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تقييم مالئمة أراضي مشروع الميمونة لزراعة محصول زهرة الشمس ضمن محافظة ميسان 
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

 إبراهيم رجب مهيدي                                صالح مرشد الجريصي
 علوم التربة والموارد المائية قسم-الزراعةكلية -األنبارجامعة *

 الخالصة

تبلغ مساحة المشروع حوالي  محافظة ميسان.ل اختير مشروع الميمونة ضمن الحدود اإلدارية
، تضمنت خطط تنفيذ أهداف الدراسة مراجعة الدراسات السابقة التي لها عالقة بمنطقة هكتار 57500
تم تصحيح خارطة توزيع  حص حقلي ممثل لسالسل ترب منطقة الدراسة.موقع ف 25اختير  الدراسة،

. استخدمت الطريقة الحسابية المرتبطة GISالبيدونات جغرافيا باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية 
 بالمحددات في تقييم األراضي لزراعة محصول زهرة الشمس. 

لزراعة محصول زهرة الشمس في منطقة الدراسة  محددا بسيطا إن المناخ كان عامال بينت النتائج
. صنفت األرض حسب ومالءمتها لزراعة زهرة الشمس إلى الصنف S2المالئمة  متوسطوكان ضمن الصنف 

 ESP))بسبب وجود عوامل محددة هي الملوحة ورداءة البزل ونسبة الصوديوم المتبادل  1Nغير مالءمة 
يمكن أن يتحول هذا الصنف بعد إزالة الملوحة من منطقة الدراسة.  %100هكتار وبنسبة  57500وبمساحة 

هكتار وبنسبة  6167.5محدود المالءمة وبمساحة  S3 أو تحسين ظروف الصرف إلى صنفين هما الصنف
من  %89.27 هكتار وبنسبة 51332.5معتدل المالءمة وبمساحة  S2-من منطقة الدراسة والصنف  10.73

 منطقة الدراسة.

Evaluation of Land suitability for AL-Maymounah project within 

Missan Governorate for sunflower cultivation using geographic 

information systems 

Salah M. Al-Juraysi*                       Ibrahim R. Mhede 

Coll. Of Agric. - Univ. of Anbar  

Abstract 

Maymounah project was chosen in Missan governorate. The project area 

about 57500 hectares، Twenty five pedons were selected as representing of the soil 

series in study area, Geo reference was used for pedons map by  geographic 

information systems. The limitations method was used in land evaluation for 

                                 
 البحث مستل من رسالة ماجستير الباحث الثاني 
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sunflower crop... 

The results showed the climate was simple limiting factor, the class of 

suitable was moderate (S2), the lands were unsuitable (N1) about 100%, because of 

some limitations factors such as the salinity, drainage and ESP. The land has been 

classified, there for, in accordance with its suitability for sunflower production after 

remove salinity into marginally suitable S3 6167.5 hectare 10.73% and moderately 

suitable S2 51332.5 hectare  89.27 % 

 المقدمة

تكمن أهمية تقييم األرض في اختيار المحصول المالئم للزراعة، وأين يزرع ومتطلبات اإلدارة 
والصيانة المالئمة لجعله أكثر إنتاجا واقتصادا للمزارع، وبالتالي الحفاظ على نوعية صفات التربة وصحتها 

افظة على الموارد الطبيعية من التدهور وصوال إلى تحقيق األمن الغذائي. وللوصول إلى تقييم ناجح والمح
يتطلب ربط صفات وخصائص األرض بحسب متطلبات استعماالت األرض المختلفة وهذا يقود إلى أنتاج 

عملية تقييم  أن إلى 5 األرض المختلفة. أشارت منظمة األغذية والزراعة الدولية تخرائط تقييم الستعماال
 أفضلفيما يخص التخطيط والتطبيق الستعمال  األرضتوفير المعلومات الضرورية لموارد  إلىتهدف  األراضي

 إذمع متطلبات استعمالها الحالي والمستقبلي،  األرضوحدات  أنواعموافقة  إلىبطريقة مستندة  األرضلنظام 
 طيط المعقول. تكون مفيدة للتخ إنيجب  األرضنتائج تقييم  إن

( مالئمة األرض بأنها موافقة أو مالئمة نوع معين من األرض إلى استعمال معين. وان 6عرف )
األرض يمكن أن تؤخذ بنظر االعتبار كما هي أو بعد إجراء التحسينات أو إجراءات الصيانة واإلدارة الالزمة 

المحتمل  األرضمتنوع طبقا للمعرفة المسبقة باستعمال  األراضيالغرض من تقييم  إن ( إلى7)أشار لألرض. 
 أو األرضتنشأ عن قرارات تتخذ حول تطوير  األراضيتقييم  إلىالحاجة  إنالمستقبلي وحجم ونوع الدراسة.  أو

يزودنا  األرضنظام  ( إن4)أكدت  المتطورة. أوسواء في البلدان النامية  لألرضتطوير االستعمال الحالي 
والموارد الطبيعية حول كيفية االستغالل والحفاظ على هذه الموارد  األرضالالزمة حول موارد  بالمعلومات

عرف  والموارد الطبيعية. باألرضوالتطبيقية التي تتعلق  واإلداريةالتشريعية  األمور األنظمةالحيوية وتشمل هذه 
علمية ونتيجة التقييم هي الدليل  قياسية بياناتمع  األرضعملية مطابقة مصادر  بأنه األراضيتقييم ( 8)

 .األرضلمستعملي ومخططي 

وهو الذي يعبر فيه عن مالئمة  :التقييم النوعيهي:  األراضي تقييم أنواع أهمفان ( 3)إلى واستنادا 
غير  المالئمة،محدودة  المالئمة،متوسطة  المالئمة،المختلفة بشكل نوعي فقط مثل عالية  لألغراض األرض

عادة في المسوحات  الخاصة، يستعمل األسعار أوللتكاليف  حسابات أيمالئمة وال يتضمن هذا التقييم 
  االستطالعية.
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 إنتاج المحصول، أنتاج ل:المنافع المتوقعة مث أو اإلنتاجهو الذي يقدم تقديرات كمية  :التقييم الكمي
لغرض تحديد المستويات  واألسعارتخص الكلف . وتعمل فيه بعض الحسابات التقريبية التي األغنام الخ

 ربحهو الذي يتضمن النتائج بشكل  :التقييم االقتصادي التقديرات. المالئمة من المدخالت والتي تستند عليها
قرارات التخطيط واالستعماالت ودعم مطلوب لتقييم وهو  األرض،ف لكل نوع من ر لكل مشروع مع أو خسارة
 الخاصة.

المحددات من خالل مقياس محددات نسبي أو بواسطة الطرق  تيينجز التقييم بطريق أنويمكن 
ال توجد المستوى األول  :وهذه المستويات هي خمس درجات من التحديد( 9)اقترح وقد  و الحسابية.ا قياسيةال

 Slightمحددات بسيطة  النبات، الثاني:مثلى لنمو  )الخاصية(تكون الصفة  No Limitationsمحددات 

limitation . مقارنة  % 20من  بأقل اإلنتاجيةوتؤثر على  استعمال األرض،تكون الصفة تقريبا مثلى لنوع
تؤثر الصفة بشكل متوسط على نقص  Moderate limitationمحددات متوسطة  األمثل، الثالث:بالحاصل 
الصفة لها . severe limitationsمحددات شديدة  مربحة، الرابع:ال يزال  األرضاستعمال  أن أالالحاصل 

محددات شديدة جدا  ألرض، الخامس:لنوع استعمال اويصبح االستعمال حديا بالنسبة  اإلنتاجيةتأثير على 
very severe limitation . هذه المحددات تقلل الناتج دون المستوى المربح وقد تمنع استعمال التربة لنوع

 المطلوب. األرضاستعمال 

في  وتستخدم Simple limitation methodالطريقة البسيطة ذلك: ائق لتحقيق وهناك عدة طر 
في الحاالت التي ينبغي فيها استعمال  أو األرضخصائص و حالة عدم توفر معلومات دقيقة عن تفاعل صفات 

 Complexالطريقة المعقدة ، و مدى واسع من المعايير حيث ال يمكن تجنب التداخل بين هذه المعايير

limitations method  بواسطة عدد وشدة المحددات. وهذه الطريقة  األرضوفي هذه الطريقة يعين صنف
باستخدام هذه الطريقة عندما يكون لزاما ( 10)أوصى وقد تعقيدا.  أكثردقة من الطريقة السابقة ولكنها  أكثر

 في دراسته لتقييم أراضي بعض( 1) أوضح لقد .استخدام اقل مجموعة من المعايير المميزة لتجنب التداخالت
شنافية والقرنة –وية ومزرعة العامرية والديوانيةالمشاريع المختارة في السهل الرسوبي العراقي وهي الصقال

وأخيرًا نهر العز لزراعة محصولي الحنطة والذرة الصفراء أروائيًا بأن العامل المحدد الرئيسي في  ،كسارة
 ، المنطقة هو الملوحة

غرب الرمادي لزراعة  35مة أراضي واحة الكيلومتر ءلتقييم مدى مال( 2) نفذت من قبلفي دراسة 
مة ءالطريقة القياسية. الحظ عدم مال باستعمالمحاصيل الحنطة وفستق الحقل والبطاطا وأشجار الزيتون 

 الرئيسيين التربة المحددين ةونسجأراضي الواحة لزراعة الحنطة وأشجار الزيتون لكون عاملي محتوى الجبس 
اختير مشروع الميمونة في محافظة ميسان جنوبي العراق ألعداد خرائط مالءمة األرض لمحصول  لزراعتها

 زهرة الشمس كونه من المحاصيل االستراتيجية المهمة في العراق.
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 المواد وطرائق العمل

 45َعرض دائرتي بين الذي يقع 1شكل محافظة ميساناختيرت خريطة التربة لمشروع الميمونة ضمن 
هكتار، اختير  57500 مساحة المشروع حوالي تبلغ .47ْ 00َ  - 46ْ 45َوبين خطي طول 31ْ 30   – 31ْ

المشروع وذلك لوجود األهوار مجففة حديثا متمثلة في مشروع هور عودة وهذا يتطلب أبحاث تبين مدى مالءمة 
مس ومعرفة أهم المحددات التي تعيق أرضه لزراعة بعض المحاصيل االستراتيجية مثل محصول زهرة الش

 زراعته.

بياناتها  موقع فحص حقلي ممثل لسالسل الترب الشائعة ضمن مشروع الميمونة واعتمدت 25اختير 
تم تصحيح  ،2015والمنجزة من قبل المركز الوطني إلدارة الموارد المائية قسم الدراسات البيئية لسنة  المختبرية

، وذلك لرسم الخرائط النهائية GISطة توزيع البيدونات جغرافيا باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية ير خ
 والبيانات اإلحصائية التي لها عالقة بمالئمة األرض الحالي والمستقبلي لزراعة محصول زهرة الشمس.

ذلك الن أهميتها تزداد عند و  المتغيرة مع العمققبل البدء بتقييم المالءمة استخرجنا وزن الصفات 
أكثر في األفق العلوي ويقل وزنها مع ًا سطح التربة وتقل مع العمق بالنسبة لنمو المحاصيل، وعليه تعطى وزن

 استخدم جدولوبالتالي الحصول على قيمة واحدة نهائية تمثل قيمة الصفة عند كل موقع فحص حقلي، العمق. 
Al-Juraisy table متر ورتبت في  2زيادة سنتمتر عمق وقد وضع الجدول لحد العمق لكل ألوزان األفاق

لغرض استخراج الوزن الفعلي للصفة لكل موقع فحص حقلي باعتماد معادالت رياضية ليتسنى  1جدول 
 .دون الرجوع إلى تلك المعادالتوبطريقة مختصر  للباحثين اعتمادها في معرفة وزن كل أفق

 
خريطة توضح التوزيع المكاني لمواقع الفحص الحقلي  1شكل
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    Al-Juraisy table لكل عمققيم األوزان المستخدمة في معامل التصحيح  1جدول 

 قيمة السمك األفقسمك  قيمة السمك األفقسمك  قيمة السمك األفقسمك  قيمة السمك األفقسمك  قيمة السمك األفقسمك 
0 1.000 41 0.440 82 0.194 123 0.085 164 0.038 

1 0.980 42 0.432 83 0.190 124 0.084 165 0.037 

2 0.961 43 0.423 84 0.186 125 0.082 166 0.036 

3 0.942 44 0.415 85 0.183 126 0.080 167 0.035 

4 0.923 45 0.407 86 0.179 127 0.079 168 0.035 

5 0.905 46 0.399 87 0.176 128 0.077 169 0.034 

6 0.887 47 0.391 88 0.172 129 0.076 170 0.033 

7 0.869 48 0.383 89 0.169 130 0.074 171 0.033 

8 0.852 49 0.375 90 0.165 131 0.073 172 0.032 

9 0.835 50 0.368 91 0.162 132 0.071 173 0.031 

10 0.819 51 0.361 92 0.159 133 0.070 174 0.031 

11 0.803 52 0.353 93 0.156 134 0.069 175 0.030 

12 0.787 53 0.346 94 0.153 135 0.067 176 0.030 

13 0.771 54 0.340 95 0.150 136 0.066 177 0.029 

14 0.756 55 0.333 96 0.147 137 0.065 178 0.028 

15 0.741 56 0.326 97 0.144 138 0.063 179 0.028 

16 0.726 57 0.320 98 0.141 139 0.062 180 0.027 

17 0.712 58 0.313 99 0.138 140 0.061 181 0.027 

18 0.698 59 0.307 100 0.135 141 0.060 182 0.026 

19 0.684 60 0.301 101 0.133 142 0.058 183 0.026 

20 0.670 61 0.295 102 0.130 143 0.057 184 0.025 

21 0.657 62 0.289 103 0.127 144 0.056 185 0.025 

22 0.644 63 0.284 104 0.125 145 0.055 186 0.024 

23 0.631 64 0.278 105 0.122 146 0.054 187 0.024 

24 0.619 65 0.273 106 0.120 147 0.053 188 0.023 

25 0.607 66 0.267 107 0.118 148 0.052 189 0.023 

26 0.595 67 0.262 108 0.115 149 0.051 190 0.022 

27 0.583 68 0.257 109 0.113 150 0.050 191 0.022 

28 0.571 69 0.252 110 0.111 151 0.049 192 0.021 

29 0.560 70 0.247 111 0.108 152 0.048 193 0.021 

30 0.549 71 0.242 112 0.106 153 0.047 194 0.021 

31 0.538 72 0.237 113 0.104 154 0.046 195 0.020 

32 0.527 73 0.232 114 0.102 155 0.045 196 0.020 

33 0.517 74 0.228 115 0.100 156 0.044 197 0.019 

34 0.507 75 0.223 116 0.098 157 0.043 198 0.019 

35 0.497 76 0.219 117 0.096 158 0.042 199 0.019 

36 0.487 77 0.214 118 0.094 159 0.042 200 0.018 

37 0.477 78 0.210 119 0.092 160 0.041 
  

38 0.468 79 0.206 120 0.091 161 0.040 
  

39 0.458 80 0.202 121 0.089 162 0.039 
  

40 0.449 81 0.198 122 0.087 163 0.038 
  

 المعادلة التالية: جبمو بيستخرج معامل تصحيح العمق لكل أفق 
 21 lownupnfwA  

الوزن المعطى عند الحدين األسفل واألعلى  lown1Upn ,2و معامل تصحيح العمق A.w.f إذ إن
على حده من خالل  أفقثم يستخرج عامل الوزن الفعلي لكل  1لكل أفق وحسب سمك األفق جدول

 المعادلة اآلتية:
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 الوزن الفعلي لكل أفق من أفاق التربة. Wiإذ إن:

والستخراج تقدير الصفة الفعلي لكل موقع فحص حقلي تضرب قيمة الصفة مع عامل الوزن 
لكل أفق ثم تجمع القيم الموزونة لكل أفق لتمثل تقدير الصفة النهائي لمقطع الفحص الحقلي كما  Wiالفعلي

 في المعادلة اآلتية:

 
قيم صفات التربة )طين،  p والفحص الحقلي  لموقع : تقدير الصفة النهائيActual ratings(p) إذ أن

 (i =1,2,3…..n)حيث  iعامل الوزن الفعلي لكل أفق Wi و رمل، محتوى كربونات الكالسيوم،........(

 2جممدولالصممفات المناخيممة لمنطقممة الدراسممة مممع تلممك الممواردة فممي جممدول المتطلبممات المناخيممة قممة ابمطتممم 
بق لهمما والممثممل لمسممتوى التحديممد الممذي تمثلممه فممي طممالما  ratingنطقممة التقممدير ملالمنمماخ  ةصممف لبحيممث تعطممى كمم

للمحاصمميل  نمماخ المنطقممةمسممتخراج دليممل مالئمممة الر خجممدول المتطلبممات. ومممن ثممم نضممرب التقممديرات أحممدها بمماآل
 Climatic index (9) المختارة

Climatic index = 22

321

10

.........



n

nAAAA
….. 

أيجماد أصمناف مالئممة المنماخ ن مكموي عمدد الصمفات.... ,nات الصمفات المناخيمة ير قد. ت…… ،A1، A2إذ إن 
( حسممبت معممدالت درجممات 9والمقتممرح مممن قبممل)خ اممممئيممة للمنال و التقممديرات اإلجماليممة النهدليالمما للنمممو بموجممب هممذ

 كاألتي: 3الحرارة خالل مرحلة دورة النمو وباالستعانة بجدول

(T. Mean_M1* days_M1 + T. Mean _M2* days_M2 + ….+ T. Mean_Mn* 

days_Mn) /∑  days) 

 Days m1,m2…n و وبقية األشمهر معدل درجة الحرارة للشهر األول والثاني T.mean.m1.m2…n  أن إذ
 مجموع عدد أيام دورة النمو. ∑Days وعدد أيام الشهر األول والثاني وبقية األشهر حسب مراحل النمو 

لزراعة زهرة  اومالءمتهحدة ارض الذي يمثل مدى و  كلل Suitability indexالمالئمة دليل ج ر ختسي
 ا يأتي:موك 10 لزهرة الشمس بحسبغرافية و متطلبات التربة والطوبمن خالل  ةرويالمالشمس 

22

321

10

.....
)(






n

nAAAA
LiindexLand  

اة لمختلف صفات األرض المستخدمة في التقييم عطلما التقديراتييم تقي ه A1, A2,A3,….. Anإن  إذ
 ة(.واحدوبضمنها تقدير المناخ الكلي )كصفة 

تممم تقسمميم دليممل مالئمممة األرض الرئيسممي إلممى ثممالث أدلممة ثانويممة )معامممل المالئمممة الفيزيائيممة والكيميائيممة 
دون التركيممز  مي نتيجممة نهائيممة للتقيمميوالخصمموبية( فضممال عممن دليممل المنمماخ علممى عكممس المعادلممة العامممة التممي تعطمم

على إي الصفات هي األكثر تأثير على دليل مالئمة األرض النهائي وهذه األدلة هي:
 

المالئممة الفيزيائيمة معامل 





n

i

pWipratingsActual
1

.)(.
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Physi Suitability index   ا فممي مممحممدة ارض وكو  كممللالممذي يمثممل مممدى مالئمممة صممفات التربممة الفيزيائيممة
المعادلة العامة اآلتية:

 
22

321

10

.....
)(






n

nAAAA
LiPh  

 
 ( 10) بحسب في المنطقة األروائية ل زهرة الشمسالمتطلبات المناخية لمحصو 2 جدول

Class, degree of limitation and rating scale 
Climatic Characteristics 

N2 N1 S3 S2 S1 

4 3 2 1 0 
25 40 60 85 95 100 

>250 
- 
- 

1300<  

300-250 

900-1300 

400-300 

800-900 
400-500 

650-800 

650-500  

Precipitation of growing cycle 

(mm) 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

>215 

<60 

135-215 

75-60 

105-135 

105-75 
Precipitation of the lst moth 

>70 
- 
- 

85-75 
123-85 

 

230< 
160-125 

195-230 

195-160 
Precipitation of the lst2nd 

moth rdmoth+3 

>80 
- 
- 

<750 

120-80 

450-750 

140-120 

315-450 

190-140 

250-315 

250-190 
 thPrecipitation of the 4

moth(mm) (flowering stage) 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
>150 

120-150 

<75 

100-120 

100-75 
 thPrecipitation of the 4

moth(mm) (yield flowering) 

13>  
30<  

- 
- 

16-13 

28-30 

18-16 

26-28 

22-20 

22-24 

 
22-20 

22-24 
Mean temp. of ripening stage 

month) th) (6º(C 

30>  - 
- 

36-30 
42-36 

90 

65-50 

65-80 

65-50 

65-80 
Relative humid of maturation 

stage (C%) 
 

 زهرة الشمس )العروة الربيعية(النمو المختلفة لمحصول ُمدد  3جدول 
No. of days To From Stage 

110 3/06 26/02 Growing cycle 
13 12/03 26/02 Vegetation stage 

14 08/04 12/03 Flowering stage 

83 03/06 08/04 Flowering stage Ripening stage 

110 

)النسجة وعمق التربة واالنحدار وحالة البزل( كصفات فيزيائية مؤثرة في تقييم األرض  اختيرت الصفات
 لزراعة محصول زهرة الشمس.

2210
)(






n

DrslopDepTex
LiPh  

الذي يمثل مدى مالئمة صفات التربة Chemi Suitability inde المالئمة الكيميائية معامل 
 ا يأتي:محدة ارض وكو  كلل الكيميائية
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22

321

10

.....
)(






n

nAAAA
LiCh  

في تقييم األرض  اختيرت صفات محتوى كربونات الكالسيوم والجبس والملوحة كصفات كيميائية مؤثرة
 لزراعة محصول زهرة الشمس.

2210
)(






n

GypsSalinityLime
LiCh  

حدة ارض الذي يمثل مدى مالئمة و  كلل Ferti Suitability index المالئمة الخصوبية معامل  
 ا يأتي:مالتربة الخصوبية وك

22

321

10

.....
)(






n

nAAAA
LiFr …. 

في تقييم األرض لزراعة  كصفات مؤثرة اختيرت صفات السعة التبادلية الكاتيونية ورقم حموضة التربة
 محصول زهرة الشمس.

2210

.
)(






n

h MOPCEC
LiFr  

إن نتائج التقييم النهائي هو تصنيف أراضي المنطقة بموجب مالئمتها للزراعة االروائية اذ تستخدم 
لتصنيف األراضي  4لتعريف رتب وأصناف المالءمة ضمن نظام  Land index (Li)  نتائج معامل المالءمة

 .4جدول كما في طبقا لمالءمتها لزراعة المحاصيل 

 ومدياتها دليل مالءمة األرض المستخدمة في الدراسة 4جدول 

 المدى الرمز األصناف الرمز الرتب الرمز الدليل
 S1 >75 مالئم S األرض المالئمة LSUI دليل مالئمة األرض

 S2 50-75 معتدل المالئمة

المالئمة هامشية  S3 25-50 

ياغير مالئمة فعليا ومالئمة مستقبل N األرض غير المالئمة  N1 <25 

 N2 غير مالئمة فعليا ومستقبليا

 النتائج والمناقشة

 زهرة الشمس تقييم الخصائص المناخية لزراعة 

 المنمماخ كممان عممامالإلممى إن  5تشمير النتممائج الخاصممة بتقيمميم الخصمائص المناخيممة والموضممحة فممي جمدول 
، إذ S2المالئمممة  متوسممطلزراعممة محصممول زهممرة الشمممس فممي منطقممة الدراسممة وكممان ضمممن الصممنف  محممددا بسمميطا

وحسممب مراحممل النمممو المختلفممة إلممى إن دليممل  زهممرة الشمممستشممير النتممائج الخاصممة بتقيمميم المنمماخ إلنتمماج محصممول 
 .92.2( لمحصول زهرة الشمس كان Climate index) المناخ

 تصنيف مالئمة األراضي لزراعة زهرة الشمس لمنطقة الدراسة
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ونتممائج تقيمميم ظممروف التربممة  5وبموجممب نتممائج تقيمميم الظممروف المناخيممة جممدول  7و 6جممدول مممن خممالل 
 والطوبوغرافية لترب المشروع ظهرت أصناف مالئمة األرض الفعلية والمستقبلية اآلتية:

 

 ة لزراعة زهرة الشمستقييم مالئمة مناخ منطقة الدراس 5 جدول
Suitability Degree 

of Limitation 
Temp. C Climatic condition for different development 

periods with Olive growing cycle 
 

88.5 1 25.26 Mean temp. of the growing cycle (c) 1 

75 2 39.6 relative humidity growing cycle(%) 2 
66.4   Climatic index (Ci) 3 

 S2 Suitability class of climate 4 

92.2   Overall climatic rating 5 

ممن  %1.13هكتمار وبنسمبة  650 لتشمغل مسماحة S1–صنف مالئممة : لصفات الفيزيائيةاتقييم مالئمة 
مممن  13.17%هكتممار وبنسممبة   7572.75والتممي شممغلت مسمماحة  S- الصممنف معتممدل المالئمممة  منطقممة الدراسممة.
ممن  85.70%هكتمار وبنسمبة  49277.25والتمي شمغلت مسماحة  S3-الصنف هامشي المالئمة و  منطقة الدراسة.

 وبنسممبة S1سممتتحول المنطقممة إلممى الصممنف مالئمممة مممن خممالل نتممائج تقيمميم المالئمممة المسممتقبلي و  منطقممة الدراسممة.
 . بسبب عدم وجود محددات فيزيائية.100%

 يتضح إن نتائج تقييم المالئمة الفعلية والمستقبلية وجود األصناف: الكيميائية:الصفات تقييم مالئمة 
من  0.37% هكتار وبنسبة 212.50 معتدل المالءمة والتي شغلت مساحةS2- الصنف معتدل المالئمة  

من  9.95%هكتار وبنسبة  5720.00شغلت مساحة  والتي S3-الصنف هامشي المالئمة و  منطقة الدراسة.

 89.68%هكتار وبنسبة   51567.50والتي شغلت مساحة  N1- الصنف غير مالئم حاليا و  منطقة الدراسة.
ستتحول المنطقة من خالل نتائج تقييم المالئمة المستقبلي بسبب وجود محددات الملوحة و  من منطقة الدراسة.

 من منطقة الدراسة. 87.06% هكتار وبنسبة 50057.75 والتي شغلت مساحةS-1الصنف مالئمة إلى 
  من منطقة الدراسة. 12.94% هكتار وبنسبة7442.25 والتي شغلت مساحة S2-   الصنف معتدل المالئمة و 

 يتضمح إن نتمائج تقيميم المالئممة الحاليمة والمسمتقبلية وجمود األصمناف:: الصمفات الخصموبيةتقييم مالئمة 
 مممممن منطقممممة الدراسممممة. 1.13% هكتممممار وبنسممممبة 650.00 والتممممي شممممغلت مسمممماحة S2-الصممممنف معتممممدل المالئمممممة 

 ممن منطقمة الدراسمة. 98.87%هكتمار وبنسمبة  56850.00شغلت مسماحة  والتي S3-الصنف هامشي المالئمة و 
 والتممي شممغلت مسمماحةS- 1 الصممنف المالئمممةسممتتحول المنطقممة إلممى مممن خممالل نتممائج تقيمميم المالئمممة المسممتقبلي و 

معتمدل المالءممة والتمي  S2-الصنف معتدل المالئمة و  من منطقة الدراسة. 74.32هكتار وبنسبة % 42736.50
 .من منطقة الدراسة 25.68% هكتار وبنسبة 14763.50 شغلت مساحة

 



 ISSN: 1992-7479                                          2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

343 

 

 مساحة لكل هكتار وأصناف دالئل تقييم األرض 6جدول 

   S1 S2 S3 N1 دليل المالءمة

 57500.00 0.00 49277.25 7572.75 650.00 الحالي الفيزيائية

 57500.00 0.00 0.00 0.00 57500.00 المستقبلي

 57500.00 51567.50 5720.00 212.50 0.00 الحالي الكيميائية

 57500.00 0.00 0.00 7442.25 50057.75 المستقبلي

 57500.00 0.00 56850.00 650.00 0.00 الحالي الخصوبية

 57500.00 0.00 0.00 14763.50 42736.50 المستقبلي

 57500.00 57500.00 0.00 0.00 0.00 الحالي النهائي

 57500.00 0.00 6167.50 51332.50 0.00 المستقبلي

 نسب مساحة وأصناف دالئل تقييم األرض 7جدول 

 النسبة %  S1 S2 S3 N1 دليل المالئمة
 الفيزيائية

  

 100.00 0.00 85.70 13.17 1.13 الحالي

 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 المستقبلي

 الكيميائية

  

 100.00 89.68 9.95 0.37 0.00 الحالي

 100.00 0.00 0.00 12.94 87.06 المستقبلي

 الخصوبية

  

 100.00 0.00 98.87 1.13 0.00 الحالي

 100.00 0.00 0.00 25.68 74.32 المستقبلي

 النهائي

  

 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 الحالي

 100.00 0.00 10.73 89.27 0.00 المستقبلي

 وحدات مالئمة األرض

 8وجممدول 2الشممكل ( الموضممحة فممي Land characteristicsتشممير نتممائج تقيمميم التربممة والطوبوغرافيممة )
إذ تكون أراض هذا الصنف غير مالئمة لزراعة زهرة الشمس بسمبب وجمود  N1nإلى سيادة الصنف غير مالئمة 

 %100هكتار وبنسبة  57500مساحة شغلت لردائه البزل  للمناخ أومحددات شديدة للملوحة ومحددات متوسطة 
 من منطقة الدراسة. 

 يمكمن إن يتحمول همذا الصمنف إلمى األصمناف: 9وجمدول 3وبعد إزالة محمددات الملوحمة مسمتقبال الشمكل 
مممن منطقممة الدراسممة بسمممبب  % 10.73هكتمممار وبنسممبة  6167.5لتشممغل مسمماحة  S3-الصممنف هامشممي المالئمممة 

هكتمار وبنسمبة  51332.5والتي شمغلت مسماحة  S2- وجود محددات متوسطة للمناخ. والصنف معتدل المالئمة  
 ات متوسطة للمناخ.من منطقة الدراسة بسبب وجود محدد 89.27%
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 مالئمة منطقة الدراسة لزراعة لزهرة الشمس الحالي تقييم 8جدول 
Pedon  /المساحة

 هكتار
ةيمالئمة فيزيائ  أصناف 

 المالءمة
مالئمة 

يةكيميائ  

 أصناف
 المالءمة

مالئمة 
 خصوبية

 أصناف
 المالءمة

يةالمالئمة النهائ  األصناف 

59 1600 42.41 S3 1.16 N1 44.3 S3 0.36 N1n 

36 1425 46.31 S3 1.30 N1 45.8 S3 0.45 N1n 

56 1362.5 46.31 S3 1.13 N1 33.5 S3 0.35 N1n 

100 362.5 46.31 S3 1.33 N1 48.15 S3 0.47 N1n 

53 340 41.40 S3 1.45 N1 48.3 S3 0.36 N1n 

6 9347.5 46.31 S3 1.27 N1 40.5 S3 0.42 N1n 

11 6712.5 43.38 S3 1.21 N1 43.7 S3 0.38 N1n 

93 4319.75 46.31 S3 1.15 N1 32.75 S3 0.35 N1n 

19 650 83.36 S1 1.25 N1 38.75 S3 0.73 N1n 

90 300 46.31 S3 1.03 N1 42.7 S3 0.35 N1n 

76 397.5 67.15 S2 1.01 N1 44 S3 0.74 N1n 

23 185.25 61.98 S2 1.27 N1 44.3 S3 0.58 N1n 

50 325 67.15 S2 6.71 N1 46.3 S3 3.64 N1n 

40 723.75 46.31 S3 6.24 N1 44.8 S3 2.13 N1n 

28 3937.5 67.15 S2 1.30 N1 44.2 S3 0.69 N1n 

A1 1665 52.20 S2 1.35 N1 43.5 S3 0.56 N1n 

38 1625 46.31 S3 1.27 N1 47.95 S3 0.45 N1n 

2 1800 46.31 S3 5.16 N1 38.675 S3 1.65 N1n 

49 212.5 45.33 S3 63.25 S2 36 S3 19.57 N1n 

A10 9778.75 43.38 S3 5.35 N1 52.505 S2 1.76 N1n 

A4 1173.75 43.38 S3 1.17 N1 37 S3 0.35 N1n 

A5 4832.5 42.41 S3 42.79 S3 31 S3 11.82 N1 

68 887.5 46.31 S3 35.22 S3 40.75 S3 11.60 N1 

64 2473.75 46.31 S3 1.30 N1 37.5 S3 0.42 N1n 

106 1062.5 61.98 S2 4.48 N1 37 S3 2.07 N1n 

 

 خريطة أصناف مالئمة األراضي لزراعة زهرة الشمس الحالي 2شكل
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 تقييم مالئمة منطقة الدراسة لزراعة زهرة الشمس المستقبلي 9جدول
Pedon  مالئمة

ةيفيزيائ  
 أصناف
 المالءمة

مالئمة 
 كيميائية

 أصناف
 المالءمة

مالئمة 
 خصوبية

 أصناف
 المالءمة

المالئمة 
 النهائية

 األصناف

59 82.88 S1 75.13 S1 88.6 S1 55.23 S2 

36 82.88 S1 82.96 S1 91.6 S1 61.61 S2 

56 82.88 S1 72.32 S2 67 S2 49.18 S3 

100 82.88 S1 85.14 S1 96.3 S1 64.25 S2 

53 76.50 S1 92.93 S1 96.6 S1 64.80 S2 

6 82.88 S1 81.59 S1 81 S1 58.40 S2 

11 82.88 S1 77.30 S1 87.4 S1 56.58 S2 

93 82.88 S1 73.88 S2 65.5 S2 49.96 S3 

19 87.75 S1 79.95 S1 77.5 S1 59.83 S2 

90 82.88 S1 65.94 S2 85.4 S1 47.93 S3 

76 87.75 S1 64.84 S2 88 S1 50.36 S2 

23 65.25 S1 81.31 S1 88.6 S1 47.06 S3 

50 87.75 S1 84.98 S1 92.6 S1 67.06 S2 

40 82.88 S1 84.20 S1 89.6 S1 62.11 S2 

28 87.75 S1 83.00 S1 88.4 S1 64.56 S2 

A1 81.00 S1 86.53 S1 87 S1 61.82 S2 

38 82.88 S1 81.54 S1 95.9 S1 61.45 S2 

2 82.88 S1 77.50 S1 62.5 S2 51.82 S2 

49 82.88 S1 85.30 S1 72 S2 59.09 S2 

A10 82.88 S1 80.74 S1 86.6 S1 58.94 S2 

A4 82.88 S1 75.08 S1 74 S2 52.40 S2 

A5 82.88 S1 87.60 S1 62 S2 58.46 S2 

68 82.88 S1 80.98 S1 81.5 S1 58.06 S2 

64 82.88 S1 83.23 S1 75 S1 58.30 S2 

106 81.00 S1 73.48 S2 74 S2 50.12 S2 

 

 مالئمة األراضي لزراعة زهرة الشمس في المستقبلخريطة أصناف  3كل ش

 المصادر
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