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لزراعة الزيتون باستخدام طرائق التقييم الحسابية في منطقة  تقييم مالءمة األراضي
 همحافظة حمابمصياف 

  )3(وسيم المسبر )2)عبد الحميد ريم )1(*عالء خموف

 ،دمشق، سورية. الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية -إدارة بحوث الموارد الطبيعية . (1)
 ، دمشق، سورية.العامة لمبحوث العممية الزراعية  الييئة -إدارة بحوث البستنة .  (2)
  ، سورية.جامعة دمشق–كمية الزراعة  –قسم عموم التربة .  (3)

 alaakhallouf@gmail.com )عمى البريد االلكتروني الباحث: عالء خموف * لممراسمة (

 2019/ 06/ 25تاريخ القبول:            2019/ 05/ 04تاريخ االستالم:

 :ممخصال
استخدم نفذ البحث بيدف تقييم مالءمة أراضي منطقة مصياف في محافظة حماة لزراعة الزيتون، حيث 

وتمت مقارنة  Square Rootالجذر التربيعي  وطريقة Storie: طريقة نوعان من طرائق التقييم الحسابية
لمنيجية  . قسمت األرض وفقاً Simple limitation approachالنتائج مع طريقة القيود البسيطة

Zinck  الى عدة وحداتLand Units :وحدة السيول المنبسطة (PL1,PL2,PL3 ،) وحدة الوديان و
وحدة و ، (Hil2,Hil3,Hilns) وحدة التالل واليضابو (، LD1,LD2,LD3,LV,LF) والمنخفضات

أن أراضي وحدة السيول  نتائج التقييم . أظيرت(Slg2,Slg3,Sm2,Sm3,St) السفوح والمنحدرات
 LV النيريةراضي الرسوبية األ، ووحدة LD1ووحدة أراضي المنخفضات العميقة  ،PL1المستوية العميقة

في حين ، الجذر التربيعي القيود البسيطة وطريقة وفق كل من طريقة S2كانت بمالءمة متوسطة 
وبينت النتائج أن تقييم ، S3إلى  Storieريقة انخفض صف المالءمة الى مالءمة ىامشية باستخدام ط

وغير   S3مالءمة ىامشيةباستخدام القيود البسيطة والجذر التربيعي كانت ب PL2,LD2,LF)الوحدات ) 
باستخدام الطرائق الثالث.  Nمة بقية الوحدات غير مالئووجد أن .  Storieباستخدام طريقة Nمالئمة 

م األراضي بمقارنة الطرائق الحسابية مع طريقة القيود البسيطة أظيرت وعند اختبار الطريقة األفضل لتقيي
عند  r=0.903نتائج االرتباط أن الطريقة األفضل ىي طريقة الجذر التربيعي بمعامل ارتباط معنوي 

 %.1مستوى ثقة 
 . الزيتون مكانية،مالءمة  ،وحدات األرض ،القيود البسيطة ،الجذر التربيعي :الكممات المفتاحية
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 مقدمة:ال
تبرز  ،بأساليب متعددة ونظرًا الستعمال األرض ،فقط حداىاإومن الممكن أن يكون إنتاج الغذاء  ،تستخدم األرض ألغراض مختمفة

وتمبية احتياجات السكان من جية أخرى أو  مة مع نمط االستعمال من جيةأىمية الطريقة التي ستستخدم بيا من حيث تحقيقيا لممالء
يعّبر تقيّيم األراضي عن مدى مالءمة األرض لنوع محدد من االستعماالت ( FAO,1990جنب االستعمال غير المالئم )عمى األقل ت

(Beek et al.,1997وبشكل عام )، ىي عممية ربط الخصائص النوعّية لوحدات األرض عممية تقييم األراضي Land units  لمنطقة
راضي سواًء كان االستعمال الحالي أو المراد التغيير لو. يحقق تقّييم األراضي الزراعّية معّينة مع متطمبات نوع محدد من استعماالت األ

وتحديد االستعمال  ميمتين أساسيتّين: تحديد الموقع األفضل لنوع محدد من االستعماالت الزراعّية)مواقع متعددة لنمط استعمال واحد(
إن عممية تخطيط استعماالت  (.Ive et al.,1985  (واحد(ددة لموقع الزراعي األفضل لألرض لموقع محدد)أنماط استعمال متع

من خالل سمسمة من عمميات منتظمة تيدف في  ،األراضي ىي توزيع مناسب لالستعماالت المختمفة والمناسبة في الحيز المكاني الواحد
 قّيم راضي من قبل العديد من الباحثين حيث درس تقييم األ. (2017،)خّموفالنياية لموصول إلى عدالة في توزيع استعماالت األراضي

Al-Yaaquby(2010 أراضي مشروع )South Al-Jezira  من مساحة 82في العراق لزراعة القطن المروي. أظيرت النتائج أن %
 (2013قّيم محمد )كما  .S3% المساحة المتبقية كانت ذات مالءمة ىامشية 18حين أن  ، فيS2المشروع ذات مالءمة متوسطة 

 ،Simple limitationفي التقّييم باستخدام طريقة القيود البسيطة FAOأراضي سيل عكار في محافظة طرطوس معتمدًا عمى منيجية 
وأظيرت النتائج أن أراضي السيل مالئمة  ،البندورة ،الشعير ،القمح ،وحدد مالءمة األراضي في السيل لزراعة كل من الحمضيات

( الطرائق 2012)  Sharififarفي حين استخدم .العوامل المحددة في المنطقة كانت عمق التربةم أىلزراعة القمح والشعير أما 
في   Bastamفي دراسة مالءمة أراضي منطقة   Maximum limitationوطريقة القيود المحددة  Parametric approachالحسابية

( مالءمة 2017ّموف وآخرون )قّيم خ كما .كانت الطرائق الحسابية ي التقييمايران لزراعة القمح ودلت النتائج بأن الطريقة األفضل ف
% من كامل مساحة منطقة الدراسة ذات مالءمة 43.07نتائج الدراسة أن  بينتو منطقة من محافظة الالذقية لمزيتون.  أراضي
 ،ددة ىي عمق التربةمع عوامل مح ،S3% بمالءمة متوسطة 20.24و ،S2% بمالءمة جيدة 27.91و ،لزراعة الزيتون S1عالية

 ،الستعماليا بالشكل األمثل قميمة في سورية والتخطيطتعتبر دراسات تقّييم األراضي واالستفادة من مواردىا الطبيعية  .االنحداردرجة 
 أىمية يتأت .مما يؤدي إلى صعوبة في وضع السياسات الزراعية المثمى واتخاذ القرار السميم من قبل متخذي القرار في الوقت المناسب

الختيار المواقع  الزيتونىذه الدراسة لزيادة المعرفة بموارد األرض وخصائصيا من جية و معرفة مدى مالءمة ىذه األراضي لزراعة 
 وتجنب األراضي التي يكون فييا االستعمال ىامشيًا وغير اقتصادي لزراعةيذه اد ما ىي العوامل المحددة لاألكثر مالءمة لو مع تحدي

   .نية إضافة االختبار ماىي أفضل طرائق التقييم المستخدمةمن جية ثا
  :وطرائقو مواد البحث

 المناخ :  الموقع و -1
 °36طول الممتدة ما بين خطي  (1الشكل )حماة الجنوبية الغربية من محافظة أجريت الدراسة في منطقة مصياف الواقعة في الجية 

   2كم 795.5وعمى مساحة  ،شماالً ``7.55 ´51 °34 ``51.32 ´14 °35 –عرض  ودائرتيشرقًا  ``8.19 ´32 36° -``9.16 ´8
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م عن سطح البحر. المنطقة ذات تضاريس متباينة ما بين السيول في المنطقة الشمالية من  1337 -151يتراوح ارتفاعيا ما بين 
م . يتراوح  600ل وىضاب ارتفاعيا أقل من منطقة الدراسة في حين يحدىا غربا جبال المنطقة الساحمية وتتركز في شرقيا وجنوبيا تال

 بأنو المناخيتصف  .االنحدارمية شديدة المناطق الجبفي   %81.5في المناطق السيمية المنبسطة الى  0انحدار المنطقة ما بين 
 الشير األكثر م(. عا30) بيانات االرصاد الجوية لمدة ممم 1049يبمغ متوسط ىطول األمطار  .شتاًء ومعتدل صيفاً  بارد  متوسطي فيو

متوسط درجة الحرارة السنوي كما أن  .ممم 222متوسط ب معظم األمطار في كانون األول تيطل في حين ،ممم 0تموز.  جفاًفا ىو
متوسط ب الثاني ىو أكثر الشيور برودة كانونو  ،فإن شير آب ىو الشير االكثر حرارة ⁰م26.8 درجة حرارة متوسط معو  ،⁰م 17.6

 .لمؤشرات المناخية لمنطقة الدراسة( بعض ا1) جدول. ويوضح ال⁰م 7.8درجة الحرارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( منطقة الدراسة بالنسبة لمحافظة حماة وسوريا1الشكل)

 

 

 



103 
 

Khallouf et al– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 100- 114 December 2020 
 

2020 ديسمبر/األول كانون 114-100(: 6)7 الزراعية للبحوث السورية المجلة – وآخرونخلوف   
 

 ( بعض الخصائص المناخية لمنطقة الدراسة1)جدولال

  

هطول 
مطري     

 ) ملم(

 1كاوون 2تشريه 1تشريه أيلول آب تموز حسيران أيار ويسان آذار شباط 2كاوون

212 189 165 85 30 4 0 1 10 42 89 222 

الحرارة 
 المتوسطة

(°C) 
7.8 9.1 11.9 15.9 20.1 24.3 26.5 26.8 24.3 20 14.5 9.4 

الحرارة 
 الصغرى
 (°C) 

4.1 5 7.1 10 13.8 17.9 20.8 20.9 17.7 13.6 9.1 5.6 

الحرارة 
 العظمى
(°C) 

11.6 13.2 16.8 21.9 26.5 30.8 32.2 32.8 31 26.5 20 13.3 

عمى  استناداً  Land unitsتم إعداد خارطة وحدات األرض ،بيدف توجيو العمل الحقميخارطة وحدات األرض واعتيان التربة:  -2
االرتفاع الرقمي  ونموذج( 1982،( باالعتماد عمى كل من الخارطة الجيولوجية )المؤسسة العامة لمجيولوجيا1989) Zinckمنيجية 
DEM م من النوع  30دقة مكانية بASTER  اختيرت مواقع مقاطع التربة الممثمة االنحداروخارطة  ،2011لمعام .

Representative profile  بحيث تمثل كامل مساحة وحدة األرض. وصفت المقاطع استنادًا عمى دليلFAO (2007 وأخذت )
 2عمى منخل  نخمياعد ق المرجعية بائزيائية والكيميائية الالزمة وفق الطر عينات التربة من كل أفق من آفاق المقطع إلجراء التحاليل الفي

في   pH meter: باستخدام جيازpHرقم الحموضة  ،(Gupta,2000التحميل الميكانيكي: باستخدام طريقة الييدرومتر )ممم كما يمي: 
 Electronicربائية في مستخمص عجينة مشبعة بجياز : يتم تقدير الناقمية الكيالناقمية الكيربائية ،(Day,1965) 1:2.5معمق تربة 

Conductivity meter   (dS/m  )Rhoades,1990))،  :باستخدام الطريقة الحجمية في جياز المكالس قدرت الكربونات الكمية
(Jackson,1958)، :1تستخدم طريقة أسيتات األمونيوم  سعة التبادل الكاتيوني N (Chapman,1965)،  ية بطريقة المادة العضو

 8.2سعة التبادل الكاتيوني باستخدام طريقة أسيتات األمونيوم عمى درجة حموضة ،(Jackson,1958األكسدة الرطبة )
(Chapman,1965 الكالسيوم والمغنيزيوم المتبادلين باالستخالص بمحمول أسيتات األمونيوم )1N  والتقدير باستخدام جياز

قدرت نسبة المركبات الخشنة في قطاع التربة  و وم المتبادلين باستخدام جياز مطياف الميب.البوتاسيوم والصودي ،االمتصاص الذري
 حقميًا. 

تقوم عممية التقييم عمى المقارنة ما بين خصائص وحدات األرض و متطمبات الزيتون البيئية  األراضي:تقييم مالءمة  -3
مت أراضي منطقة مصياف لزراعة الزيتون باستخدام نوعين من قيّ  ولذلك Sys (1993.)( وفق 2والمناخية كما يوضحيا الجدول رقم )

 Simple limitation (Sys,1991a)وطريقة  ،كطرائق حسابية Square Root (Khidder,1986) وطريقة Storieالطرائق: طريقة
  عمى التوالي:  Square Rootو طريقة     Storieكل من طريقة ( 1,2وتوضح المعادالت ) مرجعية. كطريقة

SI = (A) × (B/100) × (C/100) × …….   (1)  
 عوامل التقييم : C….. ،B ،A لممالءمة، Storieمؤشر  :SIحيث  

 درجات الحرارة 
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I =  (    )  √  

   
 

 

   
 

 

   
 ×…… (2) 

 عوامل التقييم: C….. ،B ،A ،العوامل: العامل األقل تقيمًا من كافة Square Root، Rminمؤشر المالءمة وفق  :Iحيث
أن يكون  Square Rootفي حين تشترط طريقة  ،في مؤشر التقييم ىو عامل المناخ يكون العامل األول أن Storieترط طريقةتش

كما تتطمب الطرائق جميعًا  ،(Sys،a1991العامل األول ىو العامل األقل تقييمَا من بين كافة العوامل الداخمة في عممية التقييم )
تحدد  . (Sys,1991b). ولذلك تمت عممية التثقيل وفق الطريقة المشروحة في صائص التربة تبعًا لعمقياثقيل لخالسابقة اجراء عممية ت

  ( 2صفوف المالءمة بالنسبة لمطرائق الحسابية تبعًا لقيمة مؤشر المالءمة وفق الجدول )
  .(Sys,1991b)( صفوف المالءمة حسب الطرائق الحسابية 2الجدول )

 التفسير مةالمالء صف المؤشر قيمة
75-100 S1     المالءمة عالي 
50- 75  S2         المالءمة متوسط 
25-75    S3    المالءمة ىامشي 
0-25    N     مالئم غير 

 Sys (1993)وفق ( المتطمبات البيئية والمناخية لمزيتون 3الجدول )

 S1 S2 S3 N1 N2 عايم انتقييى

 1-59 59-01 01-01 01-59 59-59 59-011 انتقييى

 انًناخ

066-056 يهىانهطم انًطزي انسنوي   066-1666  1666-1066  1066-1066  - >1066 

انهطم انشهزي 

خالل فتزج تصهة 

 انثذرج )يهى(

 - - - 06> 06-05 05<  آب

 - - - 15> 06-15 06< أيهول

انًعذل انسنوي نذرجح 

انحزارج)و
ₒ 

) 

 

10-10 

10-06 

15-10 

06-00 

10-15 

00-00 

10-10 

00-00 
- 

10> 

00< 

انحزارج انًطهقح انصغزى 

 ألتزد شهز
-1 2-to -2 to -4 -4 to -6 -6 to -8 - -8> 

انطثوغزا

 فيا
 50< - 50-30 30-16 16-8 8-0 االنحذار%

خصائص 

 انتزتح

 نسيج انتزتح
SL, L, 

SCL, 

Si,CL,Sicl,SiL 

, SC, SCL, LS 

C<60s, 

LSC, FS 

C>60S 

Cm,SiCm,cS - - 

 <55 - 55-55 55-05 15-05 6-15 اخ انخشنح% انًزكث

 80> - 80-100 100-120 120-150 150< عًق انتزتح )سى(

CaCO3% أي نسثح ين كزتوناخ انكانسيوو 

CEC(Cmol/Kg) >24 24-16 <16 - <16 + - - 

BSP% >06 56-06  05-56  <05 - - 
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%PSB بالقواعد،: النسبة المئوية لمتشبع OM%النسبة المئوية لممادة العضوية :، ESP%  النسبة المئوية لمصوديوم التبادلي :، LS  لومي رممي :، 
SCLرممي طيني لومي:، L لومي :،CLطيني لومي :،SiCLسمتي طيني لومي :، ، SiL سمتي لومي :، ، SiC سمتي طيني :، S رممي :، SC رممي طيني :، 

SL .رممي لومي :LfS :  60 ،لومي رممي ناعمS>C . طيني والبناء كتمي: C>60V: والبناء عمدي طيني،Fs. رمل ناعم : SiCm سمتي طيني كثيف، SiCs :
 طيني كثيف. :Cm كتمي.طيني والبناء  سمتي

 المناقشة :  النتائج و
( استنادا إلى جيولوجية المنطقة واالرتفاع عن سطح 1989)Zinckقسمت األرض وفق منيجية : وحدات األرض وخصائصيا -1

 وحدات رئيسية ىي:  4إلى  االنحدارالبحر وشدة 

ذات  أراضي منبسطة ،(2كما يوضحيا الشكل ) الشمالي الشرقي من منطقة الدراسة: تنتشر في الجزء LPوحدة السيول المنبسطة 
يتراوح نسيجيا ما  ،%2مستوية تقريبًا ال تزيد ميولو عن  ،م فوق سطح البحر 270-151ما بين  تراوح ارتفاعياي ،منشأ مارلي كمسي

عالية في  ،(pH7.2-7.5:تقريبًا)متعادلة  ،%5قميمة الحصى حيث ال تتجاوز نسبتيا  ،المومي الطيني السمتي إلىبين المومي الطيني 
. ويمكن تقسيميا حسب غير مالحة ،%1.2-0.92بمحتواىا من المادة العضوية متوسطة ،%28-22محتواىا من كربونات الكالسيوم 

 : إلىالعمق 
LP1 من كامل منطقة الدراسة. 1.48وتشكل  2كم 11.78مساحتيا في منطقة الدراسة  ،سم 120: ترب عميقة يزيد عمقيا عن % 
LP2من منطقة الدراسة.5.64وتشكل حوالي  2كم 44.8مساحتيا حوالي  ،سم 100-50رب متوسطة العمق ما بين : ت % 
LP3 من منطقة الدراسة. 7.73بنسبة  2كم 61.57تمتد عمى مساحة  ،سم 50: ترب قميمة العمق أقل من % 

لتالل واليضاب وعمى جانبي مجرى نير الساروت الترب المنتشرة في المنخفضات واألودية ما بين ا:  Lوحدة الوديان والمنخفضات
ذات منشأ رممي مع كونغموميرا وسمت في سرير نير الساروت و كمسي دولوميتي في  ،المنطقة الوسطى من منطقة الدراسةوتتركز في 

ا يتغير ما بين نسيجي ،%8من  خفيف أقلم فوق سطح البحر. ذات انحدار  388-270باقي أراضي الوحدة. يتراوح ارتفاعيا ما بين 
-15تختمف بنسبة الحصى والحجارة التي تغطي سطحيا وتتراوح ما بين  ،والسمتي المومي إلى السمتي المومي الطيني ،الطيني المومي

محتوى عالي من كربونات الكالسيوم  ،)pH (7.4-7.8متعادلة تقريبا إلى مائمة لمقموية الخفيفة حيث يتراوح قيم رقم الحموضة  ،35%
حسب موقعيا وعمقيا بويمكن تقسيميا  .غير مالحة ،%1.08-0.78فقيرة إلى متوسطة بمحتواىا من المادة العضوية  ،25-32%
  :إلى

LD1 من كامل منطقة الدراسة. 5.1بنسبة  2كم 40.58تبمغ مساحتيا  ،سم 110: ترب المنخفضات والوديان العميقة حتى % 
LD2 0.24تشكل نسبة قميمة جدا من منطقة الدراسة حوالي  ،سم 100-50: ترب المنخفضات والوديان متوسطة العمق% 
LD3 من كامل منطقة الدراسة.0.18سم. منتشرة بنسبة قميمة جدا حوالي  50: ترب المنخفضات والوديان قميمة العمق أقل من % 
LV2.35بنسبة  2كم 18.7 تشكل مساحتيا ،سم 120ترب عميقة حتى  ،ر الساروت: الترب الرسوبية المتشكمة عمى سرير ني % 

 

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

OM% >1.5 1.5-0.8 6.0-6.0  < 0.4 - - 

EC(dS /m) 0-8 8-12 12-16 20-25 - >25 

ESP% 0-15 15-25 25-35 - - >45 
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LFمن المنطقة.  0.45تشكل حوالي  ،سم  95ترب متوسطة إلى عميقة حوالي  ،: الترب التجميعية المتشكمة عند أسفل المنحدرات % 
أراضي  ،تنتشر في الجزء الشرقي والجنوب الشرقي وبنسبة قميمة في الشمالي الغربي من منطقة الدراسة :Hilوحدة التالل واليضاب 

 ،م عن سطح البحر 600فاعيا أقل من ارت ،ذات منشأ كمسي دولوميتي إلى كمسي دولوميتي مارلي  االنحدارفيفة إلى متوسطة خ
تتصف ىذه األراضي بأنيا في معظميا ذات تغطية عالية بالحصى  ،المومي الطيني السمتي إلىالمومي الطيني  يتراوح نسيجيا ما بين

فقيرة إلى  ،%25 -19عالية بمحتواىا من كربونات الكالسيوم حيث تتراوح نسبتيا ما بين  ،% 75-5والحجارة بنسبة تتراوح ما بين 
 حسب العمق وتغطيتيا بالحجارة إلى: بويمكن تقسيميا  .غير مالحة ،%(0.98-0.72متوسطة في محتواىا من المادة العضوية )

Hil2مساحتيا حوالي  ،%35الحصى والحجارة بنسبة تصل إلى  يغطي سطحيا ،سم 100-50: ترب التالل واليضاب متوسطة العمق
 % من منطقة الدراسة. 1.27بنسبة  2كم 10.14

Hil3 سطحيا مغطى بنسبة عالية من الحصى والحجارة بنسبة تصل  ،سم 50: ترب التالل واليضاب قميمة العمق ال يزيد عمقيا عن
 112ال بشكل جيوب ما بين الحجارة والصخور. مساحتيا إشتر التربة بحيث ال تن ،% مما يجعل استثمارىا في غاية الصعوبة75إلى 
 % من كامل المنطقة المدروسة.14.07بنسبة  و 2كم

Hilns وكذلك 5تغطي سطحيا نسبة قميمة من الحصى والحجارة ال تزيد عن  ،سم 100-50: ترب التالل واليضاب متوسطة العمق %
 % من منطقة الدراسة. 3.65بنسبة  2كم29.05مساحتيا  ،األمر في قطاع التربة

 
 ( خارطة وحدات األرض2الشكل )
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وتشكل الترب المتشكمة  الجزء الشرقي والجنوبي والغربي من منطقة مصياف، يتركز وجود ىذه الوحدة في :Sوحدة السفوح والمنحدرات
، في حين تكون من أصل بازلتي في منطقة بشنين وبرشين السفوح والمنحدرات، ذات منشأ كمسي في أغمب المنطقة الغربية عمى

م عن سطح البحر، يتراوح نسيجيا ما بين المومي الطيني، السمتي الطيني، إلى  600والمنطقة الجنوبية منيا. يزيد ارتفاعيا عن 
حتواىا من كربونات %، تتصف بتباين شديد بم50-5الطيني، تغطي سطح ىذه األراضي الحصى والحجارة بنسبة تتراوح ما بين 

% في السفوح شديدة 45% في منطقة السفوح خفيفة االنحدار لتبمغ 11الكالسيوم حيث تنعدم تقريبا في منطقة برشين، لتصل الى 
في السفوح شديدة االنحدار، غير  2.38-1.1االنحدار، محتوى متوسط الى عالي من المادة العضوية بحيث تتراوح قيميا ما بين 

 تقسيميا حسب العمق و االنحدار الى: مالحة. ويمكن
Slg2 : من كامل منطقة الدراسة.  1.49سم، تشكل حوالي 100-50%، متوسطة العمق 15- 8ترب السفوح خفيفة االنحدار % 
Slg3 من المنطقة.  8.83سم، تشكل تقريبًا 50%، قميمة العمق أقل من 15-8: ترب السفوح خفيفة االنحدار % 
Sm2 8.68سم، نسبتيا حوالي  100-50%، متوسطة العمق 30-15سطة االنحدار : ترب السفوح متو% 
Sm3 6.45سم، تشكل حوالي  50%، قميمة العمق أقل من 30-15: ترب السفوح متوسطة االنحدار % 

St 32.30سم، نسبتيا  50%، قميمة العمق أقل من 30: ترب المتشكمة عمى السفوح شديدة االنحدار أكبر من%. 
 ( خصائص وحدات األرض الداخمة في عممية التقييم.4ول )ويوضح الجد 
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 )Sys(1993( خصائص وحدات األرض بعد تصحيحيا وفق 4الجدول )
Land 
form 

وحدة 
 األرض

 االنحذار

% 
نسيج 

 انتزتح
مركبات 
 خشنة %

عمق 
 التربة
 سم

CaCO3 

% 
CEC 
Cmol/ 

kg 

BSP 
% 

PH OM 
% 

EC 
dS /m 

ESP 
% 

سيول 
منبسط

منبسطة ة  
 LP1 0-8 SiCL 5 120 22 29.6 89 7.3 0.92 1.1 3.2 

LP2 0-8 CL 10 85 25 33.7 87 7.2 1.03 1.2 4.6 
LP3 0-8 SiCL 12 50 28 28.2 81 7.5 1.1 1.2 3.7 

وديان ومنخفضات
 LD1 0-8 CL 13 110 31 34.8 81 7.6 0.78 0.3 6.8 

LD2 0-8 CL 20 85 28 31.2 82 7.6 0.89 0.3 7.2 
LD3 0-8 SiC 30 65 29 35.7 83 7.8 0.92 0.4 7.8 
LV 0-8 SiL 25 120 25 24.2 76 7.4 0.92 1.3 5.1 
LF 0-8 SiCL 25 95 32 28.2 81 7.8 1.08 1.2 6.8 

ىضاب 
 Hil2 8-15 CL 35 75 19 35.2 82 7.6 0.72 1.3 5.3 

Hil3 15-30 C 60 45 21 41.4 85 7.8 0.88 1.3 4.8 
Hilns 8-15 SiCL 5 85 25 27.6 86 7.9 0.98 1.4 8.2 

سفوح ومنحدرات
 

Slg2 8-15 CL 8 65 21 38.6 81 7.5 1.2 1.3 4.2 
Slg3 8-15 SiCL 30 60 32 27.2 83 7.3 1.1 2.1 4.4 
SM2 15-30 C 25 55 11 42.8 85 6.8 1.2 1.4 4.8 
SM3 15-30 SiC 30 30 1 33.2 89 5.2 1.27 0.3 5.3 
ST 30-45 C 50 25 45 41.2 87 8.1 2.38 1.5 5.1 

 مصياف اعتمد في تقييم مالءمة مناخ منطقة الدراسة لمزيتون عمى بيانات محطة :اخ منطقة الدراسة لزراعة الزيتونمالءمة من -2
النتائج  وبينت ، SLمطريقة المرجعيةإضافة ل  Storieوطريقة ،Square Rootباستخدام طريقة و  (2018 -1986 ) عام 30 لمدة

وقد يعود السبب في تدني صف مالءمة المناخ  وفقًا لمطريقة متوسطة الى ىامشية مناخية لى مالءمةإ (5كما يوضحيا الجدول )
حيث يؤدي  ،ب وايمول(شيري آ)في مرحمة تشكل وتصمب البذرة  واضحعام و انخفاض ال اليطل معدلالى ارتفاع قيمة لزراعة الزيتون 
انخفاض ممحوظ في تطور ونمو ثمار الزيتون و ألن الشجرة إلى أيمول( -لمياه خالل فصل الصيف وبداية الخريف )آبتناقص كمية ا

ثمار ذات نسبة لب/بذرة  عنو وىذا ما ينتج ،الثمار من عممية االستقالب لتحقيق نضج غير قادرة عمى جعل ثمارىا أكبر فإنيا تزيد
 القطاف.منخفض عند 

 قييم المناخ وفق طرائق التقييم المتبعة( نتائج ت5الجدول )
 التوصيف صف المالءمة قيمة التقييم طريقة التقييم

 مالءمة متوسطة S2 - القيود البسيطة
Storie 47.99 S3 مالءمة ىامشية 

Square Root 58.13 S2 مالءمة متوسطة 
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    تقييم مالءمة خصائص األرض لزراعة الزيتون : -3
كانت  LP1،LD1،LVبأن أراضي كل من الوحدات  SLاستخدام الطرائق الحسابية باستخدام طريقة القيود البسيطة نتائج التقييم ب بينت

و الى   Storieباستخدام  S3ولوحظ عند استخدام الطرائق الحسابية انخفاض صف المالءمة الى مالءمة ىامشية  S2بمالءمة جيدة 
و يعود سبب تدني صف المالءمة بالطرق الحسابية الى ظيور قيود   Square Rootباستخدام طريقة  S2صف المالءمة الجيدة 

( باإلضافة الى تدني تقييم عامل 6خفيفة بخصائص التربة )عمق التربة ، النسيج، % المركبات الخشنة( كما يوضحيا الجدول )
 المناخ.

 (  تقٌٌم خصائص األرض كنسبة مئوٌة 6الجدول )

Land form
ض 

وحدة األر
 

حدار
الو

ا
ج التربة 

سي
و

مركبات خشنة  
 

عمق التربة
 

CaCO
3

 

CEC
 BSP
 PH
 OM
 EC
 ESP
 

سيول منبسطة  
منبسطة 

 LP1 100 95 100 90 100 100 100 100 100 100 100 

LP2 100 95 100 45 100 100 100 100 100 100 100 

LP3 100 95 100 31 100 100 100 100 100 100 100 

ضات
وديان ومنخف

 LD1 100 95 100 73 100 100 100 93 98 100 100 

LD2 100 95 88 45 100 100 100 93 100 100 100 

LD3 100 60 93 35 100 100 100 89 100 100 100 

LV 100 95 90 90 100 100 100 100 100 100 100 

LF 100 95 90 55 100 100 100 89 100 100 100 

ضاب 
ى

 Hil2 76 95 73 38 100 100 100 93 90 100 100 

Hil3 48 85 45 29 100 100 100 89 100 100 100 

Hilns 82 95 100 45 100 100 100 78 100 100 100 

سفوح ومنحدرات
 Slg2 78 95 100 35 100 100 100 100 100 100 100 

Slg3 72 95 93 34 100 100 100 100 100 100 100 

Sm2 44 85 90 29 100 100 100 88 100 100 100 

Sm3 46 95 93 25 100 100 100 24 100 100 100 

St 28 85 35 23 100 100 100 73 100 100 100 
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بأن أراضي ىذه   Simple limitationطريقة فقد أظيرت نتائج التقييم وفق LP2، LD2، Hil2، Hilns، LFأما بالنسبة لموحدات 
في  Nفي حين انخفض صف المالءمة وفق الطرائق الحسابية الى صف غير المالئم  ،لزراعة الزيتونالوحدات ذات مالءمة ىامشية 

باستثناء  Square Root م باستخدام طريقةيعند التقي S3وحافظت عمى صف المالءمة نفسو  ،Storieالوحدات باستخدام طريقة كل
يعود السبب الرئيس لتدني صف المالءمة ليذه الوحدات لظيور  وقد Nفقد تراجع صف المالءمة فييا الى غير المالئم  Hil2وحدة 

 ،المركبات الخشنة  ،نسيج التربة  ،االنحداراضافة لوجود عدة عوامل مقيدة خفيفة الشدة ) ،ق التربة كعامل مقيد متوسط الشدةعامل عم
لوحدات باستخدام الطريقة الوصفية الطرائق بقية ا لمناخ. في حين أظيرت نتائج تقييمرقم الحموضة( اضافة الى تدني صف مالءمة ا

 (رقم الحموضة لبعض الوحدات ،لتربةعمق ا ،االنحدارالحسابية عدم مالءمتيا لزراعة الزيتون لظيور عدة عوامل مقيدة شديدة )
وامل مقيدة ض الوحدات( وعلبع رقم الحموضة ،عامل المناخ ،وعوامل مقيدة متوسطة الشدة )% المركبات الخشنة في مقطع التربة

 الزيتون باستخدام الطرائق الثالث.( التقييم النيائي ألراضي منطقة مصياف لزراعة 7نسيج التربة(. ويوضح الجدول )خفيفة )
 ( التقييم النيائي ألراضي منطقة مصياف لزراعة الزيتون باستخدام طرائق التقييم 7الجدول )

Land form  وحدة
 Iتقييم  Iقيمة  SIيم تقي SIقيمة  القيود البسيطة األرض

 سيول منبسطة
PL1 S2 41.3 S3 53.63 S2 
PL2 S3 20.5 N 33.4 S3 
PL3 N2 14.1 N 23.01 N 

 وديان ومنخفضات

LD1 S2 30.3 S3 46.11 S3 
LD2 S3 16.8 N 30.21 S3 
LD3 N2 8.3 N 18.78 N 
LV S2 36.9 S3 50.87 S2 

LF S3 20.1 N 36.53 S3 

 ىضاب

Hil2 S3 8.7 N 19.91 N 
Hil3 N2 4.7 N 16.05 N 

Hilns S3 14.6 N 28.21 S3 

 سفوح ومنحدرات

Slg2 N2 12.4 N 22.94 N 
Slg3 N2 10.4 N 20.65 N 
Sm2 N2 4.7 N 12.81 N 
Sm3 N2 2.4 N 8.59 N 

St N2 0.7 N 4.31 N 
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درست عالقة االرتباط ما بين صفوف المالءمة في الطرائق  ،ق التقييمارنة واختيار أفضل طرائلممق :المقارنة ما بين طرائق التقييم -4
حيث يظير  ،فيما بينيا عالقات االرتباط ( مصفوفة8ويبين الجدول رقم ) SPSSالثالث المستخدمة في عممية التقييم باستخدام برنامج 

في حين   )%90.3 (مع طريقة الجذر التربيعي SL% ما بين طريقة القيود البسيطة 1مستوى ثقة  عندالجدول ارتباط عالي معنوي 
%. في حين كانت عالقة االرتباط 1مستوى ثقة  عندمع ارتباط معنوي   Storie( باستخدام طريقة%82.1انخفضت ىذه القيمة الى )

 % .1% عند مستوى ثقة 75.3ما بين الطرائق الحسابية فيما بينيا معنوية
    المدروسة قييم( مصفوفة االرتباط لطرائق الت8) الجدول

 Iالجذر التربٌعً  SL SI Storieالقٌود البسٌطة  طرٌقة التقٌٌم

SL  1  0.821** 0.903** 

SI 0.821** 1 0.753** 

I 0.903** 0.753** 1 
 %.1مستوى ثقة  عندجود فرق معنوي على و تدل **

 االستنتاجات : 
دة المحددة لزراعة الزيتون في منطقة مصياف وخصوصًا ارتفاع المعدل المناخ من العوامل متوسطة الش أظيرت النتائج أن عامل -1

ممم ( واالنخفاض الشديد لميطول المطري خالل فترة تصمب البذرة وتشكل الثمرة في  1000-650السنوي عن المجال األكثر مالءمة )
 .ممم( 10-1)شيري آب وأيمول 

لى رقم الحموضة في المنطقة الجنوبية الغربية إباإلضافة  ،مركبات الخشنةوالنسبة المئوية لم االنحدارشكمت عوامل عمق التربة و  -2
 ،عة الزيتون. في حين كانت عوامل نسيج التربة( العوامل المقيدة األكثر شدة في عممية المالءمة لزراSM3)بعض أراضي الوحدة 

 تون. لزراعة الزي المناخ من العوامل متوسطة الشدة وكانت بقية العوامل مالئمة جداً 
( في حين تتحول ىذه LP1، LD1، LVجيد في أراضي الوحدات ) انتاجالمتوقع حسب نتائج الدراسة أن يعطي الزيتون  من -3

 ( وتكون غير مالءمة في بقية الوحدات. PL2،LD2،LF،Hil2،Hilnsالزراعة الى زراعة ىامشية في الوحدات )
 و ارتبطتكانت األفضل  Square Rootيرت النتائج أن استخدام طريقة استخدام الطرائق الحسابية في عممية التقييم أظ عند -4

 معنويًا مع الطريقة المرجعية. 
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Abstract: 

The research was conducted to study the spatial suitability of olive cultivation 

at Misayaf area, Hamah governorate. Two types of parametric methods were 

used: Storie and Square Root. Results were compared with the simple limitation 

approach. Land was divided according to Zinck in to: level plains unit (PL1, 

PL2, PL3), unit of valleys and depressions (LD1, LD2, LD3, LV, LF), the hills 

land unit (Hil2, Hil3, Hilns) and the slope and steeply land unit (Slg2, Slg3, 

Sm2, Sm3, St). The results of the evaluation showed that the plains of the PL1 

deep plains unit, the deep depressions unit of LD1 and the LV sediment were 

moderately suitable S2 according to the simple constraint method and the 

Square Root method, while the suitability class was reduced to marginal 

suitability using Storie method. As for the moderately deep flat plains, low 

depression LD2, hills Hil2, and foot slops land LF were according to the Simple 

Constraints and Square Root methods with a marginal suitability S3 and N with 

Storie method. While the rest of the units were not suitable for using all three 

methods. When testing the best way to evaluate land by comparing parametric 

methods with the simple limitation method, correlation results showed that the 

best method was the Square Root method with a significant correlation 

coefficient r = 0.903 at 1% confidence level. 

Key words: Square root, Land units, Simple limitations, spatial suitability and 

Olive. 
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