
a) Highly suitable (S1): barley, wheat and alfalfa. 

b) Moderately suitable (S2): maize, cabbage, onion, olives, 

mango, guava, grape and cowpea. 

c) Marginally suitable (S3): groundnuts, sesame and tomato. 

 

 

 

 الممخص العربي

االعتبارات البيدولوجية والمنرالوجية كدالئل عمى نشأه وتكوين وتصنيف 
أراضي منطقة الحزام الصحراوي بين الفيوم ووادي النيل باستخدام تقنية 

 االستشعار عن بعد

تقييم الخواص البيدولوجية والمنرالوجية بغرض دراسة  إلىالدراسة  تيدف

الفيوم ووادي النيل.  بينبالمنطقة  والتي تقعية بعض أراضي جميورية مصر العرب

شمااًل و خطى  29 ,43` 29 `66تقع منطقة الدراسة ما بين خطى عرض حيث 

 شرقًا. 40 ,61` 46 `16طول 

استخدمت في ىذه الدراسة تقنيات اإلستشعار عن بعد ونظم المعمومات وقد 

ة المتحصل عمييا من خرائط حيث تم استخدام الخرائط الكنتورية الرقمي الجغرافية

في الحصول عمى خرائط اإلرتفاعات الرقمية  10000006طبوغرافية ذات مقياس رسم 

وأيضا خرائط الميول وصور ثالثية األبعاد لمنطقة الدراسة, أيضا تم استخدام بيانات 

 القمر الصناعي األمريكي )الندسات( متعدد األطياف في تقسيم منطقة الدراسة 



(Supervisor classification)-  تم صير بيانات القمر الصناعي بنوعية قد و

 األحادي ومتعدد االطياف لمحصول عمى بيانات ممونة عالية الدقة والتي بواسطتيا

 كالتالي: في منطقة الدراسة وىى وحدات فيزيوجرافية 1 أمكن تحديد

 (.Old Terracesأراضي المصاطب القديمة ) .6

 (.Young Terracesأراضي المصاطب الحديثة ) .2

 (.Alluvial Fan Basinأراضي حوض المراوح الرسوبية ) .4

 Alluvial Plain “Locally" )مصاطب محمية"أراضي السيل الرسوبي  .3

Terraced”.) 

 (.Alluvial Plainأراضي السيل الرسوبي ) .1

 (.Rock Landأراضي صخرية ) .1

ل ىذه قطاع أراضي لتمثي 61تم إختيار عدد  ولتحقيق اليدف من الدراسة

ًً وتم  تم وصف القطاعات األرضية وصفأ مورفولوجيا –الوحدات الفيزيوجرافية  دقيقًا

وتشير منائج التحميالت  –تحمياًل كيميائيًا وفيزيائيا ومنرالوجيًا  التربة عيناتتحميل 

 المختمفة إلى ما يمي:

 أ( الخصائص الفيزيائية:
لرممي الى الطيني مع يتراوح ما بين افي الوحدات المختمفة قوام التربة  .6

 الغالبية الطينية التي تغطي غالبية أراضي الفيوم ووادي النيل.

 %.61030الى  0034من كربونات الكالسيوم يتراوح ما بين التربة محتوى  .2

 %.61052إلى  6060من الجبس  التربةمحتوى  .4



 0006يتراوح ما بين منخفض جدًا حيث من المادة العضوية  التربةمحتوى  .3

 %.605الى 

 ب( الخصائص الكيميائية:
حيث تراوحت التربة يتراوح ما بين المتعادل الى متوسط القموية  تفاعلرقم  .6

 .5037الى  7006ما بين التربة  pHقيم 

مموحة التربة تتراوح مابين عديمة المموحة الى عالية المموحة ويتراوح معامل  .2

 .مديسيسيمنز/ 611010 الى  0070التوصيل الكيربي ما بين 

األيونات الذائبة: تتميز االراضي بسيادة كاتيون الصوديوم يمية الكالسيوم أو  .4

لكن في بعض األراضي يسود كاتيون الكالسيوم  –الماغنسيوم ثم البوتاسيوم 

اما من حيث األنيونات الذائبة  –او الماغنسيوم يمية الصوديوم ثم البوتاسيوم 

أما أنيون  –البيكربونات  يون الكموريد أو الكبريتات ثمنعمومًا يسود أ

 .نادر الكربونات وجوده

 3017 تحت الدراسة ما بين السعو التبادلية الكاتيونية تتراوح في األراضي .3

وتميزت الكاتيونات المتبادلة بسيادة كاتيون  /كجم. سيمول 35091الى 

 البوتاسيومالكالسيوم أو الماغنسيوم يتبعة الصوديوم المتبادل بينما يتواجد 

 بادل بتركيزات قميمة.المت

 :لمحبيبات التوزيع الحجمي( ج
أن يتضح اإلحصائي  لحبيبات التربة والتحميل نتائج التحميل الحجميمن  

الماء أو الرياح أو كمييما معًا ىما العنصر الفاعل في عمميات النقل والترسيب 

 التربة. حبيباتل



 د( منرالوجيا مفصول الرمل:
ن الكوارتز عمى المعادن الخفيفو حيث يشكل يسود معد المعادن الخفيفة: .6

% من المعادن الخفيفة بينما يشكل الفمسبارات )األورثوكميز 9309 أكثر من

كميز يشكال و يجاألورثوكميز والبال –كميز والميكروكمين( نسبة قميمة و يجو البال

 تواجدالمكون الرئيسي لمفمسبارات أما الميكروكمين فيوجد بنسبة أقل. و 

الفمسبارات دليل عمى ان منطقة الدراسة ذات تكوين حديث من وجية النظر 

 البيدولوجية.

عامة تسود المعادن المعتمة أما المعادن الغير معتمة  المعادن الثقيمة: .2

والجارنيت والزيركون,  األمفيبوالت والبيروكسينات واإلبيدوتفيسودىا معادن 

ليت والبيوتيت بكميات شترو ين واألوفي نفس الوقت يتواجد الروتيل والتورمال

 قميمة.

الت التعرية دومع لمتجوية توزيع نسب المعادن المقاومة تجانس مادة األصل: .4

أو إختالف ظروف تدل أن تربة منطقة الدراسة تكونت من أصول متعدده 

 وتعتبر أراضي حديثة من وحية النظر البيدولوجية. الترسيب

 الطين: هـ( التحميالت المنرالوجية لمفصول
 معدن ايميي المعادن المتمددةالتحميل المنرالوجي لمطين يوضح سيادة  

معدن الفيرميكوليت بينما يتواجد معدن اإليمميت بصورة قميمو أما  –الكاؤولينيت 

 يتواجد بصورة نادرة.ف

منطقة الدراسة يعكس في اإلختالف في التكوين المنرالوجي لمفصول الطين و 

 المنطقة.تعدد مصادر الترسيب ب



 و( تقسيم األراضي:
نظام تقسيم األراضي األمريكي  وبإجراء عممية تقسيم األراضي حسب 

 و  Entisols و Aridisols مختمفة وىى: ثالثة رتبأمكن تحديد , 2004

Vertisols وتم تقسيم ىذه الرتب الى تحت رتب ومجموعات وتحت مجموعات

 وعائالت.

 ز( تقييم االراضي:
  ضي لمزراعة المروية:صالحية األرا -1

يمكن إعتبار الوحدات باستخدام نظم صالحية األراضي لإلستزراع  

الفيزيوجرافية بمنطقة الدراسة تتبع ثالثة أقسام: أراضي متوسطة الصالحية وأراضي 

 حدية الصالحية واراضي عديمة الصالحية.

 صالحية األراضي لزراعة المحاصيل: -2

ستخدام نظم التقييم لممحاصيل الزراعية نجد ان با صالحية األراضي الحالية: -

غالبية أراضي منطقة الدراسة تتبع اقسام متوسطة الصالحية وحدية الصالحية 

 لمعظم المحاصيل المختارة دون أى تحسين لصفات التربة.

عند إتباع وسائل تحسين ظروف وخصائص  صالحية األراضي المحتممة: -

وقد أظيرت النتائج قدرة  –ظمة إنتاج األراضي لمعالتربة مثل المموحة والقموية 

 الوحدات الفيزيوجرافية كالتالي:

  أراضي المصاطب القديمة: متوسطة الصالحية لمحاصيل الزيتون والجوافة

الشعير الصالحية لمحاصيل  ةوحدي –والموبيا  الحجازي والعنب والبرسيم

 والبصل. والفول السوداني وبرسيم التحريش والسمسم والقمح والكرنب



  وحدية  –أراضي المصاطب الحديثة: متوسطة الصالحية لمحاصيل الزيتون

الصالحية لمحاصيل الفول السوداني والسمسم والكرنب والجوافة والعنب 

 والبرسيم الحجازي والموبيا.

 عالية الصالحية لمحاصيل الشعير 0 أراضي حوض المراوح الرسوبية

رسيم التحريش والكرنب والبصل ومتوسطة الصالحية لمحاصيل ب –والقمح 

وحدية الصالحية الفول  –والزيتون والجوافة والبرسيم الحجازي والموبيا 

 والسمسم والجزر والمانجو والطماطم والعنب. السوداني

  أراضي السيول الرسوبية )مصاطب محمية(: متوسطة الصالحية لمحاصيل

حاصيل برسيم وحدية الصالحية لم –الشعير والقمح والبرسيم الحجازي 

التحريش والسمسم والقمح والكرنب والبصل والطماطم والجوافة والعنب 

 والموبيا.

  الشغير والقمح أراضي السيول الرسوبية: عالية الصالحية لمحاصيل

ومتوسطة الصالحية لمحاصيل برسيم التحريش  –والبرسيم الحجازي 

وحدية  –وبيا والكرنب والبصل والزيتون والمانجو والجوافة والعنب والم

 الصالحية لمحاصيل الفول السوداني والسمسم والطماطم.

 

 


