىىت نسىىىبة 

% مىىا وجىىود نسىىبة منا ضىىة جىىدا مىىن الجىىبس حيىىد  2.95إلىىى  1.0ت الكالسىىيوم مىىا بىىين كربونىىا

% وكىذل  انا ىىاض نسىىبة المىادف العضىىوية حيىد لىىم تتعىىد  0.41إلىىى  0.1تراوحىت النسىىبة مىابين 

0.85      % 

  7.9 - 7.1التربىىة مىىابين   pHت اعىى  التربىىة مىىن متعىىاد  إلىىى ا ي ىىة القمويىىة حيىىد تراوحىىت قىىيم

ي  الكيربى لمستامل عجينة التربة الم بعة ضوضح ان ىذه األراضى تراوحت مابين درجة التوص

ديسىميز( وقىد تميىزت  2.2 - 0.43( تراوحت مابين ECeعديمة المموحة إلى مموحة ا ي ة جدا )

الكاتيونىىات الذائبىىة بسىىيادف كىىاتيون الصىىوديوم يميىىو الكالسىىيوم  فالما نسىىيوم و ضايىىرا البوتاسىىيوم ضمىىا 



ت الذائبىىة فقىىد تميىىزت بسىىيادف ضنيىىون الكموريىىد يميىىو الكبريتىىات فالبيكربونىىات تراوحىىت السىىعة افنيونىىا

comlkg 26.91 - 3.07التبادليىة الكاتيونيىة مىىا بىين 
كمىا تميىىزت الكاتيونىات المتبادلىة بسىىيادف  1-

 كاتيون الكالسيوم يميو الما نسيوم فالصوديوم والبوتاسيوم 

 - 1.3والكعافىىة الظاىريىىة  مىىا بىىين  3جىىرام /سىىم 2.74 - 2.63ن الكعافىىة الحقيقيىىة تراوحىىت مىىا بىىي

 سم / ساعة  12.4 - 6.7بينما التوصي  الييدروليكي تراو  ما بين  3جرام / سم 1.75

تراوحت كمية المحتو  الرطوبى لمتربة عند ك  من السعة الحقمية ونقطة الزبو  والماء الميسر مىا 

% عمى الترتي  ضما المسامية الكميىة  15.75 - ...2،  8.96 - 3.96،   20.9 - 7.11بين 

 % 59.5إلى   34.7فقد تراوحت مابين

% ضمىا المسىىام بطيئىة الصىىرف مىا بىىين  35.4 - 2.46وقىد تراوحىت المسىىام السىريعة الصىىرف مىن 

%  22.99 - 3.5% والمسام الااصة بمس  الكمية العظمى من المىاء مىا بىين  22.71 - 4.1

 % 12.2 - 5.1لدقيقة فقد تراوحت ما بين ضما المسام ال عرية ا

 أراضى الصالحية  3-1

يتراو  قوام التربة فى ىذه األراضى ما بين الطمى الطينى او الطمى الرممى الطينىى فىى الطبقىات 

السىىطحية بينمىىا طمىىى رممىىى فىىى الطبقىىات التحتيىىة . وعمومىىا ىىىذه األراضىىى ذات محتىىو  مىىنا ض 

% الكميىىىة الكميىىة مىىىن 1.7 - 1.0بونىىات الكالسىىيوم مىىىا بىىين مىىن الكربونىىات فقىىىد تراوحىىت نسىىىبة كر 

 % عمى الترتي  .0.86 -%  0.22الجبس والمادف العضوية منا ضة جدا حيد لم يتعد  

 7.9 - 7.2التربة ما بين    pHت اع  التربة من متعاد  إلى متوسطة القموية حيد تراوحت قيم 

مىا بىين   ECeا ي ة جدا حيد تراوحت قيم ا  كما ان ىذه  األراضى عديمة المموحة إلى مموحة 

ديسىىىميز وقىىىد تميىىىزت الكاتيونىىىات الذائبىىىة بسىىىيادف كىىىاتيون الصىىىوديوم يميىىىو الكالسىىىيوم  3.7 - 0.45

فالما نسىىىىيوم واايىىىىرا البوتاسىىىىيوم امىىىىا افنيونىىىىات الذائبىىىىة فقىىىىد تميىىىىزت بسىىىىيادف ضنيىىىىون الكموريىىىىد يميىىىىو 



 29.55 - 3.71تبادليىىىىىىة الكاتيونيىىىىىىة مىىىىىىا بىىىىىىين الكبريتىىىىىىات عىىىىىىم البيكربونىىىىىىات . تراوحىىىىىىت السىىىىىىعة ال

cmolckg
 معتمدا عمى قوام التربة ونسبة الطين ما سيادف كاتيون الكالسيوم المتباد  .  1-

عمىىى  3جىىم سىىم1.73 - 1.53،   2.77 - 2.63قىىيم الكعافىىة الحقيقيىىة والظاىريىىة تراوحىىت مىىا بىىين 

 سم / ساعة  15.2 - 6.8ن الترتي  . اما التوصي  الييدروليكي ليذه األراضى ما بي

 9.98 - 4.0% ،  20.0-9.2ترواحت قيم السعة الحقميىة ونقطىة الزبىو  والمىاء الميسىر مىا بىين 

إلىىىى  30.8% عمىىىى الترتيىىى  ضمىىىا المسىىىامية الكميىىىة فقىىىد تراوحىىىت مىىىابين  15.19 - %2.62  ،  

54.7  . % 

ة بمسىى  الكميىىة العظمىىى تراوحىىت قىىيم المسىىام السىىريعة الصىىرف والبطيئىىة الصىىرف والمسىىام الااصىى

،  24.99 - 5.99% ،  18.21 - 0.78% ، 12.03 - 1.0من الماء والمسام ال عرية ما بين 

 % عمى الترتي  . 15.5 -6.5

 أراضى النوبارية   3-1

ر يتميز قوام ىذه األراضى بالطمى الطينى او الطمى الرممى الطينى فى الطبقات السىطحية ويتريى

إلىىى الطمىىى الرممىىى او الرمىى  الطمىىى فىىى الطبقىىات التحتيىىة العميقىىة وكىىذل  تتميىىز ىىىذه األراضىىى 

% امىا محتىو  التربىة  20.5إلىى  10.0بارت اع نسبة كربونىات الكالسىيوم و التىى تراوحىت مىا بىين 

% عمىى الترتيى   0.85،   0.22من الجبس والمادف العضوية فقد كان مىنا ض جىدا ولىم يتعىد  

( مىىن متعىىاد  إلىىى متوسىىط القمويىىة وكىىذل  التربىىة عديمىىة المموحىىة حيىىد تميىىزت pHالتربىىة)ت اعىى  

+الكاتيونىىىات الذائبىىىة بالترتيىىى  التىىى لى ل
++كىىىا>

++مىىىا>
ولكىىىن فىىىى بعىىىض الحىىىافت يسىىىب   +بىىىو> 

الكالسىىيوم ايىىون الصىىوديوم ضمىىا افيونىىات الذائبىىة فقىىد تميىىزت بسىىيادف انيىىون الكموريىىد يميىىو الكبريتىىات 

 ات . فالبيكربون

cmolckg 15.7 - 3.9تراوحت قيم السعة التبادلية الكاتيونية ما بين 
وقىد ضاىذت الكاتيونىات   1-



++المتبادلة الترتي  الت لى كا
++ما >+ل >

 +بو>

جىىم /  1.67 - 1.5 3جىىم /سىىم- 2.79 - 2.64قىىيم الكعافىىة الحقيقيىىة والظاىريىىة تراوحىىت مىىا بىىين 

سم/سىاعة  15.3إلىى  6.9كي فقىد تراوحىت قيمىة مىا بىين عمى الترتي  اما التوصي  الييدرولي 3سم

- 6.45والمحتىىو  الرطىىوبى عنىىد السىىعة الحقميىىة ونقطىىة الزبىىو  والمىىاء الميسىىر فقىىد تىىراو  مىىا بىىين 

% عمى الترتي  والمسىامية الكميىة مىا بىين  15.76 - %1.35 ،  14.76 - %1.72 ،   17.5

ام البطيئة والمسام الااصىة بمسى  الكميىة % قيم المسام الصرف السريعة والمس 46.2إلى  27.9

 11.5إلىىى  0.09% ،   19.8إلىىى  4.0العظمىىى مىىن المىىاء والمسىىام ال ىىعرية قىىد تراوحىىت مىىا بىىين 

 0% عمى الترتي  23.7إلى  3.01% ، 21.6إلى  %2.2 ، 

 أراضى سهل الطينة    3-4

محتواىىا مىن كربونىات  تميزات ضراضى سي  الطينة بالقوام الطينى بطو  القطاع افرضىى كمىا ان

% محتىىو  التربىىة مىىن 8.1إلىىى  1.9مىىا بىىين  CaCo3الكالسىىيوم مىىنا ض جىىدا فقىىد تراوحىىت نسىىبة

% ت اعىى  التربىىة مىىن قمىىو  ا يىىف إلىىى قمىىو  متوسىىط حيىىد 12.2إلىىى  1.16الجىىبس تىىراو  مىىابين 

يزت كما ان ىذه األراضى ذات مموحة مرت عة وقد تم  8.3 - 7.7التربة تراوحت ما بين pH قيم 

البوتاسىىىيوم امىىىا  وضايىىىراالكاتيونىىىات الذائبىىىة بسىىىيادف كىىىاتيون الصىىىوديوم يميىىىو الكالسىىىيوم فالما نسىىىيوم 

 الكموريد يميو الكبريتات فالبيكربونات  ضنيونافنيونات الذائبة فقد تميزت بسيادف 

يىة مىا بىين تميزت ىذه األراضى بالسعة التبادليىة العاليىة حيىد تراوحىت قىيم السىعة التبادليىة الكاتيون

cmolkg 57.42إلى  6.51
 ما سيادف كاتيون الما نسيوم فالكالسيوم عم الصوديوم فالبوتاسيوم 1-

 1.4إلىىى  1.14،   3جىىم/ سىىم 2.89إلىىى 2.57الكعافىىة الحقيقيىىة والظاىريىىة تراوحىىت قيميىىا مىىا بىىين.

 سم/سىىىىاعة والمحتىىىىو  6.5إلىىىىى  0.05عمىىىىى الترتيىىىى  والتوصىىىىي  الييىىىىدروليكي مىىىىا بىىىىين  3جم/سىىىىم

،   36.4 - 7.78الرطوبى عند ك  من السعة الحقمية ونقطة الزبو  والمىاء الميسىر تىراو  مىا بىين 



% عمى الترتي  اما المسىامية الكميىة فقىد تراوحىت نسىبتيا مىا 20.75 - 2.77،  21.74 - 5.01

% وقىىىيم نسىىىبة مسىىىام الصىىىرف السىىىريعة والمسىىىام البطيئىىىة والمسىىىام الااصىىىة 70.4إلىىىى  60.9بىىىين 

 11.4 - 4.8،  41.5 - 12.7كمية العظمى من الماء والمىاء ال ىعر  تراوحىت مىا بىين بمس  ال

 % عمى الترتي   26.5 - 8.5،  38.3 - 4.7، 

ضمكىىىىن اسىىىىتادام نظىىىىامين لمتقيىىىىيم المورفولىىىىوجي لتطىىىىور القطىىىىاع افرضىىىىى والتىىىىى تعتمىىىىد عمىىىىى  -2

ت بعىىض التعىىدي ت ( وقىىد ضجريىىRPD( والتطورالنسىىبى لمقطاعىىات)RHDالوضىو  النسىىبى لقفىىا )

التىىى تعتبىىر مىىن  PH ىتقنىىين كمىىى لمكربونىات والجىىبس والمموحىىة والى ب داىا عمىى ىىىذين النظىىامين 

العوامىى  اليامىىة والمميىىزف ليىىذه األراضىىى وقىىد ضظيىىرت النتىىائج عىىدم تجىىانس واضىىح  فىىى قطاعىىات 

  وا  RHDالتربىىة نتيجىىة لتعاقىى  الطبقىىات ضعنىىاء ظىىروف الترسىىي  كمىىا ىىىو واضىىح مىىن قىىيم ا  

RPD 
التوزيا الحجم لمحبيبات ي ير إلى ان ىذه األراضى قد نقمت وترسىبت تحىت الظىروف المائيىة  -3

 او الظروف المائية واليوائية معا 

 التحميل المنرالوجى  -4

 التحمي  المنرالوجى لمرم      -4-1

 خفيفة المعادن ال -أ 

%  97.97 - 91.91ت نسىبة مىا بىينرتز والتى تراوحىاتميزت المعادن الا ي ة بسيادف معدن الكو  

ما وجود نسبة بسيطة من ال مسبارات والتى تميزت بسيادف معىادن افورعىوكميز  والب جيىوكميز مىا 

 وجود نسبة قميمة من الميكروكمين      

 المعادن الثقيمة  -ب

 ( opaquesتميزت المعادن العقيمة بسيادف المعادن المعتمة )



% امىىىا المعىىىادن الريىىىر المعتمىىىة فقىىىد تميىىىزت بسىىىيادف 63.6 - 47.4وقىىىد تراوحىىىت نسىىىبتيا مىىىا بىىىين 

معىادن البيزوبىو  )بيروكسىين + ام يبىو  ( وافبيىدوت امىا معىادن الىزر كىون والترومىالين والروتيى  

معادن الجارنيت واف تروليت والكياينيىت والسىممينيت فقىد تواجىدت  0فقد وجدت بكميات متوسطة 

 بكميات قميمة 

انس وتطىور القطاعىات األرضىية تحىت الدراسىة يتضىح ان جميىا ىىذه القطاعىات وبدراسة مد  تج

 يىىر متجانسىىة ويرجىىا ىىىذا إلىىى تعىىدد مىىواد األصىى  المكونىىة ليىىا ضو إلىىى ااىىت ف ظىىروف الترسىىي  

 0كما  ان ىذه األراضى ف زالت حديعة من الوجية البيدولوجية 

 التركيب المنرالوجى لمطين -4-1

عينة طينية باستادام األ عة السينية سيادف معادن السمكتيت  14ى لعدد ضوضح التحمي  المنرالوج

بكىى  ضراضىىى منىىاط  الدراسىىة يميىىو الكااولنيىىت ضو الباليجورسىىكيت فىىى ضراضىىى النوباريىىة مىىا وجىىود 

كميات قميمة من معادن افليت و الكموريت وال يرميكوليت اما المعادن السميكاتية الريىر طينيىة فقىد 

عىادن الكىوارتز وال مسىبارات بنسى  ماتم ىة وبالنسىبة لمن ىن وتكىوين معظىم المعىادن تميزت بسىيادف م

المتعىارف عمييىا ف نيىىا موروعىة  البىىا مىن مىىادف األصى  عىىدا الباليجورسىكيت والىىذ  يرجىا ان يكىىون 

متوارعا من مادف األص  ضو ناتج من العمميىات البيدولوجيىة تحىت ظىرف المحتىو  المرت ىا مىن كى  

 .كالسيوم واألم   الذائبة من كربونات ال

  

 تقسيم األراضى  -5

مىىن الم حظىىات الحقميىىة والاىىوال الطبيعيىىة والكيميائيىىة ليىىذه األراضىىى ضمكىىن تقسىىيميا باسىىتادام 

 - Entisols(  وقد تبين ان ىذه األراضى تقا تحت ع عة رت  رئيسية وىىUSDA2001نظام)

Aridisols - Vertisols   ومجىىاميا وعىىائ ت تبعىىا لمصىى ات وقىىد امكىىن وضىىعيا تحىىت رتىى  



 الموضحة لك  رتبة . 

 تقييم األراضى  -6

تىىىىىىىم إجىىىىىىىراء عمميىىىىىىىة تقيىىىىىىىيم األراضىىىىىىىى وتحديىىىىىىىد درجىىىىىىىات الصىىىىىىى حية ليىىىىىىىذه األراضىىىىىىىى باسىىىىىىىتادام 

  (II)وقىىد تبىىين ان ىىىذه األراضىىى تقىىا مىىا بىىين الدرجىىة العانيىىة      capability  indexنظىىام

  -(  . وكما يمى:Vوالدرجة الاامسة )

  19،  10، 8،  7( : ويمعميا قطاعات IIضراضى الدرجة العانية) -1

،  ( 18 -13 ) ،12،   11،   9( ، 6-1(  ويمعميىىىىا قطاعىىىىات)IIIضراضىىىىى الدرجىىىىة العالعىىىىة ) -2

20 ،21 ،24 ،26 ) 

 ( 25،  23، 22:   ويمعميا قطاعات) V)ضراضى الدرجة الاامسة ) -3

لزراعىىىة المحاصىىىي  الماتم ىىىة طبقىىىا لعىىىدد مىىىن المحىىىددات  وقىىىد ضجريىىىت عمميىىىة تقيىىىيم ليىىىذه األراضىىىى
 ( sys1993اليامة والتى ليا تنعير عمى مد  م ءمتيا لزراعة ىذه المحاصي  )نظام األرضية

 
 


