
الرابعةاحملاضرة 

أنواع األراضي املصرية



أنواع األراضي املصرية ومشاكلها
•
•
•

األراضي الطينية: أوال
: تعريف األراضي الطينية









: صفات األراضي الطينية
:لونها

:قوامها
:مسامها








:ثقلها









:حفظها للماء



:متاسكها
:الضمور



:تهويتها

:املادة الغذائية للنبات فيها




ــمادية ــر الس ــا بالعناص :إحتفاظه






مشاكل األراضي الطينية وعالجها


















العالقة بني النبات واملاء األرضي



















 

































:تقسيم األراضي املتأثرة باألمالح
•
•
•
•





األراضي امللحية) ١(













:وتتميز هذه األراضي مبا يأتي
•







•


•
•
•





األرض امللحية املتوسطة القلوية) ٢(


















األراضي امللحية شديدة القلوية) ٣(







 
 








أرض ملحية حتتوي على طبقات صماء) ٤(












:تأثري األمالح على اخلواص الطبيعية للرتبة



•
•
•
•





تأثري أمالح الرتبة على النبات













قيمة الملوحة  
التأثير على النباتسم/بالمليموز

يمكن إهمال تأثير األمالح على النبات ٢أقل من 

تتأثر فقط النباتات الحساسة جدا للملوحة ٤–٢

تتأثر معظم المحاصيل بهذه الدرجة مـن  ٨–٤
الملوحة 

١٦–٨
يمكن فقط للنباتات المقاومة للملوحة أن 

تنتج بطريقة مرضية 

١٦أكثر من 
عدد قليل جدا من النباتات المقاومة جـدا  
للملوحة هو الذي يمكنه النمو واإلنتـاج  

تحت هذه الظروف



القلوية باألرض الطينية)٨(


أراضي ملحية قلوية) أ(


(EC)


(E.S.P)(pH)


أراضي قلوية غري ملحية) ب(


(EC)
(E.S.P)

(pH)



: تعريف القلوية
Alkalinization 





 




Na+


(E.S.P.)
(ESP)





:صفات األرض القلوية


















األراضي الرملية: ثانيا 
: تعريف األراضي الرملية








SiO2



:صفات األراضي الرملية
:لونها




:قوامها
:مسامها





:ثقلها








:خاصية حفظ املاء


:متاسكها

:الضمور


:تهويتهــا




:املادة الغذائية للنباتـات بهـا


:اإلحتفاظ بالعناصر السمادية




:األراضي الرملية كبيئة لنمو النبات

















األراضي اجلريية  : ثالثا
: تعريف األراضي اجلريية













:صفات األراضي اجلريية
لونها


"A""B"

قوامهــا





بنائها

"B"
"C"





ســـعتها التبادليـــة الكاتيونيـــة




رطوبتها





مسامها






: األرض اجلريية كبيئة لنمو النبات


pH














 









 




