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نظام معقد مكون من مواد معدنیة وعضویة ورطوبة أرضیة وھواء  :األرض    
..  ارضي

::ھناك عدة تعریفات لألرضھناك عدة تعریفات لألرض
..بأنھا الجزء العلوي المتحلل من سطح األرض بأنھا الجزء العلوي المتحلل من سطح األرض "  "  RamannRamann""عرفھا عرفھا         
بأن األرض جسم طبیعي تكون لھ طبقات ممیزة من المكونات  بأن األرض جسم طبیعي تكون لھ طبقات ممیزة من المكونات  " "  "Joffe" Joffeعرفھاعرفھا      

..  المعدنیة والعضویة عادة غیر صلبھ ، بأعماق مختلفةالمعدنیة والعضویة عادة غیر صلبھ ، بأعماق مختلفة
          
بأنھا عبارة عن مخلوط من الصخور و بأنھا عبارة عن مخلوط من الصخور و   ::عرفت األرض من الوجھة البیدولوجیة عرفت األرض من الوجھة البیدولوجیة     

المعادن المتحللة ومن مواد عضویة متعفنة تغطي سطح األرض في طبقة رقیقة وتمد المعادن المتحللة ومن مواد عضویة متعفنة تغطي سطح األرض في طبقة رقیقة وتمد 
..النبات بالغذاء و التثبیت المیكانیكى الالزمین لھ النبات بالغذاء و التثبیت المیكانیكى الالزمین لھ 



  التركیب الكیماوي لألرض

معدن أمكن معدن أمكن   ٢٠٠٠٢٠٠٠عنصر توجد في القشرة األرضیة و التي تكون حوالي عنصر توجد في القشرة األرضیة و التي تكون حوالي   ٩٢٩٢یوجد یوجد   
..التعرف علیھم حتى اآلن ولو أن قلیل منھم فقط یشكل أھمیة حقیقیة في األراضيالتعرف علیھم حتى اآلن ولو أن قلیل منھم فقط یشكل أھمیة حقیقیة في األراضي

األرض لیست مادة متجانسة واحدة وھي عبارة عن مخلوط مصاصي من األرض لیست مادة متجانسة واحدة وھي عبارة عن مخلوط مصاصي من 
المواد المعدنیة وتحتوي المسام علي الماء و الھواء بنسب مختلفة في المواد المعدنیة وتحتوي المسام علي الماء و الھواء بنسب مختلفة في 

..األراضي المختلفة وتحت الظروف المختلفةاألراضي المختلفة وتحت الظروف المختلفة



تركیب  األرض

::و تتكون األرض المعدنیة من المكونات الرئیسیة التالیةو تتكون األرض المعدنیة من المكونات الرئیسیة التالیة
ویشملویشمل  ::الجزء الصلب الجزء الصلب   - - ١١

المواد المعدنیة                                            المواد المعدنیة                                              --أ أ             
الموادالعضویةالموادالعضویة  --ب ب           

..وھو عبارة عن الماء الموجود بالتربةوھو عبارة عن الماء الموجود بالتربة    :الجزء السائل  - ٢
..وھو عبارة عن الھواء الموجود بالتربةوھو عبارة عن الھواء الموجود بالتربة   ::الجزء الغازي الجزء الغازي   - - ٣٣



أوال الجزء الصلب 

وھي عبارة  عن الحبیبات األرضیة وھي التي تكون ھیكل األرض وتنتج وھي عبارة  عن الحبیبات األرضیة وھي التي تكون ھیكل األرض وتنتج       
نتیجة عملیات التجویة على الصخور و المعادن وھذه الحبیبات أما كنواتج نتیجة عملیات التجویة على الصخور و المعادن وھذه الحبیبات أما كنواتج 
ثانویة مثل الطین ذات األقطار الصغیرة جدا او نواتج عملیات التفتت مثل ثانویة مثل الطین ذات األقطار الصغیرة جدا او نواتج عملیات التفتت مثل 

..الكوارتر ویكون ذات اقطار كبیرة الكوارتر ویكون ذات اقطار كبیرة 
        
و نتیجة االختالف في نسب الحبیبات المختلفة في الحجم و كذلك نوع معادن و نتیجة االختالف في نسب الحبیبات المختلفة في الحجم و كذلك نوع معادن   

الطین السائدة في األرض یترتب عن ذلك االختالف في الخواص الطبیعیة الطین السائدة في األرض یترتب عن ذلك االختالف في الخواص الطبیعیة 
..الكیماویة لألراضي وكذلك عالقتھا بنمو المحاصیل الكیماویة لألراضي وكذلك عالقتھا بنمو المحاصیل 



المواد العضویة   -ب 

یتكون الجزء العضوي في األراضي من خلیط معقد من المواد العضویة یتكون الجزء العضوي في األراضي من خلیط معقد من المواد العضویة   
..  ودرجات مختلفة من التحللودرجات مختلفة من التحلل

تختلف نسبة المادة العضویة في األراضي على حسب الظروف المناخیة تختلف نسبة المادة العضویة في األراضي على حسب الظروف المناخیة       
..  %%  ١٠١٠الى الى % % ١١السائدة و تتراوح بین أقل من السائدة و تتراوح بین أقل من 

للمادة العضویة دور أساس في تأثیرھا على خواص االرض الطبیعیة للمادة العضویة دور أساس في تأثیرھا على خواص االرض الطبیعیة       
..والكیماویة وكذلك الحیوي وبالتالي خصوبة التربةوالكیماویة وكذلك الحیوي وبالتالي خصوبة التربة



ثانیا  الجزء السائل 

ھو عبارة عن الماء الموجود باألرض أو بمعنى أدق ھو المحلول األرضي ھو عبارة عن الماء الموجود باألرض أو بمعنى أدق ھو المحلول األرضي 
..الماء الذائب فیھ المواد القابلة للذوبان بالتربةالماء الذائب فیھ المواد القابلة للذوبان بالتربة

:  :  تتوقف قدرة األرض على االحتفاظ الماء على تتوقف قدرة األرض على االحتفاظ الماء على 
..نوع معدن الطین نوع معدن الطین 

..قوام التربة قوام التربة 
..كمیة المادة العضویة كمیة المادة العضویة 



الجزء الغازى :ثالثا 

وھو یمثل ھواء األرض وتحتوى األرض على نسبة من الھواء یتوقف وھو یمثل ھواء األرض وتحتوى األرض على نسبة من الھواء یتوقف 
..مقدارھا على مسامیة األرض و على نسبة الماء الموجود فى األرضمقدارھا على مسامیة األرض و على نسبة الماء الموجود فى األرض

والھواء األرضى الزم لحیویة األرض والنبات النامى بھا ولعملیات األكسدة والھواء األرضى الزم لحیویة األرض والنبات النامى بھا ولعملیات األكسدة 
..والكربنة فى التربة والكربنة فى التربة 



Formation Soilتكوین األراضى 

المقصود بتكوین االراضى ھى عملیة انتقال الصخر الى أرض ویعطى المقصود بتكوین االراضى ھى عملیة انتقال الصخر الى أرض ویعطى   
..بدال من الصخر بدال من الصخر   Parent materialParent materialالعلماء اسم العلماء اسم 

    
ھذه السلسلة من العملیات الطبیعیة والكیماویة والحیویة تعرف بالتجربة ھذه السلسلة من العملیات الطبیعیة والكیماویة والحیویة تعرف بالتجربة 

The process of weathering The process of weathering    تحدھا عوامل أخرى تسمى عوامل تحدھا عوامل أخرى تسمى عوامل
..   Soil forming factors Soil forming factorsتكوین األراضى تكوین األراضى 



  The process of weathering:  التجویة  

ھى عملیات مرتبطة بالمناخ تتفتت فیھا الصخور میكانیكیا ثم تحللھا كیماویا الى ھى عملیات مرتبطة بالمناخ تتفتت فیھا الصخور میكانیكیا ثم تحللھا كیماویا الى 
..  مكونات جدیدة تنشأ عنھا فیما بعد مایسمى بالتربةمكونات جدیدة تنشأ عنھا فیما بعد مایسمى بالتربة

-:وعوامل التجویة یمكن تقسیمھا إلى عملیتین رئیسیتین 
وھى مسئولة عن تفتیت الصخر إلى وھى مسئولة عن تفتیت الصخر إلى disintegrationdisintegrationتسمى بالتفتت  تسمى بالتفتت   -١ 

 physical physicalاجزاء صغیر وتسمى ھذه العملیات بالعوامل الطبیعیة اجزاء صغیر وتسمى ھذه العملیات بالعوامل الطبیعیة 
weathering weathering   ..

فتحدث تغیرات كیماویة محددة فتحدث تغیرات كیماویة محددة    decomposition decompositionتسمى بالتحلل تسمى بالتحلل  -٢   
نفصل لمواد الذائبة كما تتكون معادن جدیدة او تبقى كنواتج نھائیة وتسمى نفصل لمواد الذائبة كما تتكون معادن جدیدة او تبقى كنواتج نھائیة وتسمى 

..   ohemical weathering ohemical weatheringھذه العملیات بعامل التعریة الكیماویة  ھذه العملیات بعامل التعریة الكیماویة  



القوى المیكانیكیة للتجویة : أوال 

. Temperature: تأثیرات الحرارة  -١ 
الفروق بین درجات الحرارة نھارا ولیال أو صیفا وشتاء تؤدى إلى تحدد            
    وانكماش الصخور       

..  wind: الریاح  -٢
..الریاح من عوامل النقل والتعریة والرسوبالریاح من عوامل النقل والتعریة والرسوب



. Water :الماء  - ٣
تكون لمیاه االمطار القویة قدرة نقل  وفرز وطحن المواد غیر المتماسكة

    
. Gleaners: الجلید  - ٤

الجلید لھ قدرة ھائلة كامل من عوامل  الجرف النقل نتیجة لثقلھ بل 
.ویصح ویخلط المواد الغیر  ملتحمة اثناء  اندفاعھ



العملیات الكیماویة للتجویة : ثانیا 

.Hydration: التأدرت -١ 
وھى تعتبر  عملیة تمھیدیة یتم فیھا امتصاص  المعدن لماء التبلور  وتحولھ    

.الى معدن اخر 

..  oxidation: التأكسد  - ٢
من حجم الفراغ ویوم بدور  كبیر فى أكسدة من حجم الفراغ ویوم بدور  كبیر فى أكسدة % % ٢٠٢٠یشغل األوكسیجین یشغل األوكسیجین         

..المعادن وخاصة مركبات الحدید والكبریت المعادن وخاصة مركبات الحدید والكبریت 



reduction: االختزال  - ٣
    وھى عملیة عكس  األكسدة وتحدث  فى ظروف نقص  األوكسیجین

Hydrolsis:التحلل المائى - ٤
فیحل  ) أید) + (ید(التحلیل المائى ھو انقسام جزئ الماء الى ایونات       

محل  االیونات الموجبة فى كثیر من المركبات مكونا مركبات )+ ید(
..  جدیدة



creation: التكوین  - ٥
عند تحلل  المادة العضویة ینتج ثانىأكسید الكربون بكمیات كبیرة    

.ویتكون حامض الكربونیك الذى لھ أثر كبیر فى اذابة بعض  المعادن

    Solution: اإلذابة  - ٦
الماء مذیب قوى إذا احتوى على ثانى اكسید الكربون او بعض  الماء مذیب قوى إذا احتوى على ثانى اكسید الكربون او بعض  

االحماض  العضویة أو االمالح ویتكون عادة أحماض  خفیفة جدا االحماض  العضویة أو االمالح ویتكون عادة أحماض  خفیفة جدا 
    من النیتریك والكبریتك والفوسفوریك ولكنھا كافیة لعمل االذابةمن النیتریك والكبریتك والفوسفوریك ولكنھا كافیة لعمل االذابة



االنحالل البیولوجى : ثالثًا 

النبات والحیوان واالنسان لھم اثر كبیر فى نشیط عوامل التعریة فقد تكون النبات والحیوان واالنسان لھم اثر كبیر فى نشیط عوامل التعریة فقد تكون 
اواو Protective Protectiveاو حافظةاو حافظة   destructive destructiveعوامل ھدم عوامل ھدم 

constructiveconstructiveبناؤة بناؤة           

یمكن القول بأن عوامل  التجویة الطبیعیة والكیماویة والبیولوجیة تتظافر معا یمكن القول بأن عوامل  التجویة الطبیعیة والكیماویة والبیولوجیة تتظافر معا 
..للعمل على تحویل الصخر الخام الى أرض  صالحة لالنتاج الزراعى للعمل على تحویل الصخر الخام الى أرض  صالحة لالنتاج الزراعى 



Soil forming factor: عوامل تكوین االراضى 

--::األرض یرجع تكوینھا الى العوامل اآلتیة األرض یرجع تكوینھا الى العوامل اآلتیة ••
           Climate, (CClimate, (C11)           )المناخ المناخ ١١..
organisms, (organisms, (00))                                      الكائنات الحیة الكائنات الحیة ٢٢..
, Topgraphy ,Topgraphy                      التضاریس التضاریس ٣٣.. relief ( rrelief ( r
         parent material ( p)         parent material ( p)مادة االصل            مادة االصل            ٤٤..
Time ( t)Time ( t)                                    الزمن الزمن ٥٥..



: Climateالمناخ  -١

وللمناخ تأثیر كبیر مثال على تكوین االراضى الحامضیة نتیجة غسیل وللمناخ تأثیر كبیر مثال على تكوین االراضى الحامضیة نتیجة غسیل 
القلویات وتجمیع الجیر قریبا من السطح فى المناطق قلیلة المطر  القلویات وتجمیع الجیر قریبا من السطح فى المناطق قلیلة المطر  

وتكوین اراض  ذات سمك رفیع على سفوح الجبال نتیجة المطر الغزیر  وتكوین اراض  ذات سمك رفیع على سفوح الجبال نتیجة المطر الغزیر  
..الذى یسبب التعریة الذى یسبب التعریة 

    الرطوبة الجویة ودرجة الحرارة من أھم المكونات تأثیرًا على المناخالرطوبة الجویة ودرجة الحرارة من أھم المكونات تأثیرًا على المناخ



parent material: مادة االصل  -٢

أن طبیعة مادة االصل  یؤثر على خواص  االرض  الناتجة أن طبیعة مادة االصل  یؤثر على خواص  االرض  الناتجة       
یتحكم قوام االرض  بدرجة كبیرة فى الحركة الھابطة للماء  وان تركیبھا یتحكم قوام االرض  بدرجة كبیرة فى الحركة الھابطة للماء  وان تركیبھا     

الكیماوى والمعدنى یؤثر على مدى فاعلیة عوامل التجویة والتحكم الكیماوى والمعدنى یؤثر على مدى فاعلیة عوامل التجویة والتحكم 
..الجزئى فى النباتات الطبیعیة الجزئى فى النباتات الطبیعیة 

      
مادة االصل تكون ذات عوامل بیئیة معینة ال بد وان تنتج أرض  ذات مادة االصل تكون ذات عوامل بیئیة معینة ال بد وان تنتج أرض  ذات 

..  صفات مورفولوجیة معینةصفات مورفولوجیة معینة



Releif: التضاریس  -٣

قد تكون طبوغرافیة االرض بشكل  یسرع أو یعطل من عمل القوى قد تكون طبوغرافیة االرض بشكل  یسرع أو یعطل من عمل القوى 
المناخیة ولھذا ففى الجھة المستویة غیر  المتضرسة تكون السرعة التى المناخیة ولھذا ففى الجھة المستویة غیر  المتضرسة تكون السرعة التى 
تزاح بھا الماء  الفائض أقل بكثیر منھا فى حالة كون السطح ذا طبیعة تزاح بھا الماء  الفائض أقل بكثیر منھا فى حالة كون السطح ذا طبیعة 

..  متموجةمتموجة
ویؤدى انحدار االرض فى االراضى الغیر مفطاه بالنباتات واالعشاب  ویؤدى انحدار االرض فى االراضى الغیر مفطاه بالنباتات واالعشاب        

..  الى تعریة  االرض  حیث  تكشط الطبقة السطحیةالى تعریة  االرض  حیث  تكشط الطبقة السطحیة



Time: الزمن  -٤

یعتبر عامل الزمن ھو االصل فى تحدید مدى نضج مختلف  ا نواع یعتبر عامل الزمن ھو االصل فى تحدید مدى نضج مختلف  ا نواع 
االراضى الن النضج یتوقف على الزمن فتكوین االفاق یكون اسرع االراضى الن النضج یتوقف على الزمن فتكوین االفاق یكون اسرع 

..  تحت منطقة یاردة رطبةتحت منطقة یاردة رطبة
..  ھذا یعتبر الزمن عامل مھم فى الوصول الى التوازن مع البیئةھذا یعتبر الزمن عامل مھم فى الوصول الى التوازن مع البیئة



Organisms: الكائنات الحیة -٥

باختالف  انواع وكمیات التوزیع النسبة لالحیاء الدقیقة فى الطبیعة اثره باختالف  انواع وكمیات التوزیع النسبة لالحیاء الدقیقة فى الطبیعة اثره       
..  الفعال فى تكوین افتراضىالفعال فى تكوین افتراضى

فى االقالیم المعتدلة تكون انتاج المادة العضویة فى اراضى الغابات أكبر فى االقالیم المعتدلة تكون انتاج المادة العضویة فى اراضى الغابات أكبر     
..  كثیرا من انتاجھا فى اراضى البرارىكثیرا من انتاجھا فى اراضى البرارى



Soil Surveyحصر االراضى 

ھى عملیة منظمة لجمع أكبر ما یمكن من المعلومات عن مساحة معینة من ھى عملیة منظمة لجمع أكبر ما یمكن من المعلومات عن مساحة معینة من 
االرض وذلك عن طریق المالحظات واالختبارات الحقلیة مع وصف االرض وذلك عن طریق المالحظات واالختبارات الحقلیة مع وصف 

..تام للقطاع االرضىتام للقطاع االرضى
    --::تتلخص  خطیات حصر االراضى فى اآلتى تتلخص  خطیات حصر االراضى فى اآلتى   

 profilesتدون جمیع المالحظات ثم تعمل قطاعات  : فى الحقل -       
مع تدوین جمیع المالحظات عن اوصاف القطاعات   oringsوجھات

. االرضیة



..  تحضر العینات للتحلیلتحضر العینات للتحلیل:  فى المعمل-

تسجل میع المالحظات واألرقام على خریطة حیث  تسجل میع المالحظات واألرقام على خریطة حیث  :  فى المكتب--
یعطى لكل نوع من االراضى اسم او رمز ثم تلون كل مجموعة بلون یعطى لكل نوع من االراضى اسم او رمز ثم تلون كل مجموعة بلون 

..  خاص  وأخیرا یجھز تقریر مفصلخاص  وأخیرا یجھز تقریر مفصل
      



 :أنواع الحصر التصنیفى لألراضى 

--::للحصر لتصنیفى لالراضى ثالثة انواع نلخصھا فیما یلى للحصر لتصنیفى لالراضى ثالثة انواع نلخصھا فیما یلى   

.Reconsaisaance: الحصر االستكشافى - ١
– Semi: الحصر النصف  التفصیلى  - ٢ detailed Survey .
.Detailed Survey: الحصر التفصیلى  - ٣



 Reconsaisaance: الحصر االستكشافى  - ١
یعمل ھذا الحصر لدراسة المناطق  البور المستجدة وذات المساحات یعمل ھذا الحصر لدراسة المناطق  البور المستجدة وذات المساحات         

..  الشاسعة والتى یراد عمل دراسة أولیة لھاالشاسعة والتى یراد عمل دراسة أولیة لھا
– Semi: الحصر النصف  التفصیلى  - ٢ detailed Survey  

وھذا الحصر كاف لدراسة االراضى فى المناطق البور والتى یراد دراستھا وھذا الحصر كاف لدراسة االراضى فى المناطق البور والتى یراد دراستھا       
دراسة شاملة لصفات االرض وتستخدم فیھ خرائط مساحیھ ذات مقیاس رسم دراسة شاملة لصفات االرض وتستخدم فیھ خرائط مساحیھ ذات مقیاس رسم 

..  ١٠٠٠٠٠:١١٠٠٠٠٠:١متوسط متوسط 
Detailed Survey: الحصر التفصیلى  - ٣
ویعمل ھذا الحصر فى المناطق المزروعة او التى تحت االستصالح والتى ویعمل ھذا الحصر فى المناطق المزروعة او التى تحت االستصالح والتى     

یراد تحدید مساحات االراضى الضعیفة تحدیدا دقیقا وفى االراضى التى یراد تحدید مساحات االراضى الضعیفة تحدیدا دقیقا وفى االراضى التى 
..  یراد عمل دراسة وافیة لھایراد عمل دراسة وافیة لھا



الدراسات التى تجرى فى تنفیذ عملیة الحصر 

  -:الدراسة فى الحقل : أوال  
یحتاج ھذا النوع من الدراسة الى اخصائیین متمرسین فى االراضى       

وتبدأ الدراسة بالمرور فى المنطقة ألخذ فكرة عامة عنھا حتى یتمكن فى 
تحدید المنطقة على اللوحة المساحیة المستخدمة وأیضا الحصول على 

البیانات الالزمة عن طریق المواصالت والرى والصرف والحالة 
العمرانیة والظروف البیئیة والمحاصیل الزراعیة ومشاكل المنطقة ثم 

..  یبدأ فى دراسة الصفات الخارجیة والداخلیة للتربة



-:صفات التربة التى تدرس فى كل قطاع

االنحدار -٣الطبوغرافیة              -٢سطح االرض               - ١
لون التربة                         -٥تحدید آفاق القطاع أو طبقات وسمكھا                     - ٤
 consistencyتماسك التربة - ٨بناء التربة  -٧ قوام التربة - ٦
مستوى الماء االرضى   - ٩
 Lime contentالتقدیر الوصفى لكربونات الكالسیوم   -١٠ 

درجة تعمق الجذور     -١٢          Soil phتأثیر االرض -١١
concretionsتجمعات االمالح  -١٣ 



:الدراسة فى المعمل : ثانیا 

.تجھیز العینات إلجراء التحلیل -أ
:التحلیالت التى تجرى على العینة  - ب

.الكبریتات –الكلور –الكربونات والبیكربونات : تقدیر االنیونات ١.

.و  -ص -مع– كل : تقدیر الكتیونات  ٢.

.تقدیر مجموعة المالح الذائبة  ٣.

.  phتقدیر  ٤.

.السعة التبادلیة للقواعد    ٥.

.تقدیر الصودیوم والبوتاسیوم المتبادل ٦.

.المادة العضویة  ٧.

.النسبة المئویة لكربونات الكالسیوم   ٨.

.االزوت الكلى والذائب  ٩.
    .الفوسفات الذائبة ٠١.



Soil mapsاعداد الخرائط والتقریر : ثالثا 

المقصود بخریطة تصنیف التربة انھا خریطة تبین توزیع انواع األراضى المقصود بخریطة تصنیف التربة انھا خریطة تبین توزیع انواع األراضى     
    ..مع ربط ھذه األنواع بالصفات الطبیعیة والزراعیة للتربة الزراعیة مع ربط ھذه األنواع بالصفات الطبیعیة والزراعیة للتربة الزراعیة 

--::والخرائط التى تستخدم عادة ھى والخرائط التى تستخدم عادة ھى   
..الخرائط المساحیة العادیة الخرائط المساحیة العادیة ١١..
..  الصور الجویةالصور الجویة٢٢..

:تقریر الحصر التصنیفى للتربة  
التقریر الفنى الذى یلحق بالخرائط یعتبر سجال وافیا للمنطقة ویمكن    

.االستفادة منة فى األغراض المختلفة



:تقسیم االرض حسب قدرتھا على النتاج واالستعمال 
Land capability classification               

--::تقسم االراضى حسب  قدرتھا على االنتاج واالستعمال الى ثمان اقسام تقسم االراضى حسب  قدرتھا على االنتاج واالستعمال الى ثمان اقسام 

: Class 1القسم األول 
اراضى مزروعة ممتازة صالحة لجمیع المحاصیل الزراعیة تعطى أكبر    

قطاعھا عمیق مستوى –جیدة الرى والصرف –انتاج بأقل التكالیف 
وتحتاج رعایة –غیر ملیحة وغیر قلویة –قوامھا متوسط –السطح 

.باستمرار للمحافظة على خصوبتھا 



:  Class  llالقسم الثانى  
جیدة الرى وعیوب جیدة الرى وعیوب . . أراضى مزروعة تنتج أغلب المحاصیل بتكالیف قلیلة أراضى مزروعة تنتج أغلب المحاصیل بتكالیف قلیلة   

..طفیفة فى الصرف طفیفة فى الصرف 
: Class  lllالقسم الثالث 

أراضى منزوعة ال توجد بھا معظم المحاصیل تعطى محصول متوسطأراضى منزوعة ال توجد بھا معظم المحاصیل تعطى محصول متوسط
..  وحالة الصرف بھا متوسطةوحالة الصرف بھا متوسطة

:Class 1Vالقسم الرابع  
أراضى مزروعة محدودة االنتاج أو تصلح لالنتاج تحت ظروف خاصة أراضى مزروعة محدودة االنتاج أو تصلح لالنتاج تحت ظروف خاصة 

حالة الصرف بھا ردیئة حالة الصرف بھا ردیئة ––وتحتاج الى مصاریف خدمة زراعیة عالیة وتحتاج الى مصاریف خدمة زراعیة عالیة 
    ..وكذلك حالة الرىوكذلك حالة الرى



:Class vالقسم الخامس 
ویوضح فى ھذا القسم األراضى البور أو التى تحت االصالح وذلك           

اما أن تكون األرض بھا أحجار وصخور كثیرة أو تكون معرضة 
.للفیضانات أو من الصعب عمل نظام صرف لھا  

:Class VIالقسم السادس 
ویدخل تحت ھذا القسم األراضى غیر الصالحة للزراعة واألراضى  

الصخریة والكثبان الرملیة واألراضى التى یتعذر ریھا واألراضى 
.التى بھا عیوب حادة بحیث ال یمكن تصلح للمراعى اال بصعوبة 



: Class VIIالقسم السابع 
..وفیة عیوب أكثر حدة من القسم السادس وفیة عیوب أكثر حدة من القسم السادس             

: Class VIIIالقسم الثامن
وھذا النوع من األرض ال یصلح اطالقا فى أى انتاج نباتى ولكن قد یكونوھذا النوع من األرض ال یصلح اطالقا فى أى انتاج نباتى ولكن قد یكون  

..لھ فوائد مثل شاطىء البحر أو الغابات التى تعیش فیھا الحیوانات المفترسة لھ فوائد مثل شاطىء البحر أو الغابات التى تعیش فیھا الحیوانات المفترسة 


