
  المحاضرة الثانية

 التخطيط الستعماالت االراضي 

بدأ اهتمام االنسان باألرض منذ وجوده، وتعددت استعماالت االرض حسب نوع تربتها وصفاتها   

عليه صنفت جميع االراضي الى اصناف وتحت  الفيزيائية والكيميائية والحيوية وبيئتها. وبناءا

 اصناف حسب محددات االستعمال وطبيعتها ضمن معايير خاصة بكل استعمال .

 ما هو التخطيط .....؟

هو التفكير في كيفية رسم طريقة ال يجاد بدائل وحلول لمشكلة او تطويرها بخطوات مدروسة وفق  

 فية ادارتها نحو االفضل.أطار ومراحل عمل لتحقيق االهداف المرسومة وكي

تعد االرض وبجميع مكوناتها  والعوامل المؤثرة فيها من أساسيات االنتاج وهي مصدر طبيعي   

محدود وتمثل مكان الصدارة في موازين االنتاج في تخطيط االنتاج الزراعي على مستوى 

 االقتصاد الوطني باختيار االستعمال المناسب لنوع االرض .

 اج لمراجعة نتائجه وتكون ذات عدة اعراض منها:ان التخطيط يحت

 لنقرر فيما اذا كانت االفعال المتخذة قد حققت اهدافها. -1

 لنقرر هل استعملنا أكثر االدوات  كفاءة لتحقيق االهداف؟ -2

 لنقرر فيما اذا كانت طريقة التخطيط المستعملة تضمن  الفرضية. -3

 نستخلص منها اسس لألحكام والقرارات حول.   -4

 فيما اذا كانت هناك حاجة ال يجاد او تحوير الستتراتيجية لتحقيق  االهداف . - أ

 او هل من الواجب تحوير االهداف والمقاصد نفسها . - ب

 معظم المفكرون في هذا المجال متفقون ان عملية التخطيط تتصف باألمور التالية. 

ها تحقق التنفيذ لتحقيق عملية مستمرة الفعالية وتحضير ثابت بخطط رئيسية .اذا ما أعدت فأن -1

 أهداف المجتمع.

 يتضمن اعداد خطط وسياسات بديلة.  -2

توجيه الخطط نحو المستقبل واالستفادة من أنماط الخطط الماضية ودراسة عوامل نجاحها أو   -3

 فشلها او تلكؤها.  واستثمار هذه الدراسات لتحقيق االهداف المستقبلية.

 واالغراض المطلوبة.توجيه الخطط لتحقيق االهداف  -4

 تضع قيم عالية للنواحي العقالنية للوصل الى فاعلية الخطط. -5

 البحث لتشخيص عالقة جوانب الخطة ببعضها ومعالجة الخلل. -6

 :االهداف 

 هناك اهداف محددة ابرزاها في التخطيط وهي:

 : وهي االهتمام بمصالح جميع االطراف التي تأثير نتائج التخطيط.Justice العدالة -1

 : كفاءة جوانب الخطة ووضوح االهداف وسائل.Qualification الكفاءة -2

  بقاء وخلق خيارات وفرص بالنسبة للعدد االكبر من االفراد. :Choice االختيار -3

( أن االهداف العامة بالنسبة لتخطيط استعماالت االراضي تتضمن 1666)Wood buryذكر  

رر للحياة الطبيعة والحيوانات والنباتات واالستعمال الديمومة والكفاءة والمرونة واالختيار واقل ض

 االمثل للمصادر واشراك الجماهير في عملية التخطيط.

 وهي:  Hall(1695من امثلة االهداف الدقيقة ما حدده )



 . Targetsواهداف اكثر تفصيال  سماها  Goals أهداف عامة جدا   -1

 ية يكون المثال كاالتي:ففي التخطيط الستعمال االراضي الزراعية بمستوى الوال

 goalsاالبقاء على االراضي الزراعية وديمومتها كأساس  -1

 objectivesصيانة االراضي الزراعية الرئيسية   -2

. بالنسبة لبلد او targetأنتهاج خطة ترسيم المناطق حسب المالئمة لألراضي الزراعية الرئيسية    -3

 دوله  لخمس سنوات قادمه .

التوسع االفقي لمختلف استعماالت االراضي الذي يستنتج عنه االبقاء على  االستعمال الحكيم   -4

ان عملية التخطيط الستعمال  principlesوتطور المصادر الطبيعية للمنطقة .سميت بالمبادئ 

 االرض تحتاج الى اجراء دراسية وجود وتحليل للبيانات والمعلومات فيها.

 . البيانات السكانية -1

فالخواص السكانية مثل العمر والجنس والتوزيع المكاني للسكان والمواليد والوفيات ونسبة الهجرة 

 ذات عالقة ويمكن ان تستعمل هذه الخواص مؤشرات للحاجة المستقبلية لألرض والطلب عليها. 

 .االقتصاد -2

 .الطبيعة -3

 : ويتضمن تحليل ما ال يقل عن تسع مكونات طبيعية اومن صنع االنسان وهي

 الهواء والمناخ. - أ

 الطوبوغرافية. -ب

 الجيولوجي والتربة. - ت

 النباتات.  - ث

 مصادر المياه. - ج

 الحيوانات االليفة والبرية. - ح

 الحرائق. - خ

 العوامل المحددة الستعماالت االراضي وهي )االدغال والتعرية..............الخ(. - د

 التطوير. - ذ

 والمال والمهارات دورا  مهما  في عملية الجرد والتحليل المطلوب. ويلعب الزمن

 * تطوير وتقويم البدائل.

 * الوسيلة  او االداة.

 ان تنفيذ الخطة يتطلب عناصر اخرى مهمة جدا  وهي.

 االبحاث العلمية.       -4المواصالت.     -3رأس المال.      -2القوى البشرية.      -1

 لعوامل البيئية.التكيف وتطوير ا-5

 سبب االهتمام بالتخطيط الستعماالت االراضي وادارة تربها.

 زيادة الطلب على المواد الغذائية.   -1

ان زيادة الطلب على المواد الغذائية تأتي كنتيجة غير مباشرة لزيادة السكان وتشير التخمينات ان    

بليون نسمة بمستوى معاشي معقول ونحن االن في القرن  55االرض قادرة على تلبية احتياج 

بليون  12.2    2595بليون نسمة وسيكون عام  6.4الحالي تتوقع ان يرتفع فيها سكان العالم الى 

% هذه 45نسمة. ولكي يحصل سكان العالم على غذاء بمستوى مالئم البد من زيادة االنتاج بنسبة 

الزيادة الهائلة ستضغط بشدة على الموارد االرضية المحددة والتطورات االقتصادية فزيادة دخل 

رويح عن النفس الفرد سيؤدي الى زيادة الطلب على المواد الغذائية ويحتاج الى وسائل ترفيهية للت

 ومتاعب الحياة العصرية كل ذلك على حساب استعماالت االرض.



 التوازن السكاني. -2

لقد حققت بعض المجتمعات توازنا بين معدالت المواليد والوفيات. فان نقص السكان عن الحد    

حسن االنسب في اي دولة من الدول يحد من امكانية تلك الدولة على استغالل مواردها االنتاجية ا

 استعمال.

 تدهور االصناف. -3

    ان هدف انشاء المراكز البحثية في الدول االكثر تطورا  لمعالجة. 

 التغلب على المعوقات الطبيعية والحيوية ال نتاج الغذاء وثباتة. -أ

 زيادة الغلة واالنتاج تحت جميع الظروف المناخية ألكثر من محصول في السنة.  - ب

االجتماعية واالقتصادية التي تحدد االستثمار الكامل لالكتشافات العلمية تشخيص وتقويم العوامل  -ج

 في االنتاج.

 االستعمال الخاطئ لألراضي. -4

 ان الحاجة الملحة على انتاج المزيد من الغذاء وااللياف صاحبه تدهور التربة نتيجة استعمال    

 االنسان االراضي الحدية وزراعتها.    

 والموارد الطبيعية. تقلص مساحات االراضي -4

 


