
 المحاضرة العاشرة

   تصنيف االراضي والخارطة االدارية 

تصنيف التربة عند مسحها يستلزم كما هو معلوم عدد غير قليل من الصفات المورفولوجية  ان  

مختصي علوم الترب. لذا  اصبح  من  والمختبرية وغيرها. يتعامل معها بالدرجة الاولى

الضرورة الالزمة ايجاد مرحلة وسطية بين تصنيف الترب وبين اتخاذ القرارات وثو ثيقها على 

وثيقة وهي الخارطة االدارية فكانت مرحلة او صيغة تصنيف االراضي لألغراض المختلفة وما 

مولية من الناحية التطبيقية يعنينا هنا هو الغرض الزراعي. وسنعرض عليك ابسطها واوسعها ش

واكثرها شوعا على الصعيد الزراعي. انه تصنيف الترب الى اراضي حسب قدرتها االنتاجية او 

. وهو يتألف من ثالث 1691قدرتها على انتاج النبات وقد وضعته وزارة الزراعة األمريكية عام 

  مستويات تصنيفية هي:

   Classالصنف  -1

  Sub classتحت الصنف  -2

  Capability unitالقدرة  وحدة -3

 المستوى التصنيفي )الصنف(-1

ويمثل انواع االراضي   Iوفيه ثمان اصناف يرمز لكل صنف برقم التيني ابتداءا من االول 

الذي يمثل اسواها من حيث مدى صالحه ألغراض الزراعة  VIII  وحتى اخرها

 االقتصادية. اما االصناف ومواصفاتها فهي. 

  Class  Iالصنف االول:  

تكون عميقة ومنتجة وبطوبوغرافية مستوية الى تقريبا مستوية، ليس فيها تعرية او ان تعريها 

ضئيلة جدا تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية عموما دون احتياطات صيانة، وتلون على 

   الخارطة بلون اخضر مصفر. 

  Class IIالصنف الثاني: 

ج الى تسميد وربما تعديل درجة حموضتها . هذه الترب عميقة منتجة اال انها تحتا

طوبوغرافيا ذات انحدار بسيط يمكن التعامل معه بالزراعة الكنتورية ، يلون هذا الصنف من 

 االراضي على الخارطة بلون اصفر اعتيادي. 

  Class IIIالصف الثالث: 

عة هذه ويقع تحت هذا الصنف الترب المتوسطة الجودة في الصفات واالنتاجية يمكن زرا

الترب بأساليب االدارة االعتيادية اذا ا اتخذت معها اجراءات صيان مكثفة. انحدارات هذه 

وهي تعاني من تعرية معتدلة هذه الترب تستلزم ادارتها  4-12%الترب تتراوح بين 

بالزراعة الكنتورية او الشريطية والدورة الزراعية التي تحتوي على االقل على عام واحدد 

التسميد االخضر الذي يقلب في التربة مع ضرورة عدم تركها بورا. لون هذ  من محاصيل

 الماروني الفاتح.  –الصنف على الخارطة هو اللون االحمر 

  Class IVالصنف الرابع: 

ويضم هذا الصنف الترب المتوسطة في الصفات واالنتاجية، ل ايمكن اخضاعها لزراعة 

وهي  12-18 %تباعدة. اذ ان انحداراتها تتراوح بين المحاصيل االعتيادية اال على فترات م



انحدارات كبيرة وتعريتها تتراوح بين المتوسطة والشديدة، انها اصلح ما تكون لزراعة 

االعالف والمراعي مع توفير اجراءات الصيانة الالزمة وفي مقدمتها الزراعة الكنتورية 

 ة فانه ازرق )سمائي( فاتح.والشريطية والتحوالت المائية. اما لونها على الخارط

 Class Vالصنف الخامس: 

ويقع تحت هذا الصنف كل الترب التي ال تصلح لزراعة المحاصيل االعتيادية وفي الوقت 

ذاته تتصف باي من حاالت التغدق او الحجرية او التعرض للفيضانات وغيرها، وهي تصلح 

ذا الصنف على الخارطة بلون لزراعات المراعي والغابات وبمعوقات قليلة ايضا ويلون ه

 االخضر االعتيادي. 

   Class VIالصنف السادس:

وهذا الصنف مخصص للترب التي ال تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية لكثرة مشاكلها 

ومعوقات االنتاج فيها اال انها تصلح لزراعة المراعي عند استخدام االجراءات االدارية 

دة البذار من وقت ألخر. وهي تصلح لزراعة االشجار ايضا الكافية مع االهتمام بالتسميد واعا

ذات اخاديد تعريات، ضحلة  18-26%اما اهم مواصفاتها فهي انحدارات تتراوح بين 

االعماق، حصوية المادة االصل. قد تكون غدقة او جافة. لون الصنف على الخارطة بني 

 فاتح جدا المائل الى اللون البرتقالي. 

  Class VIIالصنف السابع: 

ترب هذا الصنف من االراضي ال تصلح لزراعة المحاصيل ولكنها قد تصلح لزراعة بعض 

الحشائش وبعض االشجار عند توفر االساليب االدارية المختارة الكافية ومن مواصفات هذه 

في الطوبوغرافية والجفاف  او والوعورة    26-60%الترب ضحالة العمق وشدة االنحدار

 ، اما لونها على الخارطة فانه البني الفاتح. التغدق

 Class VIIIالصنف الثامن: 

ترب هذا الصنف من االراضي ال تصلح بالتأكيد ألغراض المحاصيل الحقلية او المراعي 

وكذلك لزراعة االشجار ولكنه يصلح ألغراض السياحة والصيد وتترك هذه الترب لتتوازن 

تمتاز بالوعورة واالنحدارات الحادة وحاالت التغدق. لونها مع عواملها الطبيعية هذه المناطق 

 على الخارطة  بنفسجي )ارجواني(.

  Sub classمستوى تحت الصنف  - أ

تحت صنف معين واحد يجري تصنيفها مجددا الى مجاميع فرعية ان الترب التي تقع 

 عة وهي:وبموجب عوامل تصنيفية مختارة لها عالقة باإلنتاج و ادارته هذه العوامل ارب

  eالتعرية   ويرمز لها بالرمز  -1

  wالفائض المائي او التغدق      ويرمز له بالحرف    -2

  sالضحالة و قلة العمق  ويرمز له بالحرف   -3

 cالتطرف المناخي)برودة او جفاف(  ويرمز له بالحرف   -4

مدلول تهوية والضحالة  ان لهذه الصفات مدلوالت ادارية فالتعرية مدلول خصوبي والتغدق

مدلول في حجم المنظومة الجذرية . اما التطرف المناخي فله تأثيرات على كل من التربة 

 والنبات.



بعد تشخيص مستوى الصنف، تحدد نوعية المعوق الرئيسي لإلنتاج من العوامل التصنيفية 

ذ باشدها التي مر ذكرها وهو عادة واحدة منها. وفي حالة انطباق اكثر من عامل يؤخ

وضوحا وتأثيرا ويوضع رمزه وهو حرف انكليزي صغير في اسفل يمين رمز الصف، علما 

انه الوجود لتحت الصنف في الصنف االول. وفيما يلي امثلة على استعماالت مستوى تحت 

 الصنف .

IIIw      IIIs      IIe 

   Capability unitمستوى وحدة القدرة -ج

لتربة معينة وتوثيق رمزها ، بموجب نفس العوامل  بعد تحديد مستوى تحت الصنف

التصنيفي التي استخدمت في مستوى تحت الصنف ولكن بدال من استخدامنا لنوع المعوق 

نتوجه الى تحديد شدة المعوق  ومن ثم استخدامه و توثيقه بأحد درجات اربع. فيما يلي امثلة 

 على ذلك.

IIIw3        VIIc2          IVw2       Vs4 

 شديد جدا -4شديد     -3متوسط      -2ضعيف     -1

 ملخص االستعماالت

 االول والثاني والثالث والرابع  ......لزراع المحاصيل الحقلية بصورة تنازلية حسب وردها.

 الخامس والسادس ...................... لزراعة المراعي المستديمة بصورة تنازلية.

 ...................................... وافضل استعمال له في الغابات والتشجيرالسابع 

 الثامن ..................................... ويصلح لألغراض غير الزراعية.

 


