
 The studied soil profiles related to the capability 

classification of grades (II) and (III) only are evaluated to 

determine its suitability for growing 16 crops (6 field crops, 6 

vegetables crops and 4 fruits trees). Results reveal that the 

studied soil profiles include all the suitable classes (S1, S2, S3 and 

N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسات طبيعية وكيميائية ومنرالوجية عمى بعض اآلراضى الجيرية 

 فى مصر
يم الصةاتت البيييية  لالميايتةية  لالالراللجية  لةيي  يةاجريت هذه الدراسة  لق  

جتت صةححيقهت لاةد  در  ديدهت لقحياالراضى الجيري  فى اصر يغر  ق سياهت لق يا



ى اللليتريةة  فةةى الصةةحراب الغرييةة  احةاقهةةت لحسةةقغحز الزراقةةى لأةةد قةةم قتقيةةتر الب قةة

أبةت  قرضةى لاةلذجى ااة ح  45للادئ سللر فى الصحراب الشرأي  حيث قم قتقيتر  

الرفلللجيةةةت دأي ةةةت  لقجر ي يهةةةت لهةةةتقيل الالب قةةةيل لأةةةد لصةةةات هةةةذه ال بتقةةةتت لصةةةات  

  -البيييي  لالميايتةي  لالالراللجيه ليامل ق تيص اللقتةج فياتي ى : زيتلالقح

 1- الصفات الطبيعية والكميائية:

 -أراضى النوبارية: - أ

يةه بيلية  اةي زيةتدة فةى يي  الى را ية  بايهذه اآلراضى اقيتيل  ال لام ات ييل را ي  با

القريةةة  ذات احقةةةل  قةةةتلى اةةةل مريللةةةتت المتلسةةةيلم  –لسةةةي  البةةةيل اةةةي قاةةة  ال بةةةت  

اةةةتدة % ماةةةت ال احقلاهةةةت اةةةل ال75.38الةةةى  45.26الم يةةة  حيةةةث قرالحةةةت اةةةت يةةةيل 

2اليضلي  التا  جدا  لغتليت يقلتأص اي اليا    

القرية  اةل اقلسةب  الةى ارقاية  ال  لية  حيةث قرالحةت أةيم  درج  حالض  pH القرية   

لالقريةة  ذات احقةةل  اةةلتا  اةةل اآلاةةحح حيةةث قرالحةةت أةةيم  7:.:الةةى  ;.9اةةتييل 

ECeاز يتلقرقيةب  اقر لأد قايزت المتيقللتت الذاقية  / يلزديسا 7.5لالى 87ات ييل  

قاةةت االليللةةتت الذاقيةة  ف ةةد قايةةزت يسةةيتدة اليةةلل الميريقةةتت  +يةةل<++<اةة +<ص++مةةتالقتل 

 6.4لأةةد قرالحةةت أةةيم السةةي  القيتدليةة  المتقيلليةة  اةةت يةةيل  2قل الم لريةةد  ةةم الييمريللةةتت 

2م قري  ج322ا  يامتفىب / 47.7الى   



 أراضى وادى سنور - ب

حيةةث قةةرالح أةةلام القريةة  اةةت يةةيل  قايةةزت قراضةةى لاد  سةةللر يةةتل لام التشةةل 

يةة  را يةة  فةةى البي ةةتت السةةبجي  لرا يةة  فةةى البي ةةتت القحيةة  ماةةت قل احقلاهةةت اةةل يبا

% ماةةةت ققهةةةت ققةةةلز  قلزيةةةي غيةةةر 54.28 – 5.25مريللةةةتت المتلسةةةيلم قةةةرالح اةةةت يةةةيل 

د  يةاحقل  القري  ال الاتدة اليضلي  التا  جدا للةم يق 2القظم اي قا  ال بت  

3.34 %2  

القري  ال اقيتدز الى اقلسب  ال  لي  حيث قرالحت أيم  رج  حالض د pH القري  ات

لأةةةةد قرالحةةةةت أةةةةيم درجةةةةتت القلصةةةةيز )حيةةةةث الهةةةةت قراضةةةةى ا حيةةةة    5.:-8.88يةةةةيل

/  يلزديسةةيا ;.363الةةى  2.63المهريةةى لاسةةقت ص قجيلةة  القريةة  الاشةةيي  اةةت يةةيل 

ى شةديدة الا لحة  جةدا  لقايةزت اقر اشيرا  الى قل هذه االراضى اةل قدياة  الا لحة  الة

المتيقللةةتت الذاقيةة  يسةةيتدة مةةتيقلل الاتغلسةةيلم قل الصةةلديلم ي يةةه المتلسةةيلم فتليلقتسةةيلم 

 –قاةةت اآلليلللةةتت الذاقيةة  ف ةةد قايةةزت يسةةيتدة اليةةلل الميريقةةتت فتلم لريةةد  ةةم الييمريللةةتت 

 – 5.26 قرالحةةةةت اةةةةت يةةةةيل حيةةةةث لقيقيةةةةر السةةةةي  القيتدليةةةة  المتيقللةةةة  التاضةةةةه جةةةةدا  

2جم قري  322ا  يامتفىب /  -8.87  

 توزيع الحجمى لكربونات الكالسيوم ال -2



قلزيةةي الحجاةةى لمريللةةتت المتلسةةيلم الةةى قل قراضةةى اللليتريةة  القشةةير لقةةتةج  

قايزت يتلاحقل  الارقاي ال المريللتت حيث قل هذه اآلراضى قمللةت اةل اةلاد اصةز 

جالقةة  الراةةز يتسةةق لتب االراضةةى الاا  ةة  جيريةة  لأةةد قايةةزت المريللةةتت يسةةيتدقهت فةةى ا

حيةةث ققرمةةز المريللةةتت فةةى  33، 3لالبي ةةتت السةةبحي  لالياي ةة  ل بةةتقى 34ل  بةةت  

2الاجتايي اللتقا  ) الس ت + البيل     

لفةةةى اراضةةةى لاد  سةةةللر ف ةةةد قايةةةزت يةةةتلاحقل  الاةةةلتا  اةةةل مريللةةةتت المتلسةةةيلم 

2لراز   ا )زب التشل ال حييتت القري  جلسيتدقهت فى ال  

 

 

 

 التوزيع الحجمى لمحبيات  -3

         قشةةةةةةةير لقةةةةةةةتةج القلزيةةةةةةةي الحجاةةةةةةةى ل حييةةةةةةةتت لأةةةةةةةيم الاقغيةةةةةةةرات اآلحصةةةةةةةتةي   

(Skewed ,Sorting) يايةةز  تلقرسةةي ل  ةةتالةةى قل قراضةةى الب ةة  اللليتريةة  أةةد 

2الايتة قل الايتة لالريتح ايت  

 .دراسات العناصر الدقيقة  -4



الجليةةةز، زلةةة  ، لتصةةةر الدأي ةةة    حديةةةد ، أةةةدر الاحقةةةل  الم ةةةى لالايسةةةر ل ي 

داتةةةةةز  ىلحةةةةةتس   فةةةةةى بي ةةةةةتت ال بتقةةةةةتت الاتق اةةةةة  ل قيةةةةةر  ق ةةةةةى قلزييهةةةةةت الرقسةةةةة

ارقيةةتب  يلليةة يم ايةةت  ةةم قجريةةت الدراسةة  اآلحصةةتةي  لق اةةال بتقةةتت الاا  ةة  لفياةةت ييله

يةة  هةةل اليتاةةز الاةة  ر فةةى هةةذه الاقغيةةرات يامللةةتت القريةة  الاتق اةة  للجةةد ال أةةلام القر 

احقلاهةةت اةةل هةةذه اليلتصةةر ي يةةه احقلاهةةت اةةل مريللةةتت المتلسةةيلم لقيضةةت قةةم حسةةتب 

اآلحصةةةتةي  التتصةةة  يمةةةح اةةةلالا ةةةتييس  Oertel and Giles(1963) لهةةةى  

اآلقجةةةتة لاللبةةةت  اللةةةلقى ل قيةةةر  ق ةةةى قةةةب ير اةةةتدة قصةةةز القريةةة   –الاقلسةةةب الةةةلزلى 

ذه اليلتصةر لقشةير اللقةتةج الةى قل قر  القليترية  لقا يتت القمليل ق ى اسقليتت هة

ذات احقل  قتلى ال اليلتصر الدأي   الم ي  لالايسره يتلا ترقةه يبراضةى لاد  سةللر 

2 
 

 التحميل المعدنى لمرمل  -5

  أ – المعادن الخفيفة 

الايةةةتدل التاياةةة  قستسةةةت  اةةةل المةةةلراقز يلسةةةي  اتق اةةة  قرالحةةةت اةةةت    ققمةةةلل            

اةل الا سةيترات لالقةى اشةقا ت ق ةى اي لجلد مايتت أ ي   جةدا   %8.9;الى  5;ييل 

2ايتدل االلر لم يز لاليحجيلم يز لالايمرلم يل   



 ب - المعادن الثقيمة 

قايزت الايتدل ال  ي ة  يسةيتدة الايةتدل الايقاةه          opaques) ييلاةت الايةتدل  

(Non opaquesالغيةر ايقاةه  لمسةيلتت لاآلااييةلالت ي يهةةت ير ي  فقايةزت يسةيتدة ال

قرلاةةةتليل    ةةةم الايةةةتدل الاقحللةةة  )  –يةةةز قرل  –زرمةةةلل الايةةةتدل الا تلاةةة  ل قجليةةة  )

سةة ياليت   قاةةت يةةتأى الايةةتدل ف ةةد لجةةدت يمايةةتت  –ميتليةةت  –شةةقيريلليت  –جترلةةت 

أ ي ةة  لاةةل قلزيةةي الايةةتدل الا تلاةة  ل قجليةة  اةةي الياةة  للسةةيت القجليةة  الاتق اةة  يقضةة  

2قجتلس القري  لذل  التقح  الاد االصز قل اتقح  ظرل  القرسيب قدم   

 

 

 رالوجى لمطين نالتحيل الم -6

اآلشي  السيليه الى السيتدة الاقيتدل   يتسقتدام قلض  القح يز الايدلى ل بيل  

المت لليلةةةت لاليتليجرلسةةةةميت فةةةى اراضةةةى اللليتريةةة  اةةةةي لجةةةلد مايةةةتت اةةةةل لمةةةز اةةةل 

فةةةى اراضةةةى لدا  سةةةللر ف ةةةد لالايةةةتدل الاسةةةقبي   قاةةةت  تريةةةيت لاآلليةةةت لالم ل قالسةةةام

قاةت الايةتدل السة يمتليه الغيةر بيلية   –قايزت يسيتدة ايدل المت للليت ي يه السةاميقت 

ليتللسةي  الةى الشةب لقمةليل ايظةم  –فهى المةلارقز لالا سةيترات لالمتلسةيت لالةدلللايت 



االصةز فياةت قةدا اليتليجلرسةميت   ه غتليةت اةل اةتدةل الر الايتدل الاقير  ق يهت فتلهت 

الذ  يرجي قل يملل اقلار ت اةل اةتدة االصةز قل لةتقج قةل اليا يةتت الييدلجيليةه قحةت 

2ظرل  الاحقلئ الارقاي ال مح ال مريللتت المتلسيلم لاالاحح الذاةي    

 تقسيم االراضى  -7

اراضةةى   إلةةى الةةه 4223اظهةةر ق سةةيم اآلراضةةى يتسةةقتدام ااقةةتح الق سةةيم ) 

از يقةةى قةةى الدراسةةه ق ةةي قحةةت رقالب Aridisols لازEntisols  لأةةد احقةةلت

Aridisolsاراضى رقيةه از ق ةى قحةت رقيةه   Calcids, Gypsids ,Salids, 

لهى االراضى الحدي   القمليل ي ي قحقهت قحت رقيه Entisolsقات اراضى رقيه از

 لأةد أسةات هةذه االراضةى حقةى اسةقل  اليتة ة  يتسةقتدام    Psammentsاز

2ألام أبت  القري  لالقرمييب الالراللجى لالالتخ   

 تقيم االراضى  -8

يتسةقتدام از  Capability index لق ةةيم أبتقةةتت االراضةةى قحةةت الدراسةة  لجةةد ال  

  -هذه اراضى هذه ال بتقتت ق ي ات ييل الدرج  ال تلي  لالتتاس    مات ي ى :

  4اراضى الدرج  ال تلي  ليا  هت أبت  رأم  -3



 39الى  5، ال 3  ال تل   ليا  هت أبتقتت اراضى الدرج -4

 43، ;3، :3أبتقتت اراضى الدرج  الرايي  ليا  هت  -5

   45،  44 ،42تاس   ليا  هت أبتقتت تاراضى الدرج  ال -6

لأد قةم اجةراب قا ية  ق ةيم لحراضةى ذات ال درااللقتجية  ال تلية  لال تل ة لالقى قا  هةت  -7

احصةةلز بي ةةت ليةةدد اةةةل  38راقةة  أبتقةةتت اللليتريةة  لقحديةةد اةةد  احةاقهةةةت لز 

الاحةةةددات االرضةةةي  الهتاةةة  لالقةةةى لهةةةت قةةةب ير ق ةةةى اةةةد  احةاقهةةةت لزراقةةة  هةةةذه 

الاحتصةيز لأةد لجةدت الةدرجتت الاتق اة  الصةححي  لهةذه الاحتصةيز فةى الب ةة  

 -الدراس  لهى :

  S1 ارقاي  الصححي    -3

 S2اقلسب  الصححي   -4

 ٍ   S3 هتاشي  الصححي  -5

  Nقديا  الصححي   -6

 

 


