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  وتقييم االراضي ةتحليل مالئم

محدده من سطح االرض لها سماتها المميزة من مساحة حجم  ةتعرف االرض جغرافيا مساح
الموقع و اشكال و خصائص اخرى يمكن التنبؤ بها تكونت من التفاعل والتأثير المتبادل بين 

كما تتأثر في النشاط البشري في الماضي , الى االسفل منها و األغلفة االرضية الى االعلى 
                        ال الحالي وتؤثر على استعمالها في المستقبل ن السمات السابقة تحدد االستعماوالحاضر 

مما ( ان االراضي تتباين في اشكال سطح االرض المناخ الجيولوجيا التربة الغطاء النباتي 
لمعوقات التي تجابه استعمال االرض و الناجمة عن ليتطلب الفهم الكامل للفرص المحتملة 

 :لها لحالي و التي تتأثر وتتحدد بغيير استعمااستعماالت السابقة او عند ت

 االرض.لعوامل الطبيعية للبيئة او  اوال ا 

 .واالقتصاديةاالجتماعية  الظروفثانيا 

االراضي بمرور الزمن نحو التوازن مع القوى المؤثرة عليها السيما الجاذبية  وتجنح جميع 
وتحليلها  ويمكن مالحظتهااالرضية والمناخ ويؤدي الى نشوء سمات متميزة مستقرة لألرض 

 االرض.نتاج اوتصنيفها وتؤثر على انتاجيتها وتحدد األهمية النسبية للمستويات المختلفة من 

فة واختيار مختلالمن االرض الى المقارنة االختيار بين االستعماالت مستفيد الوقد يضطر 
المشاريع لإلقليم او اختيار  أفضلاختيار  ةعلى اساس اقليمي اتتتم هذه المقارنها االفضل من

تقييم  ةعمليلوضرورية  ةتكون العوامل الطبيعية اساسيالموقع المناسب لتنفيذ المشروع وقد 
شروع على اخر الم فضيلواالجتماعية تمارس دورها في تل االقتصادية ان العوام اال األراضي،

المشروع  ةمن صيان االحق ستنفقالموال التي و اا انشائه تنفقا مشروع، ةمن خالل تحديد تكلف
 ونظافتها.على جمال الطبيعة  محافظةولل يهاو المحافظة عل



تؤدي الى هالك الناس  ةطبيعيبمخاطر ر تلك المواقع بين فتره واخرى ومن جهة اخرى تتأث
 ير الثروات االقتصادية موتد

 اهداف تقييم االراضي 

يهدف تقييم االراضي الى توفير المعلومات الضرورية لتحديد األهمية النسبية للمشاريع المختلفة 
االستعمال االمثل الذي يتفق مع  االستعماالت المختلفة المقترحة وقت اختيار والمقارنة بين

مع االخذ بنظر االعتبار العوامل االجتماعية  وبيئته الطبيعيةمات شكل سطح االرض س
 التالية:خالل االجابة على األسئلة واالقتصادية من 

م لألرض والنتائج المترتبة عند استعمال عند ئما هو االستعمال الدا  -1
 ؟استمرار االستعمال الحالي

وما هي  ألرضلالحالي ادخالها على االستخدام  الممكن تما لتحسينا -2
 ؟التغيرات في بيئة االرض التي تصاحب تلك التحسينات

ثالثة ما االستخدامات االخرى الممكن من استغالل االرض لها مع   -3
االخذ بنظر االعتبار العوامل االجتماعية واالقتصادية التي تساعد 

 ؟نفعا أكثرعلى تقديم خدمات او االنتاج 

ية الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية التي النتائج السلبو  تلمعوقاما    -4
 ؟ترافق استخدامات المقترح الممكنة

وع من االستخدامات ما الفوائد التي يمكن الحصول عليها من كل ن  -5
 مكنة.المقترح الم

 وبعباره اخرى يهدف تقييم االراضي الى التوفيق بين هدفين متضادين 



صفات  سب معوالمناتحديد االستعمال او المشروع المالئم   -1
 األرض.

عالية من  ةتها عند تحقيقها انتاجينياصحماية االرض و    -2
ثير ي ومنع تغييره الى استعمال اخر في االستعمال القائم

 األرض.صعوبات عند ادخاله ويؤدي الى تدهور 

 ةن وتوسعها الى اراضي تعتبر مالئمين السابقين عند انشاء المدفدهلتضاد بين الويبدو ا 
في  ةلى العكس عند استغالل اراضي فقير وتحقق انتاجية عالية عند استغاللها في الزراعة او ع
في ذلك تظهر  وتوسعها،نشوء المدن لمكوناتها في النشاط الزراعي في حين تكون مالئمه 

حاجه صانعي القرار من المخططين او المهندسين او االداريين الى القيام بمسح شامل وتقييم 
 .قبل تنفيذ المشاريع المقترحة لألراضي


