
 المحاضرة الثانية عشر

 الخارطة االدارية

ان الخارطة ادارية وثيقة علمية رسمية تجري بموجبها مهمة توزيع العمليات الزراعية وغير 

 الزراعية في المزرعة المعنية.

هذه الوثيقة هي عبارة عن خارطة وتقرير مرفق يتوجه كليا الى مخاطبة مدير المزرعة او القائم  

النفيذ وابالغه بلغة فنية مبسطة وواضحة الى انواع االجراءات العملية  بأعماله على مستوى

 المطلوب تنفيذها بالتعاقب مذكورة بمفردات الكم والتوصيف النوعي.

 كيف توضع او تعد الخارطة االدارية

 تحيد حدود المزرعة على الخارطة المعتمدة التي قد تكون صورة جوية او ورقة. -1

د بالتفاصيل وما يصلح له من نباتات اقتصادية وكذلك طبعة تدرس طبيعة المناخ السائ -2

 االقتصاد المحلي للمنطقة. 

معرفة مبلغ رأسمال المال المراد استثماهر وتقسيمه حسب اصوليات ادارة المشاريع  -3

 التجارية.

الرجوع الى خريطة مسح التربة ) بدرجة شبه تفصلي( وكشف االنواع الموجودة منها ضمن  -4

واستخراج  صفاتها المورفولوجية والفيزيائية والكيميائية وما تصلح له هذه حدود المزرعة 

الترب في هذه المنطقة. ثم الرجوع ايضا الى خارطة تصنيف االراضي للمنطقة واستخراج 

االصناف التي تقع ضمن حدود المزرعة لمعرفة مدى صالحية كل رقعة مساحة ضمن 

وفي مقدمة ذلك البحث عن مدى وجود االصناف  المزرعة لما تصلح له من النشاط الزراعي،

االولى والثانية والثالثة وبالدرجة االولى ومساحات كل منها العتبارها محور االنتاج النباتي 

 وفي الوقت ذاته كشف الصف الثامن الستبعاده من االنتاج.

طة في حالة عدم وجود خارطة مسح تربة بدرجة سح شبه تفصيلي للمنطقة والن هذه الخار -5

 اساسية يكون القرار بضرورة اعدادها على  هيئة المزرعة فورا.

تحديد االهداف الزراعية ن حيث جانبها النباتي انواع المحصول او النبات االقتصادية المراد  -6

زراعتها او نوع االنتاج الحيواني المراد اعتماده محور اساسيا لإلنتاج او كالهما والشروع 

 الزراعية المتوقع اعتمادها. في التفكير بعناصر الدورة

مراجعة القوانين والتعليمات الصادرة بشان تنظيم هذا النوع من االنتاج الزراعي، واالبتعاد  -7

 كليا عن اي مخالفة بهذا الصدد. وخصوصا ما يتعلق بالجانب الصحي وجانب تلوث البيئة.

المعين وذلك باعتماد مبدأ  ليص عدد اصناف االراضي بحيث تكبر مساحة الصنف الواحدتق -8

% من صفاتها او اكثر. 75دمج وحدات تصنيف االراضي المتجاورة اذا ما تشابهت في 

 انطالقا من الصفات المورفولوجية  والفيزيائية ومن ثم الكيميائية.

 لدى مقارنة الصفات المورفولوجية عند الدمج او التوحيد ابدا بمقارنة ما يلي على التوالي. -9

 النسبة المئوية لالنحدار-3مستوى الماء االرضي      -2التربة    عمق -1

 النسجة -5(           Aدرجة التعرية)سمك االفق  -4

مع التفكير بما تحتاجه المنظومات الجذرية حسب طبيعتها من مستلزمات النمو الصحيح او 

فات الكيميائية السليم وعند الصفات الفيزيائية يكون االهتمام  بالنسجة . اما في الص

فالمقارنات تجري حسبما يلي: نسبة المادة العضوية  ثم درجة التفاعل ، مستوى الملوحة ، 

 والسعة التبادلية لأليونات الموجبة والفسفور وغيرها.



تصفية التعاريج الى خطوط مستقيمة بأمرار خط مستقيم خاللها وبالضبط من منتصف   -11

 ان يكون المستقيم متواصال ومتصال.كل تعريج من التعاريج الموجودة على 

تعديل كل خط مستقيم مائل او غير متعامد عند امتداده مع الشارع الى مستقيم متعامد مع  -11

 الشارع او موازيا له تمهيدا لتكوين حقول زراعية ذات شكل مربع او مستطيل.

انة وضع الدورة الزراعية المناسبة بموجب المحاصيل االقتصادية وكذلك متطلبات صي  -12

مورد الترب ذاتها كم يمكن االستغناء عن الدورة في حالة اعداد موازنة عناصرية لترب 

المزرعة بالتحليالت المختبرية السنوية واتخاذ ما يلزم بشان تعويض كميات العناصر الغذائية 

 المفقودة على ان يكون اختيار المحصول بطريقة التنسيب.

والكراج واالسطبالت  في المواقع المرتفع من  تحديد مواقع المنشآت السكن والمخازن  -13

المزرعة والقريبة  الى الشارع، ثم اقامة شبكة الري وربما البزل التي تحتاجها حسب 

 ضرورة الموقف وبع ذلك  اختيار الشوارع الداخلية والممرات.

يقام سياج المزرعة و مصدات الرياح المرتبطة به وخصوصا الجهات ذات العالقة   -14

 والكثافة المطلوبة.بالنوع 

على اساس عدد عناصر الدورة الزراعية تحدد عدد سنوات الخطة االدارية  وتعد بذلك  -15

خريطة سنوية يتوزع عليها محاصيل السنة الواحدة على الحقول بعد تسميتها او ترقيمها 

 وتكون باأللوان المناسبة واالشارات الواضحة. 

 على األبواب ب االتية: يعد التقرير المرفق الذي يجب  ان يحتوي  -16

 اهمية واهداف ادارة الترب. يمقدمة ف -1

 قائمة بأنواع الترب واهم صفاتها. -2

 قائمة بأصناف االراضي في نفس المزرعة مع اهم صفاتها. -3

قائمة بأرقام الحقول او اسمائها ومما تتضمنه هذه الحقول من اصناف اراضي معرضة  -4

 بالنسب المئوية.

 االقتصادية  والمشمول بالخطة.قائمة بأنواع المحاصيل  -5

 خريطة تصنيف ترب المزرعة. -6

 خريطة تصنيف االراض للمزرعة ..........ملونة اصوليا. -7

خريطة الوحدات االدارية للمزرعة على هيئة حقول ذات اشكال هندسية بسيطة خالية من  -8

 الزوايا الحادة.

ات الدورة كل سنة لها الدورة الزراعية المعتمدة  موزعة على الحقول وباأللوان ولسنو -9

 خريطة خاصة تعكس توزيع عناصر الدورة الزراعية .

 تحديد اراضي المراعي وحقولها. -11

 خريطة بشبكة الري والبزل ومنشآتها. -11

قائمة باإلجراءات المطلوب انجازها موزعة حسب الحقول او الوحدات االدارية. وتقسم  -12

 الى ما يلي:

 الزراعة الكنتورية ........الخ  -اجراءات الصيانة كالحراثة  -ا

 اجراءات استصالحيه كالتسوية والتعديل، غسل واستزراع......الخ.-ب

 اجراءات انتاجية كالتسميد بأنواعه الكيمياوي والعضوي ولكل محصول.-ج

 جدوال بالتحاليل الكيمياوية. -د

 خطة الجانب الحيواني.-13

 قتصادي االجتماعي.توصيات ونصائح عامة من الجانب االداري واال-14

 اسم االداري ومؤهله وتوقيعه وتاريخ وضع الخطة وتأييد مالك  المزرعة.-15



 صفحة( يسجل فيها موجز محاضر اجتماعات االداري بالمالك 21صفحات فارغة)عددها  -16

 والتعديالت التي يتفق على اجرائها بعد كل فصل او موسم زراعي بالتفصيل الشامل للكم       

 والنوع واالسلوب.   

 


