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Abstract 

 
Land evaluation is the assessment of  land performance when used for 

specified purposes. As such it provides a rational basis for taking land use 

decision based on analysis of relations between land use and land, giving 

estimates of required inputs and outputs. 

The FAO framework for  Land evaluation was used to evaluate the 

suitability of  land according to Sys 1991, for five crops (wheat –barley-

olives-tomato-citrus)  according to Simple limitation method and 

Limiting method regarding number and intensity of limitation. 

The area study is located in Syrian Akar plain in Tartous about 30000h, 

the objective of this study was to evaluate the suitability of  the land for 

current use and alternative use by comparing crop requirements and soil 

properties. 

The comparison showed that  wheat and barley obtained  the best 

assessment of the remaining crops.  

 

Key word: Land evaluation, land use, Simple limitation method, and 

Limiting method regarding number and intensity of limitation, FAO 

framework for  Land evaluation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الملخص
 

كما ، م األراضي العامل المساعد لمعرفة أداء األراضي عندما تستخدم ألهداف محّددةيعتبر تقيي
باالعتماد على العالقة بين ، عطي مؤشرات حقيقية من أجل اتخاذ القرار المناسب الستعمالهاي

وتعطي تقديرات الحتياج األرض من ،"  land use and land" استعماالت األراضي واألرض 
 .والمخرجات  المدخالت

لتقييم  FAO استخدمت هذه الدراسة طرق التحليل المقترح في منظمة االغذية والزراعة الفاو
و قمح ال)نواع من المحاصيل أ بالنسبة لخمسة ،Sys 1551 مالئمة االرض وفق العالم سايس

خذ بعين ألنظريتي التقييد البسيطة والتقييد مع ا وفق (و الحمضياتبندورة ال والزيتون وشعير ال
 .عتبار عدد وشدة عوامل التقييداإل

حيث تم  ،هكتار من سهل عكار السوري في محافظة طرطوس31111تغطي هذه الدراسة 
من خالل مقارنة احتياجات  ،ستناد الى مستويات مختلفة من درجات المالئمةالتقييم باإل

 .المحاصيل مع خصائص التربة المتوفرة
 بقية فضل تقييم بينألي القمح والشعير حصال على ن محصو أظهرت مقارنة النتائج أ

 .المحاصيل

نظرية والتقييد مع ،نظرية التقييد البسيطة،راضياستعمال األ،راضيتقييم األ :كلمات مفتاحية

 .نظام الفاو لتقييم االراضي، عتبار عدد وشدة عوامل التقييدخذ بعين اإلألا
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 : Introductionمقدمة  -1-1
عندما تستخدم ألهداف  األراضيالعامل المساعد لمعرفة أداء  األراضييعتبر تقييم  

باالعتماد على  ,كما تعطي مؤشرات حقيقية من أجل اتخاذ القرار المناسب الستعمالها ,محّددة
وتعطي تقديرات الحتياج ,"  land use and land"  األرضو  األراضيالعالقة بين استعماالت 

 .من المدخالت  والمخرجات األرض
 ,عليه هذه األيامهو مما  أهمية لم يسبق أن كان أكثر ,االستخدام األمثل لألراضي إن

   والتوسع الحضري  ,المتسارع في عدد السكان الكبير ووعندما نأخذ بعين االعتبار االزدياد 
 "urban expansion ", ولذلك كان ال بّد من التفكير . ك كله يجعل من الزراعة سلعة نادرة ذل

كما أن العديد من .لمعرفة كيف يتم استعمالها كأحد ركائز التنمية المستدامة ,األراضيبتقييم 
العاملين في مجال تخطيط استعماالت األراضي يعتقدون أن المستقبل يقوم بشكل اساسي 

الفهم الجيد للخصائص االجتماعية واالقتصادية ولذلك فان ,على الماضي والحاضر
يشكل العامل األساسي للتنمية وتحقيق الخطط المستقبلية , والفيزيائية والسياسية للبيئة

(Beatty.etal.,1979), وهذه الخطط يجب أن ترتكز على تقييم المصادر الطبيعية لتحقيق
ألساسية في تخطيط استعماالتها حيث أن تقييم األراضي هو األداة ا,األهداف المرجوة منها

(Vink,1975). 
نه من الضروري القيام بعملية إف, وبهدف الحكم على مالئمة األرض من أجل تطوير استعمالها 

الغطاء النباتي ,فالتقييم هو عملية تجميع وتفسير للعناصر األساسية التي تضم التربة, تقييم لها 
ف تعريف وصياغة أول مقارنة لالستعمال البديل بهد, المناخ وغيرها من المظاهر األرضية, 

ومن هنا تأتي , (Vink,1975)جتماعية للمنطقة المدروسة قتصادية واإللألرض تحت الظروف اإل
ستعماالت األكثر مالئمة للمنطقة وفي تحديد اإل,ستعماالت الحالية أهمية هذا البحث في تقييم اإل

 رًا لعبور الهوة بين المعاني الفيزيائية والكيميائية وذلك ألن تقييم األراضي يشكل جس. المدروسة
وبين أهداف استعماالتها االجتماعية واالقتصادية , والبيولوجية والتكنولوجية الستعمال االرض

(Vink,1975). 
هي عبارة عن أنظمة تفسيرية حيث تقوم هذه األنظمة  األراضيوحتى اآلن معظم أنظمة تقييم 

عات مختلفة وكل منها يعتمد على مستوى محّدد من التفاصيل وفي كل في مجمو  األراضيبتقييم 
 :مستوى يختلف التفسير من حيث 

 precision: الدقة  -1
 objective: الهدف  -2
 requirments:المتطلبات  -3
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 assumption: الفرضية  -4
 :مبررات الدراسة وأهدافها2-1 

 :مبررات الدراسة1-2-1 
 . متماثلةلم تخلق  األرضاصها , أي إن في خو  األراضي اختالف -1
لذلك لكل وحدة  ,استعماالتها من حيثتؤثر  األرضهذه االختالفات في صفات  -2

هذه  .قد يختلف جزئيًا أو كليًا عن وحدة أرض أخرى ,استعمااًل مناسبًا لها  land unitأرض 
سباب ربما ترتبط بأ ,عبارة عن اختالفات منهجية ,أو في جزء منها, االختالفات على األقل

  .أو إجتماعية أو اقتصادية, سياسية,, معروفة نتيجة لعوامل متعددة
لبعض االستعماالت الحالية أو المقترحة يجب أن توصف بشكل  األرضمالئمة  -3 

 :منهجي وواضح لتؤدي غرضين هامين
 إقناع المستثمر. 
 وضع صانعي القرار في الصورة الصحيحة والدقيقة للموقف. 

 
  Study gools :أهداف الدراسة 2-2-1

في منطقة  land Qualitiesاألرضونوعيات land Characteristics  األرضدراسة صفات  .1
 .الدراسة

 .ونوعياتها بالعالقة مع االستعمال الحالي األرضتقييم صفات  .2
 .اقتراح نموذج االستثمار األمثل .3
 مع األخذ بالحسبان Soil Productivity Index  ستثمار الزراعيإلتقييم صالحية التربة ل .4

 .الخصائص الهامة للتربة
رقم ,النسيج,عمق المقطع)مثل ,منطقة الدراسةلLimiting Factors تحديد العوامل المحددة  .5

 (الصرف,المادة العضوية,حموضة المقطع
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 literature study: الدراسة املرجعية1-2 
 Introduction: دمةمق 1-1-2

فأفضل األراضي المستخدمة , لقد خلق الطلب على الغذاء وازدياد النمو السكاني تنافسًا ملحوظًا على األرض
مع االخذ بعين , ولذلك يتم ادخال األراضي الهامشية في الدورة الزراعية, حاليًا في الزراعة قصيرة الخدمة

أما في بعض البلدان الصناعية فتتم , األرض مما يؤدي لتدهورهااالعتبار عدم كفاية وكفاءة عمليات استعمال 
 .مما يؤدي على المدى البعيد الى تلوث التربة والمياه الجوفية , عملية تكثيف الزراعة

والى , والحد من تدهورها في البلدان النامية, ومن هنا ظهرت الحاجة إلى المزيد من األراضي الصالحة للزراعة
فكل ذلك يتطلب , وذلك من خالل االستخدام األكثر عقالنية لألرض,البلدان الصناعية  حماية األراضي في

وبالتالي , واجراء تقييم صحيح لألرض بالنسبة لالستخدامات المختلفة, القيام بعملية حصر سليم للموارد الطبيعية
بار أنه في الوقت الحاضر مع األخذ بعين اإلعت. توفير خيارات مختلفة الستعمال األرض وفق إطار اإلستدامة

 ((Verheye,2007 .تعتبر األراضي في سياق الموارد الطبيعية غير المتجددة
تنعكس اثاره على الجوانب اإلجتماعية , إن اتخاذ القرار بشأن استخدام األرض هو نشاط سياسي كبير

من مبدأ أنه أداة ,ستخدامات البديلة ومن هنا تبرز أهمية تقييم األراضي واقتراح اال, واإلقتصادية والبيئية للمجتمع
مع األخذ بعين االعتبار الظروف , و تقنية لمقارنة استخدام النماذج المختلفة والفوائد التي يمكن الحصول عليها

 ((Verheye,2007 .اإلقتصادية واإلجتماعية 
 :لمحة تاريخية  2-1-2

حيث حصل التباس كبير . ماء منذ زمن طويليعتبر موضوع تقييم األراضي من المواضيع التي اهتم بها العل
فقد اعتبر لفترة طويلة جزء ال يتجزأ من عملية مسح التربة , حول المصطلحات المستخدمة في تقييم األراضي

 .وتصنيفها
ثم تم تطوير نظام .في المؤتمر الدولي لعلوم التربة في امستردام  0591تم استخدامه كمصطلح ألول مرة عام 

التضاريس والغطاء النباتي في منطقة -ويشمل تصنيف التربة stewartرض من قبل ستيوارت خاص لتقييم األ
 ((cited in Verhey,2007 .الدراسة

منذ بداية الستينات تم العمل على إيجاد تعريف واضح لمصطلح تقييم األرض فكانت المحاولة االولى من قبل 
Kellogg   وتعتبر أول اشارة فعلية , (بين مسح التربة وتصنيف األرضمن المهم التمييز بوضوح :فكتب  0591عام

تقييم مدى مالئمة األرض لالستخدامات المختلفة )الذي كتب  0591عام  stewart لتقييم األراضي من قبل العالم
  .........(.غابات-زراعة:

cited in Verhey,2007)) 
بالعمل على تطوير طرائق  (Klingebiel & Montgomery)قام كل من  0591الى عام  0591خالل الفترة الممتدة من عام 

وذلك عن طريق مقارنة االراضي من الناحية المادية من خالل وصف , cited in Chinene,1991))تقييم االراضي 
حيث قامت وزارة الزراعة االمريكية باالستفادة من هذا التقييم لتقوم . العوائق التي تعيق االستثمار الدائم لالرض

ويمثل افضل االراضي من الناحية ( 1)ويمثل اسوء االراضي الى ( 8)ملية تصنيف لالراضي وفق مقياس من بع
 .الزراعية

( Rossiter,0559. ) 
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ألنها تتصف , فضل بكثير من السابقةأ األراضي وتعدمنهجية تقييم   Bennema and Beekعوض 0591في عام 
ديمها كأداة مفيدة في ورشة العمل التي أقامتها الفاو في واغينغين  وقد تم تق, بالمرونة وتلبي متطلبات التخطيط

0591 - FAO-Wageningen Workshop تم اعتمادها وتطويرهاف cited in Verhey,2007)),  ويشكل نشر اإلطار العام لتقييم
هوم الضيق إلى نقطة تحول هامة في عملية تقييم األراضي واإلنتقال بها من المف1976  األراضي من قبل الفاو

 ),FAO,),( FAO,1983) 0599(.)والذي يشمل جميع جوانب استخدام األرض واألنشطة المتعلقة بذلك, المفهوم الواسع
FAO,1984),( FAO,1985.) 

مجموعة من المفاهيم والمبادئ واالجراءات والتي تشكل معًا نظام  FAO ويعتبر منهج تقييم األراضي بحسب الفاو
, فهو منهج الخطوة خطوة متضمنًا تقييم الخصائص الفيزيائية,لذي يتميز بامكانية تطويره وا,تقييم االراضي

فهذا كله يؤدي الى تقييم المالئمة وتحديد , ومتطلبات اإلنتاج, فترة نمو المحصول, وتحديد نمط استعمال األرض
 .وتفاصيل البيانات المدخلة فتقييم األراضي بحد ذاته هو مقياس مستقل تعتمد درجة دقته على طبيعة. فئاتها

Verheye,2007)) 
والجدير بالذكر أنه قد وجهت انتقادات لهذا المنهج من قبل األوساط العلمية لكون قاعدتها النوعية والتجريبية غير 

 فهي ليست فعالة لمواجهة العديد من التحديات البيئية والزراعية, كافية
(Manna,2009 .) 
والذي تم من  0511األراضي في الدول االوروبية فهناك نظام تقييم األراضي البلغارية  أما بالنسبة ألنظمة تقييم 

الخصائص –احتياجات المحاصيل : معايير اساسية 4محصول من خالل 22خالله  إعداد تقييم بالنسبة لـ 
 (.Banov,1998) .التضاريس وخصائص التربة-المناخية

الزراعية الدولية على وضع نماذج متعددة التخصصات واألغراض  و في السنوات العشرة األخيرة ركزت البحوث
والمستدام لألراضي وذلك لمواجهة النمو السكاني السريع وانخفاض االنتاجية  وتوجيه طرائق لإلستخدام  الرشيد

 Van ) .ضيالزراعية عن طريق تحقيق واستكمال قواعد البيانات الرقمية للموارد الطبيعية والقيام بعميلة تقييم األرا

Ranst,2003) 

 

 :(0511F.A.O: )فاوحسب ال األراضيخطوات تقييم  2-1-3
 .صياغة االهداف .1

 .ومتطلباتها األرضتحديد نمط استعمال  .2

 .المسح .3

 .التفسير .4

 .األرضمطابقة الصفات الموجودة مع انماط استخدام  .5

 .النموذج المقترح او الموصى به .6

 Qualitativeأو النوعية    Quantitativeلكميةاعلى التركيز على الجوانب  تقييم األراضي في أي منهج  يعتمدإن مبدأ 
أما المنهج االخر .حيث تركز األنظمة التقليدية على الجوانب النوعية وتعتمد إلى حد ما على الخبرة التجريبية , 

 .فيعتمد على إيجاد قيم عددية للصفات المدروسة
محاكاة النماذج الكمية وأساليب التقييم النوعية وبالتالي يقود الى نتائج  مع اإلشارة الى وجود تيار ثالث يعمل على

 .ولكن هذا يتطلب وجود قاعدة للبيانات,ممتازة
De la Rosa.and,Diepen.2002)) 
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فضل الخبراء في فهم البيئات المحلية وبالتالي يتمتعون بمعرفة نسبية جيدة في تقييم أويعد المزارعين من 
كثر كفاءة أمما سيسمح بتقييم , االختالفات المحلية في خصائص األرض ضمن بيئاتهمو فهم , األراضي
مما , صحاب المصلحةأثبتت التجارب على مدى عشرات من العقود قيمة المنهج التشاركي مع أحيث  ,للزراعة

 .Rossiter,2008)) -(cools,2003) .لتحديد خيارات استعمال األرض بصورة دقيقية ديقو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثالث
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 حملة عن منطقة الدراسة
 

 Study area :منطقة الدراسة 1-3
الـذي سـهل عكـار  وضمن محافظة طرطوسمنطقة الدراسة في  تقع : الموقع الجغرافي 1-1-3

زراعيــة ,ناجمــة عــن تــوفر ميــزات طبيعيــة, ســاعدت  أهميــةيتمتــع ب وفهــ,  الســهول يعتبــر مــن أهــم 
ومـن هنـا تـأتي مسـوغات دراسـة هـذه المنطقـة لمعرفـة االسـتخدام  ,ار اإلنسـان منـذ القـدمعلى اسـتقر 

 .األكثر مالئمة لألرض, وتحديد نوع الزراعات المناسبة
يتميز سهل عكار بشكله المثلثي, قاعدته البحر ورأسه عند بداية تالل تلكلخ, وال يدخل من مثلث 

ا الباقي يتبع للجمهوريـة اللبنانيـة حيـث يفصـل بـين سهل عكار في سورية إال نصفه الشمالي, بينم
 .القسمين مجرى نهر الكبير الجنوبي

تختـــرق ســـهل عكـــار مجموعـــة مـــن األنهـــار وهـــي األبـــرو والعـــروس وخليفـــة والـــورد وتبلـــ  مســـاحة 
قامـــة الســـدود علـــى  2كـــم/1500/األحـــواض الصـــبابة لهـــذه األنهـــار  إضـــافة إلـــى أنـــه تـــم تشـــييد واى

 .(2005 ,وسيف الدينحيدر )ه بعضها لتخزين الميا
 :الموقع والمساحة -1-1-2-3

من قرية بيت كمونة وتمتد على جانبي الطريق  ,تبدأ منطقة الدراسة من جنوب محافظة طرطوس
ألـــــف / 30/وصـــــواًل إلـــــى الحـــــدود اللبنانيـــــة جنوبـــــًا وتقـــــدر بحـــــوالي  ,طرطـــــوس -الـــــدولي حمـــــص

والجبـال السـاحلية مـن ,الجنـوبي مـن الجنوب ونهر الكبير,يحدها البحر المتوسط من الغرب,هكتار
 .الشرق والشمال الشرقي

 
 يبين موقع منطقة الدراسة على خارطة سوريا( 1)المصور رقم 
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 Google Earthيبين منطقة الدراسة كما تظهر في ال( 2)المصور رقم 
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 ادارياً يبين منطقة الدراسة ( 3)المصور رقم 
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 :المناخية الظروف -2-1-3

-51مــا نســبته  حيــث يهطــل فــي هــذا الفصــل ,إن الشــتاء هــو فصــل الهطــول الرئيســي: األمطااار1-2-1-3-
ن الهطــل الربيعــي مرتفــع و  ,مــن مجمــوع كميــة الهطــول الســنوية% 60 مــن % 30-20نســبة  مــا يشــكل نســبيًا واى

نوات وعند  حساب متوسط كمية الهطـول خـالل العشـر سـ (.2008,مسلماني ومحمد)مجموع كمية الهطل السنوية
كافية إلقامة زراعة بعلية , لـذا يعـد و وهي كمية جيدة . ملم920تبين أن هذا المتوسط ( 2009-1999)األخيرة 

 .الزراعات البعلية الممتازةسهل عكار من مناطق 
 

 
 

 (2009-1999)تغيرات متوسطات كميات الهطول خالل الفترة الزمنية ( 4)المخطط رقم 
 

ويعتبــر  ,فــي السـهول السـاحلية درجـة مئويـة (20-19)رجـة الحـرارة الســنوي يصـل معــدل د: الحارار 2-2-1-3-
 .درجة مئوية (30-29)شهر آب هو الشهر األعلى حرارة 
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 (2009-1999)خالل الفترة الزمنية ( ظمىصغرى, ع)درجات الحرارة  متوسطاتتغيرات ( 5)المخطط رقم 

 
صــيفًا وتصــبح % 80وقــد تصــل إلــى  ,راســة عاليــةتكــون الرطوبــة النســبية فــي منطقــة الد: الرطوبااة3-2-1-3-

 %.68شهريًا ومتوسطها السنوي (% 80-60)وتتراوح رطوبة الهواء النسبية بين . مزعجة خالل األيام الحارة
 

 
 

 (2009-1999)الفترة الزمنية خالل  الرطوبة النسبية متوسطات تغيرات( 6)المخطط رقم 
 

بينمــا ,ســاحل خــالل فصــل الشــتاءالالشــرقية إلــى الشــرقية علــى خــط  تســيطر الريــاح الشــمالية: الريااا  4-2-1-3
 . تسيطر الرياح الجنوبية الغربية إلى الجنوبية خالل الفصول األخرى

 (. 1988,ضيعة ال)وقد تؤثر الرياح على بعض المحاصيل وبساتين الحمضيات 
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 .(2009-1999)الفترة الزمنية خالل تغيرات سرعة الرياح خالل  متوسط( 7)المخطط رقم

 
 .يختلف السطوع الشمسي باختالف الفصول :السطوع الشمسي 5-2-1-3

 

 
 .(2009-1999)السطوع الشمسي خالل الفترة الزمنية متوسط ساعات تغيرات  (8)المخطط رقم

وهي تميــل باتجــاه ,تحــد الجبــال الســاحلية المنطقــة المدروســة: والجيومورفولااوجي الوضااع الجيولااوجي -3-1-3
منحدرة بلطف نحو الساحل على الجهة الغربية وتقطعها العديد من الفوالق واألودية  ,وازية لشاطئ البحرالشمال م

فـي و ,المغطـى بطبقـة مـن الحجـر الكلسـي مـن الكريتاسـي ويسود في الجبال الحجر الكلسي من العصر الجوراسي,
ومـن المحتمـل أن يكـون رسـوبيات  ,منطقة الدراسة المحددة يتوضـع البازلـت والحجـر الكلسـي بشـكل غيـر متجـانس

و  ضــيعةال) .وتوجـد وجـوه مختلفـة مــن الحجـر الكلسـي مـن البليوسـين مــع بعـض الرسـوبيات النهريـة الحديثـة,بحريـة
 (.1181-,1988درويو
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ويتـألف السـهل مـن هضـاب منخنفضـة  ,تحاط منطقة الدراسة بجبال شديدة االنحدار من الشـرق والشـمال الشـرقيو 
" م عـن سـطح البحـر5لحـة قريـة  " ,حتى تصل إلى مستوى سطح البحـر ,وية وشبه مستويةوأراضي مست,متموجة 
 .م270 ويبل  ارتفاعها أعلى نقطة اذ تشكل قرية كرم بيرم غربًا, 

 

 
 .االرتفاع عن سطح البحر في منطقة الدراسة( 1)المصور رقم 

 
 

واالتجــاه  ,وجيــة التــي تتــألف منهــا المنطقــةتتواجــد الميــاه فــي كافــة التشــكيالت الجيول: المصااادر الماةيااة4-1-3-
 (.2003,و زمالئه عبد السالم(. )2005,حيدر)الرئيسي لجريان المياه الجوفية باتجاه الغرب والجنوب الغربي 

مليــــون / 115/والثــــاني  ,ســــنوياً  3مليــــون م/ 44/وتقــــدر كميــــة الميــــاه فــــي الحامــــل الرئيســــي األول فــــي المنطقــــة 
 .سدودو  أنهار و آبار:در المياه في منطقة الدراسة وتتنوع مصا (.2005,حيدر)

ومــن المالحــظ أن أغلــب هــذه اآلبــار قــد  ,بئــر فــي قــرى ســهل عكــار 3743بلــ  عــدد اآلبــار : اآلبااار1-4-1-3
وبالتالي  , هامما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في ,بسبب مد شبكات الري من السدود المختلفة ,توقف عن العمل

ر المشــكلة الرئيســة فــي عتبــوالــذي ي ,المجــاورة لهــا بشــكل مباشــر وســلبي ممــا زاد نســبة الغــدق األراضــيتــأثر بعــض 
 (.2005,حيدر)منطقة الدراسة
ثـا, األبـرو غزارتـه /3م5.17الكبيـر الجنـوبي غزارتـه : واهمهـاتوجـد مجموعـة مـن األنهـار : األنهار -2-4-1-3

 .اث/3م3.53
 .األبرو , سد خليفةسد : سدود التاليةال منطقة الدراسةيوجد في : السدود -3-4-1-3

 .هكتار/10160/وتبل  المساحة التي تروى من هذا السد  3مليون م/ 103/سعته التخزينية : سد األبرو -
 /.هـ675/ويروي مساحة  3مليون م 3الطاقة التخزينية : سد خليفة -

 :الطبيعي الغطاء النباتي5-1-3-
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بشــكل عــام مــن األشــجار الغابيــة ومــن الشــجيرات الحراجيــة القزمــة ومــن  ةمنطقــة الدراســيتــألف الغطــاء النبــاتي فــي 
م يالحـــظ 300-0مـــن ارتفـــاع و ( 2004, و  زمالئـــه عبـــد الســـالم)بيئـــي  تـــدهوراألعشـــاب وجميعهـــا تعـــيو حالـــة 

 .الزوفا,الزعتر,الشيح,البالن,الدفلة  ,الريحان ,البطم ,الخرنوب ,الطرفاء ,أكاسيا ,السرو ,السنديان
 

الصــادر عــن مديريــة زراعــة طرطــوس  األرضالعــودة إلــى ميــزان اســتعمال بعــد : اسااتعما ت ا راضااي 6-1-3-
وأمـــا المحاصـــيل  .إجـــاص ,جوز,الرمان,التين ,الزيتون,الحمضـــيات: تبـــين أن األشـــجار المزروعـــة هـــي,/ 2011/

ر السـهل بالزراعـات المحميـة يشـته كما.االكوس,الفريز,الذرة,التب ,الفول السوداني,الشعير,القمح:  الحقلية والخضار
االســتعمال الــراهن للمنطقــة  10هــذا ويبـين المخطــط رقــم,الكوســا,الفريز,الباذنجان,اريالخ,البنــدورة : للخضـار التاليــة

 .المدروسة
 
 

 
 .االستعمال الراهن الراضي لمنطقة المدروسة( 10)المخطط رقم

 
و ســيف  حيــدر)ة األبقــار واألغنــام والمــاعز والفــروج أمــا مــن ناحيــة اإلنتــاج الحيــواني يعتمــد المزارعــون علــى تربيــ

 .(2005,الدين
 

 :منها هذا القطاع هيويمكن تلخيص أهم المشاكل التي يعاني        
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  .تطـــــــــــــــــــــــور الملوحـــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــــــض التـــــــــــــــــــــــربمالحظـــــــــــــــــــــــة  -

 
 .قرية الجماسة ,تظهر تملح التربة (11)صورة رقم

 
وعدم وجود شبكات تصـريف  األراضيبسبب ارتفاع منسوب الماء انتشار الغدق في بعض أراضي سهل عكار  -

 .كافية ومناسبة
 .عدم االنتقال إلى الري الحديث -
 .عدم إتباع دورة زراعية مناسبة -
 .ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج -
 .انخفاض مردود العملية الزراعية وعدم رضى الفالحين عن السياسات السعرية -
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 الدراسة وطرائقها منهجية
و ,على المخططات المتوفرة بناءاً عداد المخططات المطلوبة إاعتمدت منهجية العمل على  

تم , والصور الفضائية ذات قدرة التمييز المكاني العالي ةتمت اإلستعانة بالخرائط الطبوغرافي
مادًاعلى طبيعة تضاريس منطقة وفصلت الوحدات المختلفة اعت,تفسير الصور الفضائية بصرياً 

وذلك باالستعانة , (مواقع المقاطع الترابية)وتحديد نقاط المالحظة ,(وحدات فيزوغرافية)الدراسة 
 ( 2010,ابونقطة وحبيب.)بالمشاهدات الحقلية

 :مواد وطراةق الدراسة 1-4
  Study materials:مواد الدراسة  1-1-4

تم تحديد نقاط ,عانة ببعض الخرائط والصور الفضائية وباالست,خالل عملية المسح االستكشافي
 .بحيث تكون ممثلة لكامل المنطقة المدروسة,(مواقع المقاطع الترابية)الدراسة

تم تحضيرها ودراستها مورفولوجيا وذلك ,أربع وعشرين مقطعا ترابيا  24بل  عدد المقاطع الترابية 
أخذ منها عينات ترابية تمثل االفاق  ثم,حسب دليل االرشادات الخاص بوصف التربة للفاو

نقلت العينات الى المخبر ليتم عليها العمليات التحضيرية األولية والتحاليل ,المختلفة لكل مقطع
 .الخاصة بالدراسة

 :Study Methods طراةق الدراسة 2-1-4
عدها تم وب ,عزلت منها األجزاء الخشنة والنباتية يدويا,جففت العينات على درجة حرارة المخبر

مم للحصول على حبيبات 2طحن العينات في هاون خزفي وتمريرها خالل منخل اقطار ثقوبه 
 :وتم اجراء التحاليل التالية الجافة هوائياً  Fine Earth Fractionsالتربة الناعمة 

 (2007,حبيب وزمالئه) Physical analysis:لعينات التربة التحاليل الفيزيائية1-2-1-4
  Determination of soil moisture:التربة تعيين رطوبة  .1
( الهيدروميتر)وتم اتباع طريقة المكثاف   Practical analysis:التحليل الحبيبي .2

Hydrometer method. باستخدام sodium hexameta phosphate  هكسا ميتا فوسفات
 (.رمل– سلت– طين( الثالث المجموعات الحبيبية وقدرت مفرقة, كمادة الصوديوم

 .باستخدام البيكنومتر,Specific gravity:الوزن النوعي  .3
 .باستخدام االسطوانة, Bulk density:الوزن الحجمي  .4

 .وقد تم تقديرها حسابياً   Total porosity in the soil:المسامية الكلية في التربة .5

الشاطر ) :Chemical analysis of soil samplesالتحاليل الكيميائية لعينات التربة 2-2-1-4 
 (1176,الكردي وأبو نقطة),(2010,وزمالئه
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 .(1:2.5مستخلص )pH meter البواسطة جهاز  soil reaction (pH) :تفاعل التربة  .1
عن طريق اكسدة   : Determination of organic matterتقدير المادة العضوية في التربة  .2

  .يد الحموضةفي وسط شد ديكرومات البوتاسيوم الكربون العضوي باستخدام مادة
 Volumetricباتباع الطريقة الحجمية   :total carbonatsتقدير الكربونات الكلية في التربة  .3

methodباستخدام جهاز المكالس. 
 بواسطة الموصلية Determination of soluble saltsتعيين االمالح الذوابة .4

 . 0:9في مستخلص   EC( Electrical conductivity)الكهربائية
  :كمايلي 1 :5صفي مستخل الذائبة األيونات تعيين تم :نات الذائبةااليو  .5

 .بالمعايرة بحمض الكبريت  :الكربونات والبيكربونات .1
 المشعر وباستخدام الفضة نترات بواسطة المعايرة طريق عن ¯ Cl الكلور تقدير تم :الكلور .2

 .البوتاسيوم كرومات
 .(EDTA ) اتنرسييبالمعايرة بالف :الكالسيوم والمغنزيوم .3
 Flame photo meter.اللهب  مطيافيةبجهاز  :الصوديوم والبوتاسيوم .4

 .بواسطة خالت الصوديوم:تقدير الكاتيونات المتبادلة وسعة التبادل الكاتيوني  .6
 .االسيتون باتباع طريقة  Determination of gypsum in the soilتقدير الجبس بالتربة  .7
  Determenation of available phosphorus:تقدير الفسفور المتاح .8
  بالنسبة للعينات التي تحتوي على كربونات كالسيوم تم اتباع طريقة جوري هيربت. 
  وبالنسبة للترب غير الكلسية تم االستخالص بحمض الستريك طريقة دييرDyer 

methods. 
 .كلداهل جهازاالزوت الكلي تم تقديره بواسطة  .1
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 FAOرض حسب الفاوتصنيف مالئمة األ-راضيق تقييم األئاطر

 :مقدمة 5-1
ومعظم هذه األنظمة يمكن ,ان أنظمة تصنيف مالئمة األرض تختلف في الشكل والمضمون

 General)العام لها 2مع بعض المرجعية لالستعمال 1أن تعتبر طرائق تقييم لألرض

Utilization).وزارة الزراعة االمريكية  مثال نظام تصنيف مالئمة األرض من قبل
USDA:أول خطة لتقييم األراضي من قبل الفاو كانت في . غابات و مراعي,أراضي زراعية

 Land )3حيث تم تعريف نمط استعمال األرض 1172عام  (Wageningen)مدينة واغينغن

Utilization Type )كما تم اقتراح تصنيف األراضي من أجل استعمال محدد. 
 :  FAO Land Suitabilty Classificationا رضلتصنيف مالةمة  نظام الفاو 5-2

 :يتألف من المجموعات التالية
 .(Units)وحدات, (Subclasses)تحت صفوف , (Classes)صفوف, Orders) )رتب
 رتب مالئمة االرض:lity OrdersiLand Suitab 

  الرتبة(S):(SUITABLE) 

مع توقع غلة مناسبة مع غياب , المقترح تشير الى مالئمة االرض لالستعمال الحالي أو
 .للقيود على االستعمال

  الرتبة(N) :(UN SUITABLE) 

حيث تمتلك األرض مواصفات ,تشير الى عدم مالئمة األرض لالستعمال الحالي أو المقترح
 .تعيق االستخدام المستدام لها 

 _____________________________ 
تخمين ,كما تعرف  ايضًا على انها يتم فيها تقييم أداء األرض عندما تستخدم بهدف محدد هي العملية التي :تقييم ا راضي(1

 (FAO,1983- ).إلمكانية استخدام األرض على أساس العناصر المتوفرة فيها لتأمين إنتاج معين 
جات البشرية وهذا التدخل جل إشباع الحاأو الدائم من أأي نوع من التدخل الدوري  :Land Use (FAO, 1976) استعمال ا رض(2

 .يتم على منظومة معقدة من المصادر الطبيعية أو الصناعية تدعى األرض
ي      من النوع الرئيس بشكل اوسععرف  نوع من استعمال األرض وصف أو :  Land Utilization Type نمط استعمال األرض(3     

 . اع االستعماالت األساسية لألرضتحديد دقيق ألنو هو وبالتالي  (FAO,1976)الستعمال األرض 
 صفوف مالئمة االرض:lity ClassesiLand Suitab  

ان االطار العام لتقييم األراضي يعطي الحرية الكاملة لتقدير عدد صفوف األرض في كل 
 .(N)و صفين للرتبة (S)لكن ينصح باستخدام ثالث صفوف للرتبة .رتبة

 :بالترتيب مع انخفاض درجة المالئمة كمايليحيث يشرح الصف باستخدام االرقام العربية 
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 S1=Suitable,مالئم. 

 S2=Moderate suitable,متوسط المالئمة. 

 S3=Marginal,هامشي. 

 غير مناسب ألسباب اقتصاديةN1,لكن يمكن استصالحها. 

 غير مناسب ألسباب طبيعية N2,لكن ال يمكن استصالحها. 

 تحت صفوف المالئمة(Suitable subclass:) 

 :نوع العوائق أو المحددات تعكس
 C:عوائق مناخية. 

 T:عوائق طبوغرافية. 
 W:عوائق رطوبية. 
 S:عوائق فيزيائية. 
 F:عوائق خصوبية. 
 N :القلوية أو/عوائق تتعلق بالملوحة و. 

 وحدات المالئمة(Suitabilty Unit) 

 تستخدم هذه المجموعات لتعريف مدى تطور وحدات االرض مع اختالف متطلبات االدارة
(Mangment Requirment).يمكن تلخيص ماسبق كمايلي و: 

S3w-2 : وتعني الرموز: 
Order:Suitable S,مالئمة: الرتبة 

Class:Marginale 3 ,هامشي: الصف 

Subclass:wetnees w,عوائق رطوبية :تحت الصف  
Mangement unit 2 

 

 :اضير في تقييم األ  Limitation Aproach نظرية القيد أو المحدودية 5-3
حيث أن عملية  ,5ونوعيات االرض 4مواصفات دام قيود األرض تعتبر طريقة لشرحإن استخ

 .التقييد هي انحراف عن الحالة المثالية لهما 
 :المستويات المختلفة في درجة التقييد تعرف كمايلي 

 No Limitation (قيود ال) 

 .النباتاتمن أجل نمو  ةليمواصفات األرض في الحالة المثا: اليوجد قيود على اإلستعمال 
 Slight Limitation (قيود خفيفة) 
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تكون مواصفات التربة قريبة من المثالية من أجل نمط استعمال األرض المقترح وال :قيود بسيطة
 .%20تؤثر على اإلنتاجية بأكثر من 

 Moderate Limitation. (قيود متوسطة) 

 .الحصول على أرباح ن ذلك يمكنوعلى الرغم ممواصفات األرض متوسطة :قيود متوسطة 
 Severe Limitation (قيود خطيرة) 

 .يؤدي إلى زراعة هامشية ممااستخدام األرض غير مربح :قيود حادة
 Very severe Limitation  (قيود خطيرة جدا) 

 .قيود حادة جدا
 
 

___________________________________ 
و تخمينها خالل عمليات المسح الروتيني وحتى عن أيطة يمكن قياسها خواص بس Land Characteristics صفات األرض (4

 .المادة العضوية, التربة السطحي نسيج: مثال. طريق االستشعار عن بعد أو عند القيام بعملية جرد المصادر الطبيعية 
ت األرض األخرى في خاصية معقدة لألرض والتي تتصرف بشكل متميز عن باقي نوعيا  Land Quality: نوعيات األرض  (5

 .نموذج استثمار محددتأثيرها على مالئمة األرض لالستعمال وهي تعبر عن قدرة األرض على تأمين متطلبات معينة من أجل 
 

 
 (,1991etalsys,:)وبالنهاية يمكن الوصول إلى للنتيجة التالية

Class levels(الصف) Number(الرقم) Limitation levels(مستويات التقييد) 

S1 1 اليوجد قيود 

 قيود خفيفة 0

S2 1 قيود متوسطة 

S3 1 قيود خطيرة 

N1,N2 4 قيود خطيرة جدا 

 :إن تعريف الصفوف السابقة يمكن انجازه من خالل طريقتين
 طريقة التقييد البسيطة:SIMPLE LIMITATION METHODS 

يتم تحديد صفوف و , يتم مقارنة صفات األرض أو نوعيات األرض بمتطلبات استعمال األرض
 .األرض بناءًا على الصفة األقل مالئمة
 :والمحددات كمايلي( صفوف المالئمة)وتكون العالقة بين صفوف االرض 

 (صفوف المالةمة)صفوف ا رض  المحددات او القيود
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 مالئم جداً  S1 اليوجد:0
 مالئم  S1 خفيفة:1
 مالئمة متوسطةS2 متوسطة:2
 زراعة هامشية S3 خطيرة:3
 غير مالةمة ألسباب اقتصادية مع امكانية ا ستصال  N1 خطيرة جداً :4

N2  غير مالةمة ألسباب طبيعية و  امكانية لالستصال 
 

كما هو موضح في الجدول ,خاصة بصفات االرضالبد من إعداد جداول ,لتطبيق هذه النظرية 
صفة الصف المقابل  لكل نوع من أنواع استعماالت االرض وبالنتيجة يحدد لكل,( 1)رقم
 (.Class level)لها

 .كما تقترح هذه الطريقة تقييم المناخ
 

 طريقة التقييد مع االخذ بعين االعتبار عدد وشدة عوامل التقييد:LIMITATION 
METHOD REGARDING NUMBER AND INTENSITY OF LIMITATION 

وتتضمن اعداد جدول كما ,تبعا لعدد وشدة العوامل المحددة األرض هذه الطريقة تعرف صفوف 
 (.2) الجدولفي 

 :وفق هذه الطريقة تكون صفوف التقييم كمايلي
Land Class( صفوف
 (االرض

 Defintion(التعريف) 

 .او اربع قيود بسيطة,ال تحوي على اية قيود S1 مالئمة جدا

 .قيود متوسطة 3او اليوجد اكثر من /تحوي على اكثر من اربع قيود بسيطة و S2 متوسطة

 .خطيرةقيود  2او اليوجد اكثر من /و متوسطةقيود  3تحوي على اكثر من  S3 هامشية

 .تحوي على الكثير من العوامل المحددة الشديدة ولكن يمكن اصالحها N1 خطيرة

 .تحوي على الكثير من العوامل المحددة الشديدة ولكن ال يمكن اصالحها N2 خطيرة جدا

 .دا من الطريقة السابقة ولكن أكثر دقةتعتبر هذه الطريقة اكثر تعقي
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 يبين صفوف التقييم بناءًا الستعمال محدد لالرض( 1)جدول رقم 

 

 Characteristicsالصفات 
  

  CLASS LEVELSالصفوف  

S1 S2 S3 N1 N2 

 Climate (c) المناخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Topography (t)(الطبوغرافيا) 

 Slope (%الميل)  

 Wetness(w)(الرطوبة) 

 Flooding (الفيضان)  

 Drainage (الصرف)  

 Physical soil characteristics(s) 

 Texture (النسيج)  

 Depth(Cm) (العمق)  

 CaCO3% 

 Gypsum% 

 Soil fertility(f)(خصوبة التربة) 

 Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay)( CEC سعة  

 التبادل الكاتيوني الظاهرية
 sum of basic cations(cmol(+)/kg -

1soil) (مجموع الكاتيونات القاعدية)  

 pH H2O 

 Organic carbon (الكربون العضوي%)  

 Salinity and alkalinity(n)(الملوحة والقلوية) 

 ECe(ds/m) 

 ESP% 

SYS,etal, 1991)  ) 
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 يبين صفوف التقييم ومستويات التقييد الستعمال محدد لالرض( 2)جدول رقم

SYS,etal, 1991)  ) 
 

 
 
 
 
 

 Characteristicsالصفات 
  

 Land classes and limitation levels  صفوف ا رض 
 ومستويات التقييد

S1 S2 S3 N 

0 1 2 3 4 

 Climate (c) المناخ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Topography (t)(الطبوغرافيا)  

 Slope (%الميل)   

 Wetness(w)(الرطوبة)  

 Flooding (الفيضان)  

 Drainage (الصرف)  

 

  Physical soil characteristics(s ) الصفات الفيزيائية

 Texture (النسيج)  

 Depth(Cm) (العمق)  

 CaCO3% 

 Gypsum% 

 

 Soil fertility(f)(خصوبة التربة)  

 Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay)( CEC سعة  

 التبادل الكاتيوني الظاهرية
 sum of basic cations(cmol(+)/kg -

1soil) (مجموع الكاتيونات القاعدية)  

 pH H2O 

 Organic carbon (الكربون العضوي%)  

 

 Salinity and alkalinity(n)(الملوحة والقلوية)  

 ECe (ds/m) 

 ESP% 
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 :(IP(Index of Prodictivity)()FAO,1971)دليل القدر  ا نتاجية لالرض 5-4
وكل عامل يتم تقييمه ,هناك تسع عوامل تؤخذ بعين االعتبار 0590بالعودة الى نظام الفاو عام 

ومن ثم تضرب هذه العوامل مع بعضها للوصول الى دليل  011-1بشكل منفرد على مقياس من 

اسة على وقد اعتمد في هذه الدر ,وفق معادلة محددة  IP(Index of Prodictivity)القدرة االنتاجية 
التشبع بالقواعد والمادة ,النسيج والبناء,عمق التربة الفعال,الصرف:دراسة كل من العوامل التالية

 .نتيجة لهذا المعامل يتم تقييم انتاجية التربة من خالل صفوف محددة .العضوية
                                               S                        

IP = H×D×P×T× or×O×A×M 
                                          N 

:حيث  
H = soil moisture,رطوبة التربة 

D = drainage,الصرف 
P = effective soil depth,عمق التربة الفعال 
T = texture/structure,النسيج والبناء 
N = base saturation,التشبع بالقواعد 
S = soluble salts, ابةاالمالح الذو   
O = organic-matter content,المحتوى من المادة العضوية 
A = nature CEC of clay mineral,طبيعة  سعة التبادل الكاتيوني لمعادن الطين 
M = mineral reserve,المحتوى من المعادن 
 

يبين صفوف االنتاجية( 1)جدول رقم  
 دليل القدرة االنتاجية %IP االنتاجيةدرجة  الصف

 65-100 ةممتاز  1
 65-35 جيدة 2
 34-20 متوسطة 3
 11-8 فقيرة 4
 0-7 ضعيفة 5
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 :مراحل تقييم ا راضي 5-5
حيث أن عملية التقييم تمر ,األراضي أهم خطوة في هذه الدراسة   الى مرحلة تقييم يعتبر االنتقال

 :بالمراحل الثالثة التالية
 :المرحلة التحضيرية :اوالً 

 خذ العيناتأتحديد مناطق مسح المنطقة المدروسة و. 
 حفر المقاطع والحصول على العينات المطلوبة. 

 :المرحلة المخبرية: ثانياً 
  لعينات المدروسةعلى االتحاليل المخبرية. 

 :مرحلة التقييم:ثالثاً 
 اختيار المقاطع التي تمثل المنطقة المدروسة. 

 وفقعامة للتقييم عادة تصحيح نتائج التحليل المخبري بما يتالئم مع القواعد الإSYS,etal  

 .1111لعام 

 و أالحالي االستعمال )ن نتائج المقطع المصححة واحتياجات المحصول يالمقارنة ب
 .جراء عملية التقييم وفق نظرية القيد على االستعمالإو( المقترح

  تقييم القدرة االنتاجية لكل مقطع وفقFAO   0590لعام 

  حددة لالنتاج في كل مقطعوتحديد العوامل الم,مناقشة النتائج. 

 :المرحلة التحضيرية والمرحلة المخبرية يتم االنتقال الى مرحلة التقييم نبعد االنتهاء م
 :اختيار المقاطع التي تمثل المنطقة المدروسة :او ا 

اإلرتفاع عن سطح البحر و المحصول :تم اختيار المقاطع بشكل منهجي باالعتماد على عاملين 
 (:4)النتائج كمافي الجدول رقم وكانت,المزروع 

 يبين توزيع مقاطع التربة بناءًا على نوع المحصول المزروع واالرتفاع عن سطح البحر( 4)جدول رقم
 المحصول المزروع (م)رتفاع عن سطح البحر ال  المقطع (م)فةة ا رتفاع عن سطح البحر 

 حمضيات 270 كرم بيرم 200-270
 زيتون 110 الصفصافة 150-200
 حمضيات 110 بيت كمونة 100-150
 حمضيات 10 يحمور 50-100
 قمح 42 المدحلة 0-50

 بطاطا 18 الرنسية
 بندورة 5 لحة
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 .توزيع المحاصيل في المنطقة المدروسة حسب االرتفاع 12ويبين المصور رقم 

 
 يبين الوحدات الفيزوغرافية في منطقة الدراسة( 12)المصور رقم

حيح نتاةج التحليل المخبري بما يتالةم مع القواعد العامة للتقييم اعاد  تص :ثانياا 
 :1991لعام  ,etalSYS وفق

ن تستعمل كما تم توصيفها في وصف أالصرف و الفيضان يمكن ,بعض البيانات مثل الميل 
و مستوى عمق أ,سم25فوق )عادة حسابها حسب العمقإوبعضها االخر يجب , مقطع التربة

 .(  (Wieghting Factor   SYS,etal, 1991 باستخدام معامل الوزنويتم ذلك ( الجذور
 
 

 :الصفات التي سيتم دراستها كمايلي
 (صفوف الميل).Slope Classesتم استخدام  : (T)الطبوغرافيا
 : ( W)الرطوبة 
 تم استخدام : الفيضانFlooding Class 
 مشاهدات الحقليةرضي والتم تقدير الصرف بناءا على حالة الماء األ :الصرف. 

 :(S):صفات التربة الفيزياةية
 تم اجراء عملية تصحيح لمكونات كل مقطع وفق معامل الوزن: النسيج والقوام. 
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 و الكربونات تتناقص مع أذا كانت كمية الجبس إ: كربونات الكالسيوم والجبس

عملية  جراءإخرى فيتم ما في الحاالت األأ,سم25ول أساس أالعمق فيتم التقييم على 

 .تصحيح وفق معامل الوزن لكامل مقطع التربة

 :(F):صفات التربة الخصوبية
  يتم حسابها من خالل المعادلة التالية(:الظاهرية)سعة التبادل الكاتيوني: 

APPARENT CEC=(CEC*100)/CLAY%         

 ما أ,مس91عمق  علىفق لأل CEC ذا كان المقطع قد تطور من مواد متماثلة نستخدمإ     
 .سم 50فق فوق خذ القيمة لألأن Bذا لم يظهر االفق إ     
 مجموع الكاتيونات القاعدية,التشبع بالقواعد,:pH  لتجنب التفاعل بين هذه المعطيات

خذ بعين االعتبار فقط المحددات الخطرة من هذه الصفات أن يأيجب على المستخدم 
 .الثالثة

تم استخدام معامل فتيونات القاعدية وحموضة المقطع وفي هذه الدراسة تم اعتماد مجموع الكا
 .سم(25-0)الوزن للطبقة السطحية 

 سم(25-0)نستخدم معامل الوزن للطبقة السطحية :المادة العضوية. 

ول أمع العمق مقارنة مع قيمة  تتناقصEC اوESPذا كانت قيمة إ:(N):الملوحة و القلوية
خرى نطبق معامل الوزن ما في الحاالت األأم س 25ول أخذ فقط أن التقييم يإف,سم  25

 .لكامل المقطع
 
 
واجراء ( الحالي او المقتر )المقارنة بن نتاةج المقطع المصححة واحتياجات المحصول : ثالثاا 

 .عملية التقييم وفق نظرية القيد على ا ستعمال
ن ثم يتم مقارنتها بعد تصحيح نتائج تحاليل المقطع المدروس يتم ترتيبها في جدول التقييم وم

وقد تم التقييم باالعتماد على نظرية القيد أو ,0550لعام  ,SYSوفقباحتياجات المحصول 
 :وذلك باتباع طريقتين Limitation approachالمحدودية 

 .طريقة التقييد البسيطة .1

 .خذ بعين االعتبار عدد وشدة عوامل التقييدطريقة التقييد مع األ .2

 .عامل الوزن مع اختالف العمقتقسيم م( 5)يبين الجدول 
 .صفوف الصرف( 6)يبين الجدول 

 .صفوف الفيضان( 7)الجدول يبين 



31 
 

 .CITRUS(Citrus ssp)احتياجات محصول الحمضيات (8)يبين الجدول 
  TOMATO(Soulanum Lycopersicm esculentum)احتياجات محصول البندورة ( 1)يبين الجدول 
 .WHEAT(Triticum aestivum)القمح  احتياجات محصول(10)يبين الجدول 
 .BARLEY(Hordeum vulgare ) الشعيراحتياجات محصول (11)يبين الجدول 
 .OLIVES(Olea  europacae) الزيتوناحتياجات محصول (12)يبين الجدول 
 Potato(Solanum Tuberosum)احتياجات محصول البطاطا( 13)يبين الجدول 

 1991لعام  FAO لكل مقطع وفق  تقييم القدر  ا نتاجية:ا رابعا
 .وتحديد العوامل المحدد  لالنتاج في كل مقطع,مناقشة النتاةج :خامساا 

يتم تحديد العوامل المحددة ,بعد اجراء عمليات التقييم للمقاطع المختارة وفق نظريتي التقييم
 . لالنتاج

 
 .تقسيم معامل الوزن مع اختالف العمق( 5)الجدول رقم 

 معامل الوزن رقم القطاع (سم)العمق
125-150 6 2-1.5-1-0.75-0.5-0.25 

100-125 5 1.75-1.5-1-0.5-0.25 

75-100 4 1.75-1.25-0.75-0.25 

50-75 3 1.5-1-0.75 

25-50 2 1.25-0.75 

0-25 1 1 

SYS,etal, 1991)  ) 
 .يبين صفوف الصرف( 6)الجدول رقم
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SYS,etal, 1991)  ) 

 
 .يبين صفوف الفيضان( 7) الجدول رقم

   يوجد قيود F0 سطح األرض أعلى من أعلى مستوى للماء
في بعض ,سطح األرض أعلى من متوسط  أعلى مستوى للماء
شهرًا  2-1)االحيان قد تؤثر الفيضانات على األرض لمدة قصيرة

 (على األكثر

F1  قيود خفيفة 

عض في ب,سطح األرض قريب من متوسط  أعلى مستوى للماء
شهرًا  3-2)االحيان قد تؤثر الفيضانات على األرض لمدة التزيد عن

 سنين 5وخالل عشر سنوات التزيد مدة حصول الفيضان عن ,(

F2-قيود متوسطة 

سم اخفض من متوسط  أعلى مستوى  30-20سطح األرض حوالي 
-20بارتفاع ,ولذلك كل سنة تؤثر الفيضانات على األرض ,للماء
 (.رًا شه 4-2)سم لمدة 30

F3-  قيود خطير 

سم اخفض من متوسط  أعلى مستوى  30سطح األرض اكثر من 
على االقل لمدة ,ولذلك كل سنة تؤثر الفيضانات على األرض ,للماء

 .اشهر 4وعلى االكثر لمدة تزيد عن ,تزيد عن شهرين

F4-  قيود خطير  جداا 
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 .CITRUS(Citrus ssp)احتياجات محصول الحمضيات (8)الجدول رقم 

Characteristics 
  

 CLASS LEVELS 

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 4 

100-95 95-85 85-60 60-40 40-25 25-0 

Topography (t)       

Slope                    1      % 0-1 1-2 2-4 4-6 - >6 

                      2 0-2 2-4 4-8 8-16 - >16 

 3                                                  0-4 4-8 8-16 16-30 30-50 >50 

Wetness(w)       

Flooding F0 - - - - F1+ 

Drainage GOOD,groundw

>150cm 

GOOD,groundw

>100-150cm 

moderate imperf Poor but 

drainab 

Poor not 

drainab 

Physical soil characteristics(s)       

Texture SL,SiL,L,SiCL,CL,

Si 

SCL,LS,LFS C<60s,SC,S,F

S,SiCs,CO 

C<60v, 

C>60s 

- Cm,SiCm, 

C>60v 

Depth(Cm) >200 200-150 150-100 100-75  >75 

CaCO3% 0-3 3-5  5-10 10-25 - >25 

Gypsum% 0-1 1-2 2-3 3-5 - >5 

Soil fertility(f)       

Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay)( CEC >16 <16 - <16  + - - - 

sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) >3.5 3.5-2.0 <2.0 - - - 

pH H2O 6.5-5.8 5.8-5.5 5.5-5.2 5.2-5 <5 - 

6.5-7 7-7.6 7.6-8 8-8.2 - <8.2 

Organic carbon% >1.5 1.5-0.8 < 0.8 - - - 

Salinity and alkalinity(n)       

ECe (ds/m) 0-2 2-3 3-4 4-6 - >6 

ESP% 0-4 4-8 8-12 12-15 - >15 

SYS,etal, 1993)  ) 
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 TOMATO(Soulanum Lycopersicm esculentum)احتياجات محصول البندورة ( 1)يبين الجدول 

 

Characteristics 
  

 CLASS LEVELS 

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 4 

100-95 95-85 85-60 60-40 40-25 25-0 

Topography (t)       

Slope                      1      % 0-1 1-2 2-4 4-6 - >6 

                      2 0-2 2-4 4-8 8-16 - >16 

 3                                                  0-4 4-8 8-16 16-30 30-50 >50 

Wetness(w)       

Flooding F0 - F1 - - F2+ 

Drainage                    4 GOOD,  moderate, imperf Poor Poor but  Poor not  

    9  imperf moderate GOOD aeric drainab drainab 

Physical soil characteristics(s)       

Texture ,Si,L,SiCL,CL,SiC

,CO 

SCL, C<60s,SC, LS,LfSC<60v, 

C>60s 
,Fs,LcS

 C>60v 

- Cm,SiCm 

Depth(Cm) >200 200-150 150-100 100-75  >75 

CaCO3% 0-3 3-5  5-10 10-25 - >25 

Gypsum% 0-1 1-2 2-3 3-5 - >5 

Soil fertility(f)       

Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay)( CEC >24 24-16 <16  - <16  + - - 

sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) >5 5-3.5 3.5-2 <2 - - 

pH H2O 6.6-6.2 6.2-6 6-5.5 5.5-5 <5 - 

6.6-7 7-7.5 7.5-8 8-8.2 - >8.2 

Organic carbon% 2< 2.0-1.2 1.2- 0.8 < 0.8 - - 

Salinity and alkalinity(n)       

ECe (ds/m) 0-3 3-5 5-8 8-10 - >10 

ESP% 0-8 8-15 8-12 15-25 35-53 >35 

SYS,etal, 1993)  ) 
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 .WHEAT(Triticum aestivum)احتياجات محصول القمح (10)يبين الجدول رقم 

Characteristics 
  

 CLASS LEVELS 

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 4 

100-95 95-85 85-60 60-40 40-25 25-0 

Topography (t)       

Slope                      1      % 0-1 1-2 2-4 4-6 - >6 

                      2 0-2 2-4 4-8 8-16 - >16 

 3                                                  0-4 4-8 8-16 16-30 - >30 

Wetness(w)       

Flooding F0 - F1 F2 - F3+ 

Drainage                    4 GOOD,  moderate, imperf Poor Poor but  Poor not  

    9  imperf moderate GOOD aeric drainab drainab 

Physical soil characteristics(s)       

Texture ,SiL,Si,CL,SiC,CO

CL, C<60s, 

C<60v, L, 

C>60s,SC, 

SCL C>60v, 

 
SL,LfS - Cm,SiCm,

LcS,FS,cS 

Depth(Cm) >90 90-50 50-20 20-10 - 01< 

CaCO3% 3-20 20-30 30-40 40-60 - >60 

Gypsum% 0-3 3-5 5-10 10-20 - >20 

Soil fertility(f)       

Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay)( CEC >24 24-16 <16  - <16  + - - 

sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) >8 8-5 5-3.5 3.5-2 5< - 

pH H2O 7-6.5 6.5-6 6-5.6 5.6-5.2  .2<5 - 

7-7.5 7.5-8.2 8.2-8.3 8.3-8.5 - >8.5 

Organic carbon              % >1.5 1.5-0.8 < 0.8 - - - 

 9                     >2.5 2.5-1.5 1.5-1 <1 - - 

 9                                     >1.5 1.5-1 1-0.5 <0.5 - - 

 1               >0.6 0.6-0.4 <0.4 - - - 

Salinity and alkalinity(n)       

ECe (ds/m) 0-1 1-3 3-5 5-6 01-6 >10 

ESP% 0-15 15-20 20-35 35-45 - >45 

SYS,etal, 1993)  ) 
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 .BARLEY(Hordeum vulgare )احتياجات محصول الشعير (11)يبين الجدول رقم 

Characteristics 
  

 CLASS LEVELS 

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 4 

100-95 95-85 85-60 60-40 40-25 25-0 

Topography (t)       

Slope                      1      % 0-1 1-2 2-4 4-6 - >6 

                      2 0-2 2-8 8-12 12-16 - >16 

 3                                                  0-4 4-8 8-16 16-24 24-30 >30 

Wetness(w)       

Flooding F0 - F1 F2 - F3+ 

Drainage                    4 GOOD,  moderate, imperf Poor Poor but  Poor not  

    9  imperf moderate GOOD aeric drainab drainab 

Physical soil characteristics(s)       

Texture ,SiCL,Si,CL, 

,COCL, C<60s, 

C<60v, L, 

C>60s,SC, 

SCL C>60v, 

 
SL,LfS - Cm,SiCm,L

cS,FS,Cs,s 

Depth(Cm) >90 90-50 50-20 20-10 - 01< 

CaCO3% 3-20 20-30 30-40 40-60 - >60 

Gypsum% 0-3 3-5 5-10 10-20 - >20 

Soil fertility(f)       

Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay)( CEC >24 24-16 <16  - <16  + - - 

sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) >8 8-5 5-3.5 3.5-2 5< - 

pH H2O 7.2-7 7-6.2 6.2-5.8 5.8-5.5  .5<5 - 

7.2-7.5 7.5-8.0 8.0-8.2 8.2-8.5 - >8.5 

Organic carbon              %       

 9                     >2.0 2.0-1.2 1.2-0.8 <0.8 - - 

 9                                     >1.2 1.2-0.8 0.8-0.4 <0.4 - - 

 1               >0.6 0.6-0.4 <0.4 - - - 

Salinity and alkalinity(n)       

ECe (ds/m) 0-8 8-12 12-16 16-20 53-51 >25 

ESP% 0-15 15-25 25-35 35-45 - >45 

SYS,etal, 1993)  ) 
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 .OLIVES(Olea  europacae) الزيتوناحتياجات محصول (12)يبين الجدول رقم 

 

Characteristics 
  

 CLASS LEVELS 

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 4 

100-95 95-85 85-60 60-40 40-25 25-0 

Topography (t)       

Slope                    1      % 0-1 1-2 2-4 4-6 - >6 

                      2 0-4 4-8 8-16 16-25 - >25 

 3                                                  0-8 8-16 16-30 30-50 - >50 

Wetness(w)       

Flooding F0 - - - - F1+ 

Drainage GOOD,groundw

>150cm 

GOOD,groundw

>100-150cm 

moderate imperf Poor but 

drainab 

Poor not 

drainab 

Physical soil characteristics(s)       

Texture SL ,L ,SCL, Si,CL,Sicl,SiL,SC

,SCL,LS,LFS 

C<60s,LSC,FS 

C>60S 

Cm,SiCm,

cS 

- - 

Depth(Cm) >150 150-120 120-100 100-80  <80 

CaCO3% ANY      

Gypsum% 0-10 10-15 15-20 20-25 - >25 

Soil fertility(f)       

Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay)( CEC >24 <24-16  <16  - <16  + - - 

sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) >3.5 3.5-2.0 <2.0 - - - 

pH H2O 7.2-7 7-6.2 6.2-5.8 5.8-5.5 <5.5 - 

7.2-7.5 7.5-8 8-8.2 8.2-8.5 - >8.5 

Organic carbon% >1.5 1.5-0.8  -0.4 0.8 < 0.4 - - 

Salinity and alkalinity(n)       

ECe (ds/m) 0-8 8-12 12-16 20-25 - >25 

ESP% 0-15 15-25 25-35 - - >45 

 

SYS,etal, 1993)  ) 
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 Potato(Solanum Tuberosum)احتياجات محصول البطاطا( 13)يبين الجدول رقم 

Characteristics 
  

 CLASS LEVELS 

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 4 

100-95 95-85 85-60 60-40 40-25 25-0 

Topography (t)       

Slope                      1      % 0-1 1-2 2-4 4-6 - >6 

                      2 0-2 2-4 4-8 8-16 - >16 

 3                                                  0-4 4-8 8-16 16-30 31-51 >50 

Wetness(w)       

Flooding F0 - - F1 F2 F2+ 

Drainage                    4 GOOD,  moderate, imperf Poor Poor but  Poor not  

    9  imperf moderate GOOD aeric drainab drainab 

Physical soil characteristics(s)       

Texture ,L,SCL. SC,SiL,SiCL,CL,Si

SL,CO 

,LfS,LSC<60s 

 

C>60S, 

C>60v,LcS,

SiC, fS 

S,cS Cm,SiCm,  

Depth(Cm) >90 90-60 60-40 40-20 - 51< 

CaCO3% 0-5 5-10 10-15 15-30 - >30 

Gypsum%       

Soil fertility(f)       

Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay)( CEC >24 24-16 <16  - <16  + - - 

sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) >5 5-3.5 3.5-2 5< - - 

pH H2O 6.3-6 6-5.6 5.6-5.2 5.2-4.8  .8<4 - 

6.3-6.5 6.5-7 7-8 8-8.2 - >8.2 

Organic carbon              % >1.5 1.5-0.8 1.2-0.8 < 0.8 - - 

Salinity and alkalinity(n)       

ECe (ds/m) 0-1 1-3 3-5 5-6 01-6 >10 

ESP% 0-15 15-25 25-35 35-45 - >45 

SYS,etal, 1993)  ) 
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 .سهل عكار–قرية يحمور : المقطع ا ول
 .للمقطع المدروس الحصول على نتاةج التحليل المخبري: او ا 
 SY-TR-Y 3رقم المقطع 

  2011-8-7:التاريخ
 .يحمور –حقل تابع لإلرشادية الزراعية :الموقع
 .90m:ا رتفاع

 .منطقة استقرار أولى:الهطول المطري
 .أرض مفلوحة:النبت الطبيعي

 .حمضيات:  عمال األرضاست
 .كلسية صخور: الماد  األم
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 يحمور-الدائرة السوداء–يبين موقع اخذ العينة (13)المصور رقم  
 حيمور قرية:  املنطقة                        نتائج التحاليل املخربية                                                    

 في قرية يحمور SY-TR-Y 3يل الفيزيائية للمقطع رقميبين التحال(14)جدول رقم
 التحاليل الفيزيائية

 %التحليل امليكانيكي 

الكثافة احلقيقية  %الرطوبة cmالعمق

 3سم/غ

 الكثافة الظاهرية

 3سم/غ

 النسيج رمل سلت طني %املسامية

0-10 1.6 2.24 1.27 43.30 57.5 22.5 20 CLAY 

10-20 6.7 2.40 1.24 48.33 506. 24.4 25 CLAY 

20-40 1.3 2.54 1.21 41.21 52.5 22.5 25 CLAY 

 
 في قرية يحمور SY-TR-Y 3يبين التحاليل الكيميائية للمقطع رقم ( 15)جدول رقم

 التحاليل الكيميائية

 غ تربة011/الكاتيونات الذئبة م م  غ تربة011/األنيونات الذائبة م م  

 cm pHالعمق

1:2,5 
E.C 

1:5ds/

m 

CaCO3% CaSO4% 
CO3

-2 HCO3
-2 CL- Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

0-10 23.7 83.0 830 - - 830 83. 8370 83.2 83.70 83.7 

10-20 0607 83.2 8300 - - .37 83.0 8370 83.8 83..0 83.. 

20-40 0670 83.0 832. - - 830 83.7 83.0 8380 83..0 83.. 

  
 في قرية يحمور SY-TR-Y 3طع رقم يبين التحاليل الخصوبية للمق( 16)جدول رقم  

 C.E.C غ تربة011/م م  الكاتيونات املتبادلة
غ 011/م م 

 تربة

 الفوسفور املتاح

P.P.M 

O.M%  األزوت

 %الكلي

ESP% 

 +cm Ca+2 Mg+2 Na+ Kالعمق

0-00 

 

0.21 323 0 .2.3 .020 372.1 02.0 0207 92. 

00-.0 

 

09 1 0209 02.3. .1 90 02.0 0200 920 

.0-90 

 

01 . 0 027.3 .1 .1 02. 0200 32. 
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 (.,etalSys(1993,تصحيح النتاةج بما يتالةم مع القواعد العامة للتقييم وفق  :ثانيا

-1.25:)ويكون معامل الوزن ,سم 20سوف يتم تقسيم المقطع الى قسمين متساويين كل قسم 
 :وبالتالي تكون عمليات التصحيح للمقطع كمايلي, (0.75
 من اجل كمية الطين يحالتصح: 

كمية )57.5*(معامل الوزن)1.25*(عمق االفق)10 سم10-0 سم20-0القطاع االول
 (الطين في المقطع المدروس في االفق االول

 
 
 
 

718.75 

كمية )50.6*(معامل الوزن)1.25*(عمق االفق)10 سم 10-20
 (الثانيفي المقطع المدروس في االفق الطين 

632.5 

كمية )52.5*(معامل الوزن)0.75*(عمق االفق)20 سم40-20 سم40-20القطاع الثاني
 (الثالثفي المقطع المدروس في االفق الطين 

787.5 

عمق ال)40÷2138.75 المجموع
 (المقطع الترابي

 %53.435 كمية الطين المصححة

 من اجل كمية السلت التصحيح: 

 22.5*(زنمعامل الو )1.25*(عمق االفق)10 سم10-0 سم20-0القطاع االول
 (في المقطع المدروس في االفق االولكمية السلت 

281.25 

10-20 
 سم

 24.4*1.25(معامل الوزن)*(عمق االفق)10
 (الثانيفي المقطع المدروس في االفق كمية السلت 

305 

 22.5*(معامل الوزن)0.75*20(عمق االفق) سم40-20 سم40-20القطاع الثاني
 (الثالثي االفق في المقطع المدروس فكمية السلت 

337.5 

عمق )40÷123.75 المجموع
 (المقطع الترابي

 %23.033  كمية السلت المصححة

 
 %23.44(=53.468+23.013)- 100= كمية الرمل المصححة 

 .طيني-Clay:النسيج المصحح 
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 من اجل كربونات الكالسيوم التصحيح: 

كمية )0.5*(وزنمعامل ال)1.25*(عمق االفق)10 سم10-0 سم20-0القطاع االول
 (االولفي المقطع المدروس في االفق الكربونات 

6.25 

كمية )0.64*(معامل الوزن)1.25*(عمق االفق)10 سم 10-20 
 (الثانيفي المقطع المدروس في االفق الكربونات 

8 

كمية )0.71*(معامل الوزن)0.75*(عمق االفق)20 سم40-20 سم40-20القطاع الثاني
 (الثالثلمدروس في االفق في المقطع االكربونات 

10.65 

عمق المقطع )40÷24.1 المجموع
 (الترابي

 %0.3225 كمية كربونات الكالسيوم المصححة

 
 من اجل سعة التبادل الكاتيوني التصحيح: 

في المقطع المدروس كمية الطين )52.5÷( 100*( غ تربة011/م م C.E.C)25) سم40-20 سم40-20القطاع الثاني

 (ثالثالفي االفق 

   cmol(+)/kg-1 clay 46.31 سعة التبادل الكاتيوني المصححة

 
 من اجل مجموع الكاتيونات القاعدية التصحيح: 

  Ca+Mg+K معامل الوزن المجموع 
 18.53*(عمق االفق)10 18.53 2.73+3.3+12.5 سم10-0 سم20-0القطاع االول

 20.132*(عمق االفق)10 20.132 1.932+5+14 سم 10-20 
 23.873*(عمق االفق)5 23.873 1.873+7+15 سم25-20 سم40-20اع الثانيالقط

 (عند دراسة الكاتيونات القاعدية عمق المقطع الترابي)25÷513.185 25 ÷المجموع 

  cmol(+)/kg-1 soil 20.5534  :مجموع الكاتيونات القاعدية المصححة

 
 الحموضةرقم  من اجل  التصحيح: 

 معامل الوزن  
 (الحموضة في االفق االول)7.32*(عمق االفق)10 سم10-0 سم20-0الولالقطاع ا
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 (الحموضة في االفق الثاني)8.42*(عمق االفق)10 سم 10-20 
 (الحموضة في االفق الثالث)8.25*(عمق االفق)5 سم25-20 سم40-20القطاع الثاني

 (عند دراسة الحموضة عمق المقطع الترابي)25÷118.65 25 ÷المجموع 

 6.34 :وضة المصححةالحم

 
 من اجل المادة العضوية التصحيح: 

 معامل الوزن  
 (المادة العضوية في االفق االول)1.11*(عمق االفق)10 سم10-0 سم20-0القطاع االول

 (المادة العضوية في االفق الثاني)1.71*(عمق االفق)10 سم 10-20 
 (ة العضوية في االفق الثالثالماد)0.1*(عمق االفق)5 سم25-20 سم40-20القطاع الثاني

 (عند دراسة المادة العضوية عمق المقطع الترابي)25÷40.7 25 ÷المجموع 

 %1.325 :الماد  العضوية المصححة

 
 من اجل الناقلية الكهربائية التصحيح: 

 معامل الوزن  
 (في االفق االولE.C)0.18*(عمق االفق)10 سم10-0 سم20-0القطاع االول

 (في االفق الثانيE.C)0.17*(عمق االفق)10 سم 10-20 
 (في االفق الثالثE.C)0.14*(عمق االفق)5 سم25-20 سم40-20القطاع الثاني

 (عمق المقطع الترابي عند دراسة المادة العضوية)25÷4.2 25÷ المجموع 

 ds/m 0.135 :المصححة الناقلية الكهرباةية

 
 من اجل نسبة الصوديوم التبادلية التصحيح: 

 41 (في االفق االول %ESP)4.1*(عمق االفق)10 سم10-0 سم20-0قطاع االولال
 41 (في االفق الثاني %ESP)4.1*(عمق االفق)10 سم 10-20 

 16 (في االفق الثالث %ESP)3.2*(عمق االفق)5 سم25-20 سم40-20القطاع الثاني
عمق المقطع )25÷106 المجموع

 (الترابي

 %4.24 صححةنسبة الصوديوم التبادلية الم
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 .مقارنة النتاةج المصححة مع احتياجات المحصول المدروس واجراء التقييم :ثالثاا 

  :طريقة التقييد البسيطة (استعمال حالي)الحمضياتتقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 
 (صفوف االرض)Data Max Land Classبيانات المقطع  Characteristicsالصفات 

Topography (t)(رافياالطبوغ)  

Slope %(الميل) 0 S1 

Wetness(w)(الرطوبة)  
Flooding(الفيضان) F0 S1 

Drainage(الصرف) MODERATE S2 

Physical soil characteristics(s)  
 (خصاةص التربة الفيزياةية)

 

Texture(النسيج) Clay S2 

Depth(Cm)(العمق) 41 N2 

CaCO3% 0.62 S1 

Gypsum% 1 S1 
Soil fertility(f)(خصوبة التربة)  

Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay)( CEC الظاهرية) 49.90 S1 
sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil)( مجموع

 (الكاتيونات القاعدية
11.99 S1 

pH H2O 9.5 S2 
Organic carbon(%الكربون العضوي) 0.91 S1 

Salinity and alkalinity(n)( يةالملوحة والقلو)  
Ece(ds/m) 1.09 S1 

ESP% 4.14 S1 
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Total EVALOUIATIN  التقييم النهائي N2 

خصائص التربة  يوال يمكن معالجتها ف قيود خطيرة جدااظهر التقييم وجود  :مناقشة النتيجة
 .مما يدعو إلعادة التفكير في نوع االستعمال الموجود ,-عمق التربة-الفيزيائية 

طريقة التقييد مع ا خذ بعين ( استعمال حالي) الحمضياتة لمحصول تقييم المقطع  بالنسب
 :الى المحددات بأرقام رفي هذه الطريقة نشي :ا عتبار عدد وشد  عوامل التقييد

 .قيود خطيرة جداً (4),قيود خطيرة(3),قيودمتوسطة(2),قيودخفيفة(1),اليوجد (0) 

 Data Limitationبيانات المقطع  Characteristics الصفات

Topography (t)  
Slope % 0 0 

Wetness(w)  
Flooding F0 0 

Drainage MODERATE 2 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay 1 

Depth(Cm) 41 4 

CaCO3% 0.62 0 

Gypsum% 1 0 
Soil fertility(f)  

Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay) 49.90 0 
sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) 11.99 1 

pH H2O 9.5 2 
Organic carbon% 0.91 0 

Salinity and alkalinity(n)  
Ece(ds/m) 1.09 0 
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ESP% 4.14 1 

 
 :اظهر التقييم وجود :مناقشة النتيجة

   (.عمق التربة)خصائص التربة الفيزيائية  يف قيد واحد خطير جدا 

  في نسبة الصوديوم التبادلية  1قيود بسيطة عدد. 

  في رقم حموضة المقطع والنسيج والصرف 3قيود متوسطة عدد. 

 .The land suitability class N2 صف مالئمة االرض
 

 :طريقة التقييد البسيطة( استعمال مقتر ) البندور بالنسبة لمحصول  تقييم المقطع 

 Data Max Land Classبيانات المقطع  Characteristicsالصفات
Topography (t)  

Slope % 0 S1 

Wetness(w)  
Flooding F0 S1 

Drainage MODERATE S1 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay S1 

Depth(Cm) 41 N2 

CaCO3% 0.62 S1 

Gypsum% 1 S1 
Soil fertility(f)  

Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay) 49.90 S1 
sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) 11.99 S1 

pH H2O 9.5 S2 
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Organic carbon% 0.91 S1 
Salinity and alkalinity(n)  

Ece(ds/m) 1.09 S1 
ESP% 4.14 S1 

Total EVALOUIATIN  N2 

خصائص التربة  يوال يمكن معالجتها ف قيود خطيرة جدااظهر التقييم وجود  :مناقشة النتيجة
 .الفيزيائية عمق التربة

طريقة التقييد مع ا خذ بعين  (استعمال مقتر ) البندور تقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 
 :ا عتبار عدد وشد  عوامل التقييد

 Data Limitation بيانات المقطع Characteristicsالصفات

Topography (t)  
Slope % 0 0 

Wetness(w)  
Flooding F0 0 

Drainage MODERATE 1 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay 0 

Depth(Cm) 41 4 

CaCO3% 0.62 0 

Gypsum% 1 0 
Soil fertility(f)  

Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay) 49.90 0 
sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) 11.99 0 

pH H2O 9.5 2 
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Organic carbon% 0.91 0 
Salinity and alkalinity(n)  

Ece(ds/m) 1.09 0 
ESP% 4.14 1 

 
 :اظهر التقييم وجود :مناقشة النتيجة

   (.عمق التربة)خصائص التربة الفيزيائية  يف قيد واحد خطير جدا 

  على نسيج التربة وكمية المادة العضوية والصرف 3قيود بسيطة عدد. 

  على حموضة المقطع 1قيود متوسطة عدد. 

  The land suitability class N2 .صف مالئمة االرض
 

 :طريقة التقييد البسيطة( استعمال مقتر ) القمحتقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 
 Data Max Land Class  بيانات المقطع Characteristicsالصفات

Topography (t)  
Slope % 0 S1 

Wetness(w)  
Flooding F0 S1 

Drainage MODERATE S1 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay S1 

Depth(Cm) 41 S2 

CaCO3% 0.62 S1 

Gypsum% 1 S1 
Soil fertility(f)  



49 
 

Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay) 49.90 S1 
sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) 11.99 S1 

pH H2O 9.5 S1 
Organic carbon% 0.91 S1 

Salinity and alkalinity(n)  
Ece(ds/m) 1.09 S1 

ESP% 4.14 S1 
Total EVALOUIATIN  S2 

 .-عمق التربة–الفيزيائية في خصائص التربة  قيود خفيفة اظهر التقييم وجود  :مناقشة النتيجة
 

طريقة التقييد مع ا خذ بعين  (:استعمال مقتر ) القمحتقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 
 ا عتبار عدد وشد  عوامل التقييد

 Data Limitationبيانات المقطع  Characteristicsالصفات

Topography (t)  
Slope % 0 0 

Wetness(w)  
Flooding F0 0 

Drainage MODERATE 2 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay 1 

Depth(Cm) 41 2 

CaCO3% 0.62 0 

Gypsum% 1 0 
Soil fertility(f)  
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Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay) 49.90 0 
sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) 11.99 0 

pH H2O 9.5 0 
Organic carbon% 0.91 1 

Salinity and alkalinity(n)  
Ece(ds/m) 1.09 0 

ESP% 4.14 1 

 
 :اظهر التقييم وجود :مناقشة النتيجة

  على حموضة التربة ونسيج المقطع 2قيود بسيطة عدد . 
 على عمق المقطع و الصرف 2قيود متوسطة عدد. 

 The land suitability class S2 .ئمة االرضصف مال
 

 :طريقة التقييد البسيطة( استعمال مقتر ) الزيتونتقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 
 Data Max Land Classبيانات المقطع  Characteristicsالصفات

Topography (t)  
Slope % 0 S1 

Wetness(w)  
Flooding F0 S1 

Drainage MODERATE S2 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay S2 

Depth(Cm) 41 N2 

CaCO3% 0.62 S1 

Gypsum% 1 S1 
Soil fertility(f)  
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Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay) 49.90 S1 
sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) 11.99 S1 

pH H2O 9.5 S1 
Organic carbon% 0.91 S1 

Salinity and alkalinity(n)  
Ece(ds/m) 1.09 S1 

ESP% 4.14 S1 
Total EVALOUIATIN  N2 

خصائص التربة  يوال يمكن معالجتها ف قيود خطيرة جدااظهر التقييم وجود  :مناقشة النتيجة
 .-عمق التربة-الفيزيائية 

 
يد مع ا خذ بعين طريقة التقي (:استعمال مقتر ) الزيتونتقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 
 ا عتبار عدد وشد  عوامل التقييد

 Data Limitationبيانات المقطع  Characteristicsالصفات

Topography (t)  
Slope % 0 0 

Wetness(w)  
Flooding F0 0 

Drainage MODERATE 2 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay 1 

Depth(Cm) 41 4 

CaCO3% 0.62 0 

Gypsum% 0 0 
Soil fertility(f)  
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Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay) 49.90 0 
sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) 11.99 1 

pH H2O 9.5 0 
Organic carbon% 0.91 1 

Salinity and alkalinity(n)  
Ece(ds/m) 1.09 0 

ESP% 4.14 1 

 
 :يم وجوداظهر التقي :مناقشة النتيجة

 عمق التربة-الفيزيائيةعلى خصائص التربة  جدا  قيد واحد خطير-. 

  على حموضة المقطع1قيود بسيطة عدد . 
 على الصرف و نسيج المقطع 2قيود متوسطة عدد. 

 .The land suitability class N2 صف مالئمة االرض
 

 :يد البسيطةطريقة التقي( استعمال مقتر ) الشعيرتقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 
 Data Max Land Classبيانات المقطع  Characteristicsالصفات

Topography (t)  
Slope % 0 S1 

Wetness(w)  
Flooding F0 S1 

Drainage MODERATE S2 

Physical soil characteristics(s)  
Texture Clay S1 

Depth(Cm) 41 S2 

CaCO3% 0.62 S1 
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Gypsum% 0 S1 
Soil fertility(f)  

Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay) 49.90 S1 
sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) 11.99 S1 

pH H2O 9.5 S1 
Organic carbon% 0.91 S1 

Salinity and alkalinity(n)  
Ece(ds/m) 1.09 S1 

ESP% 4.14 S1 
Total EVALOUIATIN  S2 

 .قيود متوسطة على عمق المقطع والصرفييم وجود اظهر التق :مناقشة النتيجة
 

طريقة التقييد مع االخذ بعين  :(استعمال مقتر ) الشعيرتقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 
 االعتبار عدد وشدة عوامل التقييد

 Data Limitationبيانات المقطع  Characteristicsالصفات

Topography (t)  
Slope % 0 0 

Wetness(w)  
Flooding F0 0 

Drainage MODERATE 2 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay 0 

Depth(Cm) 41 2 

CaCO3% 0.62 0 

Gypsum% 1 0 
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Soil fertility(f)  
Apparent CEC(cmol(+)/kg -1clay) 49.90 0 

sum of basic cations(cmol(+)/kg -1soil) 11.99 1 
pH H2O 9.5 0 

Organic carbon% 0.91 1 
Salinity and alkalinity(n)  

Ece(ds/m) 1.09 0 
ESP% 4.14 1 

 :اظهر التقييم وجود :مناقشة النتيجة
  عمق المقطع والصرفعلى 2متوسط  عدد قيد. 

  والنسيج درجة حموضة المقطع و توافر المادة العضوية على3قيود بسيطة عدد. 

 .The land suitability class S2 صف مالئمة االرض
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 :1991لعام  FAO تقييم القدر  ا نتاجية لكل مقطع وفق  :رابعاا 

IP=D3a*P3*T5a*N2*O2 

IP=8O/100*50/100*80/100*100/100*80/100 

IP=25.6%   

 .بالعودة الى صفوف االنتاجية نجد ان االنتاجية متوسطة

 

 :لالنتاج في كل مقطع مناقشة النتاةج وتحديد العوامل المحدد :خامساا 
عائقا جوهريًا -سم40-أظهر التقييم وجود قيود خطيرة على اإلستعمال حيث شكل عمق التربة 

 .وهنا البد من التفكير باستثمار بديل,أمام اإلستمرار بزراعة الحمضيات
 كما أظهر التقييم مجموعة من القيود المتوسطة التي تؤثر على اإلنتاج من الناحية االقتصادية

والنسيج والتي يمكن تحسينها عن ,الصرف,وتشمل هذه القيود حموضة المقطع, %50بأكثر من 
 .طريق إضافة المادة العضوية أو اضافة الرمل

 :بالنسبة للمحاصيل المقترحة للزراعة
 التقييم                          المحصول المقتر 

 .غير مناسب  وبالتالي, وجود قيود خطيرة على االستعمال البندورة
 .في كل من عمق المقطع والصرف, وجود قيود متوسطة على الستعمال القمح

 .وبالتالي غير مناسب , وجود قيود خطيرة على االستعمال الزيتون
تشمل كل من عمق المقطع , وجود قيود متوسطة على الستعمال الشعير

 .والصرف
تائج تقييم زراعة القمح والشعير افضل من كانت ن:نتيجة مناقشة المحاصيل االربعة المقترحة 

مع العلم ان نسبة انخفاض االنتاجية بسبب العوامل المحددة قد تصل الى ,باقي المحاصيل 
50.% 

 :العوامل المحدد  لالنتاج
 عمق المقطع. 

 الصرف. 
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   حموضة المقطعرقم 
 نسيج المقطع 

 .سهل عكار-قرية بيت كمونة:المقطع الثاني
اةج التحليل او  الحصول على نت

 :المخبري للمقطع المدروس
 

 SY-TR-B 4المقطع رقم
 2011-8-7:التاريخ
  .بيت كمونة–مركز البحوث الزراعية  :الموقع
 .10m:ا رتفاع

 .أولىمنطقة استقرار :الهطول المطري
 .أرض مفلوحة:النبت الطبيعي

 .حمضيات : األرضاستعمال 
 .الحجارة الكلسية: ماألالماد  
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 بيت كمونة-الدائرة السوداء–موقع اخذ العينة ( 14)رقمالمصور 

 

 بيت كمونةقرية : املنطقة                                  4:                       املقطع رقم  

 بيت كمونةفي قرية  SY-TR-B 4يبين التحاليل الفيزيائية للمقطع رقم(17)جدول رقم
 التحاليل الفيزيائية

 %كانيكيالتحليل املي 

الكثافة احلقيقية  %الرطوبة cmالعمق

 3سم/غ

 الكثافة الظاهرية

 3سم/غ
 النسيج رمل سلت طني املسامية

0-00 6016 2016 1026 38083 35 2205 4205 CLAY LOAM 

00-00 208 2019 1028 41055 55 23 22 CLAY 

 
 بيت كمونةرية في ق SY-TR-B 4يبين التحاليل الكيميائية للمقطع رقم ( 18)جدول رقم

 التحاليل الكيميائية

 غ تربة011/الكاتيونات الذئبة م م  غ تربة011/األنيونات الذائبة م م  

العمق

cm 

pH 

1:2,5 

E.C 

ds/m 

1:5 

CaCO3

% 

CaSO4

% 

CO3
-2 

HCO3
-

2
 

CL
-

 

Ca
+2

 Mg
+2

 Na
+ K

+
 

1-01 

 

23.0 83..  - - -.30  -8300 83.0 8380 83.. 

01-01 

 

2382 83.0  - - -830 830 830 837 838. 83.. 

 
 بيت كمونةفي قرية  SY-TR-B 4يبين التحاليل الخصوبية للمقطع رقم ( 11)جدول رقم 

 C.E.C غ تربة000/م م  الكاتيونات املتبادلة
م م 

غ 000/

 تربة

الفوسفور 

 املتاح

P.P.M 

O.M%  األزوت

 %الكلي

 

ESP% 

 

 +cm Ca+2 Mg+2 Na+ Kالعمق
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0-00 9055 501 1033 2012 21 216025 2013 10141 1063 

00-00 15 7 1016 2 2505 38076 1068 1.184 1062 

 
 (.,etalSys(1993,اعاد  تصحيح النتاةج بما يتالةم مع القواعد العامة للتقييم وفق  :ثانيا

-1.25:)ويكون معامل الوزن ,سم 25سوف يتم تقسيم المقطع الى قسمين متساويين كل قسم 
 :الي تكون عمليات التصحيح للمقطع كمايليوبالت, (0.75
 من اجل كمية الطين التصحيح: 

 875 35*1.25*20 سم20-0 سم25-0القطاع االول
 343.75 55*1.25*5 سم 25-20 

 1031.25 55*0.75*25 سم50-25 سم50-25القطاع الثاني
 (عمق المقطع الترابي)50÷2250 المجموع

 %45 كمية الطين المصححة
 

 ن اجل كمية السلتم التصحيح: 

 562.5 22.5*1.25*20 سم20-0 سم25-0القطاع االول
 143.75 23*1.25*5 سم 25-20 

 431.25 23*0.75*25 سم50-25 سم50-25القطاع الثاني
 (عمق المقطع الترابي)50÷1137.5 المجموع
 %22.65 المصححة السلتكمية 

 
 %32.25(= 22.75+45.25)- 100= كمية الرمل المصححة 

 .Clay Loamلومي   طيني:لنسيج المصحح ا
 

 من اجل سعة التبادل الكاتيوني التصحيح: 

 55÷(100*25.5)  سم50-25 سم50-25القطاع الثاني

 cmol(+)/kg-1 clay 43.33 سعة التبادل الكاتيوني المصححة

 
 من اجل مجموع الكاتيونات القاعدية التصحيح: 

  Ca+Mg+K  معامل الوزن 
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 16.67*20 16.67 9.55+5.1+2.02 سم20-0 سم25-0القطاع االول
 25*5 25 15+7+2 سم 20-25 

 (عمق المقطع عند دراسة الكاتيونات القاعدية)25÷458.4 25÷ المجموع 

 cmol(+)/kg-1 soil 15.333 :مجموع الكاتيونات القاعدية المصححة
 الحموضةرقم  من اجل  التصحيح: 

 معامل الوزن  
 7.18*20 سم20-0 سم25-0القطاع االول

 7.07*5 سم 20-25 
 (عمق المقطع الترابي عند دراسة الحموضة)25÷178.15 25÷ المجموع 

 6.15 :الحموضة المصححة

 
 من اجل المادة العضوية التصحيح: 

 معامل الوزن  
 2.13*20 سم20-0 سم25-0القطاع االول

 1.68*5 سم 20-25 
 (المادة العضويةي عند دراسة عمق المقطع التراب)25÷51 25÷ المجموع 

 %2.04 :المصححة الماد  العضوية

 
 من اجل الناقلية الكهربائية التصحيح: 

 معامل الوزن  
 0.13*20 سم20-0 سم25-0القطاع االول

 0.15*5 سم 20-25 
 (الناقلية الكهربائيةعمق المقطع الترابي عند )25÷3.35 25÷ المجموع 

 ds/m 0.134 :حةالمصح الناقلية الكهرباةية

 
 من اجل نسبة الصوديوم التبادلية التصحيح: 

 معامل الوزن  
 31.6*20 سم20-0 سم25-0القطاع االول

 20.6*5 سم 20-25 
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 (نسبة الصوديوم التبادليةعمق المقطع الترابي عند دراسة )25÷35.7 25÷ المجموع 

 %1.4=     %1.425 :المصححة نسبة الصوديوم التبادلية

 
 .مقارنة النتاةج المصححة مع احتياجات المحصول المدروس واجراء التقييم :ثاا ثال

 :طريقة التقييد البسيطة-استعمال حالي-الحمضياتتقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 

 Data Max Land Classبيانات المقطع  Characteristicsالصفات 

Topography (t)  

Slope % 0 S1 

Wetness(w)  
Flooding F0 S1 

Drainage GOOD S1 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay LOAM S1 

Depth(Cm) 91 N2 

CaCO3% 1 S1 

Gypsum% 1 S1 

Soil fertility(f)  
Apparent CEC(cmol(+)/kg-1 clay) 49.19 S1 

sum of basic cations(cmol(+)/kg-1 soil) 18.33 S1 
pH H2O 9.09 S1 

Organic carbon% 2.04 S1 

Salinity and alkalinity(n)  
ECe(ds/m) 1.014 S1 

ESP% 1.4 S1 

Total EVALOUIATIN  N2 
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خصائص التربة  يوال يمكن معالجتها ف قيود خطيرة جدااظهر التقييم وجود  :مناقشة النتيجة
 .ال الموجودمما يدعو إلعادة التفكير في نوع االستعم ,-عمق التربة-الفيزيائية 

 
طريقة التقييد مع ا خذ بعين ا عتبار عدد وشد   تقييم المقطع  بالنسبة لمحصول الحمضيات

 :الى المحددات بأرقام رفي هذه الطريقة نشي :عوامل التقييد
 .قيود خطيرة جداً (4),قيود خطيرة(3),قيودمتوسطة(2),قيودخفيفة(1),اليوجد (0) 

 Data LIMITATIONالمقطع بيانات  Characteristicsالصفات 

Topography (t)  
Slope % 0 0 

Wetness(w)  
Flooding F0 0 

Drainage GOOD 0 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay LOAM 0 

Depth(Cm) 91 4 

CaCO3% 1 0 

Gypsum% 1 0 

Soil fertility(f)  
Apparent CEC(cmol(+)/kg-1 clay) 49.19 0 

sum of basic cations(cmol(+)/kg-1 soil) 18.33 0 
pH H2O 9.09 1 

Organic carbon% 2.04 0 

Salinity and alkalinity(n)  
ECe(ds/m) 1.014 0 

ESP% 1.4 0 

 :اظهر التقييم وجود :مناقشة النتيجة
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   (.عمق التربة)خصائص التربة الفيزيائية  يف قيد واحد خطير جدا 

  في  رقم حموضة التربة يفخفقيد واحد. 

 .The land suitability class N2 صف مالئمة االرض

  :طريقة التقييد البسيطة( استعمال مقتر ) البندور تقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 

 Data Max Land Classبيانات المقطع  Characteristicsالصفات 

Topography (t)  

Slope % 0 S1 

Wetness(w)  
Flooding F0 S1 

Drainage GOOD S1 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay LOAM S1 

Depth(Cm) 91 S3 

CaCO3% 1 S1 

Gypsum% 1 S1 

Soil fertility(f)  
Apparent CEC(cmol(+)/kg-1 clay) 49.19 S1 

sum of basic cations(cmol(+)/kg-1 soil) 18.33 S1 
pH H2O 9.09 S1 

Organic carbon% 2.04 S1 

Salinity and alkalinity(n)  
ECe(ds/m) 1.014 S1 

ESP% 1.4 S1 

Total EVALOUIATIN  S3 

 .عمق التربة يفقيود متوسطة اظهر التقييم وجود  :مناقشة النتيجة
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عين طريقة التقييد مع ا خذ ب (:استعمال مقتر ) البندور تقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 
 ا عتبار عدد وشد  عوامل التقييد

 Data LIMITATIONبيانات المقطع  Characteristicsالصفات 

Topography (t)  

Slope % 0 0 

Wetness(w)  
Flooding F0 0 

Drainage GOOD 0 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay LOAM 0 

Depth(Cm) 91 3 

CaCO3% 1 0 

Gypsum% 1 0 

Soil fertility(f)  
Apparent CEC(cmol(+)/kg-1 clay) 49.19 0 

sum of basic cations(cmol(+)/kg-1 soil) 18.33 0 
pH H2O 9.09 0 

Organic carbon% 2.04 0 

Salinity and alkalinity(n)  
ECe(ds/m) 1.014 0 

ESP% 1.4 0 
 

 :اظهر التقييم وجود :مناقشة النتيجة
 تتمثل بعمق المقطع 1خطيرة عدد  قيود. 
 قيد واحد خفيف يتمثل برقم حموضة المقطع. 
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 .The land suitability class S3 صف مالئمة االرض
  :طريقة التقييد البسيطة( استعمال مقتر ) القمحتقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 

 Data Max Land Classبيانات المقطع  Characteristicsالصفات 

Topography (t)  

Slope % 0 S1 

Wetness(w)  
Flooding F0 S1 

Drainage GOOD S1 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay LOAM S1 

Depth(Cm) 91 S1 

CaCO3% 1 S1 

Gypsum% 1 S1 

Soil fertility(f)  
Apparent CEC(cmol(+)/kg-1 clay) 49.19 S1 

sum of basic cations(cmol(+)/kg-1 soil) 18.33 S1 
pH H2O 9.09 S1 

Organic carbon% 2.04 S1 

Salinity and alkalinity(n)  
ECe(ds/m) 1.014 S1 

ESP% 1.4 S1 

Total EVALOUIATIN  S1 

 
 .عدم وجود قيود على االستعمالاظهر التقييم  :مناقشة النتيجة
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طريقة التقييد مع ا خذ بعين  (:عمال مقتر است) القمحل تقييم المقطع  بالنسبة لمحصو
 ا عتبار عدد وشد  عوامل التقييد

 Data LIMITATIONبيانات المقطع  Characteristicsالصفات 

Topography (t)  

Slope % 0 0 

Wetness(w)  
Flooding F0 0 

Drainage GOOD 0 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay LOAM 0 

Depth(Cm) 91 1 

CaCO3% 1 0 

Gypsum% 1 0 

Soil fertility(f)  
Apparent CEC(cmol(+)/kg-1 clay) 49.19 0 

sum of basic cations(cmol(+)/kg-1 soil) 18.33 0 
pH H2O 9.09 1 

Organic carbon% 2.04 0 

Salinity and alkalinity(n)  
ECe(ds/m) 1.014 0 

ESP% 1.4 0 
 

 :اظهر التقييم وجود :اقشة النتيجةمن
  تتمثل بعمق المقطع 1قيود خفيفة عدد. 

 .The land suitability class S1 صف مالئمة االرض
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 :طريقة التقييد البسيطة( استعمال مقتر ) الزيتونتقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 
 Data Max Land Classبيانات المقطع  Characteristicsالصفات 

Topography (t)  

Slope % 0 S1 

Wetness(w)  
Flooding F0 S1 

Drainage GOOD S1 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay LOAM S1 

Depth(Cm) 91 N2 

CaCO3% 1 S1 

Gypsum% 1 S1 

Soil fertility(f)  
Apparent CEC(cmol(+)/kg-1 clay) 49.19 S1 

sum of basic cations(cmol(+)/kg-1 clay) 18.33 S1 
pH H2O 9.09 S1 

Organic carbon% 2.04 S1 

Salinity and alkalinity(n)  
ECe(ds/m) 1.014 S1 

ESP% 1.4 S1 

Total EVALOUIATIN  S1 

 
 . وجود قيد خطير جدا على االستعمال في عمق المقطع اظهر التقييم :مناقشة النتيجة
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طريقة التقييد مع ا خذ بعين  (:استعمال مقتر ) الزيتونلمحصول  تقييم المقطع  بالنسبة
 ا عتبار عدد وشد  عوامل التقييد

 Data LIMITATIONبيانات المقطع  Characteristicsالصفات 

Topography (t)  

Slope % 0 0 

Wetness(w)  
Flooding F0 0 

Drainage GOOD 0 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay LOAM 1 

Depth(Cm) 91 4 

CaCO3% 1 0 

Gypsum% 1 0 

Soil fertility(f)  
Apparent CEC(cmol(+)/kg-1 clay) 49.19 0 

sum of basic cations(cmol(+)/kg-1 clay) 18.33 0 
pH H2O 7.15 0 

Organic carbon% 2.04 0 

Salinity and alkalinity(n)  
ECe(ds/m) 1.014 0 

ESP% 1.4 0 

 :اظهر التقييم وجود :مناقشة النتيجة
  تتمثل بنسيج المقطع 1قيود خفيفة عدد. 
 في عمق المقطع 1قيود خطيرة عدد. 

 .The land suitability class N2 صف مالئمة االرض
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  :طريقة التقييد البسيطة( استعمال مقتر ) الشعيرتقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 

 Data Max Land Classبيانات المقطع  Characteristicsالصفات 

Topography (t)  

Slope % 0 S1 

Wetness(w)  
Flooding F0 S1 

Drainage GOOD S1 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay LOAM S1 

Depth(Cm) 91 S1 

CaCO3% 1 S1 

Gypsum% 1 S1 

Soil fertility(f)  
Apparent CEC(cmol(+)/kg-1 clay) 49.19 S1 

sum of basic cations(cmol(+)/kg-1 soil) 18.33 S1 
pH H2O 9.09 S1 

Organic carbon% 2.04 S1 

Salinity and alkalinity(n)  
ECe(ds/m) 1.014 S1 

ESP% 1.4 S1 

Total EVALOUIATIN  S2 

 
 .الستعمالوجود قيود على ا عدم اظهر التقييم :مناقشة النتيجة
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طريقة التقييد مع ا خذ بعين  (:استعمال مقتر ) الشعيرتقييم المقطع  بالنسبة لمحصول 
 ا عتبار عدد وشد  عوامل التقييد

 Data LIMITATIONبيانات المقطع  Characteristicsالصفات 

Topography (t)  

Slope % 0 0 

Wetness(w)  
Flooding F0 0 

Drainage GOOD 0 

Physical soil characteristics(s)   
Texture Clay LOAM 0 

Depth(Cm) 91 1 

CaCO3% 1 0 

Gypsum% 1 0 

Soil fertility(f)  
Apparent CEC(cmol(+)/kg-1 clay) 49.19 0 

sum of basic cations(cmol(+)/kg-1 soil) 18.33 0 
pH H2O 9.09 1 

Organic carbon% 2.04 0 

Salinity and alkalinity(n)  
ECe(ds/m) 1.014 0 

ESP% 1.4 0 

 :اظهر التقييم وجود :مناقشة النتيجة
  تتمثل بعمق المقطع 1قيود خفيفة عدد. 

 .The land suitability class S1 صف مالئمة االرض
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 :1991لعام  FAO تقييم القدر  ا نتاجية لكل مقطع وفق  :رابعاا 
IP=D3b*P3*T6a*N4*O4 

IP=90/100*50/100*80/100*80/100*100/100 

IP=28.8%   

 .االنتاجية متوسطة أن بالعودة الى صفوف االنتاجية نجد

 .وتحديد العوامل المحدد  لالنتاج في كل مقطع,مناقشة النتاةج :خامساا 
حيث شكل عمق التربة عائقا جوهريًا أمام , اظهر التقييم وجود قيود خطيرة على االستعمال

 .وهنا البد من التفكير باستثمار بديل,ة الحمضياتاالستمرار بزراع
 :بالنسبة للمحاصيل المقترحة للزراعة

 التقييم                     المحصول المقتر 
وجود قيود خطيرة على االستعمال تشمل عمق المقطع  وبالتالي غير  البندورة

 .مناسب  
 .عوجود قيود خفيفة على االستعمال تشمل عمق المقط القمح

وجود قيود خطيرة على االستعمال تشمل عمق المقطع وبالتالي غير  الزيتون
 .مناسب 

 .وجود قيود خفيفة على االستعمال الشعير
 

كانت نتائج تقييم زراعة القمح والشعير :بشكل عام نتيجة مناقشة المحاصيل االربعة المقترحة 
 .   افضل من باقي المحاصيل

                       
 :لعوامل المحدد  لالنتاجا

 عمق المقطع. 
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 يبين نتائج تقييم االستعماالت الحالية لالرض( 20)المصور رقم
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 يبين االستعماالت المقترحة للمنطقة المدروسة( 21)المصور رقم
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 النتائج والتوصيات
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في وضع الخطط الزراعية في المراكز ادخال مفهوم تقييم األراضي كأداة مساعدة  (1

 .الزراعة ةوزار و البحثية الزراعية 
تحسين الصرف في بعض المناطق من سهل عكار لتوفير ظروف افضل لنمو  (2

 .المحاصيل الزراعية
االهتمام بالتسميد العضوي في المنطقة المدروسة وذلك لتحسين خواص التربة الفيزيائية  (3

 .وتحسين نمو المحاصيل الزراعية
التي كانت نتائج تقييمها أفضل من  محاصيل القمح والشعير االنتقال الى زراعة (4

االستعماالت الحالية وذلك وفق خطة مدروسة ومنهجية وتحت اشراف المراكز البحثية 
 .الزراعية

تحديث وصيانة شبكات الري والصرف القائمة وايصال شبكات الري إلى المواقع غير  (5
 .المشمولة بالري من السدود

دراسة إمكانية تخفيض أسعار األسمدة والمبيدات ومستلزمات اإلنتاج األخرى وأسعار  (6
 .المواد العلفية

توجيه اهتمام السياسيات الزراعية النشاء خارطة لالستعماالت المقترحة لالراضي مبنية  (7
 . تقييم االراضي أسس على

ة  وذلك لتحسين نمو نقب التربة واجراء حراثات عميقة ومتعامدة مع تنقيتها من الحجار  (8
 .المحاصيل الزراعية
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 املراجع
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 كفرفوقرية : املنطقة                              1:                           املقطع رقم  

 كفرفويبين التحاليل الفيزيائية للمقطع في قرية (35)جدول رقم

 التحاليل الفيزيائية

 %التحليل امليكانيكي 

الكثافة  %الرطوبة cmالعمق

 3سم/احلقيقية غ

 الكثافة الظاهرية

 3سم/غ
 النسيج رمل سلت طني %املسامية

0-30 16.3 2.32 1.10 52.58 42.5 20 37.5 CLAY 

30-30 8.8 2.51 1.12 55.73 526. 22.5 25 CLAY 

30-100 23.6 2.47 1.17 52.63 55 20 25 CLAY 

100-140 15.3 2.61 1.61 37.17 57.5 5 37.5 CLAY 

 يبين التحاليل الكيميائية للمقطع ( 36)جدول رقم
 التحاليل الكيميائية

 غ تربة011/الكاتيونات الذئبة م م  غ تربة011/األنيونات الذائبة م م  

 %العمق

Ph 
1:2,5 

E.C 
1:5 

ds/m 

CaCO3 CaSO4 CO3
-2 HCO3

-2 CL- Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

0-30 23.. 83.2 - - - 83.. 8307 830 83. 8377 83.. 

30-30 23. 83. - - - 83.. 8300 .37 83. 83.. 83.0 

30-100 230. 83.0 - - - . 83.0 8320 83.0 83.0 830. 

100-140 2300 83.0 - - - . 8300 8300 8372 8370 8300 

 يبين التحاليل الخصوبية للمقطع ( 37)جدول رقم 
 غ تربة011/م م  الكاتيونات املتبادلة

C.E.C 
غ 011/م م 

 تربة

 الفوسفور املتاح

P.P.M 

O.M%  األزوت

 %الكلي

ESP% 

 %العمق

Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

0-30 .4.. .70 .378 .30 78 7.1 .300 8.80 0 

30-30 .8.. .72 8300 .30. 70.81 6.1 .3.. 8.80 .300 

30-100 .8.0 .612 .3.. .3.0 72.13 7.0 .380 8.800 0380 

100-

140 

.26.2 .730 .3.. .30. .8.81 - 8300 8.8.0 .300 
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 زاهد قرية: املنطقة                                                                         2:  املقطع رقم  

 الرنسيةن التحاليل الفيزيائية للمقطع في قرية يبي(38)جدول رقم

 التحاليل الفيزيائية

 %التحليل امليكانيكي 

الكثافة  %الرطوبة cmالعمق

 3سم/احلقيقية غ

 الكثافة الظاهرية

 3سم/غ
 النسيج رمل سلت طني املسامية

0-30 10.1 2.41 1.20 51.18 45 20 35 CLAY 

30-60 10 2.60 1.22 53.07 42.5 20 376. CLAY 

60-150 12 2.61 1.33 41.07 50 22.5 27.5 SANDAY 
CLAY LOAM 

 
 يبين التحاليل الكيميائية للمقطع( 31)جدول رقم

 التحاليل الكيميائية

 

 غ تربة011/الكاتيونات الذئبة م م  غ تربة011/األنيونات الذائبة م م 

 cm Phالعمق

1:2,

5 

E.C 

1:5 

ds/m 

ds/m 

ds/m 

CaCO3 CaSO4 CO3
-2 

HCO3
-2

 CL
-

 Ca
+2

 Mg
+2

 Na
+ K

+
 

0-30 2300 837 - - - . 8300 83.0 8370 8382 83.. 

30-60 230. 83.0 - - - . 830 830. 83.0 8380 830 

60-

150 

0380 837 - - - . 830 8300 837 83. 837. 

 
 يبين التحاليل الخصوبية للمقطع ( 40)جدول رقم 

 C.E.C غ تربة011/م م  الكاتيونات املتبادلة
غ 011/م م 

 تربة

الفوسفور 

 املتاح

P.P.M 

O.M%  األزوت

 %الكلي

ESP% 

cm Caالعمق
+2 Mg

+2 Na
+ K

+ 

0-30 

 

.730 0 830 .3. 7..3 10.1 .30. 8.80 3.43 

30-60 .030 .8 . 830 25.4 0 .300 8.802 3.93 

60-150 .0 ..30 . .37 .037 0 .300 8.800 7307 
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 مسريانقرية : املنطقة                   5                             :        املقطع رقم  

 سمريانيبين التحاليل الفيزيائية للمقطع في قرية (41)جدول رقم

 التحاليل الفيزيائية

 %التحليل امليكانيكي 

الكثافة  %الرطوبة cmالعمق

 3سم/احلقيقية غ

 الكثافة الظاهرية

 3سم/غ
 النسيج رمل سلت طني %املسامية

0-16 11.1 2.20 1.30 40.10 50 20 30 CLAY 

16-35 6.8 2.10 1.32 37.14 53 22 25 CLAY 

 
 يبين التحاليل الكيميائية للمقطع( 42)جدول رقم

 التحاليل الكيميائية

 غ تربة011/الذائبة م م  الكاتيونات غ تربة011/يونات الذائبة م م األ 

 Ph العمق

1:2,5 

E.C 

1:5 

ds/m 

CaCO3 CaSO4 CO3
-2 HCO3

-2 CL- Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

0-16 03. 83.0 830 - - . 837 8300 8370 83.0 83. 

16-35 03. 83.0 832 - - .3. 83. 8320 83.0 8370 830. 

 
 يبين التحاليل الخصوبية للمقطع ( 43)جدول رقم 

 C.E.C غ تربة011/م م  الكاتيونات املتبادلة
م م 

غ 011/

 تربة

 الفوسفور

 املتاح

P.P.M 

O.M%  األزوت

 %الكلي

ESP% 

 cmالعمق
Ca

+2 Mg
+2 Na

+ K
+ 

0-16 .0380 0327 . . 70 12.3 73.0 83.00 ..8 

16-35 .0.25 0.14 .300 .300 72.12 5.3 .380 8.80 03.0 
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 كرتو  قرية:املنطقة                          3:                              املقطع رقم  

 كرتويبين التحاليل الفيزيائية للمقطع في قرية (44)جدول رقم

 التحاليل الفيزيائية

 %التحليل امليكانيكي 

الكثافة احلقيقية  %الرطوبة سم العمق

 3سم/غ

 الكثافة الظاهرية

 3سم/غ
 النسيج رمل سلت طني %املسامية

0-25 21.22 2.58 1.11 56.17 50.5 11.5 30 CLAY 

25-53 14.14 2.61 1.26 51.72 55 22 27 CLAY 

53-51 17.64 2.65 1.27 52.07 61.5 12.5 16 CLAY 

 
 يبين التحاليل الكيميائية للمقطع ( 45)جدول رقم

 التحاليل الكيميائية

 غ تربة011/الذئبة م م  الكاتيونات غ تربة011/نيونات الذائبة م م األ 

 العمق

 سم

Ph 

1:2,5 

E.C 

1:5 

ds/m 

CaCO3 CaSO4 CO3
-2 HCO3

-2 CL- Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

0-25 0307 83.7 8380 - - 830 837 8300 830 8387

0 
8320 

25-53 03. 83.8 8380 - - 83. 8377 83.0 8370 838.

0 
830. 

53-51 03.. 83.70 83. - - 830 83. 83. 837. 8300 830. 

 يبين التحاليل الخصوبية للمقطع ( 46)جدول رقم 
 C.E.C غ تربة011/م م  لةالكاتيونات املتباد

غ 011/م م 

 تربة

الفوسفور 

 املتاح

P.P.M 

O.M%  األزوت

 %الكلي

ESP% 

 +Ca+2 Mg+2 Na+ K سم العمق

0-25 .0.06 0.6 .30.0 732 70.4 .. .3.. 83800 0300 

25-53 .7.41 0300 7380. .300 70 030 .300 88327 03.0 

53-51 .0.7 0.27 73.0. 7300 7050 ..0 .3.8 83870 0300 
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 اجلماسةقرية  : املنطقة                       6:                                 املقطع رقم  

 الجماسةفي قرية  ن التحاليل الفيزيائية للمقطع يبي(47)جدول رقم

 التحاليل الفيزيائية

 %التحليل امليكانيكي 

الكثافة  %الرطوبة سم العمق

 3سم/احلقيقية غ

 لكثافة الظاهريةا

 3سم/غ
 النسيج رمل سلت طني %املسامية

0-50 13.25 2.47 1.28 48.17 55 20 25 CLAY 

50-50 16.2 2.55 1.33 47.84 55 20 25 CLAY 

50-123 11.3 2.55 1.33 47.84 65 17.5 17.5 CLAY 

 يبين التحاليل الكيميائية للمقطع( 48)جدول رقم
 التحاليل الكيميائية

 غ تربة011/الكاتيونات الذئبة م م  غ تربة011/نات الذائبة م م األنيو 

 العمق

 سم

Ph 

1:2,5 

E.C 

1:5 

ds/m 

CaCO3 CaSO4 CO3
-2 HCO3

-2 CL- Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

0-50 03.0 83.0 - - - . 830 83.0 837. 830. 8370 

50-50 03.. 83.2 - - - . 8370 8370 83.0 8328 83.. 

50-123 0 83.0 83. - - 830 8300 8370 - 832. 83.. 

 يبين التحاليل الخصوبية للمقطع ( 41)جدول رقم 
 C.E.C غ تربة011/م م  الكاتيونات املتبادلة

غ 011/م م 

 تربة

الفوسفور 

 املتاح

P.P.M 

O.M%  األزوت

 %الكلي

ESP% 

 العمق
 سم

Ca
+2 Mg

+2 Na
+ K

+ 

0-50 ...64 0.77 .3.0 7.1 7. .7 7302 83.0. 0380 

50-50 .0.64 0300 .3.8 .300 7.3. 0 .302 83800 0307 

50-123 7732. 23.. 7370 .300 .7.12 73.. . 83800 23.7 
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 احلورةقرية : املنطقة                                          5:              املقطع رقم  

 الحورةيبين التحاليل الفيزيائية للمقطع في قرية (50)جدول رقم
 التحاليل الفيزيائية

 %التحليل امليكانيكي 

الكثافة  %الرطوبة سم العمق

 3سم/احلقيقية غ

 الكثافة الظاهرية

 3سم/غ
 النسيج رمل سلت طني %املسامية

0-10 11.1 2.53 1.18 53.32 27.5 32.5 40 LOAM 

10-21 20 2.60 1.25 51.12 27.5 32.5 40 LOAM 

 
 لكيميائية للمقطعيبين التحاليل ا( 51)جدول رقم

 التحاليل الكيميائية

 غ تربة011/الكاتيونات الذئبة م م  غ تربة011/األنيونات الذائبة م م  

 سم العمق
Ph 

1:2,5 

E.C 
1:5 

ds/m 

CaCO3 CaSO4 CO3
-2 HCO3

-2 CL- Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

0-10 03.. 83.0 8300 - - .3. 83.0 830. 8370 83. 83.. 

10-21 037. 83.0 830. - - . 8370 830. 83.0 83. 83.0 

 
 يبين التحاليل الخصوبية للمقطع ( 52)جدول رقم 

 C.E.C غ تربة011/م م  الكاتيونات املتبادلة
م م 

غ 011/

 تربة

الفوسفور 

 املتاح

P.P.M 

O.M%  األزوت

 %الكلي

ESP% 

 العمق

 سم

Ca
+2 Mg

+2 Na
+ K

+ 

0-10 0300 032. 83.0 .30. .0.1 ..3.7 .302 8.800 7300 

10-21 .0302 0300 830 .307 70.44 232 .3.8 83807 .30. 
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 دير حباش قرية : املنطقة                                3:                        املقطع رقم                 

 دير حباويبين التحاليل الفيزيائية للمقطع في قرية (53)جدول رقم
 التحاليل الفيزيائية

 %التحليل امليكانيكي 

الكثافة  %الرطوبة سم العمق

احلقيقية 

 3سم/غ

 الكثافة الظاهرية

 3سم/غ
 النسيج رمل سلت طني %املسامية

0-15 6.5 2.58 1.23 52.23 40 17.5 42.5 clay 

15-40 14 2.63 1.27 51.71 57.5 17.5 25 clay 

 
 الرنسيةفي قرية  14SY-TR-Rيبين التحاليل الكيميائية للمقطع رقم( 54)جدول رقم

 التحاليل الكيميائية

 غ تربة011/الكاتيونات الذئبة م م  غ تربة011/األنيونات الذائبة م م  

 العمق

 سم

Ph 
1:2,5 

E.C 
1:5 

ds/m 

CaCO3% %CaSO4 CO3
-2 HCO3

-2 CL- Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

0-15 
 

03.. 83.0 - - - 830 830. .3.7 8370 8387

. 

8380 

15-

40 

03.0 83.0 - - - 832 83.0 830 830 838. 838. 

 
 الرنسيةفي قرية  14SY-TR-Rيبين التحاليل الخصوبية للمقطع رقم( 55)جدول رقم 

 C.E.C غ تربة011/م م  الكاتيونات املتبادلة
غ 011/م م 

 تربة

الفوسفور 

 املتاح

P.P.M 

O.M%  األزوت

 %الكلي

ESP% 

 العمق

 سم

Ca
+2 Mg

+2 Na
+ K

+ 

0-15 .0.88 .320 830. .3.7 78.1 .0 .322 8.80 0307 

15-40 .037 030 . .370 70 0302 .3.0 8.80 03.0 
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 حبوزيقرية :  املنطقة                    10:                                    املقطع رقم  

 بحوزييبين التحاليل الفيزيائية للمقطع في قرية (56)جدول رقم

 ئيةالتحاليل الفيزيا

 %التحليل امليكانيكي 

الكثافة احلقيقية  %الرطوبة سم العمق

 3سم/غ

 الكثافة الظاهرية

 3سم/غ

 النسيج رمل سلت طني %املسامية

0-12 11.3 2.58 1.21 50 22.5 22 52.5 Sanday clay loam 

12-30 12.1 2.58 1.35 47.64 52 17.5 22.5 Clay 

30-62 5.8 2.64 1.41 46.51 52 22.5 20 Clay 

 
 يبين التحاليل الكيميائية للمقطع ( 57)جدول رقم

 التحاليل الكيميائية

 غ تربة011/الكاتيونات الذئبة م م  غ تربة011/األنيونات الذائبة م م  

 Ph سم العمق

1:2,5 

E.C 

1:5 ds/m 
CaCO3% CaSO4

% 

CO3
-2 HCO3

-2 CL- Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

1-00 037. 83.00 83.70 - - .30 860 8300 8377 838.

. 
83.. 

00-01 03.0 83.00 83.70 - - .30 837 8300 83.. 8380 83.. 

01-20 030 83.0 830 - - .3. 8377 8370 - 838.

7 

83.. 

 
 يبين التحاليل الخصوبية للمقطع( 58)جدول رقم 

 C.E.C غ تربة011/م م  الكاتيونات املتبادلة
غ 011/م م 

 تربة

الفوسفور 

 املتاح

P.P.M 

O.M%  األزوت

 %الكلي

ESP% 

Ca سم العمق
+2 Mg

+2 Na
+ K

+ 

1-00 0300 .320 8300 7300 .0.01 0 .32. 83800 0300 

00-01 .2.36 0300 .380 .30 70.11 232 .37. 83800 03.0 

01-20 7.370 0 .307 .30. ..300 73. 8322 83870 .300 
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 قرية شاص:  املنطقة                                        13:                املقطع رقم  

 شاصيبين التحاليل الفيزيائية للمقطع في قرية (51)جدول رقم
 التحاليل الفيزيائية

 %التحليل امليكانيكي 

الكثافة احلقيقية  %الرطوبة سم العمق

 3سم/غ

 الكثافة الظاهرية

 3سم/غ

 النسيج رمل سلت طني %املسامية

0-50 20 2.5 1.26 416. 22.5 15 62.5 Sandy clay loam 

50-100 11.7 2.6 1.3 50 30 17.5 52.5 Sandy clay loam 

100-143 10.5 2.61 1.42 53.6 25 35 40 loam 

143-136 12.5 2.71 1.42 47.6 25 32.5 42.5 loam 

 
 يبين التحاليل الكيميائية للمقطع ( 60)جدول رقم

 التحاليل الكيميائية

 غ تربة011/الكاتيونات الذئبة م م  غ تربة011/لذائبة م م األنيونات ا 

 Ph سم العمق

1:2,5 

E.C 

1:5 

ds/m 

%CaCO

3 

CaSO4

% 
CO3

-2 HCO3
-2 CL- Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

0-50 0380 83.0 - - - . 83.0 8300 837 8370 832 

50-100 038. 83.0 - - - .3. 8300 8307 83.7 83.7 832 

100-143 2300 837 - - - . 83.0 83.7 83.7 83.. 832 

143-136 2302 83.0 - - - . 83.0 8327 - 83.. 832 

 
 الرنسيةفي قرية  14SY-TR-Rيبين التحاليل الخصوبية للمقطع رقم( 61)جدول رقم 

 C.E.C غ تربة011/م م  الكاتيونات املتبادلة
غ 011/م م 

 تربة

الفوسفور 

 املتاح

P.P.M 

O.M%  األزوت

 %الكلي

ESP% 

Ca سم لعمقا
+2 Mg

+2 Na
+ K

+ 

0-50 .03.0 030 .3.0. 730 72 .0.0 73.7 8..00  
50-100 .2.54 2320 .3700 73.7 70.12 .0.8 .32. 8380.  
100-143 .0.34 23.0 .300. 7 72 0.0 .3.0 83800  
143-136 .0300 230 .30.7 .30. .8 ...0 .3.. 8380.  
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 جمدلون  البحرقرية : املنطقة                            13             :                املقطع رقم  

 مجدلون البحريبين التحاليل الفيزيائية للمقطع في قرية (62)جدول رقم
 التحاليل الفيزيائية

 %التحليل امليكانيكي 

الكثافة احلقيقية  %الرطوبة سم العمق

 3سم/غ

 الكثافة الظاهرية

 3سم/غ
 النسيج رمل سلت طني %املسامية

0-11 7.1 2.58 1.23 52.32 20 22.5 47.5 Sanday clay loam 

11-35 1.5 2.6 1.31 41.61 32 22.5 45.5 Clay loam 

35-50 14 2.65 1.38 47.12 35 21 44 Clay loam 

 
 يبين التحاليل الكيميائية للمقطع( 63)جدول رقم

 التحاليل الكيميائية

 غ تربة011/الكاتيونات الذئبة م م  غ تربة011/ األنيونات الذائبة م م 

 Ph سم العمق

1:2,5 

E.C 

1:5 

ds/m 

CaCO3 
% 

CaSO4 
% 

CO3
-2 HCO3

-2 CL- Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

1-00 0380 83.. - - - 830 83.0 8300 8372 8387 832 

11-35 03.0 83.. - - - . 837 8300 837 8380 830 

35-50 03.0 8300 83. - - . 837 864. 83.7 868. .3. 

 
 يبين التحاليل الخصوبية للمقطع ( 64)جدول رقم 

 C.E.C غ تربة011/م م  الكاتيونات املتبادلة
غ 011/م م 

 تربة

الفوسفور 

 املتاح

P.P.M 

O.M%  األزوت

 %الكلي

ESP% 

Ca سم العمق
+2 Mg

+2 Na
+ K

+ 

0-11 .8.64 . 8320 732 .2.10 .032 73. 83.00 03.. 

 


