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  Management Soil Map لمتربة الخارطة اإلدارية المحاضرة الرابعة : 

إن الخارطة اإلدارية وثيقة عممية ، رسمية تجري بموجبيا ميمة توزيع العمميات الزراعية وغير الزراعية  
عدادىا ميندس زراعي مختص في عموم التربة أو في أحيان أخرى في المزرعة المعينة  الواحدة. ويقوم بوضعيا وا 

 بعموم االنتاج النباتي ) من محاصيل حقمية ، وبستنية وغابات وتشجير ( وغيرىا .

ىذه الوثيقة ىي عبارة عن خارطة وتقرير مرفق . والخارطة بدورىا يمكن أن تكون صورة جوية ) وىو  
 خريطة تصنيف أراضي عمى ورق اعتيادي ، أو أية خارطة أخرى.  األفضل ( أو

وتنطمق ميمات الخارطة اإلدارية من حيث تنتيي ميمات خارطة تصنيف األراضي. أما التقرير المرفق بالخارطة 
بالغو بمغٍة  فنية اإلدارية فإنو يتوجو كميًا الى مخاطبة مدير المزرعة أو القائم بإعمالو عمى مستوى التنفيذ. وا 

مبسطة وواضحة الى انواع اإلجراءات العممية المطموب تنفيذىا بالتعاقب مذكورة بمفردات الكم والتوصيف النوعي 
الترب وأصناف االراضي مع أنواع الوحدات اإلدارية الناتجة عنيا ، دون الدخول في  بأنواعمع كشف كامل 

 تفصيالت قد ال يدركيا اإلداري المكمف بالعمل. 

 كيف توضع أو تعد الخارطة اإلدارية : 

 : يأتيمن اجل وضع او إعداد الخارطة اإلدارية لمترب يجب اتباع ما 

تحدد حدود المزرعة عمى الخارطة المعتمدة التي قد تكون صورة جوية أو ورقة. وتتعرف عمى الشكل  .1
تربط بين األضالع (  خر ومعرفة الزوايا التيآالعام لممزرعة )مستطيل ، مربع ، مثمث ، أي مضمع 

 وتعرف المساحة الكمية.
تدرس طبيعة المناخ السائد بالتفاصيل وما يصمح لو من نباتات اقتصادية )غذائية ، أو صناعية أو  .2

 طبية الخ ...( وكذلك طبيعة اإلقتصاد المحمي لممنطقة ، واالقتصاد العام الذي يرتبط بو.
 حسب اصوليات ادارة المشاريع التجارية.معرفة مبمغ رأسمال المراد استثماره وتقسيمو  .3
 Semi-detailed Soil Survey) شبه تفصيميتربة )بدرجة مسح خارطة مسح التربةالرجوع إلى  .4

والفيزيائية  وكشف االنواع الموجودة منيا ضمن حدود المزرعة واستخراج صفاتيا المورفولوجية
 خارطة تصنيف األراضيوالكيميائية وما تصمح لو ىذه الترب في ىذه المنطقة ، ثم الرجوع أيضًا الى 

لممنطقة واستخراج األصناف التي تقع ضمن حدود المزرعة . لمعرفة مدى صالحية كل رقعة مساحة 
مدى وجود األصناف ضمن المزرعة لما تصمح لو من النشاط الزراعي ، وفي مقدمة ذلك البحث عن 

األولى ، والثانية ، والثالثة بالدرجة األولى )الرئيسة( ومساحات كل منيا العتبارىا محور االنتاج النباتي 
. وفي الوقت نفسو ذاتو كشف الصنف الثامن الستبعاده من االنتاج . وعند توفر الوقت والمال الالزم 

ربما السادس عن مواقعيا من حيث تقميل شدة الدخول في مسألة زحزحة األصناف الرابع والخامس و 
 المعوقات فييا وتطوير العمميات الزراعية بما يضمن مردودًا اقتصاديًا أفضل . 
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لممنطقة والن ىذه الخارطة اساسية في حالة عدم وجود خارطة مسح تربة بدرجة مسح شبو تفصيمي  .5
تنفيذ ذلك عن طريق االستعانة بأقرب  يكون القرار بضرورة اعدادىا عمى صعيد المزرعة فورًا. ويمكنو

خبرة فنية متخصصة ، واستخراج أصناف األراضي منيا ، ومن ثم تدقيق ىذه الخرائط عمى الطبيعة 
 بوجود اإلداري المكمف بالتنفيذ الذي ننصح بعدم استبدالو بعد اختياره بصورة دقيقة .

صول أو النبات االقتصادي المراد زراعتو تحديد األىداف الزراعية من حيث جانبيا النباتي ) نوع المح .6
أو نوع االنتاج الحيواني المراد اعتماده محورًا أساسيًا لالنتاج أو كالىما ( ، والشروع في التفكير 

 بعناصر الدورة الزراعية المتوقع اعتمادىا .
مراجعة القوانين والتعميمات الصادرة بشأن تنظيم ىذا النوع من االنتاج الزراعي ، واالبتعاد كميًا عن أية  .7

 مخالفة بيذا الصدد ، وخصوصًا ما يتعمق بالجانب الصحي وجانب تموث البيئة. 
إن صنف األرض عمى خارطة تصنيف األراضي المستخرجة قد يضم نوعًا واحدًا من أنواع الترب أو  .8

أكثر . فإن كانت ىناك حاالت من أصناف األراضي تضم أكثر من نوع تربة ، عمى االداري االنتباه 
فك ارتباطيا بوحدة األراضي الواحدة عند الييا فقد تكون قد أجبرت بالتقريب ومن حق االداري المنفذ 

ذلك ال  الضرورية بعد كشف مدى تباين صفاتيا وصالح أحدىا الستعمال اقتصادي معين آخر. إن
يمكن اال بمقارنة صفات الترب الداخمة في تكون الصنف المؤشر لألراضي. والمقارنة يجب أن تكون 

   أصولية تبدأ بالمورفولوجي أواًل ثم الصفات الفيزيائية والكيميائية. 
مبدأ دمج تقميص عدد اصناف االراضي بحيث تكبر مساحة الصنف الواحد المعين وذلك باعتماد  .9

، انطالقًا من  % من صفاتها فأكثر 55ف األراضي المتجاورة إذا ما تشابهت في وحدات تصني
الصفات المورفولوجية والفزيائية ومن ثم الكيميائية. بعد تنفيذ ىذه الخطوة تكون قد انتيينا من ميمة 

 تقميص العدد وتوسيع مساحاتو . 
 بمقارنة ما يمي حسب الترتيب :  عند الدمج أو التوحيد إبدأ الصفات الموفولوجيةلدى مقارنة  .11

 عمق التربة  (1
 مستوى الماء األرضي. (2
 النسبة المئوية لالنحدار. (3
 (.Aدرجة التعرية )سمك األفق  (4
النسجة. مع االهتمام بما تحتاجه المنظومات الجذرية حسب طبيعتها من مستمزمات النمو الصحيح أو  (5

 ة والتركيب )البناء( واآلفاق الصمبة وهكذا.وعند الصفات الفيزيائية يكون اإلهتمام بالنسجالسميم. 

 أما في حالة الصفات الكيميائية فالمقارنات تجرى حسبما يمي: 

 نسبة المادة العضوية ثم درجة التفاعل فمستوى المموحة والسعة التبادلية الكاتيونية والفسفور وغيرىا.
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تصفية التعاريج الى خطوط مستقيمة بإمرار خط مستقيم خالليا وبالضبط من منتصف كل تعريج من  .11
التعاريج الموجودة عمى أن يكون المستقيم متواصاًل ومتصاًل وباستقامة واحدة ضمن كل مجموعة من 

وط التعاريج المتجاورة، بحيث يؤدي ىذا اإلجراء الى تحويل حدود وحدة الصنف الجديدة الى خط
 مستقيمة. 

تعديل كل خط مستقيم مائل أو غير متعامد عند امتداده مع الشارع الى مستقيم متعامد مع الشارع أو  .12
موازيًا لو تمييدًا لتكوين حقول زراعية ذات شكل مربع أو مستطيل وفي حالة وجود ماال يمكن أن يكون 

مساحة بسيطة إليو مما يجاوره كذلك ، يجرى التصرف بو بحيث يكون كذلك كأن يعدل أو يضاف إليو 
من جية ويشبيو ويكون معو وحدة حقل إدارية منطقية ومعقولة من حيث الشكل والمساحة. كل ذلك 

 يجري بوجود إداري المزرعة وبمعرفتو واستشارتو أيضًا .
وضع الدورة الزراعية المناسبة بموجب المحاصيل االقتصادية وكذلك متطمبات صيانة مورد الترب  .13

. وقد يكون لممزرعة كميا دورة واحدة أو أكثر من دورة. كما يمكن االستغناء عن الدورة في حالة ذاتيا
اعداد موازنة عناصرية لترب المزرعة بالتحميالت المختبرية السنوية واتخاذ ما يمزم بشأن تعويض 

 كميات العناصر الغذائية المفقودة، عمى أن يكون اختيار المحصول بطريقة التنسيب.
ديد موقع المنشآت : السكن والمخازن ، والكراج واالسطبالت في المواقع المرتفعة من المزرعة القريبة تح .14

الى الشارع ثم إقامة شبكة الري وربما المبازل التي تحتاجيا حسب ضرورة الموقف وبعد كل ذلك تختار 
دنى . وقد يكون ىناك الشوارع الداخمية والممرات.عدد الشوارع والممرات يجب أن يكون عند حده األ

   ممرات دون شوارع حسب مساحة المزرعة. 
يقام سياج المزرعة ومصدات الرياح المرتبطة بو وخصوصًا الجيات ذات العالقة وبالنوع والكثافة  .15

 المطموبة .
عمى اساس عدد عناصر الدورة الزراعية تحدد عدد سنوات الخطة اإلدارية ، وتعد بذلك خارطة سنوية  .16

ا محاصيل السنة الواحدة عمى الحقول بعد تسميتيا أو ترقيميا . وتمون باأللوان المناسبة يتوزع عميي
 واالشارات الواضحة.

 يعد التقرير المرفق الذي يجب أن يحتوي عمى األبواب اآلتية : .17
 مقدمة في أىمية واىداف إدارة الترب . .1
 قائمة بأنواع الترب وأىم صفاتيا . .2
 المزرعة وأىم صفاتيا. قائمة بأصناف االراضي في نفس .3
قائمة بأرقام الحقول أو أسمائيا ومما تتضمنو ىذه الحقول من أصناف أراضي معروضة بالنسب  .4

 المئوية.
 قائمة بأنواع المحاصيل االقتصادية بأنواعيا المشمولة بالخطة ومواصفاتيا. .5
 خارطة تصنيف ترب المزرعة .... وربما ممونة. .6
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 لمزرعة ... ممونة أصوليًا.خارطة تصنيف أصناف األراضي في ا .7
خارطة الوحدات اإلدارية لممزرعة عمى ىيئة حقول ذات أشكال ىندسية بسيطة خالية من الزوايا  .8

 إرشادية ، بسيطة ، تسترعي االنتباه.–الحادة...ممونة بصورة عقالنية 
ة ليا خارطة كل سن –الدورة الزراعية المعتمدة ، موزعة عمى الحقول ، وباأللوان ، ولسنوات الدورة  .9

 خاصة تعكس توزيع عناصر الدورة الزراعية.
 تحديد أراضي المراعي وحقوليا المؤقتة والمستديمة إن وجدت . .11
 خارطة بشبكة الري وشبكة المبازل ومنشآتيا يؤشر عمييا اتجاىات حركة مياه الري إن وجدت. .11
أو الوحدات اإلدارية ، وتنقسم الى ما  –قائمة باإلجراءات المطموب انجازىا ، موزعة حسب الحقول  .12

 يمي: 
 إجراءات صيانة : كطريقة الحراثة، الزراعة الكنتورية ، اقامة المسطحات الخ.... .1
اجراءات استصالحية : كإزالة األشجار ، وتخفيف الحجرية وخفض مستوى المموحة وما يرتبط بذلك  .2

 من تسويات وتعديل وغسل واستزراع.
لتسميد بأنواعو الكيمياوي والعضوي )كمياًت وأنواعًا وطرق إضافتيا ومواعيدىا( إجراءات انتاجية : كا .3

 ولكل محصول )لكل حقل(.
جدواًل بالتحاليل الكيمياوية : الضرورة لعينات التربة المأخوذة من كل حقل قبل الزراعة وبعدىا ، عمى  .4

لتي غالبًا ما تكون خمس ىيئة استمارة خالية تتحمل نتائج عدد من السنوات ، ىي سنوات الخطة ا
 سنوات. 

 خطة الجانب الحيواني ويتولى وضعيا متخصص بذلك. .13
 توصيات ونصائح عامة في الجانب اإلداري واالقتصادي واالجتماعي. .14
 اسم اإلداري ومؤىمو وتوقيعو وتأريخ وضع الخطة والتأييد الكامل أو الجزئي لمالك المزرعة. .15
يا موجز محاضر اجتماعات اإلداري بالمالك ، صفحة( يسجل في 21صفحات فارغة )عددىا  .16

والتعديالت التي يتفق عمى اجرائيا بعد كل فصل أو موسم زراعي بالتفصيل الشامل لمكم والنوع 
 واألسموب. 
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