
 المحاضرة الرابعة عشر

 .تقييم األراضي 

 ،أن تقييم األرض هو عملية تقييم أداء أو كفاءة األرض عند استعمالها ألغراض معرفة    

التربة ودراسات أشكال األرض والترب والنبت  وتشتمل على إجراءات وتفسيرات لمسوحات

الطبيعي والمناخ والمظاهر األخرى لألرض ، لغرض تشخيص وعمل مقارنة لألنواع 

 الواعدة من استعمال األرض بصيغ قابلة للتطبيق ألغراض التقييم .

إن المظهر األساسي لتقييم األرض هو المقارنة بين متطلبات استعمال األرض والمصادر   

طبيعية التي تقدمها األرض اعتمادا على الحقيقة التي تشير بأن االستعماالت المختلفة لها ال

 متطلبات مختلفة .

 يتطلب تقييم األرض معلومات من ثالثة مصادر هي: 

 . استعمال األرض واالقتصاد -1

 البيانات التي تخص األرض يمكن الحصول عليها من مسح الموارد الطبيعية وبضمنها  -2

 التربة.     

 البيانات الخاصة بالمتطلبات البيئية لمختلف استعماالت األرض.  - 3

 ويتضمن تقييم االرض:

 مرحلة تحديد الهدف من اجراء عملية التقييم ومسح الموارد الطبيعية في المنطقة. -1

 تلفة.ربط صفات التربة والنبت الطبيعي والمناخ ..... الخ بمتطلبات استعماالت االرض المخ -2

 وتعد المرحلة االخيرة هي جوهر تقييم االراضي.    

 ومن اهم انواع تقييم االرض هي :

 Qualitative evaluationالتقييم النوعي  -1

هو التقييم الذي يعبر فيه عن مالءمة األرض لألغراض المختلفة بشكل نوعي فقط مثل عاليةة      

( ، محةدودة المالءمةةة Mod. Suitable(، متوسةةطة المالءمةة   Highly suitableالمالءمةة  

 Marginally suitable  أو غير مالءمة )Unsuitable ) 

 ويستعمل هذا النوع من التقييم في المسوحات ذات الدرجة االستطالعية.

 Quantitate evaluationالتقييم الكمي َ -2

هو التقييم الذي يقدم تقديرات كمية لإلنتةا  أو المنةافا المتوقعةة مثةل إنتةا  المحصةول ، إنتةا       

 .في معظم األحيان االقتصادياألغنام ...الخ . وينجز هذا التقييم  كأساس للتقييم 



 Economical evaluation االقتصاديالتقييم  -3

ربةةح أو خسةةارة لكةةل مشةةروع معةةرف لكةةل نةةوع مةةن هةةو التقيةةيم الةةذي يتضةةمن النتةةا   بشةةكل       

فقةد عرفةت تقيةيم األرض بأنةه عمليةة تخمةين لكفةاءة األرض عنةدما  FAO (1985)األرض. أما 

 تستعمل لغرض معين .

 .بعض المفاهيم في تقييم األرض

 Landاألرض   -1

تشمل كل العوامل البيئية السا دة في المنطقة فضال عن الترب ، فهي تضم جميا الخصةا ص       

الجيولوجية والمناخية والهيدرولوجية والغطةاء النبةاتي فضةالن عةن نشةاإلات ا نسةان القديمةة ذات 

 العالقة باستعمال األرض. لذا فأن األرض قد تضم تربة واحدة أو مجموعة ترب.

 Land unitض وحدة األر -2

               .ي عليها الدراسة ولها صفات معينةهي مساحة األرض التي تجر         

  Land characteristicsصفات األرض  -3

هي الصفات المقاسة للمحيط الفيزياوي ذات العالقة المباشرة باستعمال األرض وهي المناخ        

ات المحيط الفيزياوي للتربة رف والفيضان (، صف،الطوبوغرافية ، الظروف الهيدرولوجية  الص

جة وعمةةةةةق التربةةةةةة ومحتةةةةةوى كاربونةةةةةات الكالسةةةةةيوم ومحتةةةةةوى الجةةةةةب  (، صةةةةةفات سةةةةة الن

( ونسةةبة التشةةبا بالقواعةةد ومحتةةوى المةةادة العضةةوية ودرجةةة تفاعةةل التربةةة(، (CECالخصةةوبة

 (.(ESP(، والقلوية ECeالملوحة  

 Land Utilization Type( LUT) أنواع استعمال األرض

هو نوع من استعمال األرض الذي يصف أو يعرف بدرجة مةن التفاصةيل أعظةم مةن التةي تصةف 

النةةوع العةةام السةةتعمال األرض كاالسةةتعمال الزراعةةي  كالزراعةةة الديميةةة والزراعةةة المرويةةة و 

 .زراعة الغابات و زراعة المحاصيل الحولية أو الموسمية ..الخ

 Land suitability مالءمة األرض

 هو نوع استجابة األرض لنوع معين من استعمال األرض.

  Land suitability classification تصنيف مالءمة األرض 

تعد الخطوة األخيرة التي تشمل على تحويل جدول محددات األرض إلى تصنيف  مالءمةة          

مسةتويات مختلفةة يتضةح األرض. أما عن هيكلية     تصنيف مالءمة األرض  فهو بناء متسلسةل ل

 منه نوع المالءمة .

( والتةي بةدورها suitability ordersإذ يتكون هذا البناء مةن رتبتةين األولةى رتبةة المالءمةة     

والتةةي بةةدورها  classes) (suitabilityتحتةةوي علةةى أقسةةام أخةةرى وهةةي األصةةناف المالءمةةة 



والتةي  suitability sub classes)تحتوي على أقسةام أخةرى وهةي تحةت األصةناف المالءمةة  

 .(suitability units)تقسم إلى وحدات مالءمة 

 (.(not suitable orders أما الرتبة الثانية فهي غير المالءمة  

 وكما موضح في الجدول:

 

Category 

Unit Sub class Class order 

 

 

etc   ،2-S2d  ، 1-S2d 

etc  ...    S3d - 1 

 

 

 

S2m , S2e , etc 

 

S3m , S3e , etc 

highly suitable(S1) 

  مال م جدان(

moderately suitable(S2) 

  متوسط المالءمة(

marginally suitable(S3) 

  محدود المالءمة(

Suitable 

   مالءمة(

S)) 

 N1m , N1e , etc 

 

N2m , N2e ,etc 

Currently non 

Suitable(N1) 

  غير مال م حاليان (

permanently non 

suitable(N2)   

  غير مال م حاليان ومستقبالن(

not  

Suitable 

  غير مالءمة (

N) ) 

 

 .   highly suitable: مال م جدا S1 حيٍث أن:

S2             متوسط المالءمة :moderately suitable . 

S3            محدود المالءمة : . marginally suitable   

N1           غيةةر مال ةةم حاليةةا ويكةةون مال مةةا مسةةتقبال :actually unsuitable but 

potentially suitable  

N2           غير مال م حاليا ومستقبال : actually and potentially unsuitable  

نوع المحددات الر يسة من قياسات الصيانة المطلوبة ضمن  sub classesفتمثل تحت األصناف 

( و f( ، الخصةوبة  e( و التعريةة  d( و العمةق  t( و الطوبوغرافية  cاألصناف وهي : المناخ  

 (.s( و المحيط الفيزياوي للتربة n( و الملوحة والقلوية  mجاهزية الرإلوبة  

   Land Capability قابلية األرض



يةةة األرض ومالءمةةة األرض همةةا قةابالن للتبةةادل أو تعةةويأل احةةدهما بةةاألخر . أن مصةطلحي قابل

(على انها السعة األصلية لةألرض لكةي تعمةل بمسةتوى معةين مةن LCوقد عرفت قابلية األرض  

 استعمال األرض .

 أنواع تصنيف المالءمة لألرض 

 لقد حدد نوعان من تصنيف األرض هما:      

  وهةو مالءمةة  Actual Suitability Classificationتصنيف المالءمةة الحةالي  الفعلةي(  .1

وحةةدات األرض السةةتعمال معةةين فةةي لروفهةةا الحاليةةة مةةن دون إدخةةال عمليةةات تحسةةين أو 

 تطوير لألرض .

 وهو مالءمة   Potential Suitability Classificationتصنيف المالءمة المستقبلي   .2

 لالستعمال المطلوب في المستقبل بعد إجراء التحسينات المطلوبة لألرض . وحدات األرض    

 


