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 Calcareous Soilsاألراضي الجيرية

األراضي الجيرية هي األراضي التي تحتوي علي كربونات الكالسيوم. وتعتبر األرض جيرية عندما   •

  %.  70% و قد تصل إلي  0.5يوجد بها " زيادة" من كربونات الكالسيوم وهذه الزيادة قد تكون 

 خواص األراضي الجيرية: 

أو كالسيت  Dolomiteتتكون األرض الجيرية من مادة أصل غالبا حجر جيري أو دولوميت   •

Calcite   أو علي األقل من مادة غنية في الكالسيوم مثل البازلت كما تتكون األرض الجيرية تحت

السنة بحيث ال تكفي األمطار إلذابة ونقل كربونات الكالسيوم إلي  أيام ظروف جوية جافة أغلب

  فتبقي منتشرة في القطاع األرضي.  بقات التربةط أسفل

  Bقد ال يكون هناك إختالف في نسبة كربونات الكالسيوم في آفاق قطاع التربة وقد يحتوي أفق  •

  200 –سم  10علي أعماق تتراوح بين   Bويوجد أفق ، علي أعلي نسبة من كربونات الكالسيوم 

سم وتالحظ تجمعات كربونات الكالسيوم إما في صورة تجمعات هشة أو عقد تختلط بحبيبات  

  األرض.

حيث تتجمع  Bفأفق  األرض يرتبط قوام األرض الجيرية بنسبة كربونات الكالسيوم في قطاع •

أقلها إحتواء علي  Aيكون أفق   و Cكربونات الكالسيوم يكون أكثر إحتواء علي الطين من أفق 

 الطين.

و البناء ذو الزوايا   Polyhedricفي قطاع األرض الجيرية يمكن تمييز البناء المتعدد األوجة  •

Angular  وفي الحالة الرطبة يصبح البناء منشوريا . واألرض الجيرية غالبا ذات مسامية جيدة

  ودرجة ثبات بنائها ضعيفة.

جيرية  الرض األسيوم مشكلة عند تقدير التوزيع الحجمي للحبيبات في يسبب وجود كربونات الكال •

ألن كربونات الكالسيوم تعمل كمادة الحمة بين الحبيبات وفي حالة التخلص منها فإن خطأ يحدث 

التحليل الميكانيكي بدون إزالة كربونات  اءفي تقدير التوزيع الحجمي للحبيبات ولذلك ينصح بإجر

يجري التقدير بعد إزالتها. والفرق بين نسبة كل مجموعة حبيبات ) طين /   الكالسيوم ومرة أخري

 سلت / رمل( قبل وبعد إزالة الكربونات هو مقدار كربونات الكالسيوم الداخلة في كل مجموعة. 

نتشار الماء في األراضي الجيرية أسرع من األراضي المعدنية ذات القوام المماثل لها. ومنحني إ •

 ه إلي حد كبير منحني الرطوبة ألرض رملية مما يستلزم الري المتقارب.رطوبة األرض يشب

علي سطح األرض الجيرية مشكلة ذات أثر هام من الناحية Crust يعتبر تكون قشرة صلبة  •

 الزراعية ألنها تعوق إنبات البذور. 

 8.5 –  8.2لألرض الجيرية التي بها كربونات كالسيوم حره ينحصر بين   pHالرقم الهيدروجيني •

أن الرقم الهيدروجيني ينحصر بين  فى أما إحتواء األرض علي كربونات المغنسيوم فإنه يتسبب 

9.5  – 9.8 . 
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محتوي األراضي الجيرية من المادة العضوية والنتروجين والفوسفور والبوتاسيوم منخفض جدا  •

ر الغذائية مما يشير إلي إنخفاض خصوبتها . كما يالحظ في األراضي الجيرية نقص في العناص

 األخري الضرورية لنمو النباتات.

 أثر كربونات الكالسيوم في النظام األرضي

    pH:تأثيرها علي رقم -1 

في   pHأو أكثر ويتأثر رقم  10  - 7.5لعينات من كربونات الكالسيوم ينحصر بين  pHرقم  •

األراضي الجيرية بوجود األمالح المتعادلة أو الغرويات كما يتأثر باألنحالل المائي للكربونات  

 ونسبة ثاني أكسيد الكربون في المحلول األرضي. 

 

 ثر كربونات الكالسيوم علي فقد األمونيا: أ - 2

ا نظرا ألن عند إضافة أسمدة نشادرية إلي أرض جيرية فإن الفقد في صورة أمونيا يكون عاليا جد •

وجود كربونات الكالسيوم ذات التأثير القاعدي يؤدي إلي تحويل أيونات األمونيوم إلي أمونيا  

 تتطاير في الجو.

 اثر كربونات الكالسيوم علي صالحية الفوسفور:  -3

كربونات الكالسيوم لها المقدرة علي ربط الفوسفات علي سطوحها في حالة التركيزات المنخفضة   •

فضال عن كربونات الكالسيوم تعتبر مصدرا أليونات الكالسيوم التي ترسب  -من الفوسفات 

نه في األراضي الجيرية إالفوسفات في صورة غير ذائبة في حالة التركيزات العالية ، ولذلك ف

حول الفوسفات الذائبة التي تضاف لألرض في صورة فوسفات إلي صور غير قابلة  يحدث ت

 للذوبان.

 أثر كربونات الكالسيوم علي صالحية الحديد: -4

تظهر أعراض نقص الحديد علي النباتات النامية في أرض جيرية حيث أن الحديدوز يتأكسد إلي  •

 لذلك يقل إمتصاص النبات لعنصر الحديد.حديديك عند وجود أيونات الكربونات في الوسط . و 

ذكرنا أن األرض الجيرية تحتاج لري علي فترات متقاربة نظرا لسرعة إنتشار الماء بها باإلضافة   •

علي سطح هذه األراضي مما يؤدي إلي تأخير اإلنبات وخفض  Crustإلي تكوين قشرة صلبة 

بناء عند الري مما قد يؤدي لسرعة نسبته ، وقد يؤدي وجود كربونات الكالسيوم إلي إنهيار ال

إنجرافها وتهدم الخطوط و القنوات ، كما تؤدي إلي التصلب عند الجفاف مما يجعل إختيار موعد  

 حرثها مهما  
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و مشكلة صالحية الفوسفات والحديد والمنجنيز والزنك في األراضي الجيرية تعتبر من أهم  •

باتات الذي يسمي بإسم األصفرار الناتج عن المشاكل و يالحظ في األراضي الجيرية إصفرار الن

 كربونات الكالسيوم

• Lime–induced chlorosis وقد يمكن عالج هذا األصفرار بإضافة أو رش الحديد.    

 إصالح األراضي الجيرية 

 فحص وحصر األرض وعمل الميزانية الشبكية.  -1 •

رق والمرافق والترع  عمل الخرائط والتصميمات المطلوبة موضحا عليها مواقع القري والط -2 •

 والمصارف. 

 تحديد طرق الري وطرق الصرف. -3 •

 حساب مكعبات الكشط والردم الالزم للتسوية. -4 •

حساب المساحات الملحية و الماء الالزم للغسيل و غالبا ال تحتاج هذه األراضي إلي إضافة  -5 •

 جبس.

 يجب أن يوضع في األعتبار المالحظات التالية

في قطاع األرض الجيرية قد يؤدي إلي تراكم مياه الري أو مياه األمطار    فذهوجود طبقات غير من -أ

ولذلك يجب أن تجهز شبكة صرف جيدة تحول دون غرق ، عند حدوث العواصف الرعدية 

 الحاصالت الزراعية النامية و إنجراف التربة بالماء. 

جب أن يكون الماء دون تسويتها إال أنه ي يمكن الري بالرش في بعض األراضي الجيرية -ب 

األرضي بعيدا ويجب متابعة نفاذية طبقات التربة وتفادي حدوث تملح بإنشاء شبكة صرف كفئ بعد  

 تسوية األرض. 

ثم تقلب في األرض وتحرث فيها لزيادة   خطة اإلستزراع يجب أن تشمل زراعة سماد أخضرجـ( 

 بونات الكالسيوم.المادة العضوية وتفكيك حبيبات التربة لتقليل األثر الالحم لكر

 المحاصيل المالئمة لألراضي الجيرية   

تزرع بدرجات مختلفة من  و األرز و البقوليات و البرسيم و بنجر السكرمحاصيل القمح والشعير  •

النجاح ولذلك فإنه عند اإلختيار فإن هذه المحاصيل يكون لها أولوية في المشروعات بهذه  

 األراضي . 

وفي منطقة برج العرب يزرع الزيتون والتين واللوز والخروب والكروم والخوخ والبرقوق وفي   •

مثل الطماطم والباذنجان والفلفل  القطاع الشمالي لمديرية التحرير يزرع البرسيم الحجازي والخضر

 والكوسة والبطيخ كما يزرع الكروم والنخيل أما البرتقال فلم تنجح زراعته. 
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 Sandy soilsاألراضى الرملية 

% ونسبة الطين ال تزيد 85تتميز األراضى الرملية أساسا بأن نسبة الجزء الرملى فيها يزيد عن  •

 %  .  10عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخواص الطبيعية : -أ

%( مما يجعلها  42- 32أنها جيدة التهوية وذلك إلرتفاع نسبة المسام الكبيرة )المسامية الكلية  -1

 سريعة الصرف وفى نفس الوقت قليلة اإلحتفاظ بماء الرى .
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% ) وهو الفرق بين مقدار    6 -4هذه األراضى نحو يبلغ مدى الماء الميسور للنبات فى  -2

الرطوبة عند السعة الحقلية وعند نقطة الذبول( بينما يصل هذا المدى فى األراضى الطينية إلى نحو 

 % ويستلزم ذلك توالى الرى على فترات قصيرة فى األراضى الرملية.  20  -16

 200 -10ينحصر بينحيث جدا  ىفى األراضى الرملية عال   Infiltration rateمعدل الرشح  -3

 مرة قدر معدل رشح األرض الطينية( .   150سم/ ساعة )أى ما يعادل 

تؤدى زيادة سرعة الرشح فى األرض الرملية إلى زيادة نقل الحبيبات الدقيقة من سطح األرض  -4

 وتجميعها فى باطن وأسفل قطاع التربة.

بات الرمل بالنسبة لمساحة سطوح حبيبات الطين أو الطمى يؤدى  إنخفاض مساحة سطوح حبي -5

 إلى إنخفاض التفاعالت المرتبطة بالسطوح .

 

 موقف العناصر الغذائية فى األراضى الرملية :  -ب

األرض الرملية تتكون أساسا من حبيبات خشنة ) كبيرة الحجم( وفى أغلب األحوال تتكون هذه   -ا

لذلك فإن حبيبات الرمل ال تمد النباتات بحاجتها من العناصر  الحبيبات من الكوارتز . ونتيجة

الغذائية وتكون األرض الرملية فقيرة فى العناصر الغذائية الضرورية للنبات . ويتوقف مقدار  

خصوبة مقدار خصوبة األرض الرملية على مقدار ما تحتويه من الحبيبات الدقيقة من الطين 

 والمادة العضوية.

 

أى إضافة لألرض الرملية من العناصر الغذائية بغرض رفع خصوبتها ستكون معرضة للتحرك  -2

 رف .اإلى المصومنها رى ذالجعن المجموع مع ماء الرى إلى عمق بعيد 

 

السعة التبادلية الكاتيونية )والتى يمكن إعتبارها دليال على قدرة حفظ األرض للعناصر الغذائية  -3

 جم أرض . 100ملليمكافئ/  10-6تتراوح فى األرض الرملية بين  على سطوحها( 

 

 األرض الرملية كبيئة لنمو النبات:  -جـ

األرض الرملية ) كما سبق توضيحه( فقيرة في محتواها من العناصر الغذائية وتفقد بسهولة ما  -1

واها  يضاف لها من أسمدة وبصفة خاصة األسمدة اآلزوتية ، وباإلضافة لذلك فإن إنخفاض محت

من الحبيبات الدقيقة يقلل من إحتفاظها بالماء مما يستلزم إضافة الماء على فترات متقاربة مما  

 يكون عامال إضافيا فى تعرض العناصر الغذائية للفقد بالغسيل .

إنخفاض الماء الميسور للنبات فى األرض الرملية يظهر النباتات وكأنها عطشى ما لم  تتقارب  -2

 فترات الرى .

رياح وترسيب الرمال على سطوحها لاألرض الرملية عرضة لإلنجراف بواسطة الماء وا -  3             

 مكلفا نسبيا .                     مما يجعل إستغاللها 
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ية ممتازة ، ولذلك فإن توفير العناصر الغذائية والمياه ذذات تهوية جيدة ونفا ةاألرض الرملي -4              

يجعل هذه األرض بيئة جيدة لنمو النبات ويمكن إستغاللها بطريقة إقتصادية ومريحة       قتصادية بطريقة إ

. 

 خفض فقد الماء فى األراضى الرملية 

 خفض فقد ماء الرى : -1

 خفض فقد الماء بالرشح : -2

وبصفة عامة فإن زراعة محصول أخضر ثم حرثه فى األرض يساعد فى تحسين خاصية حفظ -3

 الماء والعناصر الغذائية باألرض وتقليل الفقد بالرشح .

 خفض الفقد بالبخر :  -4

 تحسين خصوبة األرض الرملية : 

تقليل فقد الماء والعناصر الغذائية كلما أمكن حتى يتمكن النبات من الحصول على الماء والغذاء  -1

 سبق ذكره.  بسهولة ويسر عن طريق وسائل إعاقة حركة الماء فى قطاع التربة كما

أو العناصر الدقيقة( على األوراق    K , P, Nرش العناصر الغذائية )سواء العناصر الكبرى  -2

 تكون أكثر فائدة من إضافتها كأسمدة للتربة .

عندما تقتضى الضرورة إضافة األسمدة مباشرة فيراعى إستخدام أسمدة لها درجة تحلل بطئ   -3

Slow release fertilizers  ا المغلفة بالكبريت مثل اليوريSulfur coated urea   أو

أو إستخدام مركبات قليلة الذوبان فى الماء   Pelletsتصنيعها فى صورة كرات صغيرة أو أقراص  

 . Thioureaوالثيوريا   Urea formمثل اليوريا فورم 

 إختيار الحاصالت المناسبة لألراضى الرملية 

من المحاصيل الحقليه التى تالئمها ظروف األراضى الرملية : الشعير ، القمح ، الترمس ، الفول   •

 السوداني ، السمسم ، الذرة الرفيعة ، الذرة الشامية  . 

 حماية األرض الرملية من اإلنجراف 

إثارة سطح التربة بالحرث الخفيف أو العزيق علي أن يكون الحرث أو العزيق في إتجاه عمودي  -1

 علي إتجاه الريح 

تغطية سطح األرض بزراعة المحاصيل )مثل البرسيم الحجازي المستديم أو الذرة الرفيعة كعلف  -2

 الحيوان(

 زراعة مصدات الرياح  -3
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إذا كانت الطبقة التحت سطحية تحتوي نسبة أعلي يمكن إجراء الحرث العميق و قلب التربة  -3

 من الطين وحبيباتها مجمعة وذات نفاذية جيدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


