
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 االستاذ الدكتور علي حسين ابراهيم البياتي                          أدارة التربة والمياهالمادة: 

 المحاضرة االولى

 المراجع في المادة

.جامعة 1991ادارة التربة في تخطيط واستعماالت االراضي. د. محمد خضر عباس. -1

 الموصل.

 دار الحكمة  –. بغداد 1991أدارة التربة واستعماالت األراضي . د. وليد خالد العكيدي. -2

 مفاهيم وتعاريف.

ت الى السطح الصلب من كوكبنا وهي بذلك يمكلمة االرض تشمل كل ما  : landاألرض   -1

سطحية والمياه والنبات فوق وعلى تحت  تتشمل الجو والتربة والمواد الجيولوجية التح

 معينه من سطح االرض.مساحة 

وبضاعة ومصدراً للسرور والتنزه ورأس المال في  استهالكيةوينظر الى االرض كسلعة 

   المفهوم االقتصادي.

تتكون االرض من مواد جيولوجية .  land scape Ingredients مكونات االرض الطبيعية  -2

 والمناخ.والتضاريس والتربة والمياه والغطاء النباتي واالحياء البرية 

 .land managementأدارة االرض  -1

على صفاتها  إلبقاءليقصد به فرز المساحات حسب قابليتها ومتابعة قابلية هذه المساحات     

 بقائها صالحة دون وصولها الى حالة التدهور.لالمهمة وصيانة المتأثرة منها 

 .land assessmentتخمين االرض -4

هناك مفهومان لكلمة التخمين فقد يكون هناك تخمين فني لصالحية االرض من حيث 

 االستعماالت الراهن والمستقبلي والمفهوم الثاني أقتصادي.

 .land judgingالحكم على االرض او ارجحية االرض  -5

ان هذا المصطلح المراد به الحكم على انتاجية االرض وكيفية جعلها أكثر انتاجياً وهناك     

 خمس عوامل تحدد نوعية االرض هي. 

 خصوبة التربة  -5النظام الزراعي  -4الحراثة  -1المادة العضوية  -2العالقات المائية  -1

 .land capabilityقابلية االرض  -6

رض بناء على ثالثة ايياء هي نوعية تربتها وانحداراتها ومساحاتها . يمكن تحديد قابلية اال     

 ان محصلة تأثيرات هذه االيياء مجتمعة تعمل على وجود فرق بين انواع االراضي.

 .land useاستعمال االرض  -7



تتعدد استعماالت االرض حسب تعدد االهداف او االغراض فهناك استعماالت زراعية     

 ية .واخرى غير زراع

 .Land evaluationتقوم االراضي  -8

وهي تقويم صالحية ارض معينة لالستعمال وافضل استعمال لغرض معين او اعطاء      

 ح.رتقاوليات او بدائر االستعمال وبيان معوقات االستعمال الم

 . Soil managementادارة التربة  -9

 والكيميائية والحيوية المالئمة لالستعمال.هي المحافظة على التدهور لصفات التربة الفيزيائية    

  Croppingان نظام ادارة التربة تتضمن النظام الزراعي  Allaway (1955)وذكر    

system  والري والتصريف والتصطيب زائداً الممارسات االخرى مثل استعمال االسمدة

جية فان تأثير النظام المرافقة للنظام الزراعي . وعندما يتطلب المحافظة على  مستوى االنتا

 التربة. ألدارهالزراعي ربما يعتمد على استعماالت الممارسات االخرى المرافقة 

 Shifting  Agricultureالزراعة المنتقلة  -11

عود الزراعة المنتقلة الى بداية الخليقة عندما  بدأ الرجل والمرأة الزراعية ألول مره والفكرة ت    

وير او الحرق وذلك لعدم معرفة االنسان بيد خصوبتها بالتعستمنها  هي اراحة االرض لت

 الكيميائية وهي متبعة في مناطق عديدة من العالم حتى يومنا هذا. باألسمدة

    .Agronomyالحقليات -11

ص يهتم بزراعة وانتاج المحاصيل الحقلية نظرياً وعلمياً وادارة التربة االدارة العلمية خصت    

 لألرض.

 .Soil amendment ات التربةمحسن -12

هي اية مادة تغير من خواص التربة عموماً وتجعلها اكثر انتاجية مثل الكلس والكبريت     

ادة ان عوالجبس ونشارة الخشب والمخصبات او االسمدة هي محسنات التربة ولكن جرت ال

 تكون المحسنات غير المخصبات.

 .Land managementادارة االرض  -11

ائه بحيث تحتفظ االرض بأحسن ربها الحفاظ على االرض اثناء االستعمال او ج ويقصد    

 الخواص بالنسبة لالستعمال المعين ؟

 .Fallowing التبوير-14

هي عملية ترك االرض بوراً اي تركها بدون زراعة لمدة سنة او موسم او اكثر بغية اعطاء    

 فرصة لتستعيد االرض قدرتها االنتاجية .

 .Lay Fallowing التبوير بديل -15

 نظام زراعي يتبع فيه تعاقب اعالف  بقولية مع الحنطة بدالً من التبوير.   

  معامل التركيز -19

         مساحة المحصول المعين في البالد     ÷                 مساحة محصول معين في وحدة مساحة      =



في البالدمساحة مجموع المحاصيل  المختلفة     المعنية مساحة مجموع المحاصيل في الوحدة االدارية          

                  

 مجموع نسب المساحات التي تشغلها المحاصيل في الوحدة االدارية معامل تنوع المحاصيل=   -17

    عدد المحاصيل في الوحدة االدارية                                  

 .Cultivationالفالحة  -18

يقول ابن خلدون هذه الصناعة من زرع الطبيعيات وهي النظر في النبات من حيث تنمية    

 .لسقي والعالجاونشؤه ب

 .خصب التربة -19

تحقق عائداً يقصد به قدرتها على ان ينمو فيها  بعض اوكل  النباتات المناسبة نمواً حسناً     

 جهود مناسب.بم

 .Capacity  القابلية-21

 المقدرة او القدرة على القيام بعمل من االعمال.  

  .التربة -21

وحيوية  زيائيةيوفية ئطور موجود في اعلى القشرة االرضية  لها صفات كيمياتجسم طبيعي م   

  .ومعدنية وغيرها وله القدرة على اسناد حياة النبات

  .االرض -22

مفهوم اداري للتعبير عن التربة . تربة واحدة او اكثر ويبد أ استخدامه من تصنف االراضي    

 وينتهي بالتعامل االداري مروراً بالمجال االقتصادي.

  .تصنيف الترب-21

عين المجاميع تترتيب نظامي للترب في مجاميع او فئات على اساس الصفات والخواص .  

عامة والتقسيمات او التفرعات االصغر على اساس الواسعة على اساس الخواص ال

 االختالفات التفضيلية في الصفات.

 وراثة التربة. -24

علم يتولى دراسة طبيعية اصل التربة مع االيارة الواضحة الى عوامل وعمليات تكوين التربة   

 تتة.المتفالمسؤولة عن النشوء المستتربه او الترب الحقيقية من المادة االم او االصل 

 مسح التربة. -25

الفحص المنظم للترب. تشخيصاً وتوصيفاً  وتوثيقياً. واعداد خرائط خاصة بذلك المساحات من  

 االرض مع التوصيات.

 .صيانة التربة -26

ي الذي قد تسببه عوامل طبيعية او صناعية ئاو التدهور الكيميا الفيزيائي الفقدحماية التربة من 

 . وإنتاجيتهاصوبتها تؤدي الى فقدان الترب لخ

 خريطة التربة. -27



وهي خريطة تعرض توزيع انواع الترب او وحداتها وعالقتها بأبرز المظاهر الطبيعية 

 والحضارية في اراضيها. وفي ذلك انواع ودرجات.

 .Pedonالبدون -28

ق علية تعريف التربة. ابعاده السطحية بوهو اصغر حجم ممكن,  يمكن ان يطلق علية او ينط

متر وعمقه يمتد حتى نهاية جذور النباتات او نهاية االفاق 11-1)مساحة( تتراوح ما بين 

 الوراثية.

 .Poly pedonبدون  البولي -29

حيث تضم واحد او اكثر ويمكن تمثيلها على خارطة واعتبر وحدة البدون وهي وحدة اوسع من  

 individual<داً فرخارطة من الناحية الفنية وقد يسمى 

 االنتاجية . -11

تشير الى مجمل مضمون حالة االنتاج من خصوبة وعوامل اخرى مهمة في االنتاج كالتهوية  

 .وتركيب التربة والحرارة والرطوبة وسهولة التعامل مع التربة عند اداء العمليات الزراعية


