
  وحدة التعلیمیة الثالثة عشروحدة التعلیمیة الثالثة عشرالال

خدمة األرض والعمل على تعدیل خدمة األرض والعمل على تعدیل 
خواصھا الطبیعیة الھامةخواصھا الطبیعیة الھامة



:بعد االنتھاء من دراسة الوحدة التعلیمیة یجب أن یكون الطالب قادرًا على           

.التعرف على المشاكل المتعلقة باألراضي الزراعیة وكیفیة حلھا§

. اإللمام بعوامل نجاح إنبات البذرة§

.تفسیر تكون التجمعات األرضیة§

.التعرف على تقسیم التجمعات األرضیة§

.إدراك ویكون ملمًا بعوامل ووسائل تعدیل البناء§

.تعدیل المسافات البینیة§

.التخطیط إلتباع عملیات الخدمة المناسبة لكل أرض§

األھــداف



.مقدمة•

.عوامل نجاح إنبات البذرة•

.تقسیم التجمعات األرضیة•

.عوامل ووسائل تعدیل البناء األرضي•

.العملیات الزراعیة وأثرھا على التجمع فى التربة•

.عوامل تعدیل المسافات البینیة•

العنـاصر



واموامــــــــــــل القل القــــــــــــــــــــتعدیتعدی : :أوًالأوًال
من المعروف أن المسلك المیكانیكى یلعب الدور األكبر فى تحدید من المعروف أن المسلك المیكانیكى یلعب الدور األكبر فى تحدید                   

خواص األرض الطبیعیة الذى صیغة بصیغة األھمیة عند دراسة أى موضوع خواص األرض الطبیعیة الذى صیغة بصیغة األھمیة عند دراسة أى موضوع 
متعلق بالتربة وتقدم الكثیر من العلماء لوضع النظم التى تسھل على الدارس متعلق بالتربة وتقدم الكثیر من العلماء لوضع النظم التى تسھل على الدارس 

الحكم على عینتة والتعرف على تركیبھا المیكانیكى وتحدید نوعھا إذا ما كانت  الحكم على عینتة والتعرف على تركیبھا المیكانیكى وتحدید نوعھا إذا ما كانت  
رملیة أو طمییة إلى غیر ذلك من التربات المعروفة وھى موضوعات یمكن رملیة أو طمییة إلى غیر ذلك من التربات المعروفة وھى موضوعات یمكن 

..االستزادة منھا من موضوعات طبیعیة األراضى والحصد االستزادة منھا من موضوعات طبیعیة األراضى والحصد 

).).متعلقة بتعدیل القوام فى األراضىمتعلقة بتعدیل القوام فى األراضى((وھنا سنتناول الموضوعات العامة وھنا سنتناول الموضوعات العامة               



(Stones)(Stones)ررــــــــــــــــــــــــــــــــأ ـ الصخأ ـ الصخ
إذا وجد الصخر فى الطبقة السطحیة فھو غیر مرغوب فیھ ألكثر من إذا وجد الصخر فى الطبقة السطحیة فھو غیر مرغوب فیھ ألكثر من             

سبب بینما قد ال یضر كثیرًا عند وجودة تحت التربة وبكمیات معقولة أما سبب بینما قد ال یضر كثیرًا عند وجودة تحت التربة وبكمیات معقولة أما 
ــ : :وجودة فى طبقة الخدمة فقد یؤدى إلىوجودة فى طبقة الخدمة فقد یؤدى إلى

عملیات الخدمة بل وقد یعطلھا نھائیًا باإلضافة إلى ما قد یتسبب عن عملیات الخدمة بل وقد یعطلھا نھائیًا باإلضافة إلى ما قد یتسبب عن ـ یعیق ـ یعیق   ١١
..اآلالت الخدمة كأسلحة المحاریث مثالاآلالت الخدمة كأسلحة المحاریث مثالوجودة من تلفیاتوجودة من تلفیات

ـ یصعب فى وجود الصخر أعداد المھد البذرى إذ وجودة فوق البذرة یبطل ـ یصعب فى وجود الصخر أعداد المھد البذرى إذ وجودة فوق البذرة یبطل   ٢٢
..إنباتھا لصعوبة كشف الغطاءإنباتھا لصعوبة كشف الغطاء



ـ تحرك الصخور عند وجودھا فى طبقة الخدمة أثناء عملیات  ـ تحرك الصخور عند وجودھا فى طبقة الخدمة أثناء عملیات    ٣٣
الخدمة یمزق البادرات والنباتات الصغیرة بل وأحیانًا النباتات  الخدمة یمزق البادرات والنباتات الصغیرة بل وأحیانًا النباتات  

..الكبیرة أیضًاالكبیرة أیضًا

ـ وجودة یقلل من المسافات البیئیة فإذا كانت األرض رملیة قلت  ـ وجودة یقلل من المسافات البیئیة فإذا كانت األرض رملیة قلت    ٤٤
قلة طبیعیة وال یمكن تعدیل ذلك إذ  قلة طبیعیة وال یمكن تعدیل ذلك إذ  قدرتھا على حفظ الماء فوققدرتھا على حفظ الماء فوق

..یصعب تكسیر الصخریصعب تكسیر الصخر



    (Sands)    (Sands)الالــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـ الرمب ـ الرم

تنتشر األراضى الرملیة فى كثیر من المساحات فى أنحاء العالم وتشغل تنتشر األراضى الرملیة فى كثیر من المساحات فى أنحاء العالم وتشغل 
مساحة كبیرة فى مصر واألراضى الرملیة ألبناء لھامساحة كبیرة فى مصر واألراضى الرملیة ألبناء لھا

(Structureless sals) (Structureless sals)  سھلة التأثر بعملیات التعریة بأشكالھا إذ سھلة التأثر بعملیات التعریة بأشكالھا إذ
كثیرًا ما تذروھا الریاح وھى أراضى مفتوحة القوام رشح الماء بھا كثیرًا ما تذروھا الریاح وھى أراضى مفتوحة القوام رشح الماء بھا 

سریع ومقدار ما تحفظھ من الماء قلیل والنباتات المنزرعة بھا سریع ومقدار ما تحفظھ من الماء قلیل والنباتات المنزرعة بھا 
معرضة لتأثیر الریاح سواء بإقتالع النباتات من التربة غیر المتماسكة معرضة لتأثیر الریاح سواء بإقتالع النباتات من التربة غیر المتماسكة 

أو بتعرضھا إلى التلف نتیجة لھبوب الریاح المحملة بالرمال السافیة أو بتعرضھا إلى التلف نتیجة لھبوب الریاح المحملة بالرمال السافیة 
فتمزق أوراق النباتات فتمزق أوراق النباتات 



(clays)(clays)  ینینــــــــــــــــــــــــــــج ـ الطج ـ الط

تختلف نسبة ھذا المكون من أرض إلى أخرى ویعتبر الطین ھو المسئول تختلف نسبة ھذا المكون من أرض إلى أخرى ویعتبر الطین ھو المسئول 
األول واألخیر عن خواص األراضى سواء كان ذلك فیما یتعلق األول واألخیر عن خواص األراضى سواء كان ذلك فیما یتعلق 

بخواصھا الطبیعیة أو الكیماویة أو الطبیعیة الكیماویة بل ونوع الطین بخواصھا الطبیعیة أو الكیماویة أو الطبیعیة الكیماویة بل ونوع الطین 
السائد نفسة وأحجام حبیباتة لھا كبیر األثر على الخواص المذكورة السائد نفسة وأحجام حبیباتة لھا كبیر األثر على الخواص المذكورة 

وكلما زادت نسبة الطین فى أرض ما كلما أحتاج األمر إلى كثیر من وكلما زادت نسبة الطین فى أرض ما كلما أحتاج األمر إلى كثیر من 
اإلھتمام بتنظیم عملیات الخدمة بھا إلى حد أن یطلق علیھا بعض اإلھتمام بتنظیم عملیات الخدمة بھا إلى حد أن یطلق علیھا بعض 

 . (half past soil) . (half past soil)فالحى البالد األمریكیة أسمفالحى البالد األمریكیة أسم



تعدیل القوام فى أراضى الجمھوریةتعدیل القوام فى أراضى الجمھوریة

إلیھاإلیھایلجأیلجأوالوالالصعبةالصعبةالعملیاتالعملیاتمنمناألراضىاألراضىفىفىالقوامالقوامتعدیلتعدیلیعتبریعتبر
وكلماوكلماإمكانیاتھإمكانیاتھبذلكبذلكتسمحتسمحدامتدامتمامامحدودةمحدودةمساحاتمساحاتفىفىإالإالالزراعالزراع
بعضبعضفىفىالبناءالبناءبتعدیلبتعدیلذلكذلكعنعنیستعیضیستعیضبلبلالقوامالقوامبتعدیلبتعدیلیخاطریخاطر

أوأواألخضراألخضرالتسمیدالتسمیدإلىإلىیلجأیلجأفقدفقدالرملیةالرملیةفىفىأماأماالطینیةالطینیةاألراضىاألراضى
ویمكن حصر األراضى التى تتطلب ویمكن حصر األراضى التى تتطلب . . العضویةالعضویةالمخلفاتالمخلفاتإضافةإضافة

تعدیل قوامھا فى الجمھوریة العربیة فى مجموعات ثالث نقدمھا فیما تعدیل قوامھا فى الجمھوریة العربیة فى مجموعات ثالث نقدمھا فیما 
ــ : :یلى حتى یمكن اإلسھام فى طرق تعدیل قوامھا وتشملیلى حتى یمكن اإلسھام فى طرق تعدیل قوامھا وتشمل

ب ـ األراضى الجیریةب ـ األراضى الجیریة.                                .                                أ ـ األراضى الرملیةأ ـ األراضى الرملیة
..ج ـ األراضى الطینیةج ـ األراضى الطینیة    



تعدیل قوام األراضى الرملیةتعدیل قوام األراضى الرملیة

تعتبر األراضى فى الجمھوریة العربیة المتنفس الوحید لزیادة الرقعة تعتبر األراضى فى الجمھوریة العربیة المتنفس الوحید لزیادة الرقعة 
ــ : :الزراعیة ویتجھ التفكیر إلصالحھا ألكثر من سببالزراعیة ویتجھ التفكیر إلصالحھا ألكثر من سبب

ـ ھى أراضى متاخمة للوادى والدلتا وتجاور مراكز حضارات ـ ھى أراضى متاخمة للوادى والدلتا وتجاور مراكز حضارات   ١١
..ومناطق آھلة بالسكانومناطق آھلة بالسكان

ـ تعتبر المخرج الوحید عند استغاللھا مما نالقیة من زیادة خطیرة فى ـ تعتبر المخرج الوحید عند استغاللھا مما نالقیة من زیادة خطیرة فى   ٢٢
..عدد السكانعدد السكان



ـ عادة تكون مثل ھذه األراضى خالیة من األمالح وحتى إذا وجدت  ـ عادة تكون مثل ھذه األراضى خالیة من األمالح وحتى إذا وجدت    ٣٣
..فیسھل غسیلھا بأقل كمیات من ماء لسھولة رشح الماء بھافیسھل غسیلھا بأقل كمیات من ماء لسھولة رشح الماء بھا

ـ عادة تكون ھذه األراضى مستوى الماء األرض بھا بعیدًا لذا  ـ عادة تكون ھذه األراضى مستوى الماء األرض بھا بعیدًا لذا    ٤٤
المفروض أن األراضى الرملیة المتاخمة للوادى والدلتا لم تصل إلیھا المفروض أن األراضى الرملیة المتاخمة للوادى والدلتا لم تصل إلیھا 
میاه الفیضانات إلرتفاع مستواھا عن أراضى الوادى التى كان یسھل میاه الفیضانات إلرتفاع مستواھا عن أراضى الوادى التى كان یسھل 

..غمرھاغمرھا



ترجع زیادة المادة العضویة في أراضي الري بالرش ترجع زیادة المادة العضویة في أراضي الري بالرش 
عنھا في أراضي الري بالغمر لألسباب اآلتیةعنھا في أراضي الري بالغمر لألسباب اآلتیة

أ ـ الري بالغمر یعمل علي غسیل المادة العضویة المتحللة مما یؤدي إلي أ ـ الري بالغمر یعمل علي غسیل المادة العضویة المتحللة مما یؤدي إلي 
..توزیعھا إلي أعماق بعیدة حتي عن متناول النباتات القائمةتوزیعھا إلي أعماق بعیدة حتي عن متناول النباتات القائمة

ب ـ الري بالرش یجعل الطبقة التي تصل إلیھا الرطوبة غیر عمیقة لقلة ب ـ الري بالرش یجعل الطبقة التي تصل إلیھا الرطوبة غیر عمیقة لقلة 
..كمیة المیاه المغطاة بالري بالرش كمیة المیاه المغطاة بالري بالرش 

ج ـ طول الفترة بین ریتین في نظام الري بالغمر قد یؤدي والشك إلي ج ـ طول الفترة بین ریتین في نظام الري بالغمر قد یؤدي والشك إلي 
..موت الكثیر من الكائنات الدقیقة موت الكثیر من الكائنات الدقیقة 

د ـ نظام الرى بالرش دون تسویة للتربة یبقى على المادة العضویة د ـ نظام الرى بالرش دون تسویة للتربة یبقى على المادة العضویة 
..الموجودة الموجودة 



زراعتھازراعتھاعندعندمالحظتھامالحظتھایجبیجبماماأھمأھم

ـ حمایة األرض من الریاح حتى تحفظھا من الضیاع ونقلل كمیة النحر ـ حمایة األرض من الریاح حتى تحفظھا من الضیاع ونقلل كمیة النحر   ١١
..نتیجة سرعة الریاحنتیجة سرعة الریاح

عند عملیة عند عملیة  500 500 : : 1 1أوأو 400 400 : : 1 1ـ تعدیل إنحدارھا من حیث یكونـ تعدیل إنحدارھا من حیث یكون  ٢٢
التسویة لضمان سرعة جریان الماء وفى نفس الوقت ال یؤدى إلى التسویة لضمان سرعة جریان الماء وفى نفس الوقت ال یؤدى إلى 

..عملیات النحر عملیات النحر 
ـ تقلیل مساحة األحواض حتى ال نلجأ إلستعمال إنحدارات ذات أطوال ـ تقلیل مساحة األحواض حتى ال نلجأ إلستعمال إنحدارات ذات أطوال   ٣٣

..كبیرة تؤدى إلى عملیات النحر كبیرة تؤدى إلى عملیات النحر 



ـ توسیع المساقى بقدر یكفى لسرعة رى التربیع حسب أحجمھا دون ـ توسیع المساقى بقدر یكفى لسرعة رى التربیع حسب أحجمھا دون   ٤٤
..ضیاع الماء بالرشح ضیاع الماء بالرشح 

..ـ العمل على زیادة الغرویات المعدنیة بالرى بمیاه النیل ـ العمل على زیادة الغرویات المعدنیة بالرى بمیاه النیل   ٥٥
ـ یجب إضافة المادة العضویة بین الحین والحین حتى ال تعانى األرض ـ یجب إضافة المادة العضویة بین الحین والحین حتى ال تعانى األرض   ٦٦

..من نقص الغرویات من نقص الغرویات 



تعدیل القوام فى األراضى الجیریةتعدیل القوام فى األراضى الجیریة

تختلف نسبة كربونات الكالسیوم فى عینات التربة وعادة تكون فى تختلف نسبة كربونات الكالسیوم فى عینات التربة وعادة تكون فى 
٪ من مكونات األراضى الرسوبیة النھریة ٪ من مكونات األراضى الرسوبیة النھریة  2 2المتوسط باال یزید عنالمتوسط باال یزید عن

٪ فى ٪ فى 6060أوأو 50 50تحت الظروف العادیة وقد تتزاید إلى أن تصل إلىتحت الظروف العادیة وقد تتزاید إلى أن تصل إلى
..األراضى الرسوبیة المتداخلة مع الھضبة الشرقیة في األراضي األراضى الرسوبیة المتداخلة مع الھضبة الشرقیة في األراضي 



خواصخواصتعدیلتعدیلإلسراعإلسراعفعالةفعالةطریقةطریقةإليإليالزراعالزراعیلجأیلجأ
لتحسینلتحسینبالماءبالماءغمرھاغمرھاطریقطریقعنعنوذلكوذلكالتربةالتربة

طریقطریقعنعنخواصھاخواصھا

..ـ التخلص من األمالح الضارة ـ التخلص من األمالح الضارة   ١١
..ـ العمل علي زیادة الغرویات المعدنیة ـ العمل علي زیادة الغرویات المعدنیة   ٢٢
ـ وجود الغرویات المعدنیة یساعد علي تكوین تجمعات في األراضي ـ وجود الغرویات المعدنیة یساعد علي تكوین تجمعات في األراضي   ٣٣

..المحتویة علي نسبة عالیة من كربونات الكالسیوم المحتویة علي نسبة عالیة من كربونات الكالسیوم 



تعدیل القوام فى األراضى الطینیةتعدیل القوام فى األراضى الطینیة

یعتبر تعدیل قوام األراضى الثقیلة مشكلة المشاكل حیث أنھا تشكل یعتبر تعدیل قوام األراضى الثقیلة مشكلة المشاكل حیث أنھا تشكل 
مساحات كبیرة من أراضى الدلتا ولو أعتبرنا أن سطح الفدانمساحات كبیرة من أراضى الدلتا ولو أعتبرنا أن سطح الفدان

سم من الرمل تزید نسبة الرمل فى العینة سم من الرمل تزید نسبة الرمل فى العینة  42 42لكانت إضافةلكانت إضافة 2 2مم42004200
٪ وھو مقدار ضئیل إذا قیس ٪ وھو مقدار ضئیل إذا قیس 1616..77سم بما ال یزید عنسم بما ال یزید عن 20 20إلى عمقإلى عمق

..بالمجھود الالزم لتوافر ھذا القدربالمجھود الالزم لتوافر ھذا القدر



ـ  عوامل وطرق تعدیل البناءـ  عوامل وطرق تعدیل البناء  ٢٢

ــ : :والتجمعات في التربة تحدث عن طریقینوالتجمعات في التربة تحدث عن طریقین
..ـ تكسیر التجمعات الكبیرة لتكوین تجمعات أصغر مرغوب فیھاـ تكسیر التجمعات الكبیرة لتكوین تجمعات أصغر مرغوب فیھاأأ

ب ـ تجمیع الحبیبات المفردة أو التجمعات الصغیرة جدًا لتكوین تجمعات ب ـ تجمیع الحبیبات المفردة أو التجمعات الصغیرة جدًا لتكوین تجمعات 
..أكبر مناسبةأكبر مناسبة



ةةــــــــــــــــــــات التربات التربــــــم مجمعم مجمعــــــــتقسیتقسی

.. (Structureless) (Structureless)عدیمة البناءعدیمة البناء١١..

..(.. Weak)(.. Weak)بناء ضعیفبناء ضعیف٢٢..

..moderatemoderateبناء متوسط بناء متوسط ٣٣..

..(Strong)(Strong)البناء الشدیدالبناء الشدید٤٤..



ومومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسیالسیــــالكالكـ ـ   ١١

عرف قدیمًا أن الجیر على تعدیل البناء األرض وتحسین الخواص عرف قدیمًا أن الجیر على تعدیل البناء األرض وتحسین الخواص 
الطبیعیة للتربة إذ یؤدى وجودة إلى تجاور الحبیبات الفردیة ویظھر الطبیعیة للتربة إذ یؤدى وجودة إلى تجاور الحبیبات الفردیة ویظھر 

أثره الفعال فى األرض القلویة والملحیة القلویة حیث أن إستبدال أثره الفعال فى األرض القلویة والملحیة القلویة حیث أن إستبدال 
الكالسیوم بالصودیوم یعدل من خواص األرض ویعلل سلك الصودیوم الكالسیوم بالصودیوم یعدل من خواص األرض ویعلل سلك الصودیوم 
إلى أن وجوده فى الفردیات األرضیة وعلى مركب اإلمتصاص یصبغ إلى أن وجوده فى الفردیات األرضیة وعلى مركب اإلمتصاص یصبغ 

على حبیبات التربة خاصیة تادرت الحبیبة فیسھل أن تظل عالقة فى على حبیبات التربة خاصیة تادرت الحبیبة فیسھل أن تظل عالقة فى 
الماء كما أن زیادة تادرت حبیبات التربة یعیق عملیة التجاورالماء كما أن زیادة تادرت حبیبات التربة یعیق عملیة التجاور

flocculation flocculation األمر الذى یترتب علیة إستحالة تكوین تجمعاتاألمر الذى یترتب علیة إستحالة تكوین تجمعات..



ننــــــــــــــــــــــــــــــــییـــ الطـ الط  ٢٢

من المعروف أن الطین یلعب دورًا كبیرًا فى تكوین تجمعات التربة ومن من المعروف أن الطین یلعب دورًا كبیرًا فى تكوین تجمعات التربة ومن 
وغیره من العلماء ثبت أنھ كلما صغرت وغیره من العلماء ثبت أنھ كلما صغرت  Baver Baverاألبحاث التى قام بھااألبحاث التى قام بھا

 . .أقطار حبیبات الطین كلما زاد أثرھا على تكوین تجمعات فى التربةأقطار حبیبات الطین كلما زاد أثرھا على تكوین تجمعات فى التربة
أن الطین عندما یكون مصحوبًا بالمادة العضویة أن الطین عندما یكون مصحوبًا بالمادة العضویة  forsyth forsythكما بینكما بین
أتم ما أتم ما  cemsntation cemsntationتكون عملیة اإللتحامتكون عملیة اإللتحام dispersible dispersibleالمعلقةالمعلقة

یمكن فى األراضى الرملیة الناعمة وأن كانت كمیة التجمعات تكون یمكن فى األراضى الرملیة الناعمة وأن كانت كمیة التجمعات تكون 
 . .أقل منھا فى حالة إضافة الطین وحده أو المادة العضویة على حدةأقل منھا فى حالة إضافة الطین وحده أو المادة العضویة على حدة



البد من توافر مقومات ثالث لحدوث التجمعات فى التربة فى وجود البد من توافر مقومات ثالث لحدوث التجمعات فى التربة فى وجود 
::--  كاتیونات تعمل على التجمیعكاتیونات تعمل على التجمیع

..میكرون فى أقطارھامیكرون فى أقطارھا 1 1ـ أن تكون حبیبات الطین صغیرة اقل منـ أن تكون حبیبات الطین صغیرة اقل من  ١١
..ـ أن تكون حبیبات الطین ذات قدرة تبادلیة عالیةـ أن تكون حبیبات الطین ذات قدرة تبادلیة عالیة  ٢٢
..dipole liquiddipole liquiddipole liquiddipole liquidـ أن یكون ھناك سائًال مستقطبًاـ أن یكون ھناك سائًال مستقطبًا  ٣٣



ددــــــــــید الحدیید الحدیـــــــــــــــــــــ أیدروكسـ أیدروكس٣٣

ویمكن الیدروكسید الحدید مع المادة العضویة أن یعمال علي لصق ویمكن الیدروكسید الحدید مع المادة العضویة أن یعمال علي لصق 
مھم في عملیة مھم في عملیة  free iron free ironحبیبات التربة وقد أعتقد أن الحدید الحرحبیبات التربة وقد أعتقد أن الحدید الحر

واألراضي الشبیھة بالالتریت وكان واألراضي الشبیھة بالالتریت وكان التجمیع في أراضي االتریتالتجمیع في أراضي االتریت
األولي عملیة تالقي الحبیبات األولي عملیة تالقي الحبیبات  : :اإلعتقاد أنھ یحقق غرضین معًااإلعتقاد أنھ یحقق غرضین معًا

..وتجاورھا والفعل الثاني عملھ كمادة أسمنتیة وتجاورھا والفعل الثاني عملھ كمادة أسمنتیة 



ةةــــــــــــــــــــــــــــــادة العضویادة العضویـــــــــــ المـ الم٤٤

المادة العضویة لھا أثر مرغوب فیھ في تكوین تجمعات الربة ویتناسب المادة العضویة لھا أثر مرغوب فیھ في تكوین تجمعات الربة ویتناسب 
أثره مع كمیة ونوع المادة العضویة المضافة ویري البعض أن أثر أثره مع كمیة ونوع المادة العضویة المضافة ویري البعض أن أثر 

المادة العضویة علي تعدیل الخواص الطبیعیة للتربة یرجع إلي تشجیع المادة العضویة علي تعدیل الخواص الطبیعیة للتربة یرجع إلي تشجیع 
..عملیة التجمیع في التربةعملیة التجمیع في التربة



ویمكن رد المادة العضویة التى تؤثر على التجمیع ویمكن رد المادة العضویة التى تؤثر على التجمیع 
فى التربة إلى صور ثالث ھىفى التربة إلى صور ثالث ھى

المواد المتحللة المتخلفة عن النبات وقد تكون من الفردیات المحبة المواد المتحللة المتخلفة عن النبات وقد تكون من الفردیات المحبة ـ ـ   ١١
للمواد وإشباعھا ویمكن التخلص منھا فى المعمل بمعاملتھا بالقلویات للمواد وإشباعھا ویمكن التخلص منھا فى المعمل بمعاملتھا بالقلویات 

..المخففة التى تشمل على إذابتھاالمخففة التى تشمل على إذابتھا
ـ خالیا الكائنات الدقیقة ونواتجھا من األغشیة المخاطیة واألمصال ـ خالیا الكائنات الدقیقة ونواتجھا من األغشیة المخاطیة واألمصال   ٢٢

التى توجد التى توجد  gels gelsواألصاغ وغیرھا من الفردیات والمواد الجیالتینیةواألصاغ وغیرھا من الفردیات والمواد الجیالتینیة
..بحالتھا الطبیعیةبحالتھا الطبیعیة

ـ نواتج تكونھا بعض الكائنات الدقیقة الموجودة فى التربة مثل بعض ـ نواتج تكونھا بعض الكائنات الدقیقة الموجودة فى التربة مثل بعض   ٣٣
 pclijuronides , polysaccharides pclijuronides , polysaccharidesالراتنجات واإلجماع والراتنجات واإلجماع و



الالـــــــــــــــــــــــــ الدبـ الدب  ٤٤

أن یكون الدبال لھ القدرة على لحم المواد المعدنیة أن یكون الدبال لھ القدرة على لحم المواد المعدنیة  Schlosesing .. Schlosesing ..یرىیرى
الذى أقترح أن الخواص الذى أقترح أن الخواص  Dumont Dumontوزاد على ھذا الرأى إعتقادوزاد على ھذا الرأى إعتقاد

الطبیعیة المرغوبة فى التربة تظھر عند وجود نسبة من الدبال إذ الطبیعیة المرغوبة فى التربة تظھر عند وجود نسبة من الدبال إذ 
یعتبر ذلك مرجعة إلى وجود األغلفة الخضرویة الشبیھة بالجبلیعتبر ذلك مرجعة إلى وجود األغلفة الخضرویة الشبیھة بالجبل

uelly like uelly like   التى تغلف الحبیبات المعدنیة بالتربة وتتأثر بذلك  التى تغلف الحبیبات المعدنیة بالتربة وتتأثر بذلك
خواصھا الطبیعیة خواصھا الطبیعیة 



والمادة العضویة عندما تكون غرویات دبالیة بھا كمیة مناسبة من والمادة العضویة عندما تكون غرویات دبالیة بھا كمیة مناسبة من 
..الھیومات یظھر لھا أثرین واضحین فى عملیة تكوین التجمعاتالھیومات یظھر لھا أثرین واضحین فى عملیة تكوین التجمعات

..أ ـ أثرھا كمادة عضویة سائبة تعمل على تالحم الحبیباتأ ـ أثرھا كمادة عضویة سائبة تعمل على تالحم الحبیبات
..ب ـ أثرھا كمادة ممسوكھ بقوة على حبیبات التربة الغرویة المعدنیةب ـ أثرھا كمادة ممسوكھ بقوة على حبیبات التربة الغرویة المعدنیة



أ ـ نوع المحصول المنزرع وأثرةأ ـ نوع المحصول المنزرع وأثرة

من المعروف من التجارب أن تجمعات التربة تختلف سواء فى أحجامھا من المعروف من التجارب أن تجمعات التربة تختلف سواء فى أحجامھا 
أو خواصھا ومدى نباتھا حسب نوع المحصول المنزرع والدورة أو خواصھا ومدى نباتھا حسب نوع المحصول المنزرع والدورة 

الزراعیة المتبعة ویعرف فالحنا المصرى ھذا جیدًا إذ یعتبر أن أحسن الزراعیة المتبعة ویعرف فالحنا المصرى ھذا جیدًا إذ یعتبر أن أحسن 
المحاصیل النیلیة یتحصل علیھا من أرض الباف، ومن التجربة وجد المحاصیل النیلیة یتحصل علیھا من أرض الباف، ومن التجربة وجد 

أن اإلتجاه فى زیادة التجمعات فى األراضى تحت ظروف زراعة أن اإلتجاه فى زیادة التجمعات فى األراضى تحت ظروف زراعة 
:   :   المحاصیل اآلتیةالمحاصیل اآلتیة

أرض منزرعة بإستمرار ـ أرض منزرعة ذرة فى دورة منتظمة مع أرض منزرعة بإستمرار ـ أرض منزرعة ذرة فى دورة منتظمة مع 
محاصیل أخرى ـ دورة بھا حشائش المراعى ـ أرض بھا نباتات محاصیل أخرى ـ دورة بھا حشائش المراعى ـ أرض بھا نباتات 

المراعىالمراعى



ب ـ نباتات اإلستصالح األولىب ـ نباتات اإلستصالح األولى

من المعروف أن األراضى التى یزرع بھا النباتات ذات الجذور الكبیرة من المعروف أن األراضى التى یزرع بھا النباتات ذات الجذور الكبیرة 
كاالقشوط یتحسن فیھا البناء األرضى نتیجة لزیادة نسبة المادة كاالقشوط یتحسن فیھا البناء األرضى نتیجة لزیادة نسبة المادة 

ولما كان ولما كان . . العضویة التى تساعد على تكوین التجمعات فى األرضالعضویة التى تساعد على تكوین التجمعات فى األرض
البناء األرضى الجید یساعد فى تعدیل خواص األرض خصوصًا البناء األرضى الجید یساعد فى تعدیل خواص األرض خصوصًا 

النفاذیة لذلك یلجأ مصلح األرض فى كثیر من البالد لزراعة بعض النفاذیة لذلك یلجأ مصلح األرض فى كثیر من البالد لزراعة بعض 
النباتات ذات المجموع الجذرى الكبیر التى یمكنھا أن تعیش فى تربات النباتات ذات المجموع الجذرى الكبیر التى یمكنھا أن تعیش فى تربات 

..ذات رطوبة مرتفعة ذات رطوبة مرتفعة 



اثر الدورة الزراعیةاثر الدورة الزراعیة––ج ج 

من التجارب التي أقیمت في بعض األراضي األمریكیة خالل الفترة من من التجارب التي أقیمت في بعض األراضي األمریكیة خالل الفترة من   
وجد أن زراعة الذرة باستمرار أنقصت وجد أن زراعة الذرة باستمرار أنقصت   ١٩٤٢١٩٤٢وسنة وسنة   ١٩٣٩١٩٣٩سنة سنة 

خالل احد عشر خالل احد عشر % % ٢٢رر٨٦٨٦الي الي %%٣٣رر٣٩٣٩المادة العضویة بالتربة من المادة العضویة بالتربة من 
ویظھر اثر ویظھر اثر . . عاما وھذا لھ كبیر األثر في عملیة تجمیع حبیبات التربةعاما وھذا لھ كبیر األثر في عملیة تجمیع حبیبات التربة

محصول الذرة المجھد في األراضي المصریة حبث أن المادة محصول الذرة المجھد في األراضي المصریة حبث أن المادة 
العضویة تشكل نسبة ضئیلة في األرض ویشعر الفالح المصري بھذا العضویة تشكل نسبة ضئیلة في األرض ویشعر الفالح المصري بھذا 

لذلك نراه یبقي الجزء األكبر من السماد العضوي لوضعھا مثل زراعة لذلك نراه یبقي الجزء األكبر من السماد العضوي لوضعھا مثل زراعة 
..الذرة الذرة 



المعدالت البناء المضرةالمعدالت البناء المضرة
Synthotis Soil conditionersSynthotis Soil conditioners

 polyoloctrolytes polyoloctrolytesتعتبر معدالت البناء من المواد عدیدة اإللكتروناتتعتبر معدالت البناء من المواد عدیدة اإللكترونات
تحت ظروف الحقل المختلفة تحت ظروف الحقل المختلفة    to condition to conditionتعمل على تعدیل التربة تعمل على تعدیل التربة 

& Hondrick &Hondrickوقد وجد وقد وجد . .  Mowry Mowry    ان المواد عدیدة االلكترولینات ان المواد عدیدة االلكترولینات
polyoloctrolytes polyoloctrolytes    عندما تذوب فى الماء لھا اثر بالغ كعامل من عندما تذوب فى الماء لھا اثر بالغ كعامل من

. . عوامل التجمیع فى التربة عوامل التجمیع فى التربة 



یرجع تغیر األنصاف األقطار المكافئة ھذه إلي أكثر یرجع تغیر األنصاف األقطار المكافئة ھذه إلي أكثر 
من سبب نذكر منھامن سبب نذكر منھا

سقوط الحبیبات المفردة أو التجمعات الصغیرة بین التجمعات أو سقوط الحبیبات المفردة أو التجمعات الصغیرة بین التجمعات أو ١١..
الحبیبات الكبیرة مما یقلل من أنصاف أقطار المسافات البینیة الحبیبات الكبیرة مما یقلل من أنصاف أقطار المسافات البینیة 

..المكافئةالمكافئة
انھیار التجمعات أو اجزاء منھا لتكوین تجمعات أو حبیبات مفردة انھیار التجمعات أو اجزاء منھا لتكوین تجمعات أو حبیبات مفردة ٢٢..

..تقع بین الكبیرة وضیق بذلك نصف القطر المكافءتقع بین الكبیرة وضیق بذلك نصف القطر المكافء
تحرك الحبیبات أو التجمعات الصغیرة تحت عملیات الخدمة في تحرك الحبیبات أو التجمعات الصغیرة تحت عملیات الخدمة في ٣٣..

ظروف سیئة تساعد علي انزالق الحبیبات الصغیرة في المسافات ظروف سیئة تساعد علي انزالق الحبیبات الصغیرة في المسافات 
..البینیة األمر الذي یترتب علیھ ضیق المسافات البینیةالبینیة األمر الذي یترتب علیھ ضیق المسافات البینیة



موعد إجراء العملیات الزراعیةموعد إجراء العملیات الزراعیة

یجب القیام بعملیات الخدمة الزراعیة في مواعیدھا المناسبة وتحت یجب القیام بعملیات الخدمة الزراعیة في مواعیدھا المناسبة وتحت 
الظروف المرغوبة في التربة بما یتناسب مع حالة األرض ومكوناتھا الظروف المرغوبة في التربة بما یتناسب مع حالة األرض ومكوناتھا 
فمثًال عند إجراء عملیات الخدمة كالحرث والعزیق وأإلثارة في تربة فمثًال عند إجراء عملیات الخدمة كالحرث والعزیق وأإلثارة في تربة 

طینیة أو ثقیلة نوعًا یجب تخیر الحالة المناسبة في التربة من حیث طینیة أو ثقیلة نوعًا یجب تخیر الحالة المناسبة في التربة من حیث 
نسبة الرطوبة حتي التؤدي زیادة نسبة الرطوبة إلي إنزالق حبیبات نسبة الرطوبة حتي التؤدي زیادة نسبة الرطوبة إلي إنزالق حبیبات 

..التربة لتكوین ،،،،،،، نتیجة لظاھرة اللیونة التربة لتكوین ،،،،،،، نتیجة لظاھرة اللیونة 



تعدیـل المسافــات البینیــھتعدیـل المسافــات البینیــھ: : ثالثا ثالثا 

من المعروف أن المسافات البینیة ترتبط ارتباطا كامال مع نفاذیة التربة من المعروف أن المسافات البینیة ترتبط ارتباطا كامال مع نفاذیة التربة   
وحالة التھویة بھا وھما من أھم عوامل اإلنتاج في األراضي خصوصا وحالة التھویة بھا وھما من أھم عوامل اإلنتاج في األراضي خصوصا 

عندنا في مصر حیث تشكل األراضي الملحیة القلویة مساحات كبیرة عندنا في مصر حیث تشكل األراضي الملحیة القلویة مساحات كبیرة 
في أراضینا الرسوبیة التھویة التي یتحكم في إنتاجھا سوء الصرف في أراضینا الرسوبیة التھویة التي یتحكم في إنتاجھا سوء الصرف 

. . وارتفاع مستوي الماء األرضي وارتفاع مستوي الماء األرضي 



تعدیل المسامیة في التربة وعالقتھ بالنباتتعدیل المسامیة في التربة وعالقتھ بالنبات

الھواء في أرضھ الھواء في أرضھ / / یعمل الزارع الواعي علي المحافظة علي نسبة الماءیعمل الزارع الواعي علي المحافظة علي نسبة الماء  
بحیث یحصل علي العالقة التي تعطیھ انسب ظروف تمكنھ من بحیث یحصل علي العالقة التي تعطیھ انسب ظروف تمكنھ من 

الحصول علي أحسن نمو من النباتات في أطواره المختلفة لیصل في الحصول علي أحسن نمو من النباتات في أطواره المختلفة لیصل في 
النھایة إلي أكمل وأحسن محصول أي یراعي توافر العالقھ المناسبة النھایة إلي أكمل وأحسن محصول أي یراعي توافر العالقھ المناسبة 

. . لنمو نباتاتھ سواء كانت في حالة البادرات أو طوال عمر النبات لنمو نباتاتھ سواء كانت في حالة البادرات أو طوال عمر النبات 



یساعد علي سرعة عملیة اإلنتشار ھذهیساعد علي سرعة عملیة اإلنتشار ھذه

اتساع المسافات البینیة اتساعًا مناسبًا یسمح بتحرك الھواء خاللھا سواء اتساع المسافات البینیة اتساعًا مناسبًا یسمح بتحرك الھواء خاللھا سواء ) ) أأ
..الھواء الجوي او الھواء األرضي الھواء الجوي او الھواء األرضي 

أال یكون الھواء األرضي محبوسًا  في بعض مناطق التربة لضیق أال یكون الھواء األرضي محبوسًا  في بعض مناطق التربة لضیق ) ) بب
المسافات البینیة في أماكن أخري نتیجة لعملیات الخدمة غیر المناسبة المسافات البینیة في أماكن أخري نتیجة لعملیات الخدمة غیر المناسبة 

..أو غیر المنظمةأو غیر المنظمة
وجود بعض طبقات بطیئة النفاذیة للھواء أو وجود قشرة علي سطح وجود بعض طبقات بطیئة النفاذیة للھواء أو وجود قشرة علي سطح ) ) جج

األرض أو أرض سبق تلویطھا مما یضیق المسافات البینیة ویجعل من األرض أو أرض سبق تلویطھا مما یضیق المسافات البینیة ویجعل من 
..عملیات التھویة أمرًا صعبًا عملیات التھویة أمرًا صعبًا 


