




تنقسم اراضى جمهورية مصر العربية الى قسمين رئيسيين   •
هما االراضى المنقولة وتشمل على االراضى النهرية  

الرسوبية وما يتداخل معها فى شمال وشرق وغرب الوادى  
ثم  –والدلتا ثم المحلية وهى التى توجد خارج الوادى والدلتا 
إن مصر تقع ضمن نطاق المنطقة الجافة والشبه جافه  

.كجزء من الصحراء الكبرى 
وحيث اننا سبق ان درسنا عوامل تكوين االراضى الخمس  •

مادة االصل  ، الزمن ، االحياء ، الطبوغرافية ، وهى المناخ 
فإننا سوف نحاول مناقشة هذه العوامل وأثرها فى تكوين  

  االراضى المصرية





أوًال

المناخ

)  النج(حسب معامل المطر 
تقع االراضى المصرية ضمن  
المناطق الصحراوية وحسب  

)  ماير(معامل نقص التشبع 
تقع اراضى مصر ضمن  

.االراضى الملحية 



األمطارالرطوبة النسبيةدرجة احلرارةاملنطقة
السنة/ مم األدىناألقصىاملتوسط

ساحل البحر  
١٩.٦٢٧.٦١٥.٦٧٥١٣٩االبيض

١٩.٩٢٧.٩١٣.٢٧٦٦٣الدلتا
٢٠.٩٢٨.٦١٤.١٦٥٢٢مصر الوسطى
٢٤.٣٣٢.٧١٦.٣٤١١مصر العليا

٦٣-١٨.٩٣٠.٦٧.٣سيناء
--٢٠.٨٣٨.٠٣.٧الواحات

ويتضح منه انها تتشابه جميعها الى حد ما فى هذه المتوسطات مما يدل على  
ان مناخها متشابه الى حد كبير وذلك ما عدا المنطقة الساحلية للبحر المتوسط  

  .السنة / مم  ١٧٠التى يبلغ فيها متوسط كمية االمطار الساقطة حوالى 



 النيل وادى ارض ان نالحظ أن هنا المهم من ولكن
 عن فهى ولذلك االمطار على تعتمد وال صناعياً رياً تروى
  بحوالى تقدر الماء من كمية اليها تصل الطريق هذا

 السابق الكالم هذا . السنة / مم ١٢٠٠ الى ١٠٠٠
 وذلك المصرية االراضى لتقسيم اخرى طريقة الى يوصلنا
 فى مصر فى االراضى تقسم حيث التربه مناخ اساس على
:هما أساسيتين مجموعتين الى الحالة هذه



) صناعیًا ریًا تروى التى وھى ( والدلتا النیل وادى -١
 میاة على تروى التى وھى( الصحراویة المناطق- ٢

 المناطق ھذه قرب على كمیتھا تتوقف التى االمطار
  كمیة ان حیث – األبیض البحر ساحل عن بعدھا او

 یقل مصر فى منطقة اى على المتساقطة المطر
 . الجنوب الى باالتجاه أى الساحل عن بالبعد تدریجیًا
من القاھرة حتى الشمالى الساحل من تتدرج فمثًال
.مم ٢٥ – ١٨٠



 الوادى اراضى الى باإلضافة انھ ھنا ویالحظ         
 ایضًا تعتمد والتى الواحات فى الزراعیة االراضى ھناك
 الحالة ھذه فى الرى میاه ومصدر .الصناعى الرى على
.البعید الجوفى الماء اى االرتوازیة اآلبار ھو

  فیھا تصل الواحات فى المنزرعة األراضى وھذه       
 الكمیة نفس الى الرى طریق عن المضافة الماء كمیة

 اى والدلتا الوادى اراضى فى المضافة
  .السنھ/مم١٢٠٠حوالى



 بین جدًا كبیرة فروق حدوث فى یتسبب وھذا        
 الواقعة الصحراویة اراضى وبین الواحات اراضى
  .الطبیعى الصحراوى المناخ تحت
:على تتوقف الفروق ھذه         

     وتأثیرھا الرى ماء فى الموجودة االمالح وكمیة نوع - ١
  االصل مادة على

 واثر السطح عن األرضى الماء مستوى قرب او بعد - ٢
 . األرض اصل مادة على المستوى ھذا



  مصر فى المناخ بأن القول يمكن سبق مما•
  بل المصرية االراضى على يذكر تأثير له ليس

  حرارة بذلك ويعنى ( التربه مناخ هو المؤثر
  .. االرضية والرطوبة بها الهواء وكمية التربه
  بين كبير مدى على التربة مناخ ويختلف ) الخ

  تحت الموجودة والتربة صناعياً المروية التربه
.الجفاف الشديد الطبيعى الصحراوى المناخ



ثانیًا
طبوغرافیة األرض



 االراضى تكوین فى ھام العامل ھذا یعتبر•
 ھذه وترجع والدلتا الوادى ألراضى بالنسبة
 بعد او قرب على المباشر تأثیره الى االھمیة
  فى التربھ سطح من االراضى الماء مستوى
 العامل ھو االخیر العامل وھذا الرضى القطاع
 كلما السطح من االرضى القطاع لعمق المحدد

. التربة حالة تدھورت القطاع عمق قل



 مستوى يكون وبذلك مرتفعاً االرض سطح يكون ان اما )١(
 على التأثير يكون وبذلك السطح عن بعيداً االرضى الماء
. تقريباً معدوماً التربه

 الماء مستوى يقرب وبذلك منخفض االرض سطح يكون )٢(
 االرضى الماء تأثير يؤدى الحاله هذه وفى منه االرضى

 عديده وطبيعية كيماويه اختالفات تكوين الى االرض على
. الدلتا شمال اراضى فى كما



 االراضى تكوين عوامل كل ان نجد االولى الحالة فى    •
    االصل مادة عدا فيما متشابهه تصبح والدلتا الوادى فى
 واألحياء والطبوغرافية والمناخ الزمن لتشابه ذلك(

 تتغير االرض خواص فإن الثانية الحالة فى اما ) االرضية
  . دراستها طرق يعقد مما كثيراً

 وتبدل تغير مدى على تؤثر التى العوامل وأهم      •
: هى التربه خواص

  مادة على االرضى الماء فى الذائبة االمالح تأثير مدى -1
. التربه اصل

  . االرضى الماء فى الموجودة االمالح وكمية نوع - ٢



من المعروف ان االراضى المصرية كلها تقع فى المنطقة الصحراوية والنصف  
الصحراوية ومن المعروف ايضاً ان النباتات الطبيعية لهذه المناطق عبارة عن بعض 
األعشاب والحشائش الصحراوية القليلة التى تستطيع الحياة فى وجود كميات قليلة 

. وغير هذه النباتات ال توجد أى انواع اخرى من الحياة النباتية .. من الماء 
ويعتبر هذا العامل من عوامل تكوين االراضى قليل االهمية فى تكوين االراضى 

المصرية ولكن ال يعنى هذا أن تأثيرة منعدم تماماً بل انه فى السنوات االخيرة قد 
ظهرت اهميته فى منطقة مريوط حيث ان اختفاء الغطاء النباتى للمنطقى نتيجة الرعى 

ادى الى تعرض السطح الى عوامل السحل واالنجراف مما ادى الى اختفاء التربه  
السطحية للزراعه اختفاء جزئياً وكلياً وظهور الصخور االصلية تحتها فى بعض 

.المناطق 
اما فى الوادى والدلتا فإن الحياة النباتية تتوقف على دورات زراعية مرتبه اساسها 

محصول القطن كمحصول رئيسى يتبادل فى الدورة مع القمح والذرة والبرسيم والفول 
اثر الكائنات  االرضية الدقيقة على تجمع  ١٩٦٧ولقد درس فتحى والسباعى ومنيب 

الطين فى اراضى مصر الرسوبيه وظهر ان اضافة المادة العضوية لما لها من اثر  
على زيادة نشاط البكتريا والفطر فى االرض تزيد من عملية تجمع الطين وثبات  

.مجمعاته 

ثالثًا
أحیاء التربة



 أحياء الرتبة•
من المعروف أن األراضي المصریة كلھا تقع •

في المنطقة الصحراویة والنصف صحراویة ومن 
المعروف أیضا أن النباتات الطبیعیة لھذه المناطق 

عبارة عن بعض األعشاب، والحشائش والشجیرات 
الصحراویة القلیلة التي تستطیع الحیاة في وجود 

.  كمیة قلیلة جدا من الماء



 تتوقف النباتیة الحیاة فإن والدلتا الوادي في أما•
  محصول أساسھا مرتبة زراعیة دورات علي
 مع الدورة في یتبادل رئیسي كمحصول القطن
 .والفول والبرسیم والذرة القمح



 األراضي تكوین عوامل من العامل ھذا ویعتبر •
  ولكن المصریة األراضي تكوین في األھمیة قلیلة
 في انھ بل تماما منعدم تأثیره أن ھذا الیعني

 منطقة في أھمیتھ ظھرت قد األخیرة السنوات
 للمنطقة النباتي الغطاء اختفاء أن حیث مریوط
 عوامل إلي السطح تعرض إلي أدي الرعي نتیجة
 التربة اختفاء إلي أدي مما واإلنجراف السحل

 وظھور وكلیا جزئیا اختفاء للزراعة السطحیة
.المناطق بعض في تحتھا األصلیة الصخور



تكونت تربة وادى النيل والدلتا نتيجة للترسيب السنوى  :الدلتا والوادى ) أ(
وقد بدأت عملية . المستمر للمواد المعلقة فى ماء النيل اثناء الفيضان 

االف سنة حسب تقدير جون بول وهى  ١٠الترسيب هذه منذ حوالى 
ومعنى ذلك ان التربه السطحية للوادى والدلتا . مازالت مستمرة الى اليوم 

معلق ( ما زالت فى حالة تكوين بترسيب كميات جديدة من مادة االصل 
.ولقد قل هذا الترسيب كثيراً بعد السد العالى ) النيل 

وقد تمكن جون بول من تقدير كمية المعلق التى تضاف الى سطح 
وهذا الترسيب . السنة / مم  ٩.االرض كل سنه وهى تصل الى حوالى 

فى معادلة ) ز(المستمر يصعب الى حد كبير عملية تقدير عامل الزمن 
صفر للطبقة السطحية الرقيقة جداً من التربه بينما ز = حيث ز . السابقة 

سم من السطح  ٥٠سنة للطبقة الرقيقة جداً الموجودة على عمق  ٥٥٠= 
اى يزيد عمر الطبقات بزيادة العمق اى ان القطاع مقلوب حسب هذا الكالم 

ينطبق فقط على االراضى الموجودة تحت الظروف الطبيعية االصلية 
.للوادى وقبل ادخال اى نظام رى صناعى فى مصر 

رابعًا

الزمن



تكونت تربة وادي النیل والدلتا نتیجة  :الدلتا والوادي •
للترسیب السنوي المستمر للمواد المعلقة في ماء النیل 

وقد بدأت عملیة الترسیب ھذه منذ . أثناء الفیضان
أالف سنة حسب تقدیر جون بول وھي  ١٠حوالي 

مازالت مستمرة إلي الیوم ومعني ذلك أن التربة 
السطحیة للوادي والدلتا مازالت في تكوین بترسیب 

وقد انقطع ) معلق النیل(كمیات جدیدة من مادة األصل 
.ھذا الترسیب بعد السد العالي



- :االراضى الصحراویة وسیناء ) ب(
عند دراسة عامل الزمن بالنسبة للصحارى المصریة وشبھ  
جزیرة سینا نجد انھا تختلف تمامًا عن الحالھ الموجودة فى  

الوادى والدلتا حیث انھا من تكوینات مختلفة لعصور  
ال یساوى  ) ز(جیولوجیة متعددة وبذلك فإن عامل الزمن 

.صفرًا وال قرنا من الزمان بل یزید عن ذلك كثیرًا جدًا 
من ذلك نرى ان اراضى الجمھوریة حدیثة السن نسبیًا ثم  •

ان عناصر المناخ فیھا ال تتغیر تغیرًا یذكر فى االنحاء  
المختلفة من الوادى والدلتا كما وان طبوغرافیة االرض  

لیس لھا دورًا اساسى كذلك عاملى العمر واالحیاء لیس لھا  
اثر یذكر فى تكوین ارض مصر لذلك فإن مادة االصل تعتبر  

االمل االول المؤثر فى ارضنا المصریة  



تعرف مادة االصل كما سبق وأن عرفنا بأنها االرض عند زمن  
صفر وعلى حسب صفات مادة االصل تتأثر صفات االرض  

المتكونة عنها خصوصاً فى المناطق الجافة وشبه الجافة لشحه  
.الماء وضعف عوامل التجوية بفعل الماء 

ويالحظ ان زمن تكوين االرض ليس دائماً متفقاً مع  
العمر الجيولوجى لألرض ولذلك فأى صخر او معدن عند نقل  
من بيئته االصلية الى بيئة اخرى مختلفة تبدأ عوامل تكوين  
االراضى المختلفة فى التأثير عليها فإنها تتحول مباشرة من  
مادة أصل وتصبح ارض على ذلك يمكن القول بأن الرواسب  

وبالتالى فإن طمى النيل  ، النهرية بمجرد رسوبها تصبح ارض 
.هو مادة اصل اراضى مصر النهرية الرسوبية 

خامسًا

مادة األصل



Alluvial Soilsاألراضي النھریة الرسوبیة  -والأ•
تعتبر الرواسب النھریة أھم الرواسب جمیعھا الموجودة في •

الوادي والدلتا ولدراستھا یتحتم علینا دراسة العوامل 
المختلفة التي تؤثر علیھا وأھم ھذه العوامل بصفة عامھ 

-:ھي
التكوین المنرالوجي والكیماوي والطبیعي لمادة األصل •

والمصدر األصلي لھا 
.  طریقة ترسیب المواد المعلقة في ماء النیل•



: األراضي الرملية السافية - ثانيا•
Wind Borne Sandy Soils 



 الوادي لحدود متآخم لشریط مكونة األراضي ھذه توجد•
 ھذه تكونت وقد الغربیة الصحراء وبین بینھما ویفصل والدلتا
 الریاح مع المحمولة األرضیة الحبیبات بترسیب األرض
 الرملیة التالل علي تھب التي الغربیة الجنوبیة والریاح الغربیة
 الوادي منخفض إلي الریاح ھذه تصل وعندما .لیبیا لصحراء
 ھوائیة دوامات تحدث اتجاھھا مع یتقاطع وھو والدلتا

 مكونة أوال الثقیلة الحبیبات فترسب الریاح سرعة وتنخفض
 ومن الغربیة الناحیة علي الخشنة الرملیة األرض من شریطًا

 األول بین أخر شریطًا مكونة قوامًا األنعم الحبیبات ترسب ثم
 الخشن بالقوام األراضي ھذه وتتمیز.الرسوبیة األراضي وبین
  بحوالي والسافیة النھریة األراضي بین التداخل منطقة وتقدر
.الجیزة منطقة عند كم٣



Colluvial Soils:األراضي السفحيةثالثا 

  جدا ضيقا يكون الشرقية الناحية في الوادي     
  للهضبة المكونة الشرقية بالتالل بسرعة وينتهي
  الحقب في أساسا تكونت والتي الشرقية

 .األيوسيني
 إلي بسهولة تتعرض الجيرية التالل وهذه       
 من نوعا معطية والتعرية التجوية عوامل

.السفوح بأراضي يسمي األراضي



  الخشنة الفتات من تتكون يةحالسف واألرض
 التالل أعلي من تسقط والتي التعرية من الناتجة
  .األرضية الجاذبية بفعل المنحدرات امتداد علي

 الناحية من مهمة غير أراضي يةحالسف واألرض
 يتداخل الذي منها جزء عدا فيما وذلك الزراعية

  بمنطقة يسمي والذي النهرية األراضي مع
.التداخل

 في المتكونة يةحالسف األرض أن هنا ويالحظ
 خشن قوام ذات تكون الجافة الحارة المناطق
.الخشن والرمل والحصي األحجار فيه تغلب



األراضي حتت الدلتاويةرابعا 
Subdeltic Sandy Soils



-: يلي فيما باختصار النيل دلتا نمو خطوات تنحصر         
  مستواه فوق البحر سطح مستوي كان الباليستوسين بداية في
. بالمياه مغمورة الدلتا رواسب كانت حيث م ١٠٠ بحوالي الحالي

  عن مياهه فانحصرت الباليستوسين في البحر مستوي هبط ثم•
  بحوالي الحالية القاهرة مكان الدلتا حافة تقدمت وبذلك الدلتا رواسب

.كم ٩٠
  أكثر حوالي منذ أي األعلي القديم الحجري العصر أواخر في•

  منسوبه من أقل وأصبح البحر منسوب انخفض سنة ١٠٠٠٠ من
  وكانت الحالي بشكلها الدلتا نمو اكتمل وبذلك م ٤٣ بحوالي الحالي
  .األن عليه هو عما شماال كم ١١ بحوالي تمتد حافتها

  عن األوسط القديم الحجري العصر في البحر سطح ارتفع•
  حيث الدلتا حافة تقهقرت وبذلك م١٦ بحوالي ثانية الحالي مستواه
.كم ٨٢ بحوالي الحالي القاهرة مكان شمالي أصبح



 الحدیث إلي القدیم الحجري العصر من اإلنتقالیة الفترة في•
 م ٨ بحوالي الحالي مستواه من أعلي البحر منسوب ارتفع

 ھو مما شماال أبعد صارت بحیث جنوبا الدلتا حافة فتقھقرت
  .كم ٣ بحوالي اآلن علیھ

 صوب الدلتا حافة تقھقرت األخیرة سنة أالف الستة وفي•
 أي األن علیھ كانت عما تزیدھا كانت التي كم ٣ إلي الجنوب
 كونت التي القدیمة الرواسب ھذه.السنة في متر نصف بمعدل
 نحرھا التي البالیستوسین رواسب عن عبارة الدلتا قواعد
 كمیات عن عبارة وھي الوادي في لمدرجات تكوینھ أثناء النھر
 النھر بھا یلقي كان ناري أصل من والحصي الرمل من ھائلة
 الرواسب ھذه وسطح .كبیرة دلتا ھیئة علي انتشرت .البحر في

 شقھا أثناء القدیمة النھر فروع بواسطة نحر لعملیات تعرض
 العصر في البحر سطح انخفض عندما وذلك فوقھا لمجاریھا
  .األعلي القدیم الحجري



 عند البحر میاه في رسبت التي والحصي الرمل رواسب      
 الحدیث الطمي تكوینات تحت اآلن تختفي تكاد الدلتا تكوین أول
 التحت بالرواسب عرفت ولذلك الدلتا أرجاء معظم في وذلك

 األرض سطح فوق تظھر قد انھا عليSub-Deltic دلتاویة
 خطي بین فیما وخاصة الدلتا شرق متفرقة مناطق في

٣٠ºعرض ,31º ٣١، شماالº , 32 º ألن وذلك طوال شرقا 
 اتجھنا كلما سمكھا نقصان في تاخذ الحدیثة النھریة الرواسب

 واطئة الشكل مستدیرة تالل ھیئة علي وتبدو الدلتا في شرقا
.السالحف بظھور أحیانا وتسمي



األراضي البحرية النهرية خامسا 
Marino- Alluvial Soils



 الشمالية األجزاء في يوجد األراضي من النوع هذا
 الملحية البحيرات وقيعان جوانب تكون وهي الدلتا من

 تكوين وعاملي )مريوط ،البرلس، إدكو، المنزلة( الشمالية
 .معا النيل ونهر البحر هما األراضي من المجموعة هذه

 المعلقة المواد تحمل خطوتين علي تحدث التكوين وعملية
 حيث المتوسط األبيض البحر في مصبه إلي النيل مياه في

. النهر فتحة قرب ترسب
 قاع سطح يرتفع هذه الترسيب عملية وباستمرار

 .المياه فوق ويظهر السطح إلي يصل أن إلي تدريجيا البحر
 رسوبي أصل من تكون التربة أن من بالرغم فإنه ولذلك
 األراضي بمميزات ذلك جانب إلي تتميز أنها إال نهري

 القطاع في البحرية والنباتات القواقع وجود مثل البحرية
.البحر يلقيها التي الخشنة الحبيبات مع األرضي



أراضي طمي البحرسادسا 
Coastal Drifts



  األبیض البحر شاطئ شریط تكون األراضي ھذه•
 بحریة أراضي مضي فیما تعتبر وكانت .المتوسط

Marine Soilsھذه خطأ اتضح أخیرًا ولكن  
  إلى )العابدین زین( بواسطة وغیرت التسمیة
 أراضي أن ألى التغیر ھذا ویرجع .الحاضر اسمھا
 عن تكوینھا في تمامًا تختلف الدلتا شاطئ

 وتعتبر .البحریة األراضي باسم المعروفة األراضي
 ھذه البحر طرح أراضي تكوین عوامل
 یتدخل ال فھو النھر أما والریاح البحر٠:عاملین

.األشكال من شكل بأي التكوین عملیة في



األراضي البحرية سابعا   
Lacustrine soils



 في تنتھي متدرجة نھریة شرفات من یتكون الفیوم منخفض•
 األصل في والفیوم .الملحیة قارون ببحیرة المنخفض قاع

  أما اللیبیة للصحراء الجیریة الھضبة في منخفض عن عبارة
 في المعلقة المواد ترسیب من أصلھا رسوبیة فھي الشرفات

.ممیز بحیرى تكوین ذات األراضي وھذه النیل، میاه
 قوام ذات ھي المرتفعة الشرفات بأن الفیوم أراضي وتتمیز•

 ذات كذلك وھي المنخفض أسفل في الموجودة تلك من خشن
 السطح من المستوى ھذا ویقرب بعید أرضي ماء مستوى

.البحیرة من القریبة المنخفضة الشرفات إلى نزلنا كلما
 كل لھا ملحیة أراضي المنخفضة الفیوم أراضي أن ویالحظ•

 یوجد فانھ التكوین لھذا وكنتیجة .الملحیة األراضي مشاكل
.S .األرضیة السالسل نظام فیھا Catina.




