
 رق ومراحل تقييم االراضي ط اثاني

 نوعين:تقييم االراضي الى وتقسم طرق 

 .اوال التقييم مباشر لألرض

 .ثانيا التقييم الغير مباشر 

من تتبع النتائج المباشرة عن استعمال االرض عند زراعتها او  ألرضلال التقييم المباشر او  
بناءها او نصب وتأسيس خطوط انابيب نقل النفط والغاز الطبيعي تحت سطح االرض ان هذا 

يرات التي تطرا يالتغ ءستقراوالة فعال غاالسلوب من التقييم قابل للتطبيق على االراضي المست
نها من استخدام ضماالرض  ةرضية التي تقع قطعت االعلى االرض عند تطبيقها على الوحدا

 ةمباشر لألرض توفير معلومات كثير الكما يتطلب التقييم .االرض  مواد سطحخرائط التربة و 
  .عن االرض التي قد تكون غير متوفرة او تكون المعلومات غير صحيحة

ع الطبيعية صفات الوض انتشارا وهو يهدف الى تتبع أكثريعتبر التقييم الغير مباشر لألرض و  
المؤثرة على  والعوامل الطبيعيةوصفات التربة  وخصائصها وسماتهااالرض  ةواستقراء نوعي

على  تطرأات التي نجاح استعمال ما عند ما استعمال الماء عند استغالل االرض والتنبؤ بالتغير 
 لها.الل المخصصة غاالرض من االست

 

 األراضيفي تقييم االرض تقييم الجيومورفولوجيا دور  ...ثالثا

في تحديد النظم  ةعوامل اساسي الجيومورفولوجياالعمليات األرض و تعتبر أشكال سطح  
ضع لها اهميتها في اعداد خرائط االمو  واالموقع ان جيومورفولوجية  ةنتاجيالا اهتاالرضية وقابلي

القدرة  قد صنفتاألمريكية ل تربةال ةصيان ةمال االرض التي اعدت من قبل مصلحاستع
ى الى الكبيرة وحدات الوحدات الصغر من  الواليات المتحدة الى ثالث مراتب  ألراضي اإلنتاجية



 انتصريف المياه يعتبر و ختالف التضاريس ة وان اراتب رئيسم انويةمراتب ث صغرى انتاجيه 
ة المعوقات اإلنتاجية مثل شدتالف ختالف القدرات اإلنتاجية لألراضي اخال نرئيسي ينعنصر 

 .التربة او الفيضان  ةتعري ةدبش هوعالقت االنحدار

ثالث معايير  اعتمد Snake سد على نهر ألنشاءوضع مفعلى سبيل المثال ومن دراسة لتقييم 
 12عمال لغرض المفاضلة بين 46من بين  وعوامل بشريةعية عوامل بيولوجية عوامل طبي

 :ألنشاء السد وهذه العوامل امقترح اعموض

الجارية عمق  المياه ةسرعنهر ال عمقالنهرية او  ةقناال تساعالطبيعية وتشمل ا اوال.. العوامل 
مراتب النهرية الحوض ال مساحة النهر مواد قاع النهر انحدار قاع اتساع النهرالوادي مقدار 

 القاع. ترسباتتعرية الضفاف 

المنقولة خصائص المياه  ةالماء المواد العالقة المعلق ةكر عمياه ون اللالعوامل البيولوجية ...ثانيا 
والحيوانات االعشاب الطحالب االشجار والنباتات الكبيرة الحجم تلوث المياه الكائنات النباتية 

  المائية

االصطناعية واستعمال  ةواالوساخ، المنشا النفايات)لعوامل البشرية واستعمال االرض ا ...ثالثا
 (المراكز التاريخية والحضارية نرض، المداال

 


