
 
     كلیــــة الزراعــــــة    قسم األراضي والمیاه ا ـــــــجامعة بنھ

 2015 / 2014نموذج إجابة إمتحان الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 المادة: أساسیات أراضي     الفرقة: الثانیةالشعبة: الزراعة والتربیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  درجة) 30             ( الســــؤال األول:أجب عن ثالثة نقاط فقط على أن تكون النقطة األولى من بینھم

 (أ).عرف التسمید - وما ھي أقسام التسمید العضوي مع ذكر ملخص بسیط عن كل سماد ؟ 
ھو امداد التربة باى مادة عضویة او معدنیة لتمد النبات بواحد او اكثر من العناصر الغذائیة و تحسن من نمو 

 النبات و تزید من المحصول.
 اقسام السماد العضوى:

 السماد البلدى
 السماد العضوى من مخلفات المدن

 االسمدة الخضراء
 البودریت (الحمأة)

 السماد العضوى الصناعى (سماد المكمورات"كومبوست")
 و یكتب ملخص بسیط عن كل سماد .

 (ب). للعنصر الغذائي شروط - ناقشھا مع توضیح األقسام المختلفة للعناصر الغذائیة ؟
 شروط العنصر الغذائى:

 الیستطیع النبات ان یكمل دورة حیاتة فى غیابة
 ان یكون لة تاثیر مباشر على تغذیة النبات

 الیحل محلة عنصر اخر
 یدخل فى تكوین مركب ضرورى او یساھم فة تنشیط نظام انزیمى

 االقسامالمختلفة
 : یحتاجھا النبات بكمیة كبیرة و محتوى النبات منھا یكون عالى نسبیا و macro nutrientsمغذیات كبرى 

 – الكالسیوم – الفوسفور- البوتاسیوم – النیتروجین – االكسجین – الھیدروجین –ھى تشمل: الكربون 
  الكبریت.–الماغنسیوم 
 : یحتاجھا النبات بكمیة صغیرة و محتوى النبات منھا یكون منخفض  micro nutrientsمغذیات صغرى

  المولبیدنوم .– البورون – الزنك – المنجنیز – النحاس –نسبیا و ھى تشمل: الحدید 
ما ھي انماط األراضي المتأثرة باألمالح مع مناقشة كیفیة إستصالح ھذه األراضي و كیفیة التفریق بین (جـ) 

 أنماطھا المختلفة ؟ 
 انماط االراضى المختلفة و كیف یمكن التفریق بینھا:

 SAR ESP EC نوع االرض
 4< 15< 13< عادیة

 4> 15< 13< ملحیة(غیر صودیة)
 4< 15> 13> صودیة(غیر ملحیة)

 4>> 15 13> ملحیة صودیة
 استصالح ھذة االراضى یتم عن طریق:

 - االراضى الملحیة 
 طرق میكانیكیة: ازالة الطبقة السطحیة من سطح التربة بما تحویة من امالح بطرق میكانیكیة



طرق حیویة: عن طریق زراعة نباتات محبة لالمالح تمتص كمیة كبیرة منھا و لكن تاخذ ھذة الطریقة وقت 
 طویل لتزرع االرض 

 طرق الغسیل : عن طریق غسیل االمالح الموجودة بالتربة باستخدام میاة الرى
 - االراضى الصودیة:

عن طریق حساب كمیة الصودیم الموجودة بالتربة و اضافة الكمیة المالئمة من الكالسیوم االزمة لطرد 
الصودیوم من على معقد التبادل ثم غسیل االرض. للتخلص من الكالسیوم و الكالسیوم الذى یستخدم فى طرد 
الصودیوم اما ان یكون موجودا فى التربة و یضاف مواد تزید من ذوبانة كاالحماض المختلفة او المواد ذات 

 –التاثیر الحامضى كالكبریت او ال یوجد مصدر لة (الكالسیوم) فى التربة و بالتالى یضاف الى التربة (جبس 
 جیر.......). 

 - االراضى الملحیة الصودیة:
 یتم التخلص من الصودیوم یلى ذلك التخلص من االمالح.

 
- التركیب البنائى – الرمز الكیمیائى – مقدار الشحنة  ووضح بھ ما یلي: 1 : 1)اختر واحد من معادن طین (د

  ؟  ومصدرھا

 ما سبق ھو التركیب البنائى لمعدن طین الكاؤولینیت
 Si4 Al 4 O10 (OH)8الرمز الكیمیائى: 
  nm 0.72المسافة القاعدیة: 

  سنتى مول شحنة / كجم تربة15-3مقدار الشحنة: 
  الشحنة المتوقفة على رقم الحموضة.–مصدر الشحنة: الروابط المكسورة 

 

 نقاط فقط مما یلي )      5        (أجب عن الســــؤال الثاني: 
  درجة)  30 (

 (أ). تتكون التربة من ثالث أطوار مادیة ... أذكرھم مع كتابة نبذة مختصرة عن كل طور ؟ 

 Solid Phase of Soilأوالً : الطور الصلب للتربة 
 یعتبر ھو مصدر المغذیات الالزمة للنباتات بما یحتویھ من أمالح وعناصر عذائیة، ینحصر في شقین 

أساسیین ھما المادة المعدنیة (معادن التربة) والمادة العضویة. 
 Mineral matter of soil). المادة المعدنیة للتربة 1(



ذات األقطار التي تتراوح Gravels سم، أو حصى 2ذات األقطار األكبر من Stonesتكون أحجار قد  
 الذي یضم مجموعات الرمل، السلت، والطین ذات األقطار Fine earth مم، أو ناعم التربة 2 سم - 2ما بین 

 .  1وحدود أقطار ناعم التربة موضحة بالجدول رقم  مم. 2األقل من 
 Organic matter of soil). المادة العضویة للتربة 2(

 تتكون من بقایا ونفایات الكائنات الحیة (النباتیة والحیوانیة) التي تتراكم وتختلط بھا وتجرى علیھا 
عملیات التحلل والتكسیر. وتتراوح المادة العضویة في التربة من بقایا أوراق وثمار وجذور وسیقان وقلف 

وفروع وروث ونفایات حیوانیة وأجسام حیوانیة وبقایاھا إلى مواد عضویة متحللة على درجة متقدمة حیث تكون 
.  Humic matterمادة دبالیة 

 Liquid Phaseثانیاً : الطور السائل 
ور ط (ماء التربة أو رطوبة التربة)، وال یبقى على حال واحد مثل الSoil solution ھو محلول التربة 

الصلب بل تتغیر كمیتھ إنخفاضاً وإرتفاعاً أي أن لھ طبیعة دینامیكیة ویبلغ أقصى معدالتھ بعد تعرض التربة 
للري أو المطر الغزیر، ثم تقل كمیتھ تدریجیاً مع تقد حالة الجفاف للتربة.  

 Gaseous Phaseثالثاً : الطور الغازي 
یطلق على الطور الغازي للتربة ھواء التربة الذي تحتویھ التربة في فجواتھا البینیة بأنواعھا المختلفة  

الكبیرة والصغیرة التي یطلق علیھا مسام التربة ومثلھ في ذلك مثل ماء التربة فإنھ یتواجد في طبیعة دینامیكیة فال 
یثبت على حالة واحدة أو كمیة واحدة أو نسبة واحدة في التربة حیث یشاركھ ماء التربة في نفس الحیز، لذلك فإذا 

زاد ماء التربة قل ھواءھا والعكس صحیح.  
 
 

 (ب). أذكر عوامل تكوین األراضي - ثم تناول بشرح مختصر دور أحد ھذه العوامل في تكوین وتطور التربة ؟ 
 وھي: Jeny (1980)یذكر الطالب عوامل تكوین التربة الخمس كما أوردھا 

 Parent materialمادة األصل  .1
 : وأھم مكوناتھClimateالمناخ  .2
 Rainfallاألمطار  •
 Temperatureدرجة الحرارة  •
واھم تأثیراتھا  Topoghraphyالتضاریس  .3
أثر التضاریس من منظور فاعلیة المیاه :   •
أثر التضاریس من منظور أشعة الشمس (الحرارة)  •
 Biotaالوسط الحي  .4
 Timeالزمن  .5

 ثم یتناول الطالب بشرح مختصر أحد ھذه العوامل موضحاً الدور الذي یقوم بھ في تكوین التربة.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ج). تتعرض التربة للعدید من عملیات التجویة الكیمیائیة ... أذكر ھذه العملیات - ثم تناول بشرح مختصر دور 
 أحد ھذه العملیات في تكوین التربة ؟ 

 یذكر الطالب العملیات الكیمیائیة في تكوین التربة وھي:

 Dissolutionالذوبان     .1
 Hydrolysisالتحلل المائي (التحملؤ)  .2
 Hydrationالتأدرت (التمیؤ)    .3



 Acidic processesالحموضة     .4
 Carbonationالكربنة     .5
 Oxidationاألكسدة     .6
 Reductionاالختزال     .7

 موضحاً الدور الذي یقوم بھ في تكوین التربة.   ملیاتثم یتناول الطالب بشرح مختصر أحد ھذه الع
  ؟ Aridisols(د). أكتب عن أھم ممیزات رتبة األراضي الجافة 

بیئة أرضیة جافة في مدة طویلة جداً من العام وبالتالي ال یحدث غسیل أو نزوج سفلي للكاتیونات القاعدیة  .1
 وال تحدث تجویة معدنیة.

 تتراكم بھا األمالح الذائبة في آفاق التربة وعلى سطحھا. .2
 تحتوي على تركیزات عالیة من كربونات الكالسیوم "أراض جیریة" أو كبریتات الكالسیوم "أرض جبسیة" .3
 .Hard pansقد یتكون في ھذه األراضي طبقات صلدة  .4
 %.1,5بسبب المناخ الجاف فإن الغطاء النباتي محدود وبالتالي نسبة المادة العضویة ال تتعدى  .5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ھـ). أكتب عن أھم ممیزات أحد اآلفاق التشخیصیة التحتیة التي تمیز أراضي المناطق الجافة وشبھ الجافة 

Arid and semi arid regions  ؟  
 یتناول الطالب ممیزات أحد اآلفاق اآلتیة 

 Calcic horizonاألفق الكالسي  .1
 Petrocalcic horizonاألفق الكلسي المتحجر  .2
 Gypsic horizonاألفق الجبسي  .3
 Petrogypsicاألفق الجبسي المتحجر  .4
 Salic horizonاألفق الملحي  .5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(و). "لقوام التربة عدة دالالت أو مؤشرات یمكن من خاللھا التنبؤ بخواص التربة" ... أذكر ھذه الدالالت في 

 حالة األراضي الخشنة والناعمة القوام ؟ 

  تتمیز األراضي التي تحتوي على نسبة عالیة من الرمل (أراضي رملیة) باآلتي : 
 زیادة مسامیة التربة ومن ثم زیادة التھویة  .1
 قلة اإلحتفاظ بالماء  .2
 اإلحتیاج للري المتكرر .3
 في العناصر الغذائیة وسرعة SiO2اإلضافات المستمر للعناصر الغذائیة بسبب فقر الرمل (الكوارتز)  .4

 الفقد العناصر الغذائیة منھا بسھولة.
  بینما تتمیز األراضي التي تحتوي على نسبة عالیة من الطین (أراضي طینیة) باآلتي : 

 إنخفاض مسامیة التربة وبالتالي قلة التھویة  .1
 زیادة قدرتھا على حفظ الماء  .2
 ال تحتاج إلى الري المتكرر  .3



زیادة محتواھا من العناصر الغذائیة بسبب الطبیعة الغرویة للطین التي تمكنھ من مسك العناصر الغذائیة  .4
 على سطحة ومنعھا من الفقد من التربة

قد یزداد تضاغط التربة في بعض الحاالت لدرجة ال تسمح بنمو النباتات وركود المیاه في التربة وقلة  .5
 حركتھا.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من خالل ثالث مكونات ... وضح Munsell system(ز). یتم التعبیر عن لون التربة بإستخدام نظام منسل 

 ذلك ؟ 

 Hueالظل اللوني  .1
 یحدد تسمیة اللون وھو یشیر إلى الموجة الضوئیة السائدة التي یعكسھا اللون. وتقع ألوان التربة بین 

 10، ویتدرج اللون في Y والمعبر عنھ بحرف Yellow واألصفر R والمعبر عنھ بالحرف Redاللون األحمر 
درجات وتكتب درجة اللون قبل الحرف الدالة علیھ. 

 Valueنصاعة اللون  .2
 وھو 10 قیم یبدأ بالصفر وھو األسود القاتم، وینتھي بـ 10 یدل على مى نصاعة اللون أو قتامتھ، ولھ 

الشدید النصاعة لدرجة البیاض.  
 Chromaنقاء اللون  .3

، وھي لون نقي جداً، وال توجد ألوان نقیة في األراضي 20 یشیر إلى نقاء اللون، وأقصى درجة نقاء ھي 
.  8لذا ال تتعدى درجات نقاء لون التربة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إنتھت األسئلة

 مع أطیب التمنیات بالنجاح والتوفیق ،،،
 

 د/ محمد علي عبد السالم 
 

 د/ أحمـــد سعیـد أبوزیــد



 


