
 الدوره الزراعيه

هي التعاقب المنتظم للمحاصيل المختلفة لعدد من السنين في الترب نفسها مع المحافظه على الخصائص الجيدة للترب 

المهمه في الزراعة الصحيحة  للحصول على اكبر انتاج باقل التكاليف مع المحافظة على خصوبة التربة حيث لوحظ من 

ية تضر بالتربة بينما مخلفات المحاصيل البقولية على العكس منها خالل  التجارب والتحليل ان مخلفات المحاصيل النجيل

في حين في   1/80في المخلفات النجيلية  C/Nوالضرر يتركز في المحصول التالي ) اي السنة الالحقة ( الن نسبة 

 .   1/12المحاصيل البقولية 

التربة وراس المال وااليدي العاملة والري تصميم الدورة الزراعية يتطلب انتخاب المحصول المالئم من حيث المناخ و

 والصرف الداخلي وكذلك تحديد المساحة وغيرها 

 

 مايلي اتباع يجب وافر محصول على للحصول

 منتظمه زراعيه دوره اتباع

 جيده بذور انتخاب

 للتربه الجيده الخدمه

 مناسبه زراعه مواعيد

 الحاجه حسب التسميد

 المكافحه

 االرضي الماء مستوى مالحظة

 

 الزراعيه الدوره تنفيذ خطوات

 اداريه خريطه اعداد– 1

 الترب النواع خريطه اعداد– 2

 الدوره محاصيل اختيار – 3

 تزرع التي المساحات تعيين – 4

 الدوره مدة تحديد – 5

 مساحه من مايشغله نسبة   /التربة  في المحصول بقاء مدة=        الدوره سنين عدد

 عدد اقسام ترب الدورة = عدد سنين الدورة / مدة بقاء المحصول الرئيسي في الترب 

والى محاصيل رئيسية وثانوية مثال المحاصيل الشتوية  بقولية وغير بقولية وصيفيه شتويه الى المحاصيل تقسيم – 6

صيل الثانوية فهي ) سواء كانت صيفية القطن ( اما المحا 0الرئيسية ) الحنطه والشعير والكتان ( والصيفية الرئيسية هي 

 وشتوية ( السمسم , الماش , الذرة , فستق العبيد , البطاطا , عباد الشمس , والرز . 

 الزراعه مواعيد مالحظة – 7



 التربه خصوبة على المحافظة – 8

 للبالد الزراعيه القوانين مراعاة – 9

  الحيوانات تربية ضرورة – 10

    العضوي السماد توفر عدم حالة في االخضر السماد استعمال – 11

 طارئه السباب الدوره تعديل يمكن – 12    

 الرز زراعة عند مبازل تاسيس – 13

 المجهدة غير مع للتربه المجهدة المحاصيل تناوب – 14

 محاصيل الخضر وخصائصها في الدورة الزراعية

 النصف مجهدة المجهدة  بقولية  الفصل التي تزرع فيه

 الخيار باذنجان لوبيا  صيفية

 الرقي فلفل ماش -

 البطيخ طماطة فاصوليا -

 البصل الباميا -- -

 الفجل البطاطا بزاليا شتوية

 الشلغم الخس باقالء -

 الجزر القرنبيط حمص -

 السلق اللهانة فاصوليا شتوية -

 

 جدول لتقسيم محاصيل الخضر حسب الجزء المستهلك منها 

 درنية ثمرية ورقية جذرية

 البطاطا باذنجان اللهانة الجزر

  طماطة القرنابيط اللفت

  باميا الخس الفجل

   السبانخ البنجر

   السلق الثوم

 

 

 االسس التي تقوم عليها الدورات الزراعية 

 استناد الدورة الى منهاج طويل االمد  -1

 تقسيم ارض المزرعة الى حقول بعدد سنين الدورة  -2

 مالئمة نظام الدورة للترب والمناخ والمحاصيل  -3

 ترك مجال المرونة للنظام الدوري المقترح حيث يمكن تطبيقه وتكييفه للظروف االقتصادية السائدة  -4

 والمستوى الخصوبي والنفاذية وغيرها  Ecو pHاختيار الدورات التي تالئم نوعية الترب وصفاتها كال -5

 صول الرئيسي كان تكون الحبوب او القطن او الجت او غيرها تنظيم الدورة بحيث تركز على المح -6

 انواع الدورات الزراعية 

 الدورة الرباعية  -1

تجرى بتقسيم ترب ارض المزرعة الى اربعة اقسام متساوية كما مبين قي الشكل ادناه 

ويزرع كل محصول بالقطعه المعينه له مرة واحدة كل اربع سنوات مع مالحظة 



ضرورة تتبابع اختالف الجذور من سطحية الى عميقة كذلك ضرورة ضمان زراعة 

ن تكرر هذه المحاصيل باستمرار محاصيل بقولية كل اربع سنوات في كل قطعة على ا

وضعها في المخطط المعد في موضوع توزيعها وفيما يلي مثال على الدورة الزراعية 

 الرباعية 

 

 رابع سنة ثالث سنة ثاني سنة اول سنة القسم

 حنطة   بقوليات شعير وكتان قطن يسبقه برسيم 1

 شعير وكتان قطن  حنطة ,شعير بقوليات 2

 بقوليات شعير وكتان قطن/برسيم حنطة ,شعير 3

 قطن/برسيم حنطة بقوليات شعير وكتان 4

 

 
 الدورة الثالثية    -2

تجرى بتقسيم ترب ارض المزرعه الى ثالثة اقسام متساويه ويزرع المحصول بالقطعه 

المعينه له مره واحده كل ثالث سنوات مع االخذ بنظر االعتبار المالحظات كما وردت 

 الرباعيهفي الدوره 

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى القسم

 بقوليات حنطة او شعير قطن 1

 قطن بقوليات حنطة او شعير 2

 حنطة او شعير قطن بقوليات 3

 

يتم تقسيم ترب المزرعة الى قسمين رئيسيين متساويين ويزرع المحصول الدورة الثنائية :  -3

عامين مع مالحظة كافة التعليمات بخصوص الواحد في القطعة المخصصة له كل 

 المحاصيل البقولية والمجهدة .

 السنة الثانية السنة االولى

 شعير ثم رز في الصيف  بقوليات ثم بور فترة الصيف

 بقوليات برسيم ثم تترك بورا مدة الصيف شعير ثم رز في الصيف 

 

 
 

 Land  uses االراضي استعماالت
 

 من هو المختار االستعمال وطبيعه متنوعه االستعماالت وهذه استعماالت لالراضي

 معين استعمال من اكثر الواحده لالرض يكون وقد لالرض المكونه الترب طبيعه

 ان العقالني لالقتصادبالمنطق( االراضي وحده..) لالرض المتنوعه واالستعماالت

 اداء وان ربالت اداره مهمات من اساسيه مهمه لالراضي المناسب االستعمال تحديد

 مرتبه تبلغ حتى اخرى ترب اداري الى ترب اداري من متباينه تبقى المهمه هذه



 وماتتفرع مشروع او لمزرعه اداريه خطه اي ونجاح اهميه وتتجلى المهني الفن

 .المزرعه ترب من تربه لكل المختار االستعمال صالح مدى على برامج من عنها
 

 الترب اداره برنامج اهداف
 .المزرعه ترب من مساحه وحده لكل استعمال افضل اختيار ضروره -1

 احسن الترب من مساحه وحده لكل تنتج التي للمزرعه الالزمه الخطط وضع -2

 . ممكن استعمال

 . الحال تقلب وبحسب للتربه المحاصيل تنسيب -3

 . الخطه في التنفيذيه االجراءات في نصيب للصيانه يكون ان البد -4

 .واضحه واتجاهات سياق ذات ومتكامله متعاقبه في الخطه انتظام ضرورة -5

 من الترب وصيانه المناسبه والحراثه الزراعيه الدورات تطبيق ضروره -6

 . التعريه

 

 يطور بما دائمآ نفكر ان منا يتطلب الممكنه االستعماالت افضل اختيار ان*

 اعيننا نصب نضع وان المزروعه الترب الداره الموضوعه والخطوه االهداف

 :. التاليه المالحظات على

 . المجاوره المزارع في وخاصه التقليد اليجوز  -1

 في تشابهت وان متطابقه ليست الواحده المزرعه حقول من حقل اراضي ان-2

 .  االحيان بعض

 بشخصيته المميز الخاص واسلوبه عمله في وموفق ناجح تربه اداري لكل-3

 او عقد قبل مالئم او صحيح ومايكون بالزمن عالقه االراضي استعمال ان وتفكيره

 . غدآ او اليوم كذلك التكون قد الزمن من عقدين
 

 الممكن من اصبح الزمن مر على واالقتصاد العلوم لتطوير وذلك ذلك والجل -

 :. وهي االراضي استعماالت من انواع ثالث لدينا يكون ان

  القديم او السابق االراضي استعمال -1

 تراكمها ان اال تطبيقها وتوقف الماضي في مبادئه طبقت ان سبق الذي وهو

 مفيده ذلك في االنسان وخبره االنسان فكر وفي الطبيعه في موجود مازل المعرفي

 .  بذلك االنسان مارغب اذا االساليب تلك الى العوده الممكن ومن جدآ

  الحالي االراضي استعمال -2

 التي تلك او اليوم الخارطه على والموثق االرض على والموجود حاليآ المطبق وهو

 الترب الداره العصر معرفه خالصه يمثل االستعماالت هذه ان, اليوم تطبيقها يراد

 .ذلك مايستدعي حاله في للتغيير قابل الحالي واالستعمال البالد تلك في

 المستقبلي االاضي استعمال -3

 يكون ان البد االستعمال وهذا مستقبال ونطبقه اختياره المتوقع االستعمال وهو

 وفيه والمستقبل الحاضر من كل بمعطيات ياخذ النه الحالي االستعمال من افضل

 وضع في شأن لالستصالح يكون كان واللالحقه السابقه خبراته كل االداري يضع



 بعوامل عالقه وله جوده اكثر صنف الى صنف من وانتقالها االرض صنف مرتبه

 عليها المتعارف الزراعيه االستعماالت اهم يلي وفيما الزراعيه التنميه وعمليات

 او قاعده تشكل قد بشانها الوارده والمالحضات الصفات اهم تعداد وباسلوب دوليآ

 :.  هي االستعماالت وهذه والنوع الكم مجال في للتطور قابل منطلق

  

  الحقليه المحاصيل زراعه في استعمال - أ

 :. يلي بما تتصف ترب ذات اراضي يستلزم االستعمال من النوع هذا

 . المحاصيل لزراعه تصلح التي الترب من كبيره مساحات توفر -1

 االالت باستعمال التعريه من خاليه  منبسطه واراضي طوبوغرافيه وجود -2

 . الزراعيه والمكائن

 .متوسطه الى جيده بنفاذيه الترب هذه تتصف -3

 . وقريب جيد اروائي مصدر -4

 . المحاصيل معظم تالئم والخشونه النعومه في المعتدله النسجات -5

 . منه متوسطه حاله الى الداخلي الصرف في جوده توفر -6

 . الجذريه المنظومه واتساع مناسب عمق توفر ضروره -7

 . الخصوبه متوسطه التربه كون ضروره -8

 االحجار من التربه خلو وضروره والجبس الملوحه مستوى انخفاض -9

 . والصخور

  البساتين زراعه في استعمال - ب

 :. يلي بما تتصف ترب ذات اراضي توفر يستلزم االستعمال من النوع هذا

 . البساتين اشجار لزراعه تصلح السعه متوسطه مساحات توفر -1

 . المستويه من قريبه او متوسطه طوبوغرافيه وجود -2

 .متوسطه او عاليه بخصوبه التربه اتصاف وجوب -3

 . الرمليه المزيجيه وافضلها متوسطه بنسجه التربه اتصاف وجوب -4

 . سم 180 عن اليقل وعمق الجيد الداخلي بالصرف التربه اتصاف وجوب -5

 . البستنيه المحاصيل لزراعه المناخ مالئمه وجوب -6

 .والجبس واالحجار الملوحه من التربه خلو    -7         

 الخضراوات زراعه في استعمال -ج    

 :.مايلي للترب االستعمال من النوع هذا يستلزم

 . االنهار قرب ترسبات مزيج ويفضل الخشونه الى تميل متوسطه نسجات -1

 %.3 اليتجاوز واالنحدار مستويه غير او مستويه طوبغرافيه -2

 .جيد وصرف عاليه خصوبه توفر وجوب -3

 . عاليه CEC التربه امتالك ضروره -4

 . الحشرات وبيوت االمراض مسببات من الترب خلو ضروره -5



 زراعه وعند واالحجار والصوديه الملوحه من الترب خلو ضروره -6

 :.مايلي تتطلب الخضراوات

 .  اخضر وتسميد وكيمياوي عضوي تسميد -1

 . التربه داخل العضويه المواد قلب تتضمن عاذقه زراعه تنفيذ -2

 . ذلك وتوثيق موسميه بصوره وفيزيائيا كيميائيا التربه تحليل ضروره -3

 . والنادره الثانويه الغذائيه بالعناصر االهتمام ضروره -4

 

 المراعي زراعه في اسعمال -د

 :. يلي بما تتصف اراضي يستلزم االستعمال هذا

 . ذكرها مر التي ت لالستعماال التصلح التي االراضي ترب النوع لهذا تصلح -1

 . المتوسطه واالنحدارات المتنوعه الطوبغرافيه النوع لهذا تصلح -2

 .واطئه الى متوسطه طبيعيه خصوبه الى تحتاج -3

 . الطينيه وخاصه متنوعه النسجات -4

 . االنتاجيه وقدراتها الترب نوعيات بتحسين الرعي لمداوره خطه وضع -5

 .سنه/ملم 300-200 بين تتراوح امطار كميه الى تحتاج -6

 

 

 والمشجرات الغابات زراعه في استعمال -و

 :. يلي بما تتصف ترب يستلزم االستعمال من النوع هذا

 . متوسطه الى رمليه نسجه -1

 . جيده وتهويه الصرف في جوده -2

 الصماء االفاق من الترب خلو ضروره -3

 فصلي في وخاصه عموما المناخ هو الغابات زراعه نجاح في المتحكم ان -4

 .والصيف الشتاء

 .معيقه مشكله التعتبر ومتوسطه عاليه بنسب االنحدار -5

  الحدئق زراعه في استعمال -ي

 اراضي ترب وتتصف العامه والحدائق المتنزهات ضمن وتقع جدا محدوده وهي

 :. يلي بما االستعمال هذا

 . العضويه بالماده غني نسبيا سميك A افق -1

 وترب االنهار شواطيء في مزيجيه ويفضل الخشونه الى تميل معتدله نسجه -2

 .االنهار كتوف

 %.6 اليتجاوز االنحدار بحيث مستويه غير او مستويه طوبغرافيه -3

 . جيده وتهويه جيد وصرف نسبيا عميق ارضي ماء -4

 الجبسيه والصخور الصماء واالفاق واالحجار الصوديه االمالح من الترب خلو -5

. 

 .المعتدل المناخ -6



  الهندسيه االستعماالت -ز

 على الموثوقه صفاتها بموجب تقدر متنوعه هندسيه استعماالت االراضي لترب

 مسح والمعتاد الجغرافيه ومواقعها مساحاتها الى وباالضافه وتقاديرها الخرائط

 حد على والهندسيه الزراعيه لالغراض المالئم المسح هو المفصل شبه الترب

 :. مجالين على يكون الهندسي واالستعمال سواء

 الموقع خارج الهندسيه لالغراض التربه استخدام في يكون:. االول المجال-

 السدود وانشاء المواقع في التربه مجال اختيار في ويكون التربه لجسم الطبيعي

 االنشائيه المواد لصناعه اوليه كمواد اختيارها اوفي  المستنقعات وردم والممرات

 الزجاج صناعه في يستعمل كذلك,  الكالسيوم كاربونات وكذلك والحصو كالرمل

 .بانواعه والطابوق والمرمر واالسمنت

 المنشاءات واقامه توزيع في التربه جسم طبيعه مجمل الستخدام:. الثاني المجال-

 وتحديد واالعتياديه السريعه البريه والطرق والعمارات والمدارس البيوت من بدآ

 مع والتشاور التربه مسح خرائط الى الرجوع يتطلب وهذا السكنيه المجمعات مواقع

 االنتقاء في االنفراد المدني المهندس بامكان وليس المدني والمهندس التربه مهندسي

 يعتمدها التي الصفات اما البيدولوجيه بالمعطيات االستعانه بدون اختيار من

 :.  يلي كما هي الهندسيه لالستعماالت الترب اختيار في المدني المهندس

 PSD (partical size distribution ) الميكانيكيه وتحليالتها النسجات -1

 .AASHOالموحد التصنيف على باالعتماد

 . والمطاطيه اللدانه دليل"  PI ودليلها اللدانه ومعامالت القواميه-2

 PI=UPL-LPL 

PI :المطاطيه دليل  

UPL:للدانه االعلى الحد عند رطوبه  

LPL:للدانه االدنى الحد عند الرطوبه  

 

  والحقيقيه الظاهريه الكثافه تقدير بعد للمساميه المئويه النسبه-3

 E=(1-PB/PS)*100 

 ((ظاهريه))   3سم/ غم1.8 -1.3 بين تتراوح وهي

 3 سم/ غم 2.65 هي والحقيقيه

 . تمددها درجات ومعرفه الطين معادن نوعيه-4

 . الطبيعي الصرف صنف-5

 . المطاوعه او القطع او القص قوى-6

 . االثقال تحمل نسبه-7

  عضويه او بيدولوجيه او جيولوجيه السباب االرض مستوى الماء هبوط معدالت-8

 Soil compaction التربه مواد رص درجات-9

 .  االنشائيه المواد في لتاثيره وذلك التربه تفاعل-10



 االنشائيه والمواد الهندسيه التراكيب في لتاثيراتها وذلك التربه ملوحه درجه-11

 . فيها المستخدمه

 . والنقليات المرور الغراض التربه جسم صالحيه مقدار-12

 الصفات من قليل عدد باستثناء التربه مسح تقارير في متوفره الصفات هذه معظم*

 . الهندسيه والمعدات((هبوط,معدل,  قطع, قص)) االجهزه بعض الى تحتاج التي

 

 

 

 

 
 

 Land  Evaluation تقييم االراضي                          

تقييم االراضي كهدف يستلزم مسحآ كامال للموارد الطبيعيه المهمه جميعآ وبضمنهاالظروف 

الفيزيائيه واالجتماعيه واالقتصاديه وطبيعه الزراعه وطبيعة الظروف المناخيه والنبات الطبيعي 

المياه وانواع الترب ضمن الظروف الفيزيائيه كما يهدف تقييم االراضي الى تقدير او ومصادر 

تخمين قابليه االرض لالستخدامات المختلفه كالزراعه او الغابات او المراعي او الخدمات 

 وغيرها .

ان االغراض المختلفه لهذه االستعماالت تستوجب متطلبات مختلفه حيث ان اي نوع من 

تطلب نوعآ معينآ من االراضي , لذلك فهناك احتياج مستمر لمعلومات اضافيه االستخدام ي

تقييم االراضي بانه :. عمليه تجميع   vink ,1975تكميليه ولقد عرف عدد من الباحثين امثال  

وتفسير الصفات العامه للتربه والمناخ والنبات الطبيعي وغيرها ويهدف الى التعرف واجراء 

ختيارات استخدام االراضي ووضع ذلك في مفهوم اقتصادي واجتماعي مقارنات اوليه في ا

 بسيط ومقبول 

 انواع تقييم االراضي 

ا/تقييم نوعي :.اذا  تم التعبير عن مالئمه االرض لغرض معين بمصطلحات نوعيه ذات مالئمه 

 عاليه او متوسطه او هامشيه او غير مالئمه .

ت كميه عن انتاج المحصول او انتاج االخشاب او ب/ تقييم كمي :. يعطي تقديرات او تخمينا

 سرعه نمو الغابات كما انه قد يهتم بكميه االسمده المضافه والمبيدات وغيرها . 

ج/ تقييم اقتصادي :. يتضمن اخضاع النتائج الى مبدأ الربح والخساره في العائد بعد معرفه 

 تكاليف االنتاج في كل نوع من انواع االراضي . 

 عوامل التربه والمناخ التي تؤثر في تقييم االراضي وهي :. sys,1980 *لقد حدد



المناخ:. يعد من العوامل المهمه  في الزراعه حيث تكون االمطار ودرجات الحراره   -1

واالشعاع الشمسي وسرعه الرياح والتبخر وطول فتره الصيف والشتاء وفصل الجفاف او 

ناخ المؤثره في النباتات المزروعه وقد وضعت المطر وعدد ساعات النهار من عوامل الم

 جداول خاصه لتقييم حاله كل عامل من العوامل المختلفه .

الطوبوغرافيه وشكل االرض :. التضاريس عباره عن انعكاس لتداخل مجموعه عمليات -2

مختلفه تحدث في سطح االرض ويكون شكل تلك العمليات متعلقآ بشكل اساسي بالتكوينات 

ه والمناخيه كما ان التضاريس تؤثر ايضآ في حاله المناخ لمنطقه ما, ويؤثر االنحدار الجيولوجي

في الزراعه المرويه والديميه اعتمادآ على شده االنحدار , ولقد صنف االنحدار الى مديات 

 مختلفه حسب شدته واعطى لكل مدى درجه معينه تدخل في المعادله االصليه .

عرض المنطقه للفيضانات وحاله الصرف الطبيعي فيها وقد عدت حاله الرطوبه :. تتعلق بت-3

النباتات عميقه الجذور اكثر تاثرآ الرتفاع مستوى الماء االرضي عما هو عليه في النباتات 

 الحوليه في المناطق رديئه الصرف ولقد اعطيت لها درجات متباينه .

 صفات التربه :. -4

قها بجاهزيه الماء والنفاذيه وحاله الصرف الداخلي أ /نسجه التربه :.تعد هذه الصفه مهمه لتعل

وقابليه الحراثه وحاله المغذيات في التربه كما انها تؤثر منذ خالل البناء في حاله التهويه 

والصرف وقابليه نفاذ الجذور وسعه احتفاظ التربه بالماء واختالف المحاصيل في انتاجها 

 عير من النباتات التي تفضل النسجه الناعمه باختالف اصناف النسجه وقد عدت الحنطه والش

 ب/الصخريه والحصويه :. قسمت صفه الصخريه والحصويه الى اربعه اقسام هي //

 الحصى الناعم -1

 الحصى الخشن  -2

 صخور ناعمه -3

 صخور خشنه -4

سم كنسبه مئويه لما تشغله  20ويعبر عن كميه الحصى والصخور الموجوده على السطح لعمق 

 ولقد اعطيت لكل نسبه قيمه معينه .من السطح المنظور 

ج/عمق التربه :. تدخل هذه الصفه في تقييم االراضي بتاثيرها في مديات تعمق جذور النباتات 

سم في الوقت الذي اعتبر اجود عمق  60وانتشارها ولقد حدد انتشار جذور النباتات الحوليه ب 

لب المحاصيل تعطي انتاجآ عاليآ سم ولقد اظهرت نتائج التجارب ان اغ 150لنمو االشجار هو 

 سم. 90عند عمق 

 MgCO3/CaCO3 د /كاربونات الكالسيوم ومكافئاتها 

تؤثر على الصفات الفيزيائيه والكيميائيه حيث ان وجود نسب عاليه منها يحدد انتشار الجذور 

يت وقد قسمت المحاصيل الى اربعه اصناف اعتمادآ على مقاومتها لزياده نسبه الكلس كما اعط

 لكل نسبه قيمه معينه حسب درجه التحديد لهذه النسبه.



 CaSO4.2H2Oو/الجبسم 

يؤثر بصوره غير مباشره في الصفات الفيزيائيه للترب حيث انه قد يحسن بناء التربه ويمنع من 

تشبع معقدات التبادل بالصوديوم كما انه مفضل في تحسين نفاذيه الترب اذ ان الكميات القليلة 

ر في النبات بل تعتبر كمجهز اليونات الكالسيوم اال ان الكميات الكبيره منه تؤثر في منها التؤث

%او اكثر عامل محدد لالنتاج وكما اعطيت لكل نسبه قيمه 25انتاجها ولقد اعتبرت النسبه 

 معبرآ عنها .

الصفات الخصوبيه :. هذه تعتبر من صفات التربه المهمه لكونها تعبر عن حاله توفر -5

اصرالغذائيه للنبات وشملت هذه الصفه مرحله التجويه , نسبه االشباع القاعدي , محتوى العن

 الماده العضويه , وتستخرج من جداول خاصه معدة لهذا الغرض.

الملوحه والقلويه :.تعد الترب جيده من حيث الملوحه والقلويه اذا كان محتواها من االمالح -6

الكالسيوم والمغنسيوم على معقدات التبادل مع كميات نادره جدآ الذائبه قليله وعندما يسود ايونا 

من الصوديوم لذلك  فان الملوحه والقلويه العاليتين تعدان من المحددات الحاده في زراعه 

 المحاصيل وقد قسمت المحاصيل استادآ الى ذلك لقسمين :

 *محاصيل حساسه 

 *محاصيل مقاومه 

يتاثر بنوعيتها وبمجمل صفاتها وان االنحراف عن الحاله ان تخصيص تربه ما الستخدام معين -

المثاليه يطلق عليه المحددات لالنتاج التي تؤثر في اختيار نوع استخدام التربه حيث ان احتساب 

المحددات عباره عن توضيح لحاله التربه وظروفها وماتحتاجه من المتطلبات كي تصلح لنوع 

اضي وضعت معادالت كثيره تاخذ انتاجيه االراضي بنظر معين من االستخدام والجل تقييم االر

االعتبار تاره وظروف التربه والمناخ تاره اخرى , فقد وضعت وزاره الزراعه االمريكيه 

1951,USDA معادله لتقييم كفاءه االراض اطلق عليها دليل كفاءه االنتاج ويرمز لها

 )د.ك.أ(والمعادله هي :.

 قع لكل ايكراالنتاج المتو               

 100*-------------------------------------د.ك.أ=

 االنتاج القياسي لكل ايكر           

والستحصال قيمه الناتج لهذه المعادله فانه يجب حساب كميه االنتاج المتوقع من االنتاج المثالي 

ا الجدول اصناف وهو بذلك يشابه دليل االنتاجيه المقترح من قبل وزاره الزراعه ولقد حدد هذ

 مدى مالئمه االرض اعتمادآ على كميه االنتاج وكما يلي :.

 

الصنف  اصناف مدى مالئمة االرض بالعربي
 باالنكليزي

 القابليه االنتاجيه او قيمه معامل االرض



 عالي المالئمه اومالئم جدآ -1
 مالئم -2
 متوسط المالئمه -3
 قليل المالئمه  -4
 غير مالئمه  -5

S1 
S2 
S3 
S4 
N 

 Sutable%  /مالئم 90اكثر من 
 sutable%      /مالئم75-90
 sutable%      /مالئم50-75
 sutable%       /مالئم25-50

 % /غير مالئم  25اقل من 

 

 SYS,1980*معادله

 تسمى المعادله العامه لمدى صالحيه االراضي للمحاصيل االقتصاديه :.

Cs=A*B*C*D*E*F*G*H*I 

Cs. القابليه االنتاجيه لالراضي / 

A. معامل نسجه التربه/ 

B.معامل نسبه كاربونات الكالسيوم ومكافئاتها / 

C.معامل نسبه الجبسم / 

D . معامل نسبه الملوحه / 

E معامل نسبه المئويه للصوديوم المتبادل/ESP. 

F. معامل الصرف الداخلي / 

G.معامل عمق التربه / 

Hاالفاق السطحيه. / معامل  تطور 

I . معامل  التجويه/ 

 

 


