
 األراضيطرق تصنيف 

االراضي وتشمل خطوات الرئيسة  لتصنيفمختلفة طرق  تمناهج متعددة وطور اتبعت لقد  
 للتصنيف:

م نظسطح كما تبدو من الصور الجوية حيث تالتحليل طبوغرافيه االراضي واقسام أوال... 
ترسيم الحدود الفاصلة بين التضاريس المختلفة من جبال و الصور الجوية بشكل موزاييك 

تها ادو التضاريس متباينة االختالف سمالى اخرها حيث تبوهضاب وسهول قيعان ووديان 
استعمال  مطنباتي ونوالتربة والغطاء ال والعمليات والجيومورفولوجيةوتعكس اختالف الجيولوجيا 

  25000قياس كبير واحد الى رطة األساس بمخا ويتم اعداداالرض 

االراضي من تحليل الصور  فحص المناطق المختلفة على جانبي الحدود الفاصلة بين ...ثانيا
يمكن قراءتها باستخدام جهاز  والتي 40000الى  1و 30000الى  1 20000الى  1ةالجوي

الباحث  ةستخدمة من الصور الجوية على مهار المعلومات الم ةدق فالمجسم، وتتوقاالبصار 
 درجة الظل الختالف وء اوالض ةالصورة او درج نسجةتحليل الصور الجوية واختالف  في

 األرضاشكال سطح  سمات

 ي ر خالص ءبناالعلى  فالتعر  التربة،الدراسة الميدانية للمنطقة لجمع عينات من ب القيام ا:ثالث 
 المنحدرات تالنهرية وسما الصرفونظم  وانواع النباتات

لربط المالحظات الميدانية مع تفسير الصور الجوية  ةجويال صورللالنهائي  التفسيررابعا:  
 لتقييم المعلومات

للتعرف على االشكال  النهائية يةرفطة الجيومو التقرير النهائي وتجميع الخار  اعداد :اخامس 
  فيةيومور الجاالرضية والوحدات  نظملا األرضية،



صفاتها عريف بلتل ا المصطلحات المستخدمةاالرضية مساحتها حدوده ظمويختلف عدد الن
  الختالف: الخارطة، ومقياس رسمعرضها  ةطريقو 

الى وحدات او عناصر ارضيه قد تزيد او  الجبليةم االراضي تقس حيث االراضي:طبيعة  – 1
هذه بدورها تختلف عن  المتموجة،صنيف االراضي تقل عن الوحدات االرضية المستخدمة في ت

 .الوحدات االرضية المستخدمة في تصنيف االراضي المستوية التي تكون اقل عددا

الراضي في دول العالم البحث المستخدمة في تصنيف ا وطرق  :الدراسةاختالف مناهج    - 2
 ةخدمل صصةان بعض مناهج تصنيف االراضي مخ (المتحدة روسيا االتحادية المملكة)استراليا 

كما تختلف  ةدف الى تطوير االراضي ألغراض خاصغراض متعددة بينما دراسات اخرى تها 
في  حصرهاويمكن ة في تصنيف االراضي مناهج الدراسة في االسس الفلسفية والتقنية المتبع

 :فئتين

معايير محدده المختار على شكل سطح و  صفاتيعتمد ويعتمد قياس  الكمي..المنهج  -ا 
 صرف النهري ال نمط نسبة التضرسعلى االنحدار  ارتفاع لجيومورفولوجيةوااالرض العمليات 

دقيق يسمح بقدر كبير من  جكرار االنهار سمات المقطع العرضي االرض الى اخره وهو منهت
 الحاسوب.االعمال خزن المعلومات باستخدام  وأكثر مالئمةنة بين النظم االرضية المقار 

الوصفي للنظم االرضية  ويعتمد المنهج يوعاش أكثرهو ...الطبيعي  ظهرمنهج الم -ب 
لفاصلة بين الوحدات لتعيين الحدود ا ةلمعايير شخصي هخضوع ويؤخذ عليه والتعريف بها،

 في المناطق االنتقالية  ةاالرضية وخاص

 المجاالت التطبيقية لتصنيف االراضي 

 :هعديدتطبيقية  تيستفاد من خرائط نظام االراضي في مجاال



 بناءالمياه  ةعند شق طرق النقل مشاريع خدم واعمال البناءانشاء المشاريع الهندسية .. اوال. 
ضع انتشار المواد المستخدمة في اعمال او مانه التربة تمعلومات عن م تتطلب المساكن التي

من عناصر ارضيه وجوه ارضيه تساعد في  غرى تعتبر الوحدات االرضية الص ثالبناء، حي
ان مسح وتصنيف االراضي الواسعة المساحة المتماثلة ا المناسبة للبناء كم لمواضعتحديد اعلى 
المقارنة في ب بالمئة 70 والنفقات بحدودالجهد  صخصائصها الهندسية يساعد على تقليفي 

 األراضي.الجهود المبذولة عند اتباع الطرق التقليدية ألعمال مسح 

ة معلومات جيد ةتصنيف االراضي من توفير قاعدائط خر مسح التربة حيث تساعد   ا..ثاني 
 والطبوغرافية ويحددانمنها المادة األولية  ةعوامل عديدبن التربة تتأثر المسح التربة  ةمناسب

 تصنيف االراضي ب ةوثيق ولهما عالقةالنظم االرضية 

ظيم تنان  االرض،يستفاد من خرائط تصنيف االراضي في اغراض الزراعة واستعمال .. ثالثا.
تقييم عناصر لكل موضع من االرض  يتطلبيرها وتحديد المحاصيل الزراعية الزراعة وتطو 

وتحديد المعوقات التي تؤثر على استعمال االرض كما تستعرض بعض الطرق واالساليب 
 .ستعمالهاالل فضالزراعية لتقدير النمط اال

تحديد صفات شكل سطح ان يعتمدان على للذلتخطيط االقليمي وتخطيط المدن وافي ا رابعا..
 لخ..ا والجيولوجياوالجوفي االرضي  سطح الماءال اداالرض ومو 

 :المجاالت العسكرية لغرض تحديد...خامسا  

 .توفرها والحماية التيعليها  التنقلوسهولة حاله االراضي   -ا 

 .مخازن األسلحةو التربة لبناء المالجئ  نةمتا  -ب

 االراضي.صفات عسكرية المالئمة مع الخطط ال عداد - ج 


