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 : ادارة الترب و استعساالت االراضي 

o : عالقة عمؼ االدارة بباقي عمؾم التربة و البدولؾجي 

ادارة التربة عممؼ هيمتؼ يفيةيمة يؾعيمم السؾجمؾدات اؼ يؾعيمم لمم العممؾم الدارة التربمة ف ااما اعرامة السؾجمؾدات  
اا ىي صفاييا؟ اا ىي اذاكميا ؟ ايتؾاله ادح التربة و اجسؾعتو ف و السؾجؾدات يعشي لؼ نؾع لمترب لدهشا ؟ و 

و اممما يرممممح ليممما امممؽ اسمممتعسال ؟  مممؼ يؾعيمممم اجسؾعمممة العممممؾم االبمممرػ الدارة ىممم ا السمممؾرد   التمممرب    مممؼ ي مممدهر 
 االافانيات ل لػ .

 العمؾم الرراة   البحتة   يذسم العمؾم االندانية . -
 العمؾم االساسية يذسم الفيزياء و الكيسياء و الرياضيات . -

ظبيقيممة يظمممى عمممو العمممؾم التممي يظبممى العمممؾم االساسممية اممي اجممال اعمميؽ لتظبيممى الفيزيمماء اممي اجممال العمممؾم الت -
 التربة يظمى عميو ايزياء التربة و ىف ا ..

 يسفؽ اعراة اؾقع ادارة التربة بيؽ العمؾم البيدولؾجية و عمؾم التربة لسا اي السخظط االيي : 
 Soil survey  

 

Land 

classificaton 

Soil mineral Soil morphlpgy Soil genessis Soil 

classification 

 

Soil physics Soil biology Soil chemistry 

 

 Soil physical 

edaphology 
 Soil fertility  

 

 Soil 

managment 
 

 
سيما يرمشيم السدح عمو راس قائسة البدولؾجي و لم العمؾم االبرػ يدخر لمسدح امالعمؾم التمي يدمخر لمسدمح اى

 التربة  ؼ ورا ة التربة  ؼ السؾراؾلؾجي  ؼ اعادن التربة و عمؼ يرشيم االراضي .
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ان االسمميؼ الراجعممة يذممير الممو ان العالقممة اييمما ي ممؾيؼ و اراجعممة ادممتسرة لسعالجممة االبظمماء او لمتظممؾر يسمما يالئممؼ 
ادمممح التربمممة و يشتيمممي يالخارطمممة االافانممات الستا مممة ف و ىممم ا السخظمممط يذمممير المممو ان عممممؾم التربمممة يبمممدا يخارطمممة 

 االدارية  دب ال ابمية االنتاجية .

 
o : ياريخ ادارة التربة 

عمو صعيد العالؼ برز العدهد اؽ العمساء و البا ثيؽ اي اجال التربة و الخرؾبة و الكيسياء و ىؼ عمو سبيم  
و المم ؼ عمزا برمؾبة التربمة امي وادؼ الراامدهؽ المو ي ماء  ق . م ف 033الس دوني سمشة  Theophrastusالسثال 

اياه الةيزانات عمو ى ه الترب ادة طؾيمة اتدببة اي اضااة الغريؽ   الخمزيؽ الخرمؾبي عممو السمدػ ال رمير 
الممم ؼ لممرس ايحا ممو  J . Von .Liebg 0883  التممي يسممشح وادؼ الرااممدهؽ الخرممؾبة ف و الكيسيممائي االلسمماني 

ء الزراعيممة وقممال   ان انتمماج السحاصمميم يسفممؽ ان هممزداد بتعممؾيض الممش ص يالعشاصممر الغ ائيممة   ف لدراسممة الكيسيمما
الذممغؾب يالكيسيمماء الزراعيممة اوضممح يممان ي ممدهر برممؾبة التربممة بؾسمماطة ي ممدهر  Hilgardالجيؾلممؾجي االاريفممي 

 الكبريتيػ السرلز .اقرو قابمية ل وبان العشاصر الغ ائية اي احمؾل  ااض 

  مسح التربة خارطة

 الخارطة االدارية حسب القابلية االنتاجية
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البريظانيمة اىتسم   Rothmastedعدهمد امؽ السحظمات الزراعيمة التمي بمرزت اعممو سمبيم السثمال احظمة ىشاك ال 
التجمارب الزراعيمة ف و يالتجارب الزراعية و باصة الخرؾبية و ىي احظة ايحاث قديسة و ال زالم  عسمم عممو 

رة التربممة اممي و ىممي ارممير و اقممدم احظممة زراعيممة ي ممؾم يايحمماث برممؾبة و ادا Morrow Plotsاحظمة يجممارب 
 ااريفا .

عممممو صمممعيد السشظ مممة العربيمممة   االسمممالاية   رممميدت السشظ مممة السذمممسؾلة يمممالحفؼ االسمممالاي اىتسااممما  ياالنتممماج  
الزراعممي و يؾزيعممو و قممد يدممتظيع ال ممارغ التعممرب عمممو اعممالؼ ىمم ا االىتسممام اممؽ اراجعممة الممدالئم االسممالاية اممي 

 الكتاب و الدشة الشبؾية الذريفة.

 مع مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج ُّٱٱٱٱٹٱٹٱ
  32-25  :   سؾرة عبسٱٱٱٱَّ جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ

  45-36 سورة الواقعة : َّ ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ٹٱٹٱُّٱ

 ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ٹٱٹٱُّٱ
األنبياء:  َّ جئ يي ىي نيمي زي ٠٣  

و   عميممو و سمممؼ    امما اممؽ ادمممؼ هممزرع او اامما عممؽ ذلممر الزراعممة اممي الحممدهذ الذممريم ف اذ قممال رسممؾل   صممم
 يغرس غرسا  فيأكم اشو طير او اندان او بييسة اال لان لو يو صدقة   

 : السرظمحات االدارية 

o :السجسؾعة البيدولؾجية 

التربة : جدؼ طبيعي دهشاايفي اتظؾر اؾجؾد اعمو ال ذرة االرضية لو صفات ايزيائية و ليسيائية و ياهؾلؾجية  -
 و لو ال درة عمو اسشاد  ياة الشبات . و اعدنية

االرض : و ىمممي افيمممؾم ادارؼ لمتعبيمممر عمممؽ يربمممة وا مممدة او اكثمممر و يدمممتخدم امممي يرمممشيم االراضمممي و هشتيمممي  -
يالتعاامممم االدارؼ امممرورا يالسجمممال االقترمممادؼ اؼ انيممما افيمممؾم ادارؼ و اقترمممادؼ امممي ان وا مممد يذمممسم يربمممة 

ضسؽ االرض اذا لان اجسؾع السفيؾم السرلزؼ و اليااذي ليما اكبمر وا دة او اكثر ف و يسيز التربة الؾا دة 
 % اي يرب الكثبان الرامية .99او  98% و قد يرم الو 88او يداوؼ 

الترشيم : ا دػ وسائم السشظى اي التعاام امع االرمياء و االامؾر اذ يجمرؼ يجسيمع الستذمابيات امي و مدات  -
 و بيان العالقات بيؽ ى ه الؾ دات .

يعيممميؽ رب : يرييمممب نغمممااي لمتمممرب امممي اجممماايع او اصمممات عممممو اسممماس الرمممفات و الخمممؾاص امممي يرمممشيم التممم -
االصمغر عممو اسماس االبتالامات السجاايع الؾاسمعة عممو اسماس الخمؾاص العاامة و الت دميسات او التفرعمات 

 التفريمية اي الرفات .
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ربمة امي الشغمام او البحمذ عمؽ اؼ ايجماد اسمؼ الت soil placementاو  soil systematicان يظبي مات الشغمام 
 يسثاية قااؾس لمتربة . soil taxonomayيربة اعمؾاة الخرائص اي نغام الترشيم فيعد 

ىشاك طري تمان لبشماء الشغمام ىمي طري مة الشدمز الشمازل و طري مة الشدمز الرماعد ف االشغمام االاريفمي هتبمع الشدمز  
م اليممرم الترممشيفي ف بيشسمما الشغممام الفرندممي هتبممع طري ممة الشممازل اؼ ان الؾ ممدات الترممشيةية يممزداد لمسمما ايجيشمما اسممف

 الشدز الراعد اذ يزداد الؾ دات الترشيفة لمسا ايجيشا اعمو الشغام .

 
ورا ة التربة : عمؼ هتؾلو دراسة طبيعة اصم التربة اع االرارة الؾاضحة الو عؾاام و عسميات يكمؾيؽ التربمة  -

 يقية اؽ السادة االصم الستفتتة .السدؤولة عؽ نذؤ السدتتربة او الترب الحق
ادمممح التمممرب : الفحمممص السمممشغؼ لمتمممرب   يذخيرممما  و يؾ ي ممما    و اعمممداد بمممرائط باصمممة بممم لػ لسدممما ات امممؽ  -

 االرض اع التؾصيات .

ادارة التممرب : السجسممؾع الكمممي لكااممة العسميممات و السعممااالت الح ميممة التممي يجممرؼ عمممو او يزمماب الممو التربممة  -
 قدؼ اؽ اقدام عمؾم التربة و يعشو بدراسة يؾعيم لم السؾجؾدات يايجاه االىداب . النتاج الشبات ف و ىي

بريظممممة التربممممة : بريظممممة يعممممرض يؾزيممممع انممممؾاع التممممرب او و ممممداييا و عالقتيمممما يممممابرز السغمممماىر الظبي يممممة و  -
 الحزارية اي اراضييا و اي ذلػ انؾاع و درجات .

           هشظبى عميو يعريم التربة ايعماده الدمظحية ا د التربة : ىؾ اصغر  جؼ اسفؽ ان يظمى عميو او -
 و عس و يستد  تو نياية ج ور الشبات او نياية االااق الؾرا ية . 2م 03-0ادا تو  يتراوح بيؽ 

- Poly pedon  و ىممي و ممدة اوسممع اممؽ الس ممد اذ يزممؼ وا ممد او اكثممر و يسفممؽ يسثيميمما عمممو الخارطممة و :
 اؽ الشا ية اال رائية . soil individualلفشية و قد يدسو اعتبارىا و دة بارطة اؽ الشا ية ا
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: و ىي و دة يرشيةية ي ع ضسؽ  دود ادياييا لم التمرب الستذمابية  Taxonomic unitو دة الترشيم  -
اممي الرممفات السحممددة نؾعمما و اممدياييا بتمممػ الحممدود و الؾ ممدات الترممشيةية التممي يتعااممم اممع ادارة التممرب ىممي 

 الدفمو و ىي عادة الدالسم .الؾ دات الترشيةية 

: نؾع او انؾاع اؽ الترب التي يسفؽ يذخيريا و يرشيفيا و التعبير عشيا  Mapping unitو دة الخريظة  -
يحدود يزسؽ ادا ة يغير عمو بارطة ادح الترب و االراضي   و ضسؽ اقياس رسؼ اعميؽ   و يايجماه 

  و غالبمما  امما يكممؾن ىمم ه الؾ ممدة ىممي و ممدة  ىممداادارؼ اعمميؽ اممؽ قبممم السدممح او يعممده   اممي  مماالت باصممة
 يرشيم اي الؾق  نفدو .

صمميانة التممرب :  سايممة التربممة اممؽ الف ممد الفيزيممائي او التممدىؾر الكيسيممائي الممم ؼ قممد يدممببو عؾااممم طبي يممة او  -
 صشاعية و يؤدؼ الو ا دان الترب لخرؾبتيا و انتاجيتيا .

 اصر الغ ائية و صؾرىا و ادتؾياييا و طرق دراستيا .برؾبة التربة : ادػ وجؾد او غياب   ن ص   العش -

االنتاجية : يذير الو اجسم ازسؾن  الة االنتاج اؽ برؾبة و عؾاام ابمرػ ايسمة امي االنتماج لالتيؾيمة  -
 ربة عشد اداء العسميات الزراعية و يرليب التربة و الحرارة و الرطؾبة و سيؾلة التعاام اع الت

o : السجسؾعة االقترادية 

لمممة االنتاجيمممة : و ىمممي العالقمممة بممميؽ االنتممماج و عشاصمممر االنتممماج الدابممممة امممي العسميمممة االنتاجيمممة اعبمممرا عشيممما الدا -
 يريغة رياضية يعتسد اي يفيؼ واقع اعيؽ و  م اذاكمو .

التكاليم : اجسؾع يكاليم االنتاج الجارية   لكااة السحاصميم و اذماريع الثمروة الحيؾانيمة و اما همريبط بيما   و  -
م اممؤجر و يكمماليم الؾقممؾد و االدااممة و الترممميحات و لمم لػ ا ممرات يكمماليم الممش ص الحاصممم اممي اجممؾر عسمم

 . قيسة     السؾجؾدات

الجدوػ االقترادية : و ىي دراسة يحميمية لتبيان ادػ اائدة يشفي  اذروع اا عممو صمعيد السشفعمة السبارمرة و   -
 االستثسار .

سية و الؾسائم الرياضية التمي يعشمو بتحميمم االوضماع ال ائسمة يحؾث العسميات : ىي االساليب التذخيرية العم -
 يغية  م السذاكم الشارصة عشيا .

نال ع اسا ي دم ان السدا ة التي ي ؾم عمييا ادارة الترب ي تزي يعماون و ارمتراك اكثمر امؽ ابترماص نم لر  
السيفانيفيممة ف و لممالدارؼ  اشيمما ابتراصممات اجمماالت العمممؾم االجتساعيممة و الرممحية و اليشدسممية و الكيربائيممة و

 الشاضج ببرايو و ابداعايو الستؾقعة اي داع عجمة اعسالو يالدعة و االيجاه و الس دار الم ؼ هراه اشاسبا  .
 سة ااؾر ابرػ يحتاجيا االدارؼ اي يحديؽ بمفيتو العمسية و االدارية و الفكرية و يسفشو امؽ يشفيم  واجبايمو و  

ذروعة اال و ىي ااتالك ناصية المغة و الرسؼ اليشدسي و السشظى الدميؼ ف االفكر التفؾق اي اجال السشاادة الس
العمسمي عممو اىسيتمو يحتمماج المو المغمة ياعتبارىما الؾعمماء الشاقمم ليم ا الفكمر ف اامما الرسمؼ اليشدسمي ااىسيتمو ياعتبمماره 

ؾعمممة يحتاجيممما ي مممدم ايزمما لغمممة اذ يسفمممؽ ان يغشممي عمممؽ رمممرو ات طؾيمممة امممالخرائط و السخظظمممات و الرسممؾم الستش
اعسمممال ادارة التمممرب و هتمممؾج الرسمممؼ الرمممحيح امممي الؾضمممؾح و السقيممماس الخمممط الدمممميؼ الجسيمممم الن اعمممداد الخمممرائط 
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االدارية هتظمب رسسا  ىشدسيا  واضحا  و دقي ا  اع التاريرات و الراؾز السعرواة اي السجال اليشدسي ف و السشظمى 
شممو الدارؼ التمرب او غيممره عشيمما و امؽ اول السؾضممؾعات التعريممم و و قؾاعمده التممي يحفمؼ الفكممر االندمماني امال غ

فيممو قؾاعممد و رممروط و اشظم ممات ف و اممؽ سممائم السشظممى الترممشيم لأسمماس اممي التشغمميؼ و ادراك الفروقممات بمميؽ 
 االرياء و ل لػ االستدالل و التحميم و الترليب .

 

 

 

 : مهمات مدح و ترنيف الترب في ادارتها 

o : مقدمة 

دارة الشاجحممة ي تزمي يؾجيمو لااممة االافانيمات  السمؾارد و الظاقمات   يايجمماه يح يمى االىمداب و ىمم ه لسما لانم  لمال
االىداب ىي االنتاج الزراعي يذقيو الشبايي و الحيمؾاني و صميانة االنتماج الزراعمي يزمسشيا امؾرد التربمة ف و لسما 

اال يابزاعو لمترشيم و يؾ يى نتائج  كان  الترب لسؾرد اقترادؼ وطشي بدرجة لبيرة و ال يحفؼ اعراة يشؾعو
ى ا الترشيم عمو و ي ة عمسية رسسية   بارطة ادح التربة   ف اان ايؼ ادح التربة لعمؼ هتؾجو لميما  المو اداء 
ىممم ه السيسمممة امممؽ يذمممخيص و يرمممشيم و يؾ يمممى لستشمممؾع التمممرب عممممو بارطمممة بمغمممة يدممميم ايسيممما و اسمممتيعابيا و 

 يرجستيا الو اجراءات ادارية .
ن لعسميممة لممم اممؽ ادممح و يرممشيم التممرب و ادارييمما صمممة ببعزمميا الممبعض و ان ىمم ه الرمممة و ي ممة ف ايشمماك ا

يشاسممى و يممرايط ف لمم ا البممد الدارؼ التممرب ان يفممؾن اظمعمما  و عميسمما و ا تممدرا  عمممو يشمماول افممردات ادممح التربممة و 
 أربعة : برائظيا الستشؾعة اي ادارييا و اؽ السعروب ان درجات السدح الرئيدة ىي

 :Exploratory surveyالسدح االستكذااي  .0
ان الغرض االساسي ليم ا الشمؾع امؽ السدمح ىمؾ الحرمؾل عممو اكمرة عاامة جمدا  عمؽ التمرب الدمائدة امي اشظ مة  

واسعة دون الدبؾل اي التفاصيم االكثر دقة ف و هتؼ غالبا  بؾساطة الظائرات ف و هشتج عشمو بمرائط ذات اقيماس 
 sub greatف و نمؾع و مدات الخمرائط السدمتخداة يكمؾن يسدمتؾػ  1 : 000 000 1رسمؼ صمغير يرمم المو 

group  لؾ مدات التمرب او اعممو أؼ ادمتؾيات يرمشيةية عميماHigh Catageries   يذمسم   الريبمة ..... يحم
ؾع اتذمسم   العائممة  مؼ الدمدممة  مؼ الشم Low Catageriesالسجسؾعة العغسو   أاا السدتؾيات الترشيةية الدنيا 

  ؼ الظؾر   .
 
 : Reconaissance surveyالسدح االستظالعي  .2
العظاء اكرة اوسع اؽ الفكرة السدتحرمة اؽ السدح االستكذمااي و يمدويؽ اعمؾامات اوليمة عمؽ يمرب السشظ مة  

الذاسعة السظمؾب ادمحيا بدرجمة اكثمر يفرميال  و غالبما  اما هرامي المو ىم ا السدمح ااما امي الدراسمات االقترمادية 
ؽ االدارة اممؽ عممزل التممرب غيممر الرممالحة عممؽ الرممالحة لالسممتغالل لسر مممة اولممو ف و اممؽ  ممؼ اجممراء ادممح لتسفممي

اكثمممر يفرممميال  يالشدمممبة لمتمممرب الرمممالحة لالسمممتثسار اذا اقتزمممو االامممر . و اقيممماس الرسمممؼ هتمممراوح ليممم ا الشمممؾع امممؽ 
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اامة لؾسميمة لزمبط اثمم ف و قمد ايفمى يرمؾرة ع 1 : 000 250 – 1 : 000 000 1السدمؾ ات بميؽ           
 دونؼ . 833 – 033ى ه السدؾ ات الغراض التعاقد ياعتساد وصف اؾراؾلؾجي وا د لكم 

 
 : Semi-detailed surveyالسدح ربو التفريمي  .0

يسفمممؽ االعتسممماد عممممو ىممم ا الشمممؾع الممم ؼ يسفمممؽ اجمممراءه لسدممما ات لبيمممرة و بمممالل اتمممرة غيمممر طؾيممممة و يتظمبمممو لمممم 
 – 1 : 000 50ف اقياس رسسو اكبمر امؽ االسمتظالعي و االستكذمااي ف اذ هتمراوح بميؽ  االدارات الح مية لمسزارع

ف و يعمد  1 : 000 10و لكمؽ لميس اقمم امؽ  1 : 000 10 – 1 : 000 15و يسفمؽ ان يرمم   1 : 000 20
و اقياس رسؼ اشاسب الغراض االدارة ف لسا ان السدتؾػ الترشيفي ال ؼ يحتؾيو ىؾ الدالسم و ىؾ السعؾل عمي

 الغراض ادارة الترب .
 : Detailed surveyالسدح السفرم  .8
ىؾ ارد درجات السدؾ ات لمتربة لثااة اةيو اكبر عدد امؽ الخرمائص البيدولؾجيمة يحيمذ ال يتمرك اال غمات  

يسفؽ االستفادة اشيا اظم ا  و ىؾ اظمؾب اي البحذ العمسي لؾنمو هبميؽ لاامم الستغيمرات الفاعممة امي التربمة التمي 
 – 1 : 000 2ن ليا عالقة يدمؾليا عشد ابزاعيا لالستثسار و االستعسال ف و اقياس الرسؼ هتراوح بيؽ قد يفؾ 

ف و ليس ىشاك اذروع زراعي هتظمب ى ه الدرجمة امؽ السدمؾ ات النمو افممف  1 : 000 5و أ يانا   1 : 000 1
 يحاليم لثيرة  و ادوات . هتظمب ااؾال  و نف ات عالية و يدتغرق وقتا  و يحتاج الو اعمؾاات وايرة و

 . السدح السفرم جدا    ا يانا    .8
o : أنؾاع السدح 

 :  GSSطري ة التذبيػ  .0
و لم لػ لمسبتمدئيؽ و ىمي طري مة  Base Mapيدمتخدم امي المدول الشاايمة التمي ال يحتمؾؼ عممو بمرائط اساسمية  

 طؾيمة و افمفة .
 : A.P.Iطري ة يفدير الرؾر الجؾية  .2
 ؾر الفزائية .يدتعان  اليا  يالر 
 : .F.L.S.Sطري ة السدح الحرة  .0
يتظممممب ىممم ه الظري مممة ببمممرة و ايمممارة عاليمممة ف اذ يخزمممع لمممم امممااؾجؾد امممؽ عمممؾاىر طبي يمممة و اؾراؾلؾجيمممة و  

جيؾاؾراؾلؾجية و غظاء نبايي لمفحص و الدراسمة و التمدقيى ف ازمال  عمؽ االسمتعانة يالرمؾر الفزمائية و يعتسمد 
ف اؼ يدممخر لممم امما اؾجممؾد اممؽ ببممرات و اعمؾاممات الغممراض انجمماز ىمم ا الشممؾع اممؽ الخارطممة االساسممية لمسشظ ممة 

 السدح .
 : .G.E.S.Sالظري ة الجيؾلؾجية  .8
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يدمممتخدم اييممما لمممم اعمؾامممات الجيمؾجيممما الستعم مممة بشمممؾع الرمممخؾر و السعمممادن الدمممائدة امممي السشظ مممة و همجمممأ ليممم ه  
دح و ان ىشماك ابتالامات امي نمؾع التربمة الشايجمة الظري ة عشد وجؾد ابتالب اي اادة اصم التربة اي اشظ ة الس

 عؽ اادة االصم ى ه .
 : .R.S.Sطري ة االستذعار عؽ يعد  .8
يدممتعان يفمماايرات امح ممة يظممائرات او اجدممات امح ممة اممي االقسممار الرممشاعية ف و اممؽ اىممؼ الس بمم  عمييمما انيمما  

 اقع السمسؾس.يسدح سظح االرض اذ يتعاام اع االنعفاسية ف و يحتاج الو يدقيى اي الؾ 
 :عشد استعسال اؼ طري تيؽ او اكثر اؽ الظرق اعاله . .M.S.Sالظري ة السختمظة  .6

اسا ي دم هتزح ان درجة السدح الفزمو ىي الذبو السفرم و الشؾع يالظري ة الحرة و السدتؾػ الترمشيفي ىمؾ  
عشمداا يفمؾن سمدممة   و مدة الدالسم الغراض االدارة ف ان السدمتؾػ الترمشيفي يالزمرورة يسثمم و مدة بارطمة ف ا

يرشيم يزؼ اجسؾعة اؽ الترب الستذابية يالزرورة اي جسيع السسيزات عمدا ندمجة االامى االعممو   ااما الشمؾع 
فيأب  عشد وضع ندجة االاى االعمو و الظؾر يكؾن الترب اتذابية اي لم الرفات و الخمؾاص و السسيمزات و 

و ادارييمما اثممم درجممة االنحممدار او صممشف التعريممة او احتممؾػ  لكشيمما يختمممف اممي صممفة اعيشممة يممؤ ر اممي اسممتعساليا
اال جار ف ان ادتؾػ الدالسم اؾجؾد اي لال الشغاايؽ ال ديؼ و الحدهذ و اعسؾل يمو امي لمم االقظمار العربيمة 
 و عمو ادارؼ الترب ان يدتخرج اؽ ادتؾػ الدالسم سؾاء لان و دة يرشيم او و دة بارطة صفات التربة .

Soil series DM95 

Soil type DM95-SiC 

Soil phase DM95-SiC-A 
 و يسفؽ يمخيص صفات التربة السدتخرجة اؽ ادتؾػ الدالسم يااليي :

 . عدد االااق و يرييبيا .0
 . سسػ االاى و عسى التربة .2
 . الرفات الكيسيائية و الفيزيائية و السعدنية لسادة االصم .0
 عدا االاى العمؾؼ .. ندجة اادة االصم و اااق التربة 8
 . الؾاقع الحرارؼ و الرطؾبي لمتربة .8
 و عسر التربة الشدبي . B. درجة يظؾر االاى 6
 .  الة التيؾية .7
 . رفم و دة الخريظة السفؾن اؽ ى ه الؾ دة الترشيةية اشتغؼ ام غير اشتغؼ .8
 . احتؾػ التربة اؽ السادة العزؾية .9

اؽ اااق الدمدممة و ىم ا هتزمسؽ الدمسػ و الممؾن و الشدمجة و الترليمب و  . التؾصيم السؾراؾلؾجي لكم ااى03
 ال ؾااية و الترليب الكيسيائي و السعدني .
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 ان اؽ اىؼ العااميؽ اي اجال يرشيم الترب ىؼ : 
0. Marbut  0922ف . 
2. Cline  ,0989 . 

0. Whitsid  0988ف . 

o : يرشيم سالسم الترب 

 : 0976ا  لسا أقتر و ألعفيدؼ ف أوال  . يرشيم سالسم الترب الرسؾبية وا 
 soilيعتسمد العفيممدؼ عمممو وجممؾد  مالث طب ممات او  ممالث ندممجات اختمفمة امما عممدا الدممظح العممؾؼ همم ىب الممو  

type  5 ± 40سؼ ف ااما الظب مة الثانيمة او الثالثمة استظمبمات سمسفيا  5 ± 35ف االظب ة االولو اتظمبات سسفيا 
 يدار الو اليسيؽ ايي :سؼ ف اا ىي افؾنات راز الدمدمة اؽ ال

 
 عدد الظب ات : . أ

 . Mف و الؾا دة   Dف و اال شان  Tاذا لان عدد الظب ات  ال ة ايراز ليا يالراز   
 :  Natural Drainageصشف الررب الدابمي أو البزل الظبيعي  . ب

او صمشاعيا   و ىي عاىرة يدتفاد اشيا اي االستدالل عمو طبيعة  رلمة السيماه امي التمرب عشمد اضمااتيا طبي يما   
% امأكثر ف و 83اعتسادا  عمو اول عسى يغير فيو التب ع ويكؾن ندبة التب ع اي الدظح السعمرض لمفحمص امؽ 

 اصشاب البزل الظبيعي ىي :
سمؼ و  083يكمؾن باليمة امؽ التب مع او عممو يعمد هزيمد عمؽ  Excessively well drained.سمريعة الرمرب 0

  Eهراز ليا يالحرب 

سمؼ و هرامز ليما  083-93اؽ الرعؾبة اال غة التب ع و يفؾن عممو عسمى  Well drained.جيدة الررب 2
 . Wيالحرب 

الرطؾبمة عاليمة امي ا مد التربمة نؾعما  اما و التب مع يعيمد ندمبيا  و عممو  Moderatly drained.اعتدلمة الرمرب 0
 . Mسؼ اع سيادة عسميات األكددة و هراز ليا يالحرب  93-83عسى     

سمؼ  و  83-28و يبمدو اييما عماىرة التب مع واضمحة و عممو عسمى  Imperfectly drained.ناقرة الررب 8
 . Iهراز ليا يالحرب 

السيمماه الجؾفيممة اييمما عاليممة السدممتؾػ و قريبممة اممؽ سممظح التربممة ندممبيا  اامما  Poorly drained.ردهصممة الرممرب 8
و  الممة التأكدممد  و هراممز ليمما سممؼ ويدممؾد اييمما  الممة االبتممزال عممم 28التب ممع اؾاضممح جممدا  و عمممو عسممى اقممم اممؽ 

 . Pيالحرب 

و ىممي التممرب الستغدقممة و السغسممؾرة يالسيمماه و هراممز ليمما يممالحرب  Very poorly drained.اترديممة الرممرب 6
V.P . 

 . .P.C. عروب غسر يام و يفؾن جدؼ التربة لمو اتب ع و هراز ليا يالراز 7
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 لؾنيا : mottlingهؾصف التب ع   
 

الت ابتمزال لسرلبمات لثيممرة و وجمؾده همدل عممو سمؾء الرممرب المدابمي لسما انمو يذمير الممو أ . أألزرق ارمدره  ما
 . Vivianiteو   Agriteوجؾد اعدني 

 ب. المؾن االسؾد ارادره السادة العزؾية و السفشتاه  و الباهؾياه  و الباهراه  .
 جم . المؾن الراادؼ .

 . د. البري الي اردره يالدرجة االولو اعدن الميسؾناه 
 ج. صشف ندجة الظب ات :

 . صشف ندجة الظب ة االولو يكؾن وا ا لمترشيم اال شو عذرؼ .0
 . صشف الشدجة الثانية و الثالثة هتبع الترشيم الخساسي .2
 
 
 
 

وا ممممممممممممممما  لمترمممممممممممممممشيم 
 العراقي

Sym

bol اخترر TEX.CLASS.5th Symbo

l 
TEX.CLASS.12t اخترر

h 

3 1 C.T. Coarse texture 1 S Sand 
2 L.S. Loamy sand 

4 2 M.C.T

. 
Modratly coarse 

tex. 3 S.L. Sandy loam 

5 3 M.T. Modrately texture 
4 L Loam 

5 Si.L Silty loam 

6 Si Silt 

6 4 M.F.T. Moderatly fine 

tex. 
7 S.C.L Sandy clay loam 

8 C.L. Clay loam 

9 Si.C.L. Silty clay loam 

7 5 F.T. Fine texture 
10 S.C Sandy clay 

11 Si.C Silty clay 

12 C Clay 

 
 0و الرمشف  00و  02ابتير الترشيم العراقي لي ال يحرم لبس عشداا يكمؾن ندمجة التربمة ضمسؽ الرمشف 

 اي الخساسي ف اؼ يؾبيا  لمدقة . 2و 
 

 ؟ DM95اثال / اال ؼ يسثمو لػ الدمدمة االيية : 
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الثمممة  و الث Sandy loamو الثانيمممة   Loamاثمممال / يربمممة افؾنمممة امممؽ طب مممات  ال مممة ف ندمممجة الظب مممة االولمممو 
Sandy clay  سؼ ؟  003و لان التب ع عشد العسى 

 
يفمؾن نمؾع ىم ه التربمة   Silty clayان اضااة صشف ندجة الدظح و لتكؽ  TW437يربح راز ى ه الدمدمة 

TW437-SiC  و اذا اضممميم صممممشف التعريمممة او درجممممة االنحمممدار يرممممبح طمممؾر يربممممةTW437-SiC-D  ف اذ
 يكؾن درجات االنحدار لااليي :

 
symbol Slope % 

A 0 – 1 
B 1- 3 
C 3 – 5 
D 5 – 8 
E 8 – 12 
F  12 

 : 0980  وا ا  لسا اقتر و العفيدؼ ف  B انيا  . يرشيم سالسم الترب الستظؾرة   الحاوية عمو االاى 
 و لااليي : GTB PCDهتكؾن راز سالسم الترب الستظؾرة اؽ ستة افؾنات اساسية يسفؽ اجساليا  
 السجسؾعة العغسو و لااليي : يسثم Gالراز  .0

 
Symbol Great Group اعشاىا 

1 Desert الرحراوية 
2 Seirozem الراادية 
3 Redd. Brown البشية السحسرة 
4 Brown البشية 
5 Chestnut الكدتشائية 
6 Rendzina الؾردية 
7 Chernozem يرب سؾداء 
 
 الخساسي لمشدجة .صشف الشدجة االااق اجتسعة   دب الترشيم  Tالراز  .2
 سسػ االاى الستظؾر و لااليي : Bالراز  .0

symbol Thickness cm 
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1  10 cm 
2 15 – 30 cm 
3  30 cm 

 

 يذير الو الو افؾنات اادة االصم و لااليي : Pالراز  .8
symbol Parient material comp. 

C CaCO3 
X Ca SO4.2H2O 
S Sandstone 
G Gravels 
L يرسبات يحرية 

M Mudstone 
E يرسبات ىؾائية 
V اؾاد الج ب االرضي 
F نيرية 

 
و   Cيذممير الممو  الممة التربممة الكمدممية و الجبدممية ف اذ هراممز ليمما اذا لممان الكمممس ىممؾ الدممائد يممالراز  Cالراممز  .8

 اي  ال ا تؾت التربة عمو الكمس و الجبس اي ان وا د . Kاذا لان الجبس سائدا  و الراز  Xالراز 
 يذير الو درجة الررب الظبيعي و لسا بيؽ اي اعاله . Dالراز  .6

 
سؼ اادة اصميا اؽ يرسبات الج ب االرضي و  28اييا  Bسسػ االاى  Clay loamاثال / يربة بشية ندجتيا 

 سؼ اسا ىؾ راز ى ه الدمدمة ؟ 063 التيا الكمدية   لمدية   و التب ع عمو عسى 
442 VCE 

 تب اي البدء االرقام  ؼ الحروب بالاا  لسا اي الترب الرسؾبية .يال ع اي سالسم الترب الستظؾر نك
 . 0989 الثا  . سالسم الترب االبرػ وا ا  لترشيم العفيدؼ ف 

 سالسل ترب الفيرتدول ترب التذققات العميقة : . أ

 و لااليي : PIDC TACيعتسد يرشيفيا عمو سبع صفات يسفؽ اجساليا يالراز   
ام ىمم ىمي جبدمية ايرامز ليما  Cاالصم ىم ىي لمدية ايرامز ليما عشدئم ا يمالراز  يذير الو نؾع اادة Pالراز  -

 . Kام انيا افؾنة اؽ لال السرلبيؽ ايراز ليا يالراز   Xيالراز 
اامما اذا لانمم  غيممر ارويممة  Rو يذممير الممو  الممة التربممة االروائيممة امماذا لانمم  ارويممة هراممز ليمما يممالراز  Iالراممز  -

 . Oايراز ليا يالراز 

 يذير الو صشف الررب الظبيعي و لسا ابيشة اصشااو اي اعاله . Dالراز  -
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و اذا لمان االامى اولريمػ ايرامز  Lيذير الو نؾع  االاى العمؾؼ ااذا لان ااى اؾلػ هرامز لمو يمالراز  Cالراز  -
 . Hيالراز 

 يذير الو صشف الشدجة اى الترشيم الخساسي . Tالراز  -

 :و لااليي  Aيذير الو سسػ االاى  Aالراز  -

symbol Thickness cm 

1  10 cm 
2 15 – 30 cm 
3  30 cm 

 
اامما اذا لممؼ يكممؽ اؾجممؾدة  0امماذا لانمم  اؾجممؾدة هراممز ليمما يممالرقؼ  Craksيذممير الممو وجممؾد التذمم  ات  Cالراممز  -

 . 3ايراز ليا يالراز 

-  
 ؟ COWH 311اثال / ادر اا يعشيو ى ه الدمدمة 

 ب . سالسل الترب الرخرية الليثوسول :
 : PSD TDSصفات يسفؽ اجساليا يالراز  6يعتسد راز الدمدمة عمو   
ام ىمم ىمي جبدمية ايرامز ليما  Cيذير الو نؾع اادة االصم ىم ىي لمدية ايرامز ليما عشدئم ا يمالراز  Pالراز  -

 . Kام انيا افؾنة اؽ لال السرلبيؽ ايراز ليا يالراز   Xيالراز 
 ح و لااليي :يسثم ندبة اال جار التي يغظي الدظ Sالراز  -

 

symbol % ندبة اال جار 

A  اأكثر اؽ الدظح0ندبة اال جار يغظي % 

B  اممممممأكثر اممممممؽ  08 -0ندممممممبة اال جممممممار يغظممممممي %
 الدظح

C  اأكثر اؽ الدظح 08ندبة اال جار يغظي % 
 

 ا ط . Wو  Eيذير الو صشف الررب الظبيعي و النيا صخرية هؤب  الرشف  Dالراز  -
 لشدجة الدائد ا ط و لااليي :يذير الو صشف ا Tالراز  -

symbol اختررىا Tex. Class 

1 S Sand 

2 L.S. Loamy sand 
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3 S.L. Sandy loam 

4 L Loam 

5 Si.L. Silty loam 

 يذير الو عسى التربة و لااليي : Dالراز 

symbol Depth cm الة العسى  

1  150 cm   عسي ة جدا 

2 50 – 150 cm اعتدلة العسى 

3  50 cm ضحمة العسى 
 يسثم درجة االنحدار و لااليي : Sالراز 
symbol Depth cm الة االنحدار  

 يديظة % 6 0

 ردهدة االنحدار % 12 – 6 2

3  12 %   ردهدة االنحدار جدا 
 

 ؟ CAW 111 , CCE 323 , CBE 533اثال / ادر الدالسم االيية : 
 الريكوسول ( :. سالسل ترب الكثبان الرملية المدتقرة )  ج
 : UMD TDSصفات يسفؽ اجساليا يالراز  6يعتسد راز الدمدمة عمو  
ام ىمم ىممي جبدمية ايرامز ليمما  Cيذمير المو الحالممة الكمدمية ىمم ىممي لمدمية ايرامز ليما عشدئمم ا يمالراز  Uالرامز  -

 . Kام انيا افؾنة اؽ لال السرلبيؽ ايراز ليا يالراز   Xيالراز 

اذا  Mو الراممز  Fو الفمدسممبار يممالراز  Qادن الدممائدة ايراممز لمكممؾاريز يممالراز يذممير الممو نممؾع السعمم  Mالراممز  -
 كان  التربة اؤلفة اؽ ى هؽ السعدنيؽ و يرؾرة ناعسة .

 ا ط . Mو  Wو  Eيذير الو صشف الررب الظبيعي و ىشا يؤب  االصشاب  Dالراز  -

 يذير الو صشف الشدجة الدائد ا ط و لااليي : Tالراز  -

symbol اختررىا Tex. Class 
1 S Sand 
2 L.S. Loamy sand 
3 S.L. Sandy loam 
4 L Loam 
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 يذير الو عسى التربة و لااليي : Dالراز  -

symbol Depth cm الة العسى  

1  150 cm   عسي ة جدا 

2 70 – 150 cm اعتدلة العسى 

3  73 cm ضحمة العسى 
 يسثم درجة االنحدار و لااليي : Sالراز  -

symbol Depth cm الة االنحدار  
0   6 % يديظة 
 ردهدة االنحدار % 18 – 6 2
3  18 %   ردهدة االنحدار جدا 

 
اثممال / يربممة يحتممؾؼ عمممو الجممبس و السعممدن الدممائد اييمما الكممؾاريز و اعتدلممة الرممرب الممدابمي و الشدممجة الدممائدة 

S.L.  ؟  03سؼ و انحدارىا  033و عسى التربة %XQM 322 . 
 البيتي /  ؾل بارطة يربة اؽ الترشيم االاريفي الو الترشيم العراقي ؟الؾاجب 

  
 

 

 :الخارطة االدارية 

ان الخارطممة االداريممة و ي ممة عمسيممة رسممسية يجممرؼ يسؾجبيمما ايسممة يؾزيممع العسميممات الزراعيممة و غيممر الزراعيممة اممي  
مؾم التربة و ا يان ابرػ يعمؾم السزرعة السعيشة الؾا دة و ي ؾم بؾضعيا و اعدادىا ايشدس زراعي اختص اي ع

 االنتاج الشبايي اؽ احاصيم   مية و يدتشة و يذجير و غيرىا .
ى ه الؾ ي ة عبارة عمؽ بارطمة و ي ريمر ارامى . و الخارطمة بمدورىا يسفمؽ ان يكمؾن صمؾرة جؾيمة او صمؾرة رقسيمة 

ابمممرػ ف و يشظممممى ازمممائية  و ىمممؾ االازمممم   او بريظمممة يرمممشيم اراضمممي عممممو ورق اعتيمممادؼ او ايمممة بارطمممة 
ايسممات الخارطممة االداريممة اممؽ  يممذ يشتيممي ايسممات بارطممة يرممشيم االراضممي ف اامما الت ريممر السراممى يالخارطممة 
االداريمة اانممو هتؾجممو لميمما  الممو اخاطبممة اممدهر السزرعممة او ال ممائؼ ياعسالممو عمممو ادممتؾػ التشفيمم  و ايالغممو بمغممة اشيممة 

سظمممؾب يشفيمم ىا يالتعاقممب امم لؾرة يسفممردات الكممؼ و التؾصمميم ابدممظة و واضممحة الممو انممؾاع االجممراءات العسميممة ال
الشمممؾعي امممع لذمممف لاامممم يمممانؾاع التمممرب اؼ اصمممشاب االراضمممي امممع نمممؾع الؾ مممدات االداريمممة الشايجمممة عشيممما ف دون 

 الدبؾل اي يفريالت قد ال هدرليا االدارؼ السفمف يالعسم .
 : كيم يؾضع او يعد الخارطة االدارية 

 رة يكاامية سشعسد الو اعتساد اسمؾب الف رات و نجاح يعاقبيا :اؽ اجم يؾضيح ذلػ يرؾ  
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يحممدد السزرعممة عمممو الخارطممة السعتسممدة التممي قممد يكممؾن صممؾرة جؾيممة او ورقممة . و هتعممرب عمممو الذممفم العممام   -
لمسزرعة  ادتظيم او اربع او اؼ ازمع ابر و اعراة الزوايا التي يربط بيؽ االضالع   و يعرب السدا ة 

 الكمية .

 رس طبيعة السشاخ الدائد يالتفاصيم و اا يرمح لو اؽ نبايات اقترادية .يد -

 اعراة ابمز الراسسال السراد استثساره و ي ديسو  دب اصؾليات ادارة السذاريع التجارية . -

الرجؾع المو بارطمة ادمح التربمة بدرجمة رمبو يفرميمي و لذمف االنمؾاع السؾجمؾدة اشيما ضمسؽ  مدود السزرعمة و  -
السؾراؾلؾجيمممة و الفيزيائيمممة و الكيسيائيمممة و اممما يرممممح لمممو ىممم ه التمممرب امممي ىممم ه السشظ مممة  مممؼ  اسمممتخراج صمممفاييا

الرجؾع الو بارطة يرشيم االراضي لمسشظ ة و ايدتخراج االصشاب التي ي ع ضسؽ  دود السزرعمة لسعرامة 
بحمذ ادػ صال ية لم رقعة ادا ة ضسؽ السزرعة لسا يرمح لمو امؽ الشذماط الزراعمي و امي ا دامة ذلمػ ال

عؽ ادػ وجمؾد االصمشاب االولمو و الثانيمة و الثالثمة يالدرجمة االولمو و ادما ات لمم اشيما العتبارىما احمؾر 
االنتماج الشبمايي و امي الؾقم  ذايمو لذمف الرمشف الثممااؽ السمتبعاده امؽ االنتماج و عشمد يمؾار الؾقم  و السممال 

ادس عمؽ اؾاقعيمما امؽ  يممذ ي ميممم المالزم الممدبؾل امي ادممالة ز ز مة االصممشاب الرايمع و الخممااس و ربسما الدمم
 ردة السعؾقات اييا و يظؾير العسميات الزراعية يسا يزسؽ اردودا  اقتراديا  اازم .

اممي  الممة عممدم وجممؾد بارطممة ادممح يربممة بدرجممة ادممح رممبو يفرمميمي و الن ىمم ه الخارطممة اساسممية يفممؾن ال ممرار  -
طريمممى االسمممتعانة يممماقرب ببمممرة اشيمممة يزمممرورة اعمممدادىا عممممو صمممعيد السزرعمممة امممؾرا  .و يسفشمممو يشفيممم  ذلمممػ عمممؽ 

اتخررممة و اسممتخراج اصممشاب االراضممي اشيمما و اممؽ  ممؼ يممدقيى ىمم ه الخممرائط عمممو الظبيعممة بؾجممؾد االدارؼ 
 السفمف يالتشفي  ال ؼ نشرح يعدم استبدالو يعد ابتياره يرؾرة دقي ة .

تفكيمر يعشاصمر المدورة الزراعيمة يحدهد االىمداب الزراعيمة امؽ  يمذ جانبيما الشبمايي او الحيمؾاني و الذمروع امي ال -
 الستؾقع اعتسادىا .

اراجعممة ال ممؾانيؽ و التعميسممات الرممادرة يذممان يشغمميؼ ىمم ا الشممؾع اممؽ االنتمماج الزراعممي و االبتعمماد لميمما  عممؽ ايممة  -
 اخالفة بي ا الردد و باصة فيسا هتعمى يالجانب الرحي و جانب يمؾث البيصة .

السدتخرجة قد يزمؼ نؾعما  وا مدا  امؽ انمؾاع التمرب او اكثمر . ان صشف االرض عمو بارطة يرشيم االراضي  -
اان لان  ىشاك  االت اؽ اصشاب االراضي يزؼ اكثر اؽ نؾع يربة عممو االدارؼ االنتبماه الييما ا مد يكمؾن 
اجبممرت يالت ريممب و اممؽ  ممى االدارؼ السشفمم  اممػ اريباطيمما بؾ ممدة االراضممي الؾا ممدة عشممد الزممرورة يعممد لذممف 

ا و صممالح ا ممدىسا السممتعسال اقترممادؼ اعمميؽ ابممر و ذلممػ ال يسفممؽ اال يس ارنممة صممفات اممدػ يبمماهؽ صممفايي
الترب الدابمة اي يكؾن الرشف السؤرر لالراضي و الس ارنة يجب ان يكؾن اصؾلية يبمدأ يمالسؾراؾلؾجي اوال  

  ؼ الرفات الفيزيائية و الكيسيائية.

د السعمميؽ وذلممػ ياعتسمماد ابممدأ داممج و ممدات ي ممميص عممدد اصممشاب االراضممي يحيممذ يكبممر ادمما ة الرممشف الؾا مم -
% اؽ صفاييا ااكثر انظالقا  اؽ الرفات السؾراؾلؾجية  78يرشيم االراضي الستجاورة اذا اا يذابي  اي 
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و الفيزيائيممة و اممؽ  ممؼ الكيسيائيممة يعممد يشفيمم  ىمم ه الخظممؾة نكممؾن قممد انتييشمما اممؽ ايسممة ي ممميص العممدد و يؾسمميع 
 ادا ايو .

 السؾراؾلؾجية عشد الداج او التؾ يد ابدأ يس ارنة اا همي  دب االيي :لدػ ا ارنة الرفات  -

 .عسى التربة 

 . ادتؾػ الساء االرضي 

 . الشدبة السصؾية لالنحدار 

  درجة التعرية  سسػ االاىA.   

اع التفكير يسا يحتاجو السشغؾاات الج ريمة  دمب طبيعتيما امؽ ادمتمزاات الشسمؾ الرمحيح او الدمميؼ ف و عشمد  
الفيزيائيممة يفممؾن االىتسممام يالشدممجة و قممد ورد ذلرىمما و البشمماء و االامماق الرمممبة و ىفمم ا . اامما اممي  الممة  الرممفات

 الرفات الكيسيائية االس ارنات يجرؼ  دبسا همي : 
 . ندبة السادة العزؾية 

 . ؼ درجة التفاعم  

 . اسدتؾػ السمؾ ة 

 . و الدعة التبادلية الكاييؾنية 

 . والفدفؾر 

 .غيرىا 

تعمماريج الممو بظممؾط ادممتقيسة يمماارار بممط ادممتقيؼ بالليمما و يالزممبط اممؽ اشترممف لممم يعممريج اممؽ يرممةية ال -
التعمماريج السؾجممؾدة عمممو ان يفممؾن السدممتقيؼ اتؾاصممال  و اترممال  و ياسممت ااة وا ممدة ضممسؽ لممم اجسؾعممة اممؽ 

 قيسة.التعاريج الستجاورة يحيذ هؤدؼ ى ا االجراء الو يحؾيم  دود و دة الرشف الجدهدة الو بظؾط ادت

يعدهم لم بط ادتقيؼ اائم او غير اتعااد عشد ااتمداده امع الذمارع المو ادمتقيؼ اتعاامد امع الذمارع او اؾازيما   -
لممو يسييممدا  لتكممؾيؽ   ممؾل زراعيممة ذات رممفم اربممع او ادممتظيم و اممي  الممة وجممؾد امما اليسفممؽ ان يفممؾن لمم لػ 

يمو اسما يجماوره امؽ جيمة و يذمبيو يجرؼ التررب يو يحيذ يفؾن ل لػ لان يعدل او يزاب اليمو ادما ة ال
و يفؾن اعو و دة   م ادارية اشظ ة و اع ؾلة اؽ  يذ الذفم و السدما ة . لمم ذلمػ يجمرؼ بؾجمؾد ادارؼ 

 السزرعة يسعراتو و استذاريو ايزا  .

وضع الدورة الزراعية السشاسبة يسؾجب السحاصيم االقترادية و ل لػ اتظمبات صيانة اؾرد التربة ذاييا و قمد  -
ؾن لمسزرعممة لميمما دورة وا ممدة او اكثممر اممؽ دورة لسمما يسفممؽ االسممتغشاء عممؽ الممدورة اممي  الممة اعممداد اؾازنممة يفمم

عشاصممرية لتممرب السزرعممة يممالتحميالت السختبريممة الدممشؾية و ايخمماذ امما همممزم يذممان يعممؾيض لسيممات العشاصممر 
 الغ ائية السف ؾدة عمو ان يفؾن ابتيار السحرؾل يظري ة التشديب .

السشذمات الدمفؽ و السخمازن و الكمراج و االسمظبالت و الزرائمب امي السؾاقمع السريفعمة امؽ السزرعمة  يحدهد اؾقع -
ال ريبة الو الذارع  ؼ اقااة ربفة الرؼ و ربسا السبازل التي يحتاجيما  دمب ضمرورة السؾقمف و يعمد لمم ذلمػ 
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شد  ده االدنو و قد يفؾن يختار الذؾارع الدابمية و السسرات و ان عدد الذؾارع و السسرات يجب ان يفؾن ع
 ىشاك اسرات دون رؾارع  دب ادا ة السزرعة .

ي مممام سمممياج السزرعمممة و ارمممدات الريممماح السريبظمممة يمممو و برؾصممما  الجيمممات ذات العالقمممة و يمممالشؾع و الكثاامممة  -
 السظمؾبة و لشجاح ى ه السردات البد اؽ انت ائيا يسؾجب اسمؾب التشديب االيي ذلره يرؾرة افرمة .

عممدد عشاصممر الممدورة الزراعيممة التممي يحممدد عممدد سممشؾات الخظممة االداريممة و يعممد بمم لػ بريظممة سممشؾية  عمممو اسمماس -
هتمممؾزع عمييممما احاصممميم الدمممشة الؾا مممدة عممممو الح مممؾل يعمممد يدمممسيتيا او يرقيسيممما. و يممممؾن يمممااللؾان السشاسمممبة و 

 االرارات الؾاضحة .

 يعد الت رير السراى ال ؼ يجب ان يحتؾؼ عمو االبؾاب االيية : -

 . ا داة اي اىسية و اىداب ادارة الترب 

 . قائسة يانؾاع الترب واىؼ صفاييا 

 . قائسة ياصشاب االراضي اي نفس السزرعة و اىؼ صفاييا 

  قائسة يارقام الح ؾل او اسسائيا و اسا يتزمسشو ىم ه الح مؾل امؽ اصمشاب اراضمي اعروضمة يالشدمب
 السصؾية .

 ا السذسؾلة يالخظة و اؾاصفاييا .قائسة يانؾاع السحاصيم االقترادية يانؾاعي 

 . بريظة يرشيم يرب السزرعة و ربسا امؾنة 

 .  بريظة يرشيم اصشاب االراضي اي السزرعة امؾنة اصؾليا 

  بريظممة الؾ ممدات االداريممة لمسزرعممة عمممو ىيصممة   ممؾل ذات ارممفال ىشدسممية يدمميظة باليممة اممؽ الزوايمما
 عي االنتباه .اررادية يديظة يدتر  –الحادة امؾنة يرؾرة ع النية 

  كممم سمممشة ليمما بريظمممة –الممدورة الزراعيممة السعتسمممدة اؾزعممة عممممو الح ممؾل و يمممااللؾان و لدممشؾات المممدورة
 باصة يعفس يؾزيع عشاصر الدورة الزراعية .

 . يحدهد اراضي السراعي و   ؾليا السؤقتة و السدتديسة ان وجدت 

 ه  رلة اياه الرؼ ان وجدت .بريظة يذبفة الرؼ و ربفة السبازل و اشذاييا هؤرر عميو ايجا 

 : قائسة ياالجراءات السظمؾب اجازىا اؾزعة  دب الح ؾل او الؾ دات االدارية و ي دؼ الو 

 اجراءت صيانة اثم الحرا ة و الزراعة الكشتؾرية او اقااة السدظحات ...الخ. 

 اجراءات استرال ية اثم ازالة االرجار و يخةيم الحجرية و بفض ادتؾػ السمؾ ة و اا 
 هريبط ب لػ اؽ يدؾيات و يعدهم و غدم و استزراع .

اعداد جدوال  يالتحاليم الكيسيائية و ىؾ ضرورة قبم الزراعة و يعدىا و يشزؼ ياسمتسارة غالبما   
 اا يذسم بظة بسس سشؾات .

  بظمممة الجانمممب الحيمممؾاني و هتمممؾلو وضمممعيا اخمممتص بممم لػ يابممم  بشغمممر االعتبمممار لمممم االساسممميات و
 ءات و التؾصيات الكاامة الؾاضحة .الزروريات و االجرا
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 . يؾصيات و نرائح عااة اي الجانب االدارؼ و االقترادؼ و االجتساعي 

 .اسؼ االدارؼ و اؤىمة و يؾقيعو و ياريخ وضع الخظة و التييد الكاام او الجزئي لسالػ السزرعة 

 سالممػ و صممفحات اارغممة غالبمما  عذممرون صممفحة يدممجم اييمما اممؾجز احاضممر اجتساعممات االدارؼ يال
التعديالت التي هتفى عمو اجرائيا يعد لم ارم او اؾسمؼ زراعمي يالتفرميم الذماام لمكمؼ و الشمؾع و 
االسمؾب ف يع د ى ه االجتساعات اؾسسيا  لت ؾيؼ السشف  يرؾرة دورية و الؾقؾب عممو لفماءة االنجماز 

 و  داب الربح و يحدهد االبفاقات و لسية االجراءات الالزاة .

  عدا الخارطة االدارية :امخص بظؾات ا 

% و ان ى ا الداج ال ي ترر 78-83.داج الؾ دات الستذابية اي الخرائص و التذايو يجب ان يفؾن اؽ 0
 عمو االيجابيات بم و  تو التذايو يالدمبيات .

 .ا ارنة الرفات  دب االىسية و لااليي :2
 و ا دار االنحدار و ردة التعرية . الرفات السراؾلؾجية و يتزسؽ عسى التربة و درجة الررب الدابمي-
 الرفات الفيزيائية و يتزسؽ قابمية الترب عمو اال تفاظ يالساء بشاء التربة و الكثااة الغاىرية .-
الرممفات الكيسيائيممة و يتزممسؽ ندممبة السممادة العزممؾية و درجممة يفاعممم التربممة و االيرممالية الكيربائيممة و الدممعة -

 . NPKاصر الغ ائية و باصة التبادلية الكاييؾنية ادتؾػ العش
.ازالمممة التعممماريج و الس رمممؾد بيممما يحؾيمممم الخظمممؾط السشحشيمممة المممو بظمممؾط ادمممتقيسة هشمممتج عشيممما ارمممفال اشتغسمممة 0

 ادتظيمة غالبا  و ذلػ لتدييم وضع برااج بداة التربة و السحرؾل و التي يتزسؽ ادبال االت زراعية اييا.
 .البرااج السظمؾب يشفي ىا و يذسم:8
 دورة زراعية لمسحاصيم. يرسيؼ-
 وضع برنااج لمتدسيد .-

وضمع برنمااج  استرمالح اثممم ازالمة االرمجار و يخةيممم الحجريمة و بفمض ادمتؾػ السمؾ ممة و اما همريبط بمم لػ -
امممؽ يدمممؾيات و يعمممدهم و غدمممم و اسمممتزراع التربمممة يسحاصممميم يسمممتص السمؾ مممة الستبقيمممة امممي السدمممااات الدقي مممة 

 ؼ .كالذعير و البرسيؼ و لعدة اؾاس
وضمع برنممااج لمرمميانة و عمممو ضممؾء السذمماكم السؾجممؾدة لالتعريممة او وجممؾد لثبممان راميممة هتزممسؽ ىمم ا البرنممااج -

 الحرا ة و الزراعة الكشتؾرية او اقااة السدظحات ...الخ.

اعممداد جممدوال  يالتحاليممم الكيسيائيممة و ىممؾ ضممرورة قبممم الزراعممة و يعممدىا و يشزممؼ ياسممتسارة غالبمما  امما يذممسم بظممة -
 س سشؾات .بس
 دراسة التكاليم الالزاة لتفي  البرنااج االدارؼ او دراسة الجدوػ االقترادية لفعم ذلػ .-
 .رسؼ الخارطة االدارية :8
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يرسممؼ الخارطممة االداريممة  دممب ال ابميممة االنتاجيممة لمتربممة و يجممب ان يحممدد عمييمما اؾقممع السشذممات و و الظممرق و 
و البممزل اممي السزرعممة اممع بيممان اؾقممع سممياج الح ممم و ارممدات  الزرائممب و االصممظبالت اممع يبيممان رممبفات الممرؼ 

 الريح و عمو اساس عدد سشؾات الدورة الزراعية يؾضع لكم سشة بارطة ادارية باصة يالح م .
 .ارااق الت رير االدارؼ .6
 
 

 السخظط االيي هبيؽ بظؾات رسؼ الخارطة االدارية  دب ال ابمية االنتاجية:
  ة ادح التربة بارطة و دات التربة  بارط

 

بارطمممة دامممج الؾ مممدات الستذمممابية و الؾ مممدة االنتجمممة يسثمممم و مممدة 
يرااقيمممة لمتربمممة عمسممما  ان الؾ مممدة االكبمممر ادممما ة ىمممي التمممي هؾضمممع 

  رايا اوال  

 

 

  بارطة ازالة التعاريج بيؽ الؾ دات الترااقية 
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  الخارطة االدارية  دب ال ابمية االنتاجية 

 
 ؾ يشفي  بارطة ادارية ال د السذاريع الزراعية؟الؾاجب السظمؾب / ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يرشيم االراضيLand Classification: 

ان يرشيم االرض عشد ادحيا يدتمزم لسا ىؾ اعمؾم عدد غيمر قميمم امؽ الرمفات السؾراؾلؾجيمة و السختبريمة  
ذارليؼ اي لثير اؽ اال يان اخترؾن اي عمؾم و غيرىا ف هتعاام اعيا يالدرجة االولو اختري عمؾم الترب ي

ابممممرػ ذات صمممممة يعمممممؾم التربممممة و اممممي ا ممممداتيؼ اخترممممؾ عمممممؾم البدممممتشة و السحاصمممميم الح ميممممة و الغايممممات و 
السيشدسمممؾن السمممدنيؾن و الجغراايمممؾن و الجيؾلؾجمممؾيؽ و  تمممو اخترمممؾ اال مممار و االقترممماد و االدارة و غيمممرىؼ ف 
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المممو التعاامممم امممع انمممؾاع التمممرب و اؾاصمممفاييا و ادممما اييا و ايخممماذ ال مممرارات اجسممميعيؼ يحتممماجؾن يحفمممؼ واجبممماييؼ 
السشاسممبة التممي يح ممى االىممداب السرسممؾاة لمم ا يتظمممب السدممالة الممو يرممشيم االراضممي لالغممراض السختمفممة ف و امما 

ضي يعشيشا ىؾ الغرض االوسع اال و ىؾ الغرض الزراعي ف و ايدط انؾاع الترانيم و اسيميا ىؾ يرشيم االرا
اال و ىمؾ  0960 دب قدرييا االنتاجية او قدرييا عمو انتاج الشبمات و قمد وضمعتو وزارة الزراعمة االاريفيمة عمام 

 الترشيم االاريفي لالراضي و ىؾ هتالف اؽ  الث ادتؾيات يرشيةية ىي :
 ... Classالرشف  -

 ... Subclassيح  الرشف  -

 و دة ال درة االنتاجية ... -

 ادتؾػ يرشيفي اؽ ى ه السدتؾيات : و فيسا يايي يفاصيم لم 
 أوال .ادتؾػ الرشف :

و يسثمم اازمم انمؾاع  Iو فيو  سانية اصشاب هراز الو لم صمشف اشيما بمرقؼ الييشمي ابتمداء  امؽ الرمشف االول  
المم ؼ يسثممم اسممؾءىا اممؽ  يممذ اممدػ صممال و الغممراض الزراعممة  VIIIالتممرب و  تممو ابرىمما اؼ الرممشف الثممااؽ 

 صشاب و اؾاصفاييا اشفرضيا فيسا همي :االقترادية . ااا اال
 : Class Iالرشف االول -
 و ي ع يحتو لم اصشاب الترب التي يترف يااليي : 
 . الترب الجيدة و السستازة التي يكؾن عسي ة و اشتجة و يظؾبؾغرافية ادتؾية .0
 .ليس اييا يعرية او ان يعريتيا ضصيمة جدا  .2
 عسؾاا  دون اجراءات صيانة .. يرمح لزراعة السحاصيم الح مية 0
 .يمؾن عمو الخارطة بمؾن ابزر ارفر  ابزر اايح  .8
 
 : Class IIالرشف الثاني -
 و ي ع يحتو لم اصشاب الترب التي يترف يااليي : 
 .الترب الجيدة التي يسفؽ زراعتيا يدالاة دون اعتساد اجراراءات صيانة ي لر .0
 يحتاج الو يدسيد او يعدهم درجة  اازيتيا ..ى ه الترب عسي ة و اشتجة اال انيا 2
 .طؾبؾغراايتيا ذات انحدار يديط يسفؽ التعاام اعو يالزراعة الكشتؾرية .0
 .اذا لان  يرب رسؾبية او ي ع اي اشخفض اانو يدتمزم ارارب اائية .8
 .يمؾن عمو الخارطة بمؾن اصفر اعتيادؼ .8
 : Class IIIالرشف الثالذ -
 شاب الترب التي يترف يااليي :و ي ع يحتو لم اص 
 .الترب الستؾسظة الجؾدة اي الرفات و االنتاجية .0
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 .يسفؽ زراعة ى ه الترب ياساليب االدارة االعتيادية اذا اا ايخ ت اعيا اجرارءات صيانة افثفة .2
 % .08-8.انحدارات ى ه الترب يتراوح بيؽ 0
 .يعاني اؽ يعرية اعتدلو .8
 رييا يالزراعة الكشتؾرية او الذريظية ..ى ه الترب يدتمزم ادا8
.المدورة الزراعيممة التمي يحتممؾؼ عممو االقممم عممام وا مد اممؽ احاصميم التدممسيد االبزممر الم ؼ ي مممب امي التربممة اممع 6

 ضرورة عدم يرليا بؾرا  .
 .زراعة يرب ى ا الرشف يرؾرة ادتسرة ي تزي السراقبة و الرعاية و االدارة التااة .7
 ااروني  الؾردؼ .–بمؾن ا سر .يمؾن عمو الخارطة 8
 : Class IVالرشف الرايع -
 و ي ع يحتو لم اصشاب الترب التي يترف يااليي : 
 .الترب الستؾسظة اي الرفات و االنتاجية .0
.الي ع ضسؽ الرمشف الثالمذ الم ؼ سمبى ذلمره  بمم دونمو فاذ ال يسفمؽ ابزماعيا لزراعمة السحاصميم االعتياديمة 2

  و ى ا ررط . اال عمو اترات اتباعدة
 % و ىي انحدارات لبيرة و يعرياييا يتراوح بيؽ الستؾسظة و الذدهدة .08-02.يتراوح انحداراييا بيؽ 0
.انيا اصمح اما يكمؾن لزراعمة االعمالب و السراعمي امع يمؾاير اجمراءات الرميانة الالزامة و امي ا مداتيا الزراعمة 8

 السدظحات الزرورية .الكشتؾرية و الذريظية و التحؾيالت السائية و اقااة 
 .يمؾن عمو الخارطة بمؾن سسائي  ازرق اايح  .8
 : Class Vالرشف الخااس -
 و ي ع يحتو لم اصشاب الترب التي يترف يااليي : 
 .كم الترب التي ال يرمح لزراعة السحاصيم االعتيادية .0
 و غيرىا..اي ذات الؾق  يترف ياؼ اؽ  االت التغدق او الحجرية او التعرض لمةيزان 2
 .يرمح لزراعات السراعي و الغايات و يسعؾقات قميمة ايزا  .0
 .يمؾن عمو الخارطة يالمؾن االبزر الغااى .8
 : Class VIالرشف الدادس -
 و ي ع يحتو لم اصشاب الترب التي يترف يااليي : 
 ج اييا ..كم الترب التي ال يرمح لزراعة السحاصيم الح مية لكثرة اذاكميا و اعؾقات االنتا0
.يرمح لزراعة السراعي عشد استخدام االجراءات االدارية الكافية اع االىتسام يالتدسيد و اعادة البم ار امؽ وقم  2

 البر .
 .يرمح لزراعة االرجار ايزا  اذا اا روعي  ادتمزاات زراعة االرجار اييا .0
 .ان اؽ اىؼ اؾاصفاييا :8
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 %.26-08أ.انحداراييا يتراوح بيؽ 
 ية ابدودية .ب.ذات يعر 

 ج.ضحمة االعساق .
 د.اادة االصم  رؾية .

 قا مة و غيرىا .–ىم.قد يكؾن غدقة او جااة 
 .يمؾن عمو الخارطة بمؾن بشي اايح جدا  اائم الو المؾن  البري الي .8
 : Class VIIالرشف الدايع -
 و ي ع يحتو لم اصشاب الترب التي يترف يااليي : 
 ..ال يرمح لزراعة السحاصيم 0
 .يرمح لزراعة يعض الحذائش و يعض االرجار عشد يؾاير االساليب االدارية السختارة الكافية 2
 % وعرة الظؾبؾغرافية .63-26.يرب ضحمة العسى و ردهدة االنحدار 0
 .يسر يحالة يغدق  ؼ جفاب و ىف ا اؼ يرب ادتش عات بدرجاييا و  االييا الستشؾعة .8
 ايح ..يمؾن عمو الخارطة بمؾن بشي ا8
 : Class VIIIالرشف الثااؽ -
 و ي ع يحتو لم اصشاب الترب التي يترف يااليي : 
 .ال يرمح يالتاكيد الغراض السحاصيم الح مية او السراعي و ل لػ لزراعة االرجار .0
 .يرمح الغراض الديا ة و الريد و العاب التدمية و سفرات الترويح عؽ الشفس .2
 اع عؾااميا الظبي ية . .و يترك ى ه الترب لتتؾازن 0
 .يسثم يرب اشاطى اال ؾاض السائية التي يكؾن اشايع االنيار و رواادىا .8
.يذتير ى ه السشظ ة يالؾعؾرة و االنحدارات الحادة و التعريات الستشؾعة و الحجرية و الراال و  ماالت التغمدق 8
. 
 .لؾنيا عمو الخارطة البشفدجي  االرجؾاني .6

 :  Subclassالرشف  انيا .ادتؾػ يح  
ان التممرب التممي ي ممع يحمم  صممشف اعمميؽ وا ممد يجممرؼ ف يرممشيفيا اجممددا  الممو اجمماايع ارعيممة و يسؾجممب عؾااممم  

 يرشيةية اختارة ليا عالقة ياالنتاج و اداريو و ى ه العؾاام ىي اربعة :
  . A. ي اس ردة التعرية يس دار اا يف د اؽ االاى  e.التعرية و هراز ليا يالحرب 0
 . wالفائض السائي او التغدق ويراز لو يالحرب .2
 . s.الزحالة او قمة العسى و هراز ليا يالحرب 0
 . c.التظرب السشابي  يظرب البرودة او الجفاب  و هراز لو يالحرب 8
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ان لي ه الرفات ادلؾالت ادارية اممتعرية ادلؾل برؾبي و لمتغدق ادلؾل ييؾيمة و لمزمحالة امدلؾل امي  جمؼ  
 الج رية الستاح بمؾغو ااا التظرب السشابي امو يا يرات عمو لم اؽ التربة و الشبات . السشغؾاة

يعد يذخيص ادتؾػ الرشف ف يحدد نؾعية السعؾق الرئيس لالنتاج امؽ العؾاامم الترمشيةية التمي امر ذلرىما و  
ع رامزه و ىمؾ  مرب ىؾ عادة ا دىا ف و اي  الة انظباق اكثر اؽ عاام هؤب  ياردىا وضؾ ا  و يما يرا  و هؾضم

انكميزؼ صغير اسفم يسيؽ راز الرشف عمسما  انمو ال وجمؾد لتحم  الرمشف امي الشمؾع االول ف و فيسما يمايي ااثممة 
 لتح  الرشف :

IIe   , IIIs , IIIw , Vsw 

 :  Capability Unit الثا .ادتؾػ و دة ال درة 
ال ائؼ يالترشيم اي ي دميسو و يجزئتمو و يعد يحدهد ادتؾػ يح  الرشف لتربة اعيشة و يؾ يى رازىسا يدتسر  

يرممشيفو لسمما بمميؽ هديممو اممؽ يربممة او يممرب الممو اجمماايع او اجممزاء او ارممشفات ارعيممة اممؽ ادممتؾػ يحمم  الرممشف 
يسؾجممب نفممس العؾاامممم الترممشيةية التممي اسمممتخدا  اممي ادممتؾػ يحممم  الرممشف و لكممؽ بمممدال  اممؽ اسممتخدااشا لشمممؾع 

ؽ  ؼ استخدااو و يؾ ي و يا د الدرجات و فيسا هممي ااثممة عممو ذلمػ السعؾق ف نتؾجو الو يحدهد ردة السعؾق و ا
. 

IIe2 , Vs5 , IIIs2 , IVw2 , IIIW3 , VIIc2 

 : امخص االستعساالت 

 االستعساالت الرشف
I , II , III , IV . لزراعة السحاصيم الح مية يرؾرة يشازلية  دب ورودىا 

V , VI ية .لزراعة السراعي السدتديسة يرؾرة يشازل 
VII . واازم استعسال لو اي الغايات و التذجير و اال راش 

VIII . و يرمح لالغراض غير الزراعية 
 
و ىمم ه االسممتعساالت اتدابمممة اممي نياياييمما و بممداياييا ف االرممشف الرايممع اازممم اسممتعسال لممو ىممؾ اممي اغممراض  

اقترماديا  جمدا  امي زراعمة الغايمات و السراعي و اضعفيا امي زراعمة السحاصميم الح ميمة ف و الرمشف الدمادس يعمد 
 اضعف اؽ ذلػ اي اغراض السراعي ف ااا الرشف الثااؽ اال يدابم فيو .
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 : ألترب ألعراقية و قابميتيا االنتاجية و اىؼ الرفات و السذاكم االدارية 

اؾطشمو يفمم االنغسمة اؽ اجم ادارة ناجحة لمترب العراقيمة و يؾايمى االدارؼ السخمتص البمد لمو امؽ اعرامة يمرب  
الترشيةية لمتمرب ف زيمادة امي السعرامة  و اسمتفادة امي ن مم الت شيمات و يدمييال  لمس ارنمة  الزمرورية ف و لسما لانم   
الترب العراقية  اليا  ارشفة يسؾجب نغاايؽ ف ل ا اانشا يحاجة لسعراة ى ه الترب امي الشغماايؽ ف لم ا اصمبح امؽ 

قاعمممدة التفكيمممر االدارؼ الممم ؼ يدمممتؾجب االنظمممالق اشيممما ف و ادمممتؾػ الزمممرورؼ عمممرض اصمممشاب التمممرب يسدمممتؾػ 
يسييممدا  لمؾصممؾل الممو ادممتؾػ  Great Groupsاالنظممالق ىشمما لغممرض االيجمماز ىممؾ ادممتؾػ السجمماايع العغسممو 

الدالسم و التي ار ذلرىا ساي ا  ف ااا ارير السجاايع العغسو لمترب العراقية اي الشغام االاريفي الحدهذ ايي 
: 

 اي العراق : Entisols. ألسجاايع العغسو التايعة لريبة الترب الرسؾبية  أوال  
 : Torrifluvents. اجسؾعة 0
 و ىي يرب رسؾبية  دهثة التكؾيؽ ذات ادا ات لبيرة اي العراق يترف يااليي : 

 أ. ندجاييا اتؾسظة الو اعتدلة و ل لػ صرايا الدابمي .
 ح التي يزر يحياة الشبات .ػ اؽ االاالب. انيا يرب اشخفزة السدتؾ 

 ج. الساء االرضي عسيى و ال يعاني ى ه الترب اؽ  الة االبتزال الكيسياوؼ .
 د. ااا نفاذهتيا استؾسظة ل لػ احرلة السؾائع اؽ ااء و ىؾاء جيدة الو جيدة جدا  .

 ة و الخزر .ىم. و اؽ الشا ية االدارية يجؾد اييا لااة انؾاع السحاصيم و اي ا داتيا ارجار الفاكي
 و. ااا اؾاقعيا الظبي ية اتؾجد اي االررطة الستابسة جدا  لسجارؼ االنيار .

 : Torriorthents. اجسؾعة 2
ىمم ه التممرب رسممؾبية ايزمما  و اذممابية اممي لثيممر اممؽ صممفاييا لتممرب السجسؾعممة الدمماي ة اال ان السممادة العزممؾية و  

شسمما ال يتشمماقص السممادة العزممؾية اممي يممرب السجسؾعممة ىممي قميمممة اصممال  يتشمماقص يرممؾرة يدريجيممة اممع العسممى ف بي
سممؼ ف و امممؽ الشا يمممة االداريمممة ىمممي  028% المممو عسمممى  3.308االولممو   و ىمممي قميممممة ايزممما    و يب ممو يحمممدود 

 اذابية الو يرب السجسؾعة الداي ة اي لثير اؽ صفاييا 
 : Xerofluvents. اجسؾعة 0
صممفاييا يممرب السجسؾعممة االولممو اال انيمما يختمممف اممؽ  يممذ و ىمم ه التممرب رسممؾبية ايزمما  و يذممبو اممي لثيممر اممؽ  

اؾقممع اشظ تيمما اشابيمما  ف اسؾقعيمما ا رممؾر عمممو السشظ ممة الذممسالية اممؽ العممراق  يممذ يؾجممد االنيممار و العشاصممر 
السشابية السشخفزة السشاسيب اؽ  رارة و جفماب امع زيمادة امي االاظمار اؼ يدمؾد اييما اشماخ البحمر الستؾسمط و 

لالنيار ف و يعد اؽ الشا ية االدارية اؽ اجؾد انمؾاع التمرب و يرممح لكاامة احاصميم السشظ مة  ىي ايزا  اتابسة
 و ال اعؾقات ادارية واضحة اييا . اال ان ادا اييا اقم اؽ السجسؾعات التي سبى ذلرىا .

 : Xerorthents. اجسؾعة 8
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و الرمفات العاامة االبمرػ ياسمتثشاء و ىي يرب رسؾبية ايزا  اذابية لمسجسؾعة التي سب تيا اؽ  يذ السشاخ  
اادييمما العزممؾية التممي يتشمماقص اممع العسممى يرممؾرة اشتغسممة و اعاامتيمما اداريمما  اذممابية الدارة السجسؾعممة الدمماي ة ف 
اممع التمم لير ياىسيممة ابتيممار  السجسؾعممات الج ريممة التممي يممتالئؼ و اوضمماع ىمم ه التممرب ف و ىمم ا اممرق يفرمميمي ال 

 ة اؽ  يذ االىسية او الفروقات االهدااؾلؾجية ان وجدت .هري ي  دود الفروقات السشابي
 : Quartizpsamments. اجسؾعة 8
و ىي يرب  دهثة التكؾيؽ ايزا  ف و ليس امؽ الزمرورؼ ان يكمؾن رسمؾبية ف اال ان ندمجتيا راميمة وجؾبما  ف و  

لتؾراماليؽ و الرويمم % امؽ اعمادن اعيشمة ىمي الكمؾاريز و الزرلمؾن و ا 98هتالف افرؾل الرام اييا اؽ  ؾالي 
 السعرواة يس اواتيا لمتجؾية .

ان اشاطى ى ه الترب اي العراق ىي اجزاء اؽ ال دؼ الرحراوؼ و باصة اشاطى الشجمف و صمفؾان و الزبيمر  
و ادممما ات صمممغيرة ىشممما و ىشممماك ضمممسؽ الدممميم الرسمممؾبي العراقمممي . و يعمممد امممؽ نا يمممة ادارة التربمممة يربممما  يدمممتمزم 

رؼ و اسمممسدة و امممادة عزمممؾية قبمممم السبارمممرة امممي ابزممماعيا لمزراعمممة ف اذ يعمممد يمممرب قميممممة يالزمممرورة يمممؾاير ايممماه 
 الخرؾبة و اشخفزة االنتاجية .

 س / لساذا يدتغم اثم ى ه الترب اي الزراعة السحسية لزراعة الظساطة اثال  اي الشجف ؟
 دبب االبر انيا دااصة اي الذتاء النيا ربيرة الثسؽ ا ارنة ياالراضي الستابسة لالنيار و ال 
 
 : Torripsamments. اجسؾعة 6
يرب ى ه السجسؾعة رامية الشدجة عسؾاا  ايزا  لكؽ افرؾل الرام ال يحتؾؼ السعادن الس اوامة لمتجؾيمة بشدمبة  

% ف و يال ع وجؾد ى ه الترب اي اجارؼ االنيار ال ديسة و اؾاقع الديؾل لسا اي يعض اؽ اؾاقع  98يرم 
رحراء الغربية العراقية ف ان برؾبتيا و انتاجيتيا اازم ي ميم اؽ يرب السجسؾعة الداي ة و لالىسا ال يعؾل ال

 عمييسا اؽ  يذ زيادة االنتاج الزراعي اي ال ظر .
 : Vertisols. السجاايع العغسو العائدة الو يرب ريبة   انيا  

 : Torrerts.اجسؾعة 0
و يرب ى ه السجسؾعمة ىمي يمرب الكرواؾسمؾلز الظيشيمة الشدمجة ف اذ  suborderان يرب ى ه السجسؾعة بدون  

% اي اعغؼ اجزاء جدؼ التربة و نؾع اعادن الظيؽ الدائدة ىمي امؽ اصمة 08يزيد ندبة افرؾل الظيؽ اييا عؽ 
 الستسددة عشد الترطيب يالساء ف ل ا ايي يتذ ى دائسا  عشد الجفاب و العساق يزمر يجدمؼ الشبمات الشمااي و 2:0

 باصة ج وره .
و لكؾنيمما طيشيممة الشدممجة اانيمما ذات صممرب دابمممي ردغ ف اامما بشائيمما الفيزيممائي اسممؽ نممؾع السشذممؾرؼ او الكتمممي  

الحمماد الزوايمما و اممؽ ا جممام لبيممرة و اؾاقممع ىمم ه التممرب اممي العممراق احممددة بممبعض اشخفزممات الدمميم الرسممؾبي و 
 اشاطى جشؾب لرلؾك و ررق نيشؾػ يايجاه اربيم .
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التممرب ال يرمممح القااممة البشمماء او نسممؾ االرممجار و السحاصمميم الستعس ممة الجمم ور بيشسمما يرمممح لمحبممؾب  ان ىمم ه 
 عسؾاا  و اي الجشؾب اؽ العراق قريبا  اؽ االىؾار اي زراعة الرز .

سممؼ ف و بمم ا 83سممؼ اامما عسممى التذمم ى ايبمممز اكثممر اممؽ 8سممؼ و لسعممدل  03-0ان عممرض التذمم  ات هتممراوح اممؽ  
ة الستذ  ة هتظمب اياه اكثر اؽ التمرب العاديمة لسممل التذم  ات ف لسما ان ىم ه التمرب عشمداا يكمؾن اان ارواء الترب

التمممي يمممؤدؼ المممو يسمممؾج سمممظح التربمممة و يرمممدع  Hamping up (gilgai)امممي الحالمممة الرطبمممة يستممماز يغممماىرة 
 السشذصات الس ااة عميو سؾاء بشايات او قشؾات رؼ ...الخ.

 
 : Chromoxerets.اجسؾعة 2
ان قيؼ الكرواا  عالية اؼ انيا داكشمة الممؾن و ىم ه التمرب اتذم  ة ايزما  و يذمبو  chromoدتدل اؽ الس ظع ي 

% ف و  63اي صفاييا العااة لثيرا  امؽ صمفات السجسؾعمة التمي سمب تيا ف و لكمؽ ندمبة الظميؽ يجماوز اكثمر امؽ 
بمممال العراقيمممة امممي الذمممسال و يؾزيعيممما الجغراامممي ا رمممؾر عممممو سممميؾل و ادمممظحات السشممماطى السحرمممؾرة بممميؽ الج

الذسال الذرقي ف  يذ يريفع لسية السادة العزؾية ندبيا  و هتممؾن اا يما االعممو بتما ير ىما ف ااما بشائيما الفيزيمائي 
اانو  بيبي اي االاى االعمو و اشذؾرؼ او لتمي  اد الزوايا فيسا يحتو ف و يرمح ى ه الترب لزراعمة الحشظمة و 

 ال ظؽ و الخزروات و غيرىا . الذعير و الرز و التبز و
 

 : Aridosols الثا  : السجاايع العغسو العائدة لترب ريبة 
 : Haplargids. اجسؾعة 0
االرجممي ذو الشدمجة الشاعسمة و ىمي يمرب صمحراوية ذات اشماخ  مار  Bو ىي يرب اتظؾرة يحتؾؼ عمو االاى  

عاليممة ف اال ان انتاجيتيمما ضمم يفة و درجممة  و جمماب ف ان ندممبة السممادة العزممؾية اييمما واطصممة و برممؾبتيا عسؾامما  
 يفاعميا قاعدية ف ااا يؾزيعيا الجغرااي اانو احدد يالذسال الغربي اؽ صحراء العراق .

ال يعمممؾل عمييممما امممي رامممع االنتممماج الزراعمممي المممؾطشي امممي الؾقممم  الحاضمممر ف ل ممممة السيممماه الستمممؾارة و عسمممى السيممماه  
لثيممرا  اممؽ السذمماكم االداريممة ف لمم ا اانيمما  اليمما  ي ممع ضممسؽ السدمما ة  الجؾفيممة و واقممع العسممم الزراعممي اييمما يجايممو

 الرعؾية السؾسسية .
 : Paleargids. اجسؾعة 2
يذبو يرب السجسؾعة التي سب تيا ف اال انيا اقم عس ا  ف و يشتذر اي ادا ات اوسع ف اؽ اسيزات ىم ه التمرب   

اادييممممممما االصمممممممم غشيمممممممة يالفؾسمممممممفات  اؽ سظحيا فوجؾد طب ة االاى الكمدي ف عمو عسى ال هزيد  عؽ الستر 
الظبي ية ف ان برؾبتيا و انتاجيتيا ال يختمف عؽ ساي تيا اؽ  يذ االدارة ف و يؾزيعيا الجغراامي رمسال غمرب 

 الرحراء العراقية السعرواة بترسباييا الفؾسفايية .
 : Calciorthids.اجسؾعة 0
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ؽ الستممر االول اممؽ عسممى التربممة ف و اشابيمما جممماب يممرب صممحراوية اتظممؾرة ذات ااممى ارجمممي طيشممي ي مممع ضممس 
هتممراوح بمميؽ الجمماب و رممبو الجمماب السجمماور لسشمماخ يممرب السجسؾعممة الدمماي ة ف ان ادمما ات ىمم ه التممرب لبيممرة اممي 
العممراق و يشتذممر اممي اعممالي اشظ ممة الجزيممرة العراقيممة الؾاقعممة اممي رممسال امما بمميؽ الشيممريؽ ف و يممزرع يممالحبؾب يذممفم 

 % اي انتاج الحشظة .63غام زاشي ف و يعد اؽ السشاطى التي يعتسد العراق عمييا بشدبة ديسي و لكؽ دون انت
 : Gypsiorthids. اجسؾعة 8
ان يرب ى ه السجسؾعة صحراوية اتظؾرة ايزما  ف اذ يحتمؾؼ ضمسؽ الستمر االول امؽ جدمؼ التربمة االامى ارجممػ  

الداي ة اؽ الجشؾب ف اشابيا صحراوؼ الو  الظيشي و االاى جبدػ اي ان وا د ف و ىي يجاور يرب السجسؾعة
ربو الرحراوؼ ف ل ا اانيا يزرع ديسيا  ف ااما االرواء السدمتديؼ اييما اانمو هؾاجمو اذمفمة ا تسمال ذوبمان  اجمزاء امؽ 
كتم الجبدؾم التي يحتؾؼ عمييا ى ه الترب اساسا  اسا هؤدؼ الو  رؾل يخدفات و ابادهد و اشخفزمات لبيمرة 

الن السيمماه يغممؾر اييمما و يالتممالي يرممعب اعيمما عسميممات الزراعممة و صمميانة  sink holesت  و يدممسو يالبالؾعمما
التربة و السياه و ىشماك دراسمات لمتغممب عممو اذماكم ىم ه التمرب امي العمراق و غيمره امؽ بممدان العمالؼ ف و يغيمر 

فمؾجممة و اممي اممي الرممؾر الجؾيممة يرممؾرة بيزمماء ف يؾجممد اممي اشظ ممة الممدور و قممرب  دهثممة و يؾجممد اممي  رممؾة ال
  رؾة االسفشدرية  .

 س / لساذا يكؾن الترب الجبدية عمو رفم بيزؾؼ اي  يؽ الترب الكمدية ليس ليا نسط اعيؽ ؟
 
 
 
 : Salorthids. اجسؾعة 8
ي مممع ىممم ه التمممرب جغرافيممما  امممي وسمممط وجشمممؾب الدممميم الرسمممؾبي العراقمممي ف لممم ا اانيممما يمممرب رسمممؾبية و ىمممي يحتمممم  

اامما اىممؼ صممفاييا اانيمما واردة اممي رممرح لممم اممؽ صممفات التممرب الرسممؾبية و التممرب  ادمما ات لبيممرة اممؽ ىمم ا الدمميم
السمحيممة التممي اممر ذلرىمما اممي الشغممام ال ممديؼ اممؽ الترممشيم . انيمما غيممر اتظممؾرة و اشابيمما  ممار جمماب و جدممسيا 
يحتمممؾؼ عممممو اامممى يجسمممع االامممالح يرمممؾرة لبيمممرة و صمممرايا المممدابمي ضممم يم و اادييممما العزمممؾية قميممممة ف و ىمممي 

ال تؾائيمما عمممو عشاصممر غ ائيممة اممي االاممالح و لكشيمما واطصممة االنتاجيممة و يدممتمزم بفممض ادممتؾػ امؾ تيمما  برممبة
 قبم ابزاعيا لالدارة .

 : Mollisolsرايعا  . السجاايع العغسو العائدة لترب ريبة 
 : Rendolls. اجسؾعة 0
لترمشيم ف و عس يما الكممي امي اعغمؼ يرب ضحمة   قميمة العسى   ي ابم يرب الرندزيشيا اي الشغام ال ديؼ امؽ ا 

الحاالت ال هزيد عمو نرف اتمر ف و اادييما االصمم و اما يحتيما  اليما  امؽ امؾاد جيؾلؾجيمة ىمي صمخؾر لمدمية 
% لاربؾنممات الكالدمميؾم ف اامما اا يمما االعمممو اانممو غشممي يالسممادة العزممؾية ف و االاممى 83يحتممؾؼ عمممو ااهزيممد عممؽ 

 ضح و ربسا غير اؾجؾد .االرجمي اييا ااا ض يم و ااا غير وا
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الدممؾداء اليذممة ذات السحتممؾػ العزممؾؼ العممالي و الخرممؾبة و –ي ممع ىمم ه التممرب ضممسؽ يممرب ريبممة السؾليدممؾلز  
االنتاجيممة العاليممة ف و ىممي عممادة يذممتير بزراعممة الحبممؾب ف و يشتذممر ىمم ه التممرب يسدمما ات اعتدلممة عمممو الدممفؾح 

 راعي و الغايات الظبي ية .الظؾيمة لدالسم جبال السشظ ة الذسالية ف  يذ الس
 : Calcixerols.اجسؾعة 2
ىي يرب ذات ااى اعمو سسيػ و ااى ارجمي و ااى لمدي اترمب نؾعا  اا ف ل ا ايي يرب اتظؾرة و برمبة  

و اشتجة ف انحدارىا قميم و احتؾاىا اؽ السادة العزؾية جيد ف بشائيا الفيزيائي جيد جدا  و درجة يفاعميا اتعادلة 
ية و ادارييا سيمة و اجدية و يؾزيعيا الجغرااي اي السدا ات الرغيرة و ال ميمة االنحدار امؽ السشظ مة الو قاعد

الستابسممة لدالسممم الجبمممال اممي اقرمممو الذممسال و الذمممسال الذممرقي ف و اازممم اسمممتعسال ليمما ىمممؾ اممي السحاصممميم 
 البدتشية و الخزراوات ف و اؽ  ؼ الحبؾب االسراعي و الغايات الظبي ية .

 : Inceptisolsدا  . السجاايع العغسو العائدة لترب ريبة باا
رسسيا  السباب جغرافية و بيدولؾجي ف اذ رخر  الول  Xerocreptsاي العراق اعتسدت السجسؾعة العغسو  

ارة جشؾب ادهشة السؾصم يايجاه نا ية  سام العميم ف و اؽ يعد ذلػ رخر  اي اؾاقع ابمرػ رمسال السؾصمم 
ز بمؾن اايح و جؾدة اي الررب الدابمي و اؾاد ام بمؾريمة اتشؾعمة ف و اعمدل ااظمار سمشؾية و اي دىؾك ف يتسي

اليااذمية ؟ الن يكمؾن االامى الؾسمظي -هزيد عمو اعدل التبخر الدشؾؼ ف و ي ابميا اي الشغام ال ديؼ التمرب البشيمة
B ؼ الو يكؾن االاى اي بداهتو و يفؾن ض يم الؾضؾح لعدم لفاية الزاؽ اي يح يى يغير يراكسي هؤدB . 
و ىي اي ادارييا و اتظمبات ابزاعيا لمزراعة ف  الة وسظية بيؽ التمرب الرسمؾبية و التمرب البشيمة امؽ  يمذ  

 صفاييا و نؾعية الشبايات االقترادية .
لؾنيما ذات احتمؾػ عمالا امؽ  Histosolsاال غة // ىشاك جدل ادمتسر  مؾل يمرب االىمؾار ىمم ىمي امؽ ريبمة 

ية نتيجة يراكؼ قرب البردؼ و لكؽ ررط السشماخ البمارد غيمر الستمؾار ال يدمسح ياعتبمار ىم ه التمرب السادة العزؾ 
 اثم يرب ىؾلشدا التي يعؾد الو ريبة الييدتؾسؾلز .

واجممب بيتممي / ارسممؼ بارطممة العممراق اؾضممحا  عمييمما السجمماايع العغسممو  دممب الترممشيم الحممدهذ اؾزعمما  عمييممما 
 السجاايع العغسو الدتة عذر ؟
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  إستعساالت االراضيLand Uses: 

لالراضممي اسممتعساالت وىمم ه االسممتعساالت اتشؾعممة ف و طبيعممة االسممتعسال السختممار ىممؾ اممؽ طبيعممة التممرب   
السفؾنة لالرض و ق يفؾن لالرض الؾا دة اكثر اؽ اسمتعسال اعميؽ ف و لالسمتعساالت الستشؾعمة لمالرض  و مدة 

لالقتراد و االدارة و السشظى الع الني ف و قد وضع  امي ذلمػ ادمارات و سمياقات عسمم اراضي  اولؾية يحتكؼ 
 يظبيقية نغستيا اجسؾعة العمؾم التي يدتشد الييا ايسات استعساالت االراضي و ىي واسعة و اتشؾعة و لثيرة .

ىمم  السيسممة يغممم ان يحدهممد االسممتعسال السشاسممب لالراضممي ايسممة اساسممية اممؽ ايسممات اداريممؾ التممرب و ان اداء  
يريفع و يري ي بدرجات اتباهشة اؽ ادارؼ يربة البر  تو يبممز اريبمة الفمؽ السيشمي الم ؼ يعمززه االبمداع و يحفسمو 
السدؤولية ال انؾنية التي يشبثى عشو الذيرة الحدشة و الدسعة الظبية اي الؾسط الفشي و االقتراد.و يتجمو اىسية 

ع و اما هتفمرع عشيما امؽ بمرااج عممو امدػ صمالح االسمتعسال السختمار و نجماح اؼ بظمة اداريمة لسزرعمة او اذمرو 
 لكم يربة اؽ يرب السزرعة .لي ا جاء اي يحدهد برااج ادارة الترب االيي :

 .ضرورة ابتيار اازم استعسال لكم و دة ادا ة اؽ يرب السزرعة .0
تعسال اسفمؽ و يحدهمد امديات .وضع الخظط الالزاة لمسزرعة التي يتيح لكم و دة ادا ة اؽ الترب ا دؽ اس2

ادممماىساييا امممي االنتممماج وبرمممبيا امممي الرممميانة و االسترمممالح ذلمممػ امممؽ بمممالل يظبيمممى سمممياقات التذمممخيص و 
 السعالجة لالاؾر .

 .يشديب السحاصيم لمترب او الترب لمسحاصيم و يحدب يظمب الحال .0
اان ادتؾػ االدارة ال هري ي الو ادمتؾػ  .يجب ان هزداد انتاج و دة السدا ة  الدونؼ    تسا  او يالزرورة واال8

 جيد .
 .البد ان يفؾن لمريانة نريب اي االجراءات التشفي ية اي الخظة .8
 .ضرورة يظبيى الدورات الزراعية و الحرا ة السشاسبة و صيانة الترب اؽ التعريات .6
 .اراعاة السفردات السشابية و االستفادة اشيا .7
 اي اتعاقبة اتكاامة ذات سياق و ايجاىات واضحة . .ضرورة انتغام ا رات الخظة8
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ان ابتيممار اازممم االسممتعساالت السسفشممة ي تزممي اشمما ان نفكممر دائسمما  يسمما يظممؾر االىممداب و الخظممة السؾضممؾعة  
 الدارة يرب السزرعة و ان نزع نرب اعيششا السال غات االيية :

 .ان ازرعتػ يختمف عؽ ازارع جيرانػ اال يكؽ ا مدا  .0
 اراضي لم   م اؽ   ؾل ازرعتػ ليد  اتظاي ة و ان يذابي  اي يعض اال يان ..ان 2
.لكم ادارؼ يرب ناجح و اؾاى اسمؾبو الخاص السسيز لذخريتو و يفكيره و انػ ال يسفؽ ان يكؾن ندخة اؽ 0

 غيرك بم  الة باصة ال يشظبى اال عميػ و دك .
يحا  و االئسا  قبم ع د او ع دهؽ اؽ الزاؽ قد ال يفؾن ان الستعسال االراضي عالقة يالزاؽ اسا قد يفؾن صح 

كمم لػ اليممؾم او غممدا  ف و الجممم ىمم ا و ذاك و يظممؾر العمممؾم و االقترمماد عمممو اممر الممزاؽ اصممبح اممؽ السسفممؽ ان 
 يفؾن لدهشا  ال ة انؾاع اؽ االستعساالت لالراضي :

 : Past Land Use.استعسال االراضي الدابى  ال ديؼ   0
سبى و ان طب   ابادئو اي الساضي و يؾقف يظبي يا ف اال ان اتراكسيما السعرامي اما زال اؾجمؾدا  و ىؾ ال ؼ  

اي الظبيعة و اي اكر االندان ف و ببرة االندان اي ذلػ افيدة جدا  و ان اؽ السسفؽ العؾدة الو يمػ االساليب 
 يفم سيؾلة اذا اارغب ب لػ االندان لميا  او ياجزاء اسا سبى.

 : Present Land Useاالراضي الحالي  .استعسال2
و ىؾ السظبى  اليا  و السؾجمؾد عممو االرض و السؾ مى عممو بمرائط اليمؾم ف او يممػ التمي همراد يظبي يما اليمؾم ف  

ان ىممم ه االسمممتعساالت يسثمممم بالصمممة اعرامممة العرمممر امممي ادارة التمممرب امممي يممممػ المممبالد و امممي يممممػ السشظ مممة ف و 
 اي  الة  رؾل اا يدتدعي ذلػ . االستعسال الحالي قابم لمتغيير

 : Potential (Future ) Land Use.استعسال االراضي السدت بمي 0
و ىممؾ االسممتعسال الستؾقممع ابتيمماره و يظبي ممو ادممتقبال  و ىمم ا االسممتعسال البممد ان يفممؾن اازممم اممؽ االسممتعسال  

م ببرايمو الدماي ة و الال  مة ف الحالي النو ياب  يسعظيات لم اؽ الحاضر و السدت بم ف و فيو يزمع االدارؼ لم
اب ا  بشغر االعتبار لم اا يسفؽ ان ي داو العمؼ و يكشمؾجيايو لأن يفؾن لالسترمال ات التمي يدمتخدم رمان امي 
راممع اريبممة صممشف االرض و بفممض درجتيمما اممي الترممشيم السعتسممد اممي يرممشيم االراضممي . ان ليمم ا االسممتعسال 

الزراعيمة و التسيمات االبمرػ التمي يمؤ ر عممو االافانيمات االسمتثسارية  السدت بمي عالقة يعؾاام و عسميات التشسيمة
 لمسزارعيؽ.

و فيسمما يممايي اىممؼ االسممتعساالت الزراعيممة الستعممارب عمييمما دوليمما  و ياسمممؾب يعممداد اىممؼ الرممفات و السال غممات  
 الؾاردة يذانيا لي يذفم قاعدة او اشظم ا  قابم لمتظؾير اي اجال الكؼ و الشؾع :

 ستعسال اي زراعة السحاصيم الح مية :اوال .ا
اؼ السحاصمميم التممي يممزرع عمممو نظمماق واسممع و ىمم ا الشممؾع اممؽ االسممتعسال يدممتمزم اراضممي ذات يممرب يترمممف  

 يااليي :
 .يؾار ادا ات لبيرة اؽ الترب التي يرمح لزراعة السحاصيم الح مية .0
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لتاكيد ىشا عمو اىسية عدم وجؾد ندبة انحمدار .وجؾد طؾبؾغرافية يدسح ياستعسال االت و السفائؽ الزراعية و ا2
 عالية  اراضي اشبدظة  و بمؾ التربة اؽ التعرية . 

 .اؽ السفزم ايراب يرب ى ه االراضي بشفاذية جيدة الو اتؾسظة .0
 .ضرورة وجؾد اردر اروائي جيد و قريب .8
ة و الخذممؾنة يالئممؼ اعغممؼ .لكممم احرممؾل اقترممادؼ سممائد ندممجة االئسممة ف و الشدممجات السعتدلممة اممي الشعسؾامم8

 السحاصيم ف اذ هشدب السحرؾل لمترب او التربة لمسحاصيم .
 .جؾدة اي الررب الدابمي الو  الة اتؾسظة .6
 .ضرورة يؾاير ععسى اشاسب .7
 .ضرورة ان يكؾن التربة اتؾسظة الخرؾبة اع ضرورة راعيا و ادااتيا .8
 تربة اؽ اال جار و الرخؾر ..انخفاض ادتؾػ السمؾ ة و الجبس و ضرورة بمؾ ال9

  انيا .استعسال اي زراعة البداييؽ :
 ى ا الشؾع اؽ االستعسال يدتمزم اراضي ذات يرب يترف يااليي : 
 . يؾار ادا ات اتؾسظة الدعة يرمح لزراعة ارجار البداييؽ .0
تمي يجمب ان يكمؾن بشؾعيمة . وجؾد طؾبؾغرافية ادتؾية او قريبمة امؽ السدمتؾية ف يمتالئؼ و  رلمة ايماه االرواء ال2

 جيدة و ازسؾنة ف اع عدم يعرضيا لمةيزانات .
 .وجؾب ايراب يرب ى ه االراضي يخرؾبة عالية او اتؾسظة طبي يا  .0
 .وجؾب ايراب اعغؼ الترب بشدجات اتؾسظة و اازميا السزيجة الرامية . 8
 083الدشة و لعسى ال ي م عمؽ .وجؾب ايراب جسيع يرب ى ا االستعسال يجؾدة اي الررب الدابمي طؾال 8

 سؼ .
 .وجؾب صال ية السشاخ لزراعة االرجار البدتشية .6
 .بمؾ التربة اؽ السمؾ ة و االجار و الجبس .7

  الثا .استعسال اي زراعة الخزراوات :
 ى ا الشؾع اؽ االستعسال يدتمزم اراضي ذات يرب يترف يااليي : 
 ازيج اترسبات االنيار ..ندجات اتؾسظة يسيم الو الخذؾنة و يفزم 0
 %.0.طؾبؾغرافية ادتؾية او غير ادتؾية يحيذ ال هتجاوز انحدارىا 2
.وجؾب يمؾار برمؾبة عاليمة و ذلمػ الن اعغمؼ احاصميم الخزمر اجيمدة لمتربمة لكؾنيما سمريعة الشسمؾ و يكسمم 0

 دورة  ياييا بالل اترة قريرة .
 ..ضرورة ااتالك التربة لدعة يبادلية لاييؾنية عالية 8
.ضرورة بمؾ التربة اؽ ادببات االاراض و بيؾض الحذرات و ب ور االدغال و ال اانع اؽ يعقيؼ ى ه الترب 8
. 
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 .ضرورة بمؾ التربة اؽ السمؾ ة و الرؾدية و اال جار .6
 و عشد زراعة الخزراوات البد اؽ ايباع االجراءات االيية : 
 سيائي .يشفي  لم اؽ التدسيد االبزر و العزؾؼ ورل اؽ الكي-
 يشفي   را ة عازقة يزسؽ قمب السؾاد العزؾية دابم جدؼ التربة .-
 ضرورة االىتسام يسدتؾػ العشاصر الغ ائية الثانؾية و الشادرة .-
 اضااة الشتروجيؽ يرؾرة ادتسرة و السحااغة عميو عشد ادتؾػ اعيؽ .-

 رايعا . استعسال اي زراعة السراعي :
 زم اراضي ذات يرب يترف يااليي :ى ا الشؾع اؽ االستعسال يدتم 
 .يرمح لي ا الشؾع يرب االراضي التي ال يرمح لالستعساالت التي ار ذلرىا .0
.يرمح لي ا الشؾع اؽ الزراعمة التمرب ذات الظؾبؾغرافيمة الستشؾعمة و االنحمدارات الستؾسمظة و و يغمم االراضمي 2

 السدتؾية الظؾبؾغرافية ىي االازم .
  ية اؽ واطصة الو اتؾسظة ..يحتاج الو برؾبة طبي0
 .الشدجات اتشؾعة و باصة الظيشية .8
.وضع بظة لسداورة الرعي ف يحدب نؾعيات الترب وقدراييا االنتاجية و البد اؽ ايجماد سميظرة عممو الرعمي و 8

 رديو .
 امؼ يالدشة لسعدل ااظار . 033-233.يحتاج الو لسية ااظار يتراوح بيؽ بظي اظر 6

 زراعة الغايات و السذجرات : باادا .استعسال اي
 ى ا الشؾع اؽ االستعسال يدتمزم اراضي ذات يرب يترف يااليي : 
 .ذات ندجة رامية الو اتؾسظة .0
 .جؾدة اي الررب الدابمي و يؾار ييؾية جيدة .2
 .ضرورة بمؾ الترب اؽ االااق الرساء .0
و باصة ارمي الذتاء و الرميم  يمذ اتمرات .ان الستحفؼ االول اي نجاح زراعة الغايات ىؾ السشاخ عسؾاا  8

 االنجساد العالية و ل لػ الحرارة العالية و ان اشاخ التربة ذاييا ايؼ جدا .
 .االنحدار بشدبو الستؾسظة و العالية ال يعد اذفمة ا ي ة .8

 سادسا .استعسال اي زراعة الحدائى  اغراض الزيشة :
 رب يترف يااليي :ى ا الشؾع اؽ االستعسال يدتمزم اراضي ذات ي

 سسيػ ندبيا  ف غشي يالسادة العزؾية . A.ااى 0
 .ندجات اعتدلة يسيم الو الخذؾنة و يفزم ازيجة رؾاطل االنيار و يرب اؾاقع لتؾب االنيار .2
 %.6.طؾبؾغرافية ادتؾية او غير ادتؾية ال هتجاوز انحدارىا 0
 .ااء ارضي عسيى ندبيا  و صرب جيد و ييؾية جيدة .8
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 ؾ التربة اؽ االاالح و الرؾدية و اال جار و االااق الرساء و الرخؾر الجبدية ..بم8
 .ضرورة يؾار اشاخ اعتدل .6

 سايعا .االستعساالت اليشدسية :
لترب االراضي اسمتعساالت ىشدسمية اتشؾعمة يت مدر يسؾجمب صمفاييا السؾ  مة عممو الخمرائط و ي اريرىما ياالضمااة  

فيممة ف و بممرائط ادممح التربممة اممي درجممة رممبو يفرمميمي يفتممرض ان يخممدم لممال  اممؽ الممو ادمما تيا و اؾاقعيمما الجغرا
 الغرضيؽ الزراعي و اليشدسي عمو  دا سؾاء .و االستعسال اليشدسي لمترب يفؾن اي اجاليؽ :

 السجال االول :-
يار اادة اي استخدام اؾاد التربة اي اغراض ىشدسية بارج السؾقع الظبيعي لجدؼ التربة ف و يفؾن ذلػ اي ابت 

جدؼ التربة اي اعسال يدؾية السؾاقع و انذاء الدؾاير و الددود و السسمرات و ردم السدمتش عات و االىمؾار او امي 
ابتيارىا عمو اعتبار لؾنيا اؾاد اوليمة يرممح امي اغمراض صمشاعة السمؾاد االنذمائية و الرمشاعية فكالرامم  دمب 

ريتمممات الكالدمميؾم و صمممخؾر السممؾاد االصمممم ابتممداء  امممؽ درجايممو و نعؾاتمممو و الحرممو يانؾاععمممو و لاربؾنممات و لب
الشارية و  تو الرسؾبية ارورا  يالستحؾلة و امؽ ارمير االاثممة عممو ذلمػ صمشاعة الزجماج و الدمسش  و الجمص و 

 السرار و الخزب و الظابؾق يانؾاعو.
 السجال الثاني :-
زيممع و اقااممة السشذممات البشائيممة يانؾاعيمما االسممتخدام اممي السؾقممع و ىممؾ اسممتخدام اجسممم طبيعممة جدممؼ التربممة اممي يؾ  

ابتداء  اؽ بيؾت الدفؽ و السدارس و العسارات و الظرق البريمة الدمريعة و االعتياديمة و يحدهمد اؾاقمع السجسعمات 
الدممفشية الريةيممة و اقااممة السممدن الجدهممدة او يحدهممد ايجاىممات و ادمما ات يؾسممعيا ف و يح يممى ىمم ا السجممال هتظمممب 

دممح التربممة و التذمماور اممع ايشدسممي التربممة و ىممؾ ااممر ضممرورؼ و اساسممي يالشدممبة لمسيشممدس الرجممؾع الممو بممرائط ا
السدني ف و ليس ياافان السيشدس السدني االنفراد اي االنت اء و االبتيار بمدون االسمتعانة يالسعظيمات البدولؾجيمة 

 دون ان ي ع اي ابظاء قد يكؾن جديسة .
السيشمممدس السمممدني امممي ابتيمممار و يشدممميب االسمممتعسال اليشدسمممي  ان اىمممؼ الرمممفات و السال غمممات التمممي يعتسمممدىا 

 السسفؽ ايي :
و  unified.الشدممجات و يحميالييمما السيفانيفيممة و ارجاعيمما الممو الترممشيم اليشدسممي السؾ ممد يرمميغتو السبدممظة 0

 . AASHOك لػ صيغة الم
 . PI.ال ؾااية و اعااالت المدانة اييا و دليميا 2

PI = UPL – LPL 

ياسممتخدام جيمماز لازلالنممد و المدانممة عشممد الحممد االدنممو اممؽ  UPLانممة عشممد الحممد االعمممو اممؽ الرطؾبممة و ي ممدر المد
اممؼ ف و لمسما لانم  قيسمة اعاامم المدانمة قميممة دل  8-2سمؼ و قظرىما  8ياستخدام ارمرطة طؾليما  LPLالرطؾبة 

 ذلػ عمو انيا ذات احتؾػ رطؾبي قميم و ي ترب اؽ الترب الرامية .
 صؾية لمسدااية يعد ي دهر الكثااتيؽ الحقيقية و الغاىرية ..الشدبة الس0
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 .كسية السادة العزؾية و ىي اؤ ر سمبي اي االعسال اليشدسية .8
 .نؾعية اعادن الظيؽ و اعراة درجات يسددىا و ىي رطبة .8
 .صشف الررب الظبيعي لسعراة  رلة الساء اي جدؼ التربة و درجة نفاذية الترب .6
 . Strainل ص او ال ظع و ل لػ قؾػ السظاوعة و ا دار السظاوعة .ا ادهر قؾػ ا7
 .درجات رص اؾاد التربة .8
 .درجة يفاعم التربة النيا اؤ رة اي السؾاد االنذائية .9
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : )تقييم أراضي الترب الرحراوية )الكلدية و الجبدية 

و  USDA Systemبمممترممشيم السعمروب ان اعغمؼ نغممؼ يرممشيم االراضمي اممي العممالؼ ادمتشبظة اممؽ نغممام ال 
يالتالي اان لكم دولة او اشظ ة اقميسية اي العالؼ يؾعيم ذلػ الشغام الترشيفي و يسا هتالئؼ و عروايا الخاصمة 
ف و يسمما ان اغمممب اقظممار السذممرق العربممي و الذممرق االوسممط ي ممع ضممسؽ اشابممات السشمماطى الجااممة و رممبو الجااممة 

راضي اي التمرب الرمحراوية  الكمدمية و الجبدمية  يمالرجؾع المو ااقمام اليمو اانو هشبغي يحذ اؾضؾع يرشيم اال
ف اذ اقتمرح ىمؤالء البما ثؾن نغمؼ يرمشيةية  0970و لم لػ البرزنجمي ف  0972عمام   Sys & Verheyكمم امؽ 

 عمو اساس السالئسة ىي :
 .االئسة الترب الغراض الرؼ .0
 .االئسة الترب لمزراعة .2
 راضي ..اتظمبات استرالح اال0

 أواًل . مالئمة الترب الغراض الري :

Ci = A * B * C * D * E * F *G 

دليم لاربؾنات الكالديؾم ف  Cدليم عسى التربة ف  Bاعاام الشدجة ف  Aادػ االئسة التربة لمرؼ ف  Ciاذ يسثم 
D  دليم الجبس فE  دليم السمؾ ة فF  دليم الررب الدابمي فG . دليم االنحدار 
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 Sysؼ الشايج اؽ السعادلة اعاله يجمدول اصمشاب امدػ السالئسمة لممرؼ و الزراعمة وا ما  لمم               ي ارن الرق

& Verhey   0970و ل لػ البرزنجي ف  0972عام. 
 ت % Ci الراز ادػ السالئسة

 I  80 1 االئسة جدا  
 II 60-80 2 االئسة

 III 45-60 3 قميمة السالئسة

 IV 30-45 4 غير االئسة اي الغالب

 V  30 5 غير االئسة لميا  
 
 مثال / ما هو مدى المالئمة للتربة االتية : 

 الرشف
Ci 

Slope 

% 
الرممرب 
 الدابمي

Esp Ec Gyp. CaCO3 
عسمممممممى 
 الترب

الحرو 
% 

 الشدجة

II 

62.329 
4 w 8 5 7% 15% 100 

cm 35% SCl 
االئسمممممة 

 لمرؼ 
0.9 0.9 1 1 0.9 90 

 

 : دليل ندجة التربة 

 ممدػ الخرممائص الثابتممة و ذات يمما ير ابارممر عمممو قابميممة الشفاذيممة و احتممؾػ الرطؾبممة الجمماىزة لمسمماء اممي يعممد ا 
 ا ظع التربة و يحدب اعاام الشدجة لااليي :

و يحتممؾؼ عمممو اقممم اممؽ  .L.Sسممؼ العمممؾؼ انعممؼ اممؽ الراميممة السزيجممة  83.عشممداا يكممؾن الشدممجة بممالل العسممى 0
 م . 0العتبار اعدل ندجة ا د التربة  تو عسى % اؾاد بذشة اانو يسفؽ االب  يا08
% امؾاد بذمشة 08سؼ العمؾية رامية ازيجة او رامية و يحتمؾؼ عممو اكثمر امؽ  83.عشداا يكؾن الشدجة لعسى 2

 سؼ العمؾية . 83اانو يسفؽ اعتبار اعدل الشدجة ا ط لمم
 : دليل عمق التربة 

 يعمؾ او ي ع اؾق طب ة احددة .يعرب عسى التربة انو سسػ اادة التربة الربؾة التي  
 % اؽ السؾاد الخذشة .78.ااى  رؾؼ او  جرؼ غير اتساسػ يحتؾؼ عمو االقم 0
 .طب ة اتجاندة ذات لاربؾنات لالديؾم او جبس قميمة او لثيرة التساسػ .2
 سؼ . 03ذات سسػ اكثر اؽ  hard pan.طب ة اترمبة و اتجاندة صخريا  او عبارة عؽ صحؽ اصؼ 0
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 اربونات الكالديوم :دليل ك 

ان وجؾد الكمس الحر اي التربة يفمؾن ذا ا مر عممو الشغمام الشبمايي و يالتمالي عممو لمم اعمدل الغميض و عسميمة  
التبخر و ل لػ همعب دور اي يفاعم التربة و السفؾنال  الفيزيائية و الكيسيائية اي ا د التربة و عمو العسؾم اان 

 ديؾم يسفؽ ان يفؾن ذا يا ير احفز اي االئسة التربة و ل لػ لمشبات.السحتؾػ السعتدل اؽ لاربؾنات الكال
 : دليل الجبس 

يمما يرات احتممؾػ الجممبس اممي التربممة يتشمماعر اممع يمممػ يالشدممبة لكاربؾنممات الكالدمميؾم و لكممؽ درجممة المم وبان االكبممر  
امي  micro reliefلمجبس قد هتدبب اي يكؾيؽ جيؾب او يخدفات هشتج عشيا  رؾل يزاريس صغرػ يدسو 

 سظح التربة نتيجة االرواء .
 

 : الملوحة و القلوية 

ااممما ال مؾيمممة ابؾاسمممظة الشدمممبة السصؾيمممة  ECeيفدمممر يممما ير السمؾ مممة بؾاسمممظة التؾصممميم الكيربمممائي لسحممممؾل التربمممة  
 . ESPلمرؾدهؾم الستبادل 

ESP =( exchangeable Na meq /100 gm soil ) / C.E.C. 

 ايج اؽ يا ير الشدجة و هتؼ  داب ى ا الدليم اؽ جداول باصة .يعد دليم السمؾ ة و ال مؾية ن
 

 : دليل الررف الداخلي 

 الة صرب التربة ليا يا ير ابارر عمو اعدل االئسة التربة لعسميات الرؼ و اي اعغؼ الحاالت يؾجمد عالقمة  
و االبتمزال يعمد ذات  جيدة بيؽ لؾن التربة و  الة الررب ل لػ اان العسى ال ؼ يغير باللمو عماىريي االكدمدة

 ا يار جيد لت ييؼ  الة صرب التربة اي اؾقع اعيؽ اشيا .
 : دليل االنحدار 

االنحممدار عبممارة عممؽ عااممم طؾبممؾغرااي ليتمما ير اممي اممدػ االئسممة التربممة لمممرؼ يسدمما ات اعيشممة اممؽ االرض و  
 هؤب  بشغر االعتبار وجؾد اراطب او عدم وجؾدىا لؾنيا يؤ ر اي ى ا الس يار .

 ناف مدى المالئمة للترب الرحراوية :اص 

 . االئسة جدا  :0
هتزسؽ ى ا الرشف اعغؼ الترب العسي مة  و العسي مة جمدا  و يعمض التمرب اعتدلمة الزمحمة ذات ندمجة ناعسمة  

الممو اتؾسممظة الشعؾاممة سممؾاء لممان لمتممرب الدممظحية او يحمم  الدممظحية و التممرب قميمممة السحتممؾػ اممؽ الجممبس و اممؽ 
اع عدم وجؾد احمددات  Typic Torriorthentsو  Calcic Gypsicorthidsترب ىي : االاثمة عمو ى ه ال

 ابرػ العاقة عسمية الرؼ .
 .االئسة :2
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يذمممسم ىممم ا الرمممشف يعمممض التمممرب العسي مممة جمممدا  و العسي مممة و اعتدلمممة الزمممحالة ذات ندمممجة بذمممشة امممي التمممرب  
سؽ ىمم ا السدممتؾػ الترممشيفي صممشف الدممظحية و يحمم  الدممظحية او عمممو االقممم اممي جممزء عسيممى اممؽ التربممة هتزمم

اميمم ا الرممشف يعممد الشدممجة العااممم الممرئيس السحممدد و اممي يعممض الحمماالت   Cambic Gypsiorthidsالتربممة 
 يدبم السمؾ ة لعاام احدد ابر .

 .قميمة السالئسة :0
يذممسم ىمم ا الرممشف التممرب الزممحمة و يعممض التممرب اعتدلممة الزممحالة و التممرب العسي ممة بذممشة الشدممجة يرممؾرة  

 رئيدة و العؾاام السحددة لي ا الرشف ىؾ الشدجة و عسى التربة .
 .غير االئسة اي الغالب :8
يذسم ى ا الرشف الترب الزمحمة ذات العسمى ال ميمم ذات الجمبس العمالي ذات الشدمجة الخذمشة العاامم السحمدد   

 ىشا ازال  عؽ الجبس و الشدجة عسى التربة .
 .غير االئسة لميا  :8
شف التمممرب ذات السحتممؾػ العمممالي امممؽ الجمممبس و الظؾبؾغرافيمممة السريفعممة اؾق يممما  ي مممع عشمممد ىممم ا يذممسم ىممم ا الرممم 

 . Typic Gypsiorthidsالرشف جسيع يرب 
 ثانيًا . مالئمة التربة للزراعة :

 و ىي : 0972عام   Sys & Verheyاالئسة التربة وا ا  لم  

Ca = A * B * C * D * E * F * G 

 Dدليممم الجممبس ف  Cدليممم لاربؾنالمم  الكالدمميؾم ف  Bدليممم الشدممجة ف  Aرب لمزراعممة ف يسثممم االئسممة التمم Caاذ 
 عسى التربة . Gدليم الررب الدابمي ف  Fف  ESPدليم  Eدليم السمؾ ة ف 

 : دليل الندجة 

 يسفؽ يسييز اربع اجاايع اؽ السحاصيم و ذلػ  دب اتظمباييا لشؾع الشدجة ىي : 
التي يعظي اازم  اصم اي الترب   يمة الشدجة و ادنو  اصم اي الترب  . احاصيم يتظمب ندجة   يمة و0

ذات الشدجة الخذمشة اثاليما : الحشظمة و الذمعير و البرسميؼ و الجم  و الم رة الرمفراء و المرز و قرمب الدمفر و 
مة البشجر الدفرؼ و البرم و السؾز   لي ال يزظجع الشبايات يدبب ج ورىا غير الستعس ة يحتاج الو يرب   ي

 كؾنيا قؾية   .
. احاصمميم اعتدلممة التظمممب لمشدممجة الث يمممة و التممي يشسممؾ اازممم اممي التممرب الث يمممة ايزمما  و لكشيمما يعظممي لمم لػ 2

  اصم ارضي اي الترب االبف ندجة اشيا يعشي الستؾسظة اثم ال ظؽ و التبز و ال رة البيزاء او الدىؽ .
دمجة السزيجمة امادنو ليما يعمض السحمددات لالنتماج امي .السحاصيم التي يفزمم يمرب بةيفمة الشدمجة اؼ امؽ الش0

التمممرب الث يممممة الشدمممجة اثمممال عممممو ذلمممػ ادمممتى الح مممم و الجمممزر و البظاطممما و الظساطمممة و الرقمممي اؼ احاصممميم 
 الخزر .
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.السحاصيم السعسرة ذات الج ور العسي ة اثم الحسزيات و الشخيم و العشب و التيؽ و الزيتؾن ...الخ. التمرب 8
 ا ذات السحتؾػ الرطؾبي السشاسب .السالئسة لي

  دليل حالةCaCO3 : 

 يسفؽ يرشيم السحاصيم الو  الث اجاايع  دب  داسيتيا لكاربؾنات الكالديؾم : 
 اثم الحشظة و الج  و التيؽ و الزيتؾن و الشخيم . CaCO3.احاصيم ذات ا اواة لمكسيات العالية اؽ 0
و ليممما قابميمممة الس اوامممة لكسيمممات  7.8-6التفاعمممم بممميؽ  .احاصممميم يشسمممؾ يرمممؾرة اازمممم امممي التمممرب ذات درجمممة2

احدودة اؽ لاربؾنات الكالديؾم اثم الذعير و البرسيؼ و ال ظؽ و ال رة الرفراء و الدبؽ و المرز و االعشماب و 
 البرم و قرب الدفر و البشجر الدفرؼ و الرقي و الظساطة و الب ؾليات و التبز .

 م اثم الحسزيات و السؾز و البظاطا ..احاصيم  داسة لكاربؾنات الكالديؾ 0
  دليل حالةCaSO4.2H2O : 

اؽ السعروب ان نسؾ الشبات هتحدد يرؾرة لبيرة عشداا يفؾن احتؾػ الجبس امي اشظ مة الجم ور هتجماوز ندمبة  
% و ان وجؾد لسيات صغيرة اؽ الجبس يسفؽ ان يفؾن لو يا ير اذجع لمشسؾ يرؾرة باصة يح  عمروب 78

امي التربمة يدمبب يحريمر الجمبس لكسيمات ايسمة امؽ الكالدميؾم لم لػ يتبماهؽ السحاصميم امي درجمة  السمؾ ة الؾاطصة
 داسيتيا لمجبس و السعاهير السفترضة لتحدهد درجة ا اواة السحاصيم الحؾلية لسحتؾػ الجبس اي التربمة جمرػ 

بممة و اعتسممدت االدلممة سممؼ العميمما اممؽ ا ممد التر  83 دممايو يبعمما  لستؾسممط احتممؾػ الجممبس عمممو اسمماس الممؾزن اممي الممم
السؾجؾدة عمو السحاصيم الحؾلية و ىشاك ادلة يعتسد عمو احاصيم اعسرة و ىشا يحدمب احتمؾػ الجمبس لعسمى 

 سؼ اؽ سظح التربة و عمو اساس وجؾد او عدم وجؾد االاى الجبدي . 033
  : دليل الملوحة 

و نذمرة السعمؾامات الزراعيمة  H.B.60 – 1954السشذمؾر امي  USDAاستشادا  الو البيانات الستؾارة اي لتاب  
يسفمممؽ يرمممشيم السحاصممميم المممو السجممماايع المممثالث االييمممة  دمممب  0968امممي  USDAالرمممادرة امممؽ  280رقمممؼ 

 ا اواتيا لمسمؾ ة :
 
 .احاصيم  داسة جدا :0
 8-2و ىي التي يبدؼ يرؾرة ابفرة ضعفا  اي الحاصم عشد ادتؾػ التؾصيم الكيربائي ال ؼ هتراوح بيؽ      

ds/m  و يذممسم الشبايممات االييممة : الفاصممؾليا و اممؾل الرممؾيا و الميانممة و البظاطمما و الخممس و الفمفممم و البرممم و
 الجزر و الظساطة و البرسيؼ و الحسزيات و السؾز .

 . احاصيم  داسة :2
و يذممسم المم رة  dS/m 8-8و التممي يحرممم ليمما انخفمماض اممي الحاصممم عشممد ادممتؾػ امؾ ممة يربممة هتممراوح بمميؽ  

 و البزاء و الرز و الحشظة  و زىرة الذسس و الدبانخ و الذيمؼ و العشب و الزيتؾن و التيؽ .الرفراء 
 .احاصيم ا اواة لمسمؾ ة :0
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اثممم الذممعير و  ds/m 06-8و التممي يحرممم ليمما انخفمماض اممي الحاصممم عشممد ادممتؾيات امؾ ممة يتممراوح بمميؽ  
الثيمممم  و الذمممعير العمفمممي و الجممم  و البشجمممر الدمممفرؼ و قرمممب الدمممفر و ال ظمممؽ و الذمممؾندر و عذمممب برامممؾدا  

 الشخيم .
 سؼ .033سؼ و السعسرة العسى  83يالشدبة لمسحاصيم الحؾلية هؤب  العسى  

 : دليل التذبع بالروديوم 

 : ESPيسفؽ يرشيم السحاصيم الو  الث اجاايع اعتسادا  عمو درجة ا اواتيا لمم 
هؾم اثاليا البشجر الدفرؼ و الرز و الشخيم و الذعير .احاصيم ا اواة يرؾرة جيدة جدا  لشدبة التذبع يالرؾد0

 و ال ظؽ و البرسيؼ .
 .احاصيم اتؾسظة الس اواة يذسم الحشظة و قرب الدفر .2
 .احاصيم  داسة لمتذبع يالرؾدهؾم يذسم لااة السحاصيم الستبقية .0

 : دليل الررف الداخلي 

سختمفمة لعسميممات الرمرب اممي التربمة لتذممسم لممال  ل مد جممرػ يذمخيص دالئممم باصمة يبعمما  السمتجاية السحاصمميم ال 
 اؽ السحاصيم الحؾلية و السعسرة و الرز .

 : دليل عمق التربة 

هؤب  دليم عسى التربة عمو اساس وجؾد الت ذر الدظحي او الرحؾن السترمبة او اؼ طب ة ابرػ اي التربة  
 ليا يا ير ايؼ اي اعاقة ااتداد الج ور نحؾ االسفم .

 اثال /

 
Clas

s 

ال ابميممممممة 
االنتمممممماج
يممممممممممممممممممممممممممة 

Ca% 

Soil 

Dept

h cm 

البممممممممممزل 
الظبمممميع

 ؼ

ESP

% Ec Gyps

% 
CaCO3

% 
الحرمممم
 ػ %

صمممممممممممش
ب 

الشدممج
 ة

السحاصممممم
 هم

 التربة W 10 5 7 27 15 SiCl 75 صفات التربة
II 68.98 0.9 1 1 0.9

 ا اواة 100 0.95 0.8 5
IV 35.72 0.7 1 0.9 0.9 0.7 0.9 100  اعتدلة 
V 16.06

5 0.9 0.8 0.75 0.8

  داسة 100 0.7 0.5 5
 ثالثًا . الغراض استرالح االراضي :

اممي برنممااح االسترممالح اممان التحدهممدات االييممة و التممي يعتسممد اساسمما  عمممو نؾعيممة التربممة و برممائص اشغممؾر  
يجب ان يؤب  بشغر االعتبار  الة الرمرب و الدميظرة عممو السيماه الزائمدة و التدمؾية و  Land Scapeاالرض 

 ادػ الديظرة عمو امؾ ة و قمؾية التربة ل ا يؾجد االصشاب االيية :التعدهم و 
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 : S0. الرشف 0
 ديديسشز / م . 2اقم اؽ  Ecال  اجة لمديظرة عمو السمؾ ة اي  ال لؾن الم 
 : S1.الرشف 2
ديدمسشز/م  8-2بميؽ  Ecاتظمبات سيظرة واطصة عمو السمؾ ة اي االراضي ذات السمؾ ة ال ميمة عشمداايكؾن المم 
. 
 : S2.الرشف 0
 ديديسشز/م . 8-8اتظمبات سيظرة اعتدلة عمو السمؾ ة اي الترب ذات السمؾ ة  
 : S3.الرشف 8
 ديديسشز / م . Ec 8-06اتظمبات سيظرة عالية عمو السمؾ ة اي  ال لؾن الم 
 : S4.الرشف 8
 ديديسشز / م . 06اكثر اؽ  Ecاتظمبات سيظرة عالية جدا  اي  ال لؾن الم 

 لترب الجبدية :ادارة ا 

عشد اجراء الحرا مة امي التربمة الجبدمية ذات االامى الجبدمي ال ريمب امؽ الدمظح ندمبيا  امان ذلمػ يجمب ان يجمرؼ  
يح ر ردهد و يحدايات اكثر دقة اؽ اجم راع احتؾػ جبدي ارغؾب يو اؽ االااق الجبدية التحتية الو االااق 

 لسعادلة االيية :الدظحية لتمػ الترب و ذلػ يبعا  لمذفم السراى و ا

X 
d a 

 b 

 
a  ندمممبة الجمممبس امممي االامممى الدمممظحي فb  ندمممبة الجمممبس امممي االامممى يحممم  الدمممظحي فX  سمممسػ طب مممة الحرا مممة

و ال ؼ يسثم ندبة الجبس السرغؾب بيا اي طب ة الحرا ة و يحددىا الشدبة السصؾية  Yالسرغؾب بيا اعتسادا  عمو 
 ىي :  Xلتحسم السحرؾل  و طري ة  داب 

a * d + b *(X-d) = XY 

ad + b X – b d = XY 

X (b-Y) = d (b-a) 

X = d(b-a) / (b-Y) 

سؼ و احتؾػ  07و سسفو  0.2اثال / ا دب سسػ طب ة الحرا ة لتربة لان  ندبة الجبس اي االاى الدظحي 
 %؟ 23% و ندبة الجبس السرغؾب اييا ال هزيد عؽ 83االاى الجبدي الدفمي 

 الحم / 
X = d(b-a) / (b-Y) = 17 (80-3.2) / (80-20) = 22 cm 

 سؼ . 22اذن يجب ان الهزيد سسػ الحرا ة عؽ 
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 الؾاجب السظمؾب /
 سؼ لخسس يرب رسؾبية و ابرػ اتظؾرة و ايزا  صحراوية ؟؟ 033 داب ال ابمية االنتاجية و لعسى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ي ييؼ االراضيLand Evaluation : 

 يمميؼ االرض لالسممتعسال الزراعممي ي ممدم السعمؾاممات و التؾصمميات الالزاممة لتحدهممد انممؾاع السحاصمميم الؾاجممب ان ي 
زراعتيا ف ازال  عمؽ بمدائم االدارة . و لعسميمة اتكااممة هتظممب ي يميؼ االرض اعمؾامات عمؽ  ال مة ارمادر ىمي: 
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ا مد اىمؼ العشاصمر االساسمية امي  االرض ف استعسال االرض ف االقتراد . و لكؾن التربمة امؾرد اقترمادؼ ايمؼ و
االنتاج الزراعي ل ا امان ادمؾ ات التربمة يعمد ال اعمدة االساسمية الجمراء اؼ ي يميؼ لالراضمي و ان االسمتخدام غيمر 

 الكفؤ لي ا السردر الظبيعي هؤدؼ الو  رؾل يدىؾر لالرض او لالراضي و اؽ  ؼ اذاكم اجتساعية .
 دهر اافانياييا الستعساالت اعيشة و السبدا االساس اي ى ه العسميمة ىمؾ ان ي ييؼ االرض ىؾ ي ييؼ الدائيا او ي 

 ايزاح الفرق بيؽ اتظمبات االستعسال لالرض و صفات السؾارد الظبي ية الستؾارة .
 يسفؽ يعريم ي ييؼ االراضي لااليي : 
اجممراءات و يفدمميرات . انممو عسميممة ي يمميؼ اداء او لفمماءة االرض عشممد اسممتعساليا الغممراض اعيشممة اذ يذممتسم عمممو 0

لسدممؾ ات التربمممة و دراسممات ارمممفال االرض و التممرب و الشبممم  الظبيعممي و السشممماخ و السغمماىر االبمممرػ لمممالرض 
FAO 1985  . 

انو ي ييؼ االئسة احمددات االرض و اافانمات يحدميؽ ىم ه السحمددات ضمسؽ  0980ف  Bennema. و يعراو 2
 . (LUT)و اختررىا   Land Use Type or Land Utalization Typeنؾع استعسال االرض 

انمو عسميمة ي مدهر لالافانيمة الكااشمة لمالرض لالسمتعساالت السختمفمة و  0980ف  Dent & Young.و يعرامو 0
الستزسشة االستعساالت االنتاجية   االئستيا لمزراعة و االنتاج الحيؾاني و الغايات   و ل لػ استعسال الخمداات 

سفممؽ ان ي ممدايا االرض فيسمما يخممص الدمميا ة ف صمميانة الحيمماة البريممة ف و اشمماطى و السشممااع االبممرػ التممي اممؽ الس
 التغ ية السائية و غيرىا .

ان السغيممر االساسممي لت يمميؼ االرض ىممؾ الس ارنممة بمميؽ اتظمبممات اسممتعسال االرض و السرممادر الظبي يممة التممي  
فمة ليما اتظمبمات اختمفمة ن . و البيانمات ي دايا االرض اعتسادا  عمو الحقي مة التمي ي مؾل ن ان االسمتعساالت السختم

التي يخص االرض يسفمؽ الحرمؾل عمييما امؽ ادمح السمؾارد الظبي يمة و يزمسشيا التربمة ف ااما البيانمات الخاصمة 
يالستظمبمات البيصيمة و الت شيمة لسختممف اسمتعساالت االرض فميسفؽ الحرمؾل عمييما امؽ ارمادر عممؾم الح ميمات و 

 البرػ .الغايات و السرادر السالئسة ا
اذا لان  نتائج الت ييؼ وصةية يذفم ايزيائي اان السعمؾاات التمي يخمص االقترماد يسفمؽ يشاوليما يسغماىر عاامة 
نؾعا  اا ف ااا اذا لان  نتائج الت ييؼ عمو اساس اقترادؼ اان البيانات التي يخص الكمف و االسعار يكؾن ىي 

 السظمؾبة .
ارد الظبي يممممة ىممممي الممممربط بمممميؽ صممممفات التربممممة و الشبمممم  الظبيعممممي و ان السر مممممة الثانيممممة التممممي يمممممي ادممممح السممممؾ  

السشاخ...الخ اؽ الرفات يستظمبمات اسمتعسال االرض السختمفمة و يعمد ىم ه العسميمة جمؾىر ي يميؼ االراضمي اذ يمتؼ 
بالليممما ا ارنمممة اتظمبمممات اسمممتعسال االرض امممع برمممائص االرض و التمممي يمممؤدؼ المممو ي يممميؼ لمممم نمممؾع امممؽ انمممؾاع 

 م نؾع اؽ االستعسال . االراضي و لك
 : أنؾاع الت ييؼ 

 : Qualitative Evaluation. الت ييؼ الشؾعي 0
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و ىؾ الت ييؼ ال ؼ يعبمر فيمو عمؽ االئسمة االرض لالغمراض السختمفمة يذمفم نمؾعي ا مط امثال  : عاليمة السالئسمة  
High Suitable  و اتؾسظة السالئسةModeratly Suitable ة و احدودة او ىااذية السالئسMarginally 

Suitable  او غير االئسةUnsuitable  و ال هتزسؽ ى ا الت ييؼ اؼ  دايات يالتكماليم او االسمعار الخاصمة
 و يدتعسم ى ا الشؾع اي اؽ الت ييؼ اي السدؾ ات ذات الدرجة االستظالعية .

 : Quantitative Evaluation.الت ييؼ الكسي  2
ة لالنتمماج او السشمماخ الستؾقعممة اثممم انتمماج السحرممؾل او انتمماج االغشممام و و ىممؾ الت يمميؼ المم ؼ ي ممدم ي ممدهرات لسيمم 

يعسمممم فيمممو يعمممض الحدمممايات الت ريبيمممة التمممي يخمممص الكممممف و االسمممعار لغمممرض يحدهمممد السدمممتؾيات السالئسمممة امممؽ 
 السدبالت و التي يدتشد عمييا الت دهرات . ى ا الت ييؼ هشجز لاساس لمت ييؼ االقترادؼ اي اعغؼ اال يان .

 : Economical Evaluation.الت ييؼ االقترادؼ 0
ىؾ الت ييؼ ال ؼ هتزسؽ الشتائج يذفم لدب او ا د لكم اذمروع اعمروب و لكمم نمؾع امؽ االرض و ىم ا الشمؾع  

 اؽ الت ييؼ اظمؾب دائسا  لت ييؼ السذاريع اي اعغؼ قرارات التخظيط و االستعساالت الخاصة .
 : يعض السفاهيؼ اي ي ييؼ االراضي 

 : Land.االرض 0
يذسم لمم العؾاامم البيصيمة الدمائدة امي السشظ مة ف ازمال  عمؽ التمرب ايمي يزمؼ جسيمع الخرمائص ذات العالقمة  

يجيؾلؾجيمممة السشظ مممة و رمممفم االرض و الخرمممائص السشابيمممة و الييدرولؾجيمممة و الغظممماء الشبمممايي ف ازمممال  عمممؽ 
ة العالقمات االجتساعيممة و االقترمادية لمسشظ ممة نذماطات االندممان ال ديسمة ذات العالقممة ياسمتعسال االرض و طبيعمم

ل ا اان االرض قد يربح يربة وا دة او اجسؾعة يرب ف ازال  عؽ جسيع صؾر الحياة السؾجؾدة دابمم و بمارج 
 اجدام الترب اي السشظ ة .

 : Land Unit. و دة االرض 2
و مدة االرض يكمؾن اتغيمرة و  ىي ادا ة االرض التي يجرػ عمييا الدراسة و ليا صفات اعيشة و ان ادما ة 

لكؽ يجب ان يكؾن االئسة لمفحؾصمات و البيانمات يحيمذ يكمؾن اصمغر ادما ة امؽ االرض يسفمؽ ان يفمؾن ليما 
التممي عراتيمما ن انيمما ادمما ة اممؽ االرض يستمممػ صممفات و بممؾاص  0990ف  FAOي يمميؼ و يرممشف اسممتشادا  الممو 

 ارض و يسفؽ وضعيا عمو الخارطة ن .
 : Land Characterastic.صفات االرض 0
 0983ف  Syzىي الرفات الس اسة لمسحميط الفيزيمائي ذات العالقمة السبارمرة ياسمتعسال االرض و لسما  مددىا  

ن انيمما الرممفات التممي يسفممؽ قياسمميا او ي ممدهرىا و يسفممؽ اسممتعساليا لمتسييممز بمميؽ و ممدات  0988ف  FAOو لمم لػ 
 ص االرضن . االرض ذات السالئسة السختمفة لالستعسال و لؾصف برائ

يعراؾنيا ن انيا الرفات ذات العالقة السباررة ياسمتعسال االرض و السدتحرممة  0990و جساعتو ف  Syzااا  
اؽ اعسال السدح و ىي : السشاخ ف الظؾبؾغرافية ف الغروب الييدرولؾجية  صرب و فيزان  و صفات السحيط 

يائيمممة و برمممؾبية و ىمممي : احتمممؾػ التربمممة امممؽ الفيزيمممائي لمتربمممة و ىمممي : الشدمممجة ف عسمممى التربمممة و صمممفات ليس



 ديالى / كلية الزراعة / قسم علوم التربة والموارد المائية جامعة 
 / المرحلة الرابعة ادارة الترب واستعماالت االراضي

 احمد بهجت خلفد . أ.م.  

 الموارد المائية قسم علوم التربة و 
46 

و يفاعمممم  %BSو الشدمممبة السصؾيمممة لمتذمممبع يال ؾاعمممد  CECكاربؾنمممات الكالدممميؾم ف الجمممبس و السمممادة العزمممؾية و 
 . Ec ال مؾية  و السمؾ ة  ESPالتربة و 

 
 : Land Utalization Type (LUT).نؾع استعسال االرض 8
ئيس لالرض و يدمتخدم امي اؾضمؾع ي يميؼ االراضمي و يفمؾن اعراما  يمادق ىؾ ي ديؼ  انؾؼ اعيؽ لالستعسال الر  

نىمؾ نمؾع امؽ اسمتعسال  LUTالم ؼ عمرب  0997ف  Rossiteالتفاصيم عمو رفم نمايج و ادارة و اسمتشادا  المو 
االرض الم ؼ المم ؼ يرمف او يعممرب بدرجمة اممؽ التفاصمميم اعغمؼ اممؽ التمي يرممف الشمؾع العممام السممتعسال االرض 

زراعمممي اييممما و ااثمتيممما الزراعمممة الديسيمممة ف الزراعمممة االروائيمممة ف زراعمممة الغايمممات ف زراعمممة السحاصممميم كاالسمممتعسال ال
الحؾلية او السؾسسية ...الخ.ن اثال عمو ذلػ الزراعة االروائية يذير الو نؾع استعسال االرض و الشغام الزراعي 

 و اجتساعي اعروب .لمسحرؾل و ال ؼ هتحدد يظرائى رؼ اعرواة ي شيا  و اي وضع اقترادؼ 
o : أنؾاع إستعساالت االرض 

وجمممؾد انمممؾاع عمممدة امممؽ اسمممتعسال االرض يدمممتشد المممو عمممدد السحاصممميم السزروعمممة  و  0988ف  FAOرخرمم   
 كااليي :

: لزراعمة الحشظمة امي االراضمي الديسيمة اشفمردة الهمزرع احرمؾل  Single LUT. نمؾع اشفعمة االرض السفمردة 0
  ان اعيا .

 : لزراعة الحسزيات او الخزروات يح  ارجار الشخيم . Multi LUTالستعددة  .نؾع اشفعة االرض2
 : و ىي التي يدتخدم يظبيى الدورة الزراعية . Compound LUT.نؾع اشفعة االرض السرلبة 0
: ىي ادػ االئسة نؾع غظاء االرض لشؾع اعيؽ امؽ اسمتعسال االرض  Land Suitability.االئسة االرض 8

يا يسثم ادػ االئسة او اؾاا ة لشؾع اعيؽ اؽ االرض السمتعسال اعميؽ و ان االرض يسفمؽ ان او يسعشو ابر ان
 يؤب  بشغر االعتبار لسا ىي او يعد اجراء التحديشات و التظؾيرات اع االدارة السشاسبة ليا.

o  انؾاع االراضيLand Qualities : 

ررة النؾاع استعسال االرض و ىي ي دمؼ المو ىي الرفات ا اسة او احدؾبة او ا درة و يسثم الستظمبات السبا 
انيما يعبيمر عمؽ  0978ف Vink. و اوضمح   Externalو بارجيمة    Internalنؾعيؽ اؽ الخرائص دابمية 

الظري ة التي يح ى اشيا االرض اتظمبمات االنمؾاع السختمفمة امؽ اسمتعسال االرض و الم ؼ يعمد لمم صمفة طبي يمة 
 االرض .او اؽ صشع االندان يدبم ضسؽ يعريم 

o  يرشيم االئسة االرضLand Suitability Classification : 

و يعد الخظؾة االبيرة التي يذتسم عمو يحؾيم جدول احمددات االرض المو يرمشيم االئسمة االرض لكمم نمؾع  
اشتخب اؽ االرض ااا عؽ هيفمية يرشيم االئسة االرض ايؾ بشاء اتدمدم لسدتؾيات اختمفة هتزح اشو نؾع 

 ذ هتكؾن ى ا البشاء لسا اي الجدول االيي :السالئسة ا
 : 2330ف  Depawaهيفمية يرشيم االرض الس ترح اؽ قبم 
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Unit Subclass Class Order 
 Higly suitabl (S1) ال هؾجد ال هؾجد

Suitabl (S) S2m3 S2m 
Moderately suitabl 

(S2) 
  Marginaly suitabl 

(S3) 
 Currentlyطمممممممارغ   

nonsuitabl (N1) 
Nonsutabl (N) 

  
  Permenantly 

nonsuitabl (N2)   
 

او  eاو التعريمممة  dاو العسمممى  tاو الظؾبؾغرافيمممة  cامممي يحممم  الرمممشف نمممؾع السعمممؾق و الممم ؼ ااممما يفمممؾن السشممماخ 
اؽ  و اي الؾ دة درجتو sاو السحيط الفيزيائي لمتربة  nاو السمؾ ة و ال مؾية  mاو الرطؾبة الجاىزة  fالخرؾبة 

عمسمما  ان الرممشف عممالي السالئسممة ال يحتممؾؼ   8-0جممداول باصممة و عسؾامما د  ان درجممة رممدة السعممؾق يتممراوح اممؽ 
 يح  صشف و ال و دة .

 : يظؾر يرشيم ي ييؼ االراضي 

ىشاك العدهد اؽ انغسة يرشيم االراضي التي طؾرت اؽ اي اختمف دول العالؼ و ىي اي الحقي ة يرانيم  
ذممماكم يخظممميط اسمممتعسال االرض . و ان االنغسمممة الدممماي ة لت يممميؼ االراضمممي صمممشف  يعمممد ندمممبية وضمممع  لحمممم ا

االراضمممي بترييمممب اعمممميؽ لغمممرض اعراممممة االازمممم اممممؽ اسمممتخدااات االرض يذممممفم عمممام او عمممممو رمممفم اشمممماطى 
الغراض اعيشة اثم الزراعة و الغايات و السراعمي و السشماطى الحزمرية اثمال ذلمػ نغمام يرمشيم قابميمة االرض 

 يمممذ صمممشف  و مممدات بمممرائط التربمممة السختمفمممة اعتسمممادا  عممممو  0966و وزارة الزراعمممة االاريفيمممة عمممام الممم ؼ وضمممعت
قابميتيمما النتمماج السحرممؾل السممزروع او السراعممي دون يممدىؾر لممالرض لسممدة طؾيمممة اممؽ الممزاؽ ف اذ يزممسؽ  ال ممة 

 ادتؾيات رئيدة ىي : و دة ال ابمية ف صشف ال ابمية ف يح  صشف ال ابمية . 
يعممض الممدول االنغسممة التممي يخممدم الت ممدهرات االوليممة لمسممدبالت ضممسؽ اقيمماس افرممم جممدا  اثممم نغممام طممؾرت  

Boitet  اممممي روسمممميا اامممما دول اوربمممما الغربيممممة ا ممممد اسممممتخدا  ي يمممميؼ االرض لممممدليم لتعيمممميؽ قيسممممة االرض لغممممرض
يم االراضمي يؾصيم االرض ضمسؽ نغمام اعمادة هيفميمة الزراعمة ازمال  عمؽ وجمؾد انغسمة اتعمددة لت يميؼ و يرمش

لترممشيم قابميممة االرض االنتاجيممة و اشيمما يرممشيم قابميممة االرض انكمتممرا  USDAاسممتشدت ياالسمماس الممو نغممام 
و ىشماك نغممام يرممشيم قابميمة التربممة و االراضممي المم ؼ  (UK) 0969ف  Bibbyو   Mackneyالم ؼ وضممعو 

 .  0973ف  Olsenوضعو 
عااا د  دون وجؾد عالقة بشؾعية اسمتخدام االرض و ارمار  ان يظبيى ى ه االنغسة اي العراق قد اعظ  يرؾرا   

البا ثؾن ان يظبيى ى ه االنغسة اي العراق يعد صم با  يدمبب الغمروب السشابيمة و التظبي مات الزراعيمة السختمفمة 
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. ل ممد طبمممى امممي العمممراق يعمممض الترمممانيم السالئسمممة و السعدلممة لغمممروب ال ظمممر اذ اسمممتخدا  امممي  دممماب يحدهمممد 
ض الرفات اثم الشدجة ف السمؾ ة ف العسى الفعال امي التربمة ف ف احتمؾػ التربمة امؽ الجمبس اصشاب االرض يع

ف البمممزل ف االنحمممدار ف السحتمممؾػ الرطمممؾبي ف الرمممخرية ف التعريمممة و السشممماخ اعبمممرا  عشمممو يفسيمممة االاظمممار الدممماقظة 
  ديسية  ااا اذا لان  اروائية اييسم عاام السشاخ .

ض ىؾ ليةية الحرؾل عمو ي ييؼ ا شع لسالئسة االرض اذايو لالنتاجية ل لػ ا د ان اذاكم ي ييؼ االئسة االر  
. و اسمتشادا  الممو   Parametric Methods Syzطمؾرت امي العدهممد امؽ البمممدان عمدة طرائممى قياسمية و اشيمما  

FAO  اممان اول يظبيممى ليمم ه السعادلمممة لممان اممؽ قبمممم  0979فStory  مممؼ  0988و طؾرىمما لمدممشؾات  0907ف 
لغممرض اعظماء ي ممدهرات لمتمرب الزراعيممة امؽ  يممذ  Story Indexو اقتممرح اما يدممسو  0988 مؼ  0988 طؾرىما

االئستيمما و يعممد ىمم ا الممدليم اذممتى اممؽ ضممرب قمميؼ اعممااالت قميمممة اختممارة ف  ممؼ طممؾرت يعممد ذلممػ ىمم ه الظري ممة و 
عتمو ف و جسا  Requierامؽ قبمم   multiplication methodضس  اعااالت اكثر يزمرب ببعزميا سمسي  

 و لااليي : 0973
 . Y * X * C * B * Aدليم انتاجية التربة = 

A  ي ممدهر الرممفات الحقيقيممة لس ممد التربممة و باصممة عسممى التربممة و االامماق فB  ي ممدهر ندممجة التربممة ف C  ي ممدهر
 ي دهر لسية السظر الداقط . Yي دهر عروب السؾقع ف  Xانحدار االرض ف 

لتممي يزممسش  يمما ير العؾااممم بؾاسممظة الزممرب او االضممااة السريبظممة يممالظرح ىشمماك العدهممد اممؽ الظممرق الحاليممة ا 
  و Syzالتممي اسممتخدا  اممي لشممدا و اممي ارندمما و اممي بمجيفمما و اىممؼ يا ممذ اىممتؼ بيمم ا السؾضممؾع ىممؾ البا ممذ 

و ييتؼ ى ه الظري ة يالسشاطى الجااة و ربو الجااة التي ييدب الو ايجاد نؾعيؽ امؽ  0972ف  Vehy اداعده 
 االت ىسا اعاام ال ابمية الغراض الرؼ و اعاام ال ابمية .السعا

Ci = A * B * C * D * E * F * G 

Ci  ال ابيمية الغراض الرؼ فA  ي دهر ندمجة التربمة فB  ي مدهر عسمى التربمة فC  ي مدهر لاربؾنمات الكالدميؾم ف 

D  ي دهر الجبدؾم فE ال مؾية ف -دليم السمؾ ةF  البزل   ف ي دهر درجة الررب الدابمي  G . االنحدار 
اؽ السال مع عممو السعادلمة امي اعماله ان ىشماك اعيمار لعسمى التربمة و لكمؽ يالتاكيمد يغيمر يما يرات سممبية يحمد  

سممؼ يحمم   083-023اممؽ االئسممة يظبيممى ىمم ا الشغممام اممي  الممة يؾاجممد لسيممات لبيممرة اممؽ الجممبس و عمممو عسممى 
 .الدظح اسا يحتاج الو اراجعة و يكييم لي ا العسى 

ااا يالشدبة لسعاام االنتاجية لعمدد امؽ السحاصميم همتؼ ايجماده  مؼ ايجماد عالقمة بميؽ ال ابميمة لممرؼ و االنتاجيمة ف  
يؾ يمممد اسمممس ي يممميؼ االرض و نتيجمممة لممم لػ صمممدر امممي سمممشة  FAOافمممي بدايمممة سمممبعيشات ال مممرن الساضمممي  اولممم  

. و بمميؽ العممام  Farme Work Of Land Evaluationاطممار ي يمميؼ االراضممي سممسي ىمم ا االطممار  0976
لتؾضميح يظبيمى ىم ا الشغمام لالنمؾاع الرئيدمة  FAOصدر العدهد اؽ السشذؾرات اؽ قبمم  0993و العام  0976

و امممي نفممممس الفتممممرة  0990-0988-0988-0980امممؽ اسممممتعساالت االراضمممي ارممممدرت بمممم لػ اشذمممؾرات عممممام 
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ف  Syzض و ى ه طؾرت اؽ قبم طؾرت طري ة  دابية يدسح بت ييؼ سريع و و يديط لرفات و برائص االر 
 اي بمجيفا . Ghentو اداعديو اي جااعة  0983

ان استخدام الظرائى السختمفة اعيرت ان اؽ اىؼ العؾاام السحددة لان  السشاخ و وجؾد لاربؾنات الكالديؾم و  
 او اجتسعة .و احتؾػ التربة اؽ السادة العزؾية و الشدجة و وجؾد الحرؾية ...الخ سؾاء لان  اشفردة  PHالم
ان اممؽ العؾااممم السحممددة لزراعممة الحشظممة و الذممعير و الجمم  و المم رة الرممفراء و  2338ف  Jarazadehارممار  

العرفر اي اراضي احظة يالفاردؼ اي اهران لان  السشاخ و يفاعم التربة و احتؾػ التربة امؽ السمادة العزمؾية 
ؾنمات السؾجبمة .ان اسمتخدام طري مة السحمددات البدميظة و و الحرؾية و السمؾ ة و ال مؾية و الدمعة التبادليمة لاله

 السع دة قد اعظ  نتائج اتذابية .
 : الدراسات السشجزة اي العراق لت ييؼ االراضي 

عااما  و قمد راا يما يذمفم او يمابر دراسمات ي يميؼ  83ان دراسات ادح التربة اي العراق بدات اش  اا هزيمد عمؽ  
الممو وجممؾد دراسممة لسممدػ صممال ية التربممة لرممشاعة الظممابؾق يسمم  اممي  0980ف  Jassemاالراضممي ف ا ممد ارممار 

انجزت دراسة لسعراة ادػ االئسة االرض لزراعمة ال ظمؽ يالفمؾجمة امؽ  0920و عام  0920-0923يغداد بيؽ 
بالل ي دهر التربة اؽ االاالح ال ائبة و لمؾريد الرؾدهؾم و ارارت ى ه الدراسة ان االرض غير االئسة لزراعمة 

 ؽ لعدم يؾار ربفة بزل اعالة و لكشيا قيس  اي  يشيا يرمح لزراعة ال رة الرفراء و الرز .ال ظ
صشف  االراضي اي ال ظر عمو اساس بظؾرة الكمؾريدات و الكبريتات عمو السحاصيم و قد  0903اي عام  

حممدد رئمميس لت يمميؼ اعيممرت الدراسممة عمممو احدوديممة يمما ير الكبريتممات ا ارنممة يالكمؾريممدات و قممد سممجم  السمؾ ممة لس
االراضي لزراعة السحاصميم ف و امي بدايمة الخسدميشات بمدا يرمشيم االراضمي هتظمؾر عممو همد يعمض السخترميؽ 

و قممد ادبممم  يعممض الذممرلات العاامممة اممع اجمممس االعسممار انمم اك لدراسممة يرمممشيم  FAOاممي العممراق و ببممراء 
 الجؾية ادبم يفدير الرؾر  0988االراضي اي اختمف اشاطى العراق و اي عام 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


