
 المحاضرة الحادية عشر

 ياستعماالت االراض

ان تحديد االستعمال المناسب لألراضي مهمة اساسية من مهام اداريو الترب. وتتجلى كل من 

اهمية ونجاح اي خطة ادارية لمزرعة او مشروع وما يتفرع عنها من برامج على مدى 

تحديد اهداف برامج ادارة صالح االستعمال المختار لكل تربة من ترب المزرعة لهذا جاء 

 الترب ما يلي:

 ضرورة اختيار افضل استعمال لكل حدة مساحة من ترب المزرعة. -1

وضع الخطط الالزمة للمزرعة التي تتيح لكل وحدة مساحة من الترب احسن استعمال  -2

 ممكن وتحديد مديات مساحاتها في االنتاج وخصوبتها في الصيانة واالستصالح.

 ب او الترب للمحاصيل.تنسيب المحاصيل للتر -3

يجب ان يزداد انتاج وحدة المساحة )الدونم( حتما واال فان مستوى االدارة ال يرتقي الى  -4

 مستوى جيد.

 البد ان يكون للصيانة نصيب في االجراءات التنفيذية في الخطة. -5

 ضرورة تطبيق مذاهب الدورة الزراعية الحراثة وصيانة التربة. -6

 ستفادة منها.مراعاة الظروف المناخية واال -7

 ضرورة انتظام فقرات الخطة في متعاقبة متكاملة ذات سياق واتجاهات واضحة. -8

*لذا علينا دائما ان نتساءل مع ذاتنا باستمرار كي ننفذ من امكانيات الواقع وتبرير الحاصل 

 واهم تساؤالتنا يجب ان تدور حول : ونبرع في الكفر واالداء

 ماهي المحاصيل التي سنزرعها. نوعا وكما وعددا وهدفا؟  -1

 ماهي الحيوانات التي سنربيها في المزرعة. نوعا وعدا وهدفا؟ -1

 كيف سنزيد من االنتاج؟ -3

 كيف سنحمي الترب ونصونها من التبديد؟ -1

 وهناك ثالث انواع من االستعماالت لألراضي:

  Past land useاستعمال  االراضي السابق او القديم  -1

وهو الذي سبق ان طبقت مبادئه في الماضي وتوقف تطبيقها. وان من الممكن العودة الى تلك 

 االساليب بكل سهولة، اذا ما رغب بذلك االنسان كليا او بأجزاء مما سبق.

    Present land useاستعمال االراضي الحالي-2

اليوم او تلك التي يراد تطبيقها وهو المطبق حليا الموجود على االرض والموثق على خرائط 

 اليوم.

   Potential land useاستعمال االراضي المستقبلي-3

وهو االستعمال المتوقع اختياره وتطبيقه مستقبال وهذا االستعمال البد ان يكون افضل من 

االستعمال الحالي، ألنه يأخذ بمعطيات الحاضر والمستقبل وفيه يضع االداري كل خبراته 

 والالحقة  اخذا بنظر االعتبار كل ما يمكن ان يقدمه العلم التكنلوجيا.السابقة 



وفيما يلي االستعماالت الزراعية المتعارف عليها دوليا و بأسلوب تعداد اهم الصفات 

 والمالحظات الواردة بشأنها:

 استعمال االرض في زراعة المحاصيل الحقلية

 رب تتصف بما يلي من المالحظات:وهذا النوع من االستعماالت يستلزم اراضي ذات ت

 توفر ساحات بيرة من الترب التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية. .1

جود طوبوغرافية تسمح باستعمال اآلالت والمكائن الزراعية والتأكيد هنا على اهمية  .2

 عدم وجود نسبة انحدار عالية وخلو التربة من التعريات. 

 فاذية جيدة الى متوسطة.من المفضل ان تتصف ترب هذه االراضي بن .3

 ضرورة وجود مصدر اروائي جيد وقريب. .4

لكل محصول اقتصادي سائد نسجة مالئمة والنسجات المعتدلة في النعومة والخشونة  .5

 الئم معظم المحاصيل.

 خلو التربة من الترسبات الصخرية والجبسية ذات السمك الكبير. .6

 جودة في الصرف الداخلي الى حالة متوسطة منها. .7

 عماق التربة اهمية في صالح الترب لمحصول معين واتساع منظومته الجذرية.ال أ .8

ضرورة وجود خصوبة ال تقل عن المتوسط مع ضرورة رفعها وادامتها ويجاد حالة  .9

 من التوازن بين كافة ناصر الخصوبة.

 درجة تفاعل التربة المفضلة هي المتعادلة. .11

 االفق االعلى.ضرورة خلو التربة من االحجار والصخور في وعلى  .11

 السعة التبادلية لأليونات الموجبة يجب ان كون عالية او قريبة من ذلك. .12

 الترب الخالية من االفاق الصماء مفضلة على غيرها وضمن درجات. .13

انخفاض مستوى الملوحة الى ما دون حدها االدنى مع ضرورة عدم وجود حالة  .14

 الصودية في التربة.

 الفيضان من االنهار القريبة. اهمية عدم تعرض موقع التربة الى .15

 ضرورة خلو الترب من انتشار االدغال والقوارض. .16

 ضرورة احتواء افقها العلوي على مستوى متوسط من المادة العضوية. .17

 ضرورة وجود بناء)تركيب( للتربة جيد الى متوسط. .18

 ضرورة االنتباه ال ما يلي: .19

 ضمان العزق مع نمو المحصول. -ا

 محصول احتياجات غذائية خاصة به وبمراحل نموه وجزئه االقتصادي. لكل -ب

 ضرورة قلب مواد االفق االعلى وخلط بقايا المحاصيل السابقة وتجزئتها. -ج

 تحليل مادة الترب موسميا ومسك توثيق بذلك.-د

عدم اضافة االسمدة حسب تقديرات جغرافية بعيدة عن الجانب البيدولوجي و -هـ

 االيدوفولوجي.

 استعمال االرض في زراعة البساتين-2

 هذا النوع من االستعمال يستلزم اراضي ذات تربة تتصف بما يلي:

 توفر مساحات متوسطة السعة تصلح لزراعة اشجار البساتين. -1



 سم. 181عمق التربة ال يقل عن  -2

وجود صالحية المناخ لزراعة االشجار البستنية وفي المناطق الباردة يجب االهتمام  -3

 .  Air darningر الصرف الهوائي المفيد بتوف

 سم غني بالمادة العضوية. 31سميك ال يقل عن Aوجود افق  -4

 لون التربة بني غامق الى غامق جدا. -5

 ضرورة توفر ظروف نجاح العمل البستني فيها ومنها: -6

 توفر المواصالت وبجودة وسعة كافية.-ا

 دغال.خلو المنطقة من اآلفات الزراعية وامراض وحشرات وا-ب

 وجود تنظيمات تسويقية جيدة.-ج

 ال تفضل الترب التي تتشقق بعمق وعرض يضر بتفرعات المجوعة الجذرية. -7

 البد من االنتباه الى ما يلي: -8

 كافة اشجار البساتين مجهدة للترب.-ا

 زرع المحاصيل الخضرية والحقلية ولدرجة ما بين االشجار مفيدة.-ب

 ع والكمية المناسبة. التسميد بالموعد والطريقة والنو-ج

 االمد واخرى قصيرة. طويل -ضرورة استخدام دورة زراعية واسعة -د

 *باإلضافة الى المالحظات التي وردت في استعمال االرض الزراعة المحاصيل الحقلية.

 استعمال االرض في زراعة الخضر-3

 -يستلزم اراضي ذا ت ترب تصف  بما يلي:

 متوسطة تميل الى الخشونة ويفضل مزيج مترسبات االنهار. نسجات -1

 %.3طوبوغرافية مستوية او غير مستوية ال يتجاوز انحدارها  -2

 ارتفع مستوى الماء االرضي قليل لضما ن صرف المياه. -3

ان لم تكن مادة التربة في االفق االعلى جيدة فيجب اضافة ما يكافئ ذلك ان كانت المساحة  -4

 صغيرة.

خصوبة عالية وذلك الن معظم محاصيل الخضر مجهدة للتربة لكونها سريعة  وجود توفر -5

 النمو تكمل دورة حياتها خالل فترة زمنية قصيرة.

 يفضل درجات التفاعل المعتدلة والتي تميل قليال للحموضة. -6

 وجوب وجود سعة مائية عالية او متوسطة قليال في هذه الترب. -7

 -ترب زراعة الخضراوات: البد من اتخاذ االجراءات التالية في -8

 استمال التسميد االخضر والعضوي وشيء من الكيمياوي.-ا

 تنفيذ حراثة عازقة تضمن قلب التربة مع المادة العضوية. -ب

 اضافة الفسفور بدفعات موسمية.-ج

 اضافة النيتروجين بصورة مستمرة والمحافظة عليه عند كمستوى معين.-د



 ي استعمال االض في زراعة  المراع-4

يخصص لهذا النوع من الزراعة ترب االراضي التي ال تصلح لالستعماالت  التي مر ذكرها 

 -وتمتاز بما يلي:

 التعريات المتوسطة. -1

 . النسجات المتنوعة وخصوصا تلك التي تحتفظ بالماء لفترة طويلة )الطيني( -2

 -البد من اجراء العمليات التالية في ترب اراضي المراعي -3

 ت  وخصوصا االخدودية.مكافحة التعريا-ا

 تنفيذ مستوى معتدل من التسوية االخدودية.-ب

 التسميد بالنيتروجين والفسفور والمادة العضوية.-ج

 استعمال اعادة البذار لعدد من المرات.-د

 المراعي الجيدة التي يكون فيها لمرعى متجانس لنعية والمادة العضوية.-4

 والشجيراتاستعمال االرض في زراعة الغابات -5

 -يستلزم ترب اراضي تمتاز بما يلي:

 انتقاء ترب ذات نسجات رملية او تلك التي ال تصلح لالستعماالت السابقة. -1

ال مانع من استعمال التلول والكثبان الرملية والتي ال تصلح لهذا النوع من االستعمال اال بعد  -2

 اجراء بعض االجراءات المكثفة.

 ى اسناد وامساك وزن حجم الشجرة الواحدة.ضرورة وجود قوامية  قادرة عل -3

 المتحكم االول في نجاح زراعة الغابات هو المناخ وخصوصا فصلي الشتاء والصيف. -4

 االنحدار نسبة متوسطة الى عالية حيث ال تعتبر مشكلة معيقة. -5

 قم التالل اكثر عرضة للجفاف والجهات الجنوبية ادفئ من الجهات الشمالية. -6

 اغراض الزينة –استعمال االرض في زراعة الحدائق -6

 سميك نسبيا وغني بالمادة العضوية. Aافق  -1

 نسجات معتدلة تميل الى الخشونة وتفضل ترب مواقع كتوف االنهار. -2

 ماء ارضي عميق نسبيا. -3

 وجوب وجود تهوية جيدة في الترب وبناء تربة جيد جدا ويفضل درجات تفاعل متعادلة.  -4

 من القوارض ومغاراتها وكهوفها وممراتها.خلو التربة  -5

 امالك االرض اجواء مناخية معتدلة سو االنسان. -6

 امتالك اماكنها موقع حيويا بالنسبة لجغرافية المدينة والمنطقة البد من االنتباه الى ما يلي: -7

 اعداد عدد من الخرائط إلدارة الترب.-ا

 توفير ارواء مستمر ومنظم. -ب

 قبل البدء واعادته للحديقة او المنشأة الحقا. Aازالة او رفع مادة االفق -ج

 ازالة االدغال باستمرار وخصوصا من حول االشجار والشجيرات.-د



 استعمال االرض)الترب العضوية(-7

الترب العضوية حالة خاصة من حاالت الترب وهي ال توجد في كل مكان من العالم وهذه الحالة 

في عدد م دول المناطق الباردة الممطرة وهي افضل انواع الترب من كافة االوجه  ال توجد اال

 وليس فيها محددات اال :

 انخفاض درجة التفاعل الى الحامضية مما يؤثر على جاهزية بعض العناصر الغذائية. -1

 تغدق هذه الترب وربما ارتفاع مستوى الماء االرضي فيها . -2

راع الخضر المهمة جدا او زراعة اشجار الغابات الخشبية واهم  استعماالت هذه الترب هي ز

 وزراعة الموز.

 


