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 العربي الملخص

لدراسة أثر الري التسميدي  2012/2013 –2011/2012أجريت تجربتان حقليتان لموسمي 
 بمستويات مختلفة من عنصر اآلزوت في بعض المؤشرات اإلنتاجية والنوعية ألشجار الزيتون.

تسميدي، تسميد تقليدي ري ]صممت التجربة بتصميم قطاعات عشوائية كاملة بمعاملتي سماد 
الذي تم  التوصية السمادية( من %125، %100، %75، وثالث مستويات من إضافات اآلزوت )[)الشاهد(

تحديده باالعتماد على الجداول المعتمدة في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والموزعة من قبل الهيئة العامة 
 وبثالث مكررات لكل مستوى ضمن كل معاملة.للبحوث الزراعية وذلك بعد تحليل عينات التربة، 

افة )التحليل الميكانيكي، الكثافة الظاهرية، الكث الفيزيائية والميكانيكيةبعد دراسة بعض المؤشرات 
درجة الحموضة،  )الناقلية الكهربائية، والخصوبية ( وبعض المؤشرات الكيميائيةالمساميةالحقيقية، السعة الحقلية، 

 تربة الموقع.( لالمعدنيالكربونات الكلية، المادة العضوية، البوتاسيوم المتيسر، الفسفور المتيسر، اآلزوت 

 اجيةانتتم دراسة االستهالك المائي وكمية مياه الري ومعامل المحصول لكل معاملة حيث تم تحديد 
 لية( وكفاءة استخدام السماد.المياه )مياه الري، المياه الك

كما ُدرست المؤشرات اإلنتاجية من حيث متوسط وزن الحبة واإلنتاج الكلي كمتوسط إلنتاج كل معاملة 
 في الدنم.

وفي  (1..1-1.20)أظهرت نتائج الدراسة أن معامل المحصول تراوحت قيمه في بداية الموسم 
(، مع مالحظة ارتفاع قيم معامل المحصول 0..1-1.31)وفي نهاية الموسم  (1.55-1.50منتصف الموسم )

ة بالموسم ارتفاع قيمه خالل الموسم األول مقارن بدراسة االستهالك المائيبارتفاع نسبة التسميد اآلزوتي، وتبين 
والذي ترافق مع زيادة حجم مياه الري بنسبة زيادة وصلت إلى ( %، 03-.الثاني، بنسبة زيادة تراوحت بين )

، حيث حققت ةالسمادي لتوصيةمن ا %125في معاملة التسميد التقليدي ذات مستوى سماد  % (13.37)
، بينما الفرق بين ( %3-0معامالت الري التسميدي نسبة نقصان عن معامالت التسميد التقليدي بحدود )

امالت الري ( % بينما كان الفرق في مع5-2مستويات التسميد فقد تراوح في معامالت التسميد التقليدي بين )
 ( %.1.1-3.1التسميدي )



 

اإلنتاجية النهائية ألشجار الزيتون ووزن الثمار بالمعامالت المطبقة، فقد كانت معامالت الري  تأثرت
، علمًا أن اإلنتاج في %( 1..-0.1)التسميدي أعلى إنتاجية من معامالت التسميد التقليدي بنسبة زيادة 

متوسط وزن ، وتبين بأن ( %.0-5موسم األول بنسبة تراوحت بين )الموسم الثاني كان أعلى من إنتاج ال
 مع( % .0-5الثمار كانت في الموسم األول أصغر مما كان عليه في الموسم الثاني بفارق تراوح بين )

 .% (..2-..0)مالحظة تفوق بسيط لمعامالت الري التسميدي بنسبة تراوحت بين 

هي األفضل بغض النظر عن طريقة  %125ه الكلية( للمعاملة المياه )مياه الري، الميا انتاجيةكانت 
 أعلى من تلك الناتجة عن التسميد التقليدي انتاجيةاإلضافة، مع العلم أن معامالت الري التسميدي كانت ذات 

 ( %.  .-3عند نفس المستوى من اإلضافة بنسبة زيادة وصلت تراوحت ما بين )

كانت ذات كفاءة أعلى من باقي المعامالت.  %75أن المعاملة  تبين من دراسة كفاءة استخدام السماد
 .%( 1..-0)مع مالحظة تفوق لمعامالت الري التسميدي على معامالت التسميد التقليدي بنسبة زيادة 

من التوصية السمادية حققت زيادة  %031تبين بدراسة الجدوى االقتصادية أن المعامالت التي تلقت 
من التوصية السمادية في كال طريقتي إضافة  %( 51-011عامالت التي تلقت )في الربح على حساب الم

السماد، وأن معامالت الري التسميدي حققت زيادة في الربح على معاملة التسميد التقليدي التي تلقت نفس 
 ( %. 00.1-2.2الكمية من السماد بنسبة زيادة تراوحت بين )

 

 

 

 

 

 



 

 األول الفصل

  (:Introduction) المقدمة -1-1

أن أغلب الزراعات وخاصة يعد الماء في سوريا من أهم العوامل الهامة والمحددة لإلنتاج الزراعي، 
 حيث يعتبر القطاع الزراعي الرئيسية والتي تزيد من الدخل القومي تعتمد في الدرجة األولى على الماء،
 من كمية المياه المتاحة %87المستهلك الرئيس للموارد المائية والذي يبلغ في معظم األقطار العربية حوالي 

ومع تطور المساحات الزراعية والمروية زادت الحاجة للماء في الوقت الذي بدأت  ،(2002، زمالؤهصومي و )
وء الذي يتصف بعدم االنتظام وس نخفاض في معدل الهطول المطريفيه مشكلة نقص الماء تتطور نتيجة ال

للتوفير في كميات المياه المستخدمة ا الى إيجاد الحلول الناجحة ، مما دع(1الشكل ) التوزيع بحسب ما يبينه
متكاملة للموارد المائية المتاحة فكان مشروع التحول الى الري الحديث ة، وتطبيق اإلدارة الجيدة والفي الزراع
 للمياه.االستثمار الجيد بهدف 

 
 2011/  2001 عاميكمية الهطول المطري في سوريا بين  1.شكل ال

-3.2الوفر اإلجمالي الستخدامات المياه في القطاع الزراعي وعلى المستوى الوطني ما مقداره  بلغ
ال حسن، )من حدث كالري بالتنقيطاأل طرائقالالتقليدية إلى  الري طرائق/سنة عبر االنتقال من 3مليار م 0..

ترطيب منطقة الجذور الفعالة، مع إمكانية تحديد  من خالل %90الذي يحقق كفاءة ري تصل إلى و ، (3115
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اسب مع يتن بماالموعد المناسب للري بحسب حاجة النبات في مراحل نموه المختلفة، وبالتالي جدولة الري 
 .(.022وزمالؤه،  Itter)خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية 

الحتياجات ، حيث يمكن تأمين اإمكانية استخدام التقنيات الحديثة كالتسميد مع مياه الرييضاف إلى ذلك 
 (.3112وزمالؤه،  Jiusheng) السمادية للمزروعات بدقة ويسر

الري أن استخدام تقنية التسميد ب في األردنالمركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي بينت نتائج  وقد
ة في محلول لغذائيكيز العناصر اامن أهم وسائل زيادة اإلنتاج كمًا ونوعًا، ألنه يتضمن السيطرة على كمية وتر 

ل التربة ثر الملحي لمحلو الشكل المناسب، اضافة الى التخفيف من األوالمرونة في التسميد بالوقت و التربة 
في استخدام مياه  ريتوفيعمل على . حيث الغذائية رفع كفاءة استخدام المياه والعناصروالتوفير بكلفة العمالة و 

ية التقليد طرائقمع استخدام ال ةالمضافة بالمقارن ةسمدمن األ (%11-21) يوفر منو (%، 11-31) الري بنسبة
ى الحاجة إل حيث دعت، ، وخاصًة بعد االرتفاع المستمر في أسعار األسمدة المعدنية(3112)مزاهرة،  بالتسميد

إضافة األسمدة بكميات مناسبة دون اإلفراط في استخدامها الذي قد ينجم عنه مخاطر قد يؤدي إلى تلوث المياه 
 Kochالجوفية وخاصة بعنصر اآلزوت الذي يعد األكثر سرعةً في الوصول إلى مخزن المياه الجوفية، فقد بين )

and Reddy ،3112 أن زيادة كمية )-NO3  أحواض المياه الجوفية في العقود الثالثة األخيرة والناتج في
عن االستخدام المكثف لألسمدة في الزراعة أدى الى تغيرات في عالقات األنظمة البيئية لهذه األحواض 

 .واستقرارها

  الزيتون في سوريا: أشجارواقع 

فضل حار وجاف من أتعتبر منطقة حوض البحر األبيض المتوسط، حيث الشتاء ماطر وبارد والصيف 
حيث تشير إصدارات المجلس الدولي لزيت الزيتون في إسبانيا إلى  المناطق المناسبة لزراعة أشجار الزيتون،

، زمالؤه)االبراهيم و  عام قبل الميالد 2111أن هذه الشجرة كانت مزروعة في فينيقيا وسوريا وفلسطين منذ 
3115.) 

، في سوريا من مساحة األشجار المثمرة %1. ما يزيد عنتشكل المساحة المزروعة بأشجار الزيتون 
شهدت السنوات القليلة الماضية تطورًا ملحوظًا في المساحة المزروعة بأشجار الزيتون التي ازدادت من حيث 
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إذ  ،(%30زيادة  )بمعدل 3100ألف هكتار في العام  1.... لتصل 2006ألف هكتار في العام  564.9
، قطاع الزراعييتون في تطور اليتزايد دور شجرة الز بعد الحبوب والقطن، وبذلك  تحتل هذه الشجرة موقعًا متقدماً 

الحظ انتشارها في مختلف مناطق القطر، إذ تتوزع زراعة الزيتون بشكل رئيس في شمال وغرب سوريا حيث يُ 
تليها المناطق الجنوبية والوسطى )درعا، ريف دمشق، حمص، في محافظات )حلب، إدلب، الالذقية، طرطوس(. 

( مساحة أشجار 3حماه، السويداء، القنيطرة(، وقد انتشرت زراعتها حديثاً في المحافظات الشرقية. ويبين الشكل )
 .(2011 )المجموعة اإلحصائية السورية،، 5144 الزيتون حسب المحافظات في سوريا لعام

 
 2011. مساحة أشجار الزيتون )هكتار( حسب المحافظات في سوريا عام 2شكل ال

 

 :تطور زراعة الزيتون في محافظة السويداء 

ألف هكتار في منطقة االستقرار األولى،  32.714ألف هكتار منها  555تبلغ مساحة محافظة السويداء 
ألف هكتار في الرابعة،  96.580ألف هكتار في الثالثة، و 74.548ألف هكتار في الثانية، و 234.774و

 .ألف هكتار في منطقة البادية 116.384والمتبقي منها و

في  2011من األراضي الزراعية المستثمرة للعام  %...1شكلت المساحة المزروعة بالزيتون نسبة 
هكتار أي ما  23.1هكتار. حيث كانت المساحة المزروعة بالزيتون بحدود  158172المحافظة والتي بلغت 
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)المجموعة اإلحصائية  (.2كما هو مبين بالشكل )من مساحة األشجار المثمرة في المحافظة  %31يعادل 
 .(2011 السورية،

 

 
 مساحة األشجار المثمرة )هكتار( في محافظة السويداء. 3الشكل 

 

المزروعة في المحافظة تعتمد على الزراعة البعلية مع وجود مساحة للزراعات المروية أغلب المساحة 
(. وبالتالي نالحظ تذبذب اإلنتاج في المحافظة بحسب كمية األمطار الهاطلة حيث وصل .كما يبينه الشكل )

( مم ..133)حيث كانت كمية األمطار الهاطلة في المحافظة  3113/3112إلى أعلى مستوياته في موسم 
 ، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي(.2011موعة اإلحصائية للعام )المج (.1وذلك بحسب ما يظهر في الشكل )
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 0222/0222 بين عامي مساحة أشجار الزيتون البعل والمروي )هكتار( في محافظة السويداء .4شكل ال

 

 

 0222/0222 بين عامي محافظة السويداء. إنتاج أشجار الزيتون البعل والمروي )طن( في 5شكل ال
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 :مبررات البحث -1-2

ين تتركز األمطار بين شهري تشر  حيثيقع الجزء األكبر من محافظة السويداء في المناخ المتوسطي 
 الثاني وآذار مع احتمال سقوط األمطار في نيسان وأيار وتشرين األول.                      

. إال أنَّ المياه 2م مليون 51.167تصل إلى  إجماليةبطاقة تخزينية  سداً  18في المحافظة كما يوجد 
والقليل منها يستخدم ألغراض الري. وبلغ عدد اآلبار في ، المخزنة فيها تستخدم بشكل أساسي في الشرب

 .(2011هكتارًا )المجموعة اإلحصائية السورية،  2377تروي ما يقارب  بئراً  954 المحافظة

بئرًا من  58وذلك بعد االنتهاء من حفر ، الزراعات المرويَّة بشكٍل كبيرب في اآلونة األخيرةتمَّ التوسع 
لري حيث أمَّنت هذه اآلبار مياه ا في المحافظة ودخول بعض هذه اآلبار في االستثمار الزراعي. *آبار المكرمة

وسع في الى الت دفع الفالحينمما ، المروية اتللمزارعين عن طريق شبكات ري حديثة ساهمت في نشر الزراع
االستخدام المكثف للمياه والسماد دون تخطيط علمي سليم بهدف زيادة اإلنتاج بصورة و  زراعة أشجار الزيتون

سريعة، لكن ذلك أدى الرتفاع تكاليف اإلنتاج وخاصة بعد االرتفاع المستمر في أسعار األسمدة المعدنية 
لذا كان البد من التفكير برفع كفاءة استعمال المياه واالسمدة المضافة باإلضافة للهدر في مياه الري المتاحة 

 في ظل غياب دراسات سابقة ضمن منطقة الدراسة.

 أهداف البحث: -1-3
 المياه. انتاجيةدراسة االستهالك المائي للزيتون ومعامل المحصول وتحديد  -4
 دراسة أثر مستويات مختلفة من عنصر اآلزوت في اإلضافة الحقلية. -5
دراسة أثر طريقة إضافة السماد اآلزوتي في بعض المؤشرات اإلنتاجية والنوعية ألشجار الزيتون وعالقته  -3

 بإنتاجية المحصول.

 

 مكرمة من السيد الرئيس لمحافظة السويداء. ،بئر 011* آبار المكرمة: مجموعة من اآلبار وعددها 
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 الفصل الثاني

 Literature review الدراسة المرجعية

 :(Fertigation) الري التسميدي -3-0

ز ثابت خالل كامل مدة يأنظمة الري الحديث بترك فياستخدام األسمدة الذوابة  : هوالري التسميدي
السقاية ومع كل عملية ري على مدار الموسم بهدف تأمين مستوى أدنى من العناصر الغذائية في منطقة الجذور 

 .(2013، الشاطر وبلدية) .بقائها ضمن ذلك الحيز من التربة الفعالة للنبات وضمان

لعناصر الغذائية ل اإلضافة الدقيقة والمتجانسة كتقنية حديثة للري والتي تعتمد على الري التسميدي يعتبر
يصالها إلى منطقة انتشار المجموع الجذري عن  عن طريق حقنها بواسطة حاقنات خاصة ضمن أنابيب الري وا 

 .(3111)جانات،  طريق النقاطات المتوضعة قرب النبات

 الري التسميدي طرائق: 
 أنبوبة فينتوري:نظام التسميد ب 

في الضغط لسحب  كافياً  الرئيسي للتدفق مما يسبب فرقاً يتم في هذه الطريقة وضع اختناق في األنبوب 
التدفق باستخدام صمامات يمكن التحكم في معدل حيث محلول المادة الكيمائية من الخزان إلى مجرى الماء 

 . (.)كما هو مبين بالشكل  عداداتو 

 
 أنبوبة فينتوريبالتسميد نظام  .6 شكلال
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 :هذا النمط من المسمدات بطريقتين ويمكن وصل

 :طريقة الوصل المباشر

حيث توصل هذه المسمدة مع محور الخط الرئيسي لشبكة الري مباشرة حيث يعتمد هذا الوصل في 
 .(5)كما هو مبين بالشكل  حال الشبكات التي تحتاج إلى ضغط تشغيل منخفض

 
 بأنبوبة فينتوري. طريقة الوصل المباشر في نظام التسميد 7 شكلال

 :طريقة الوصل غير المباشر

توصل المسمدة مع خط الري الرئيسي بشكل غير مباشر حيث يتم تحويل جزء من التصريف ليمر عبر 
وصل مع الخط الرئيسي حيث أن جزء من الضغط المطبق في الشبكة قد عمل على  أنبوبالمسمدة بواسطة 

 .وبالتالي حصول ضياع ملحوظ في الضغط األسمدةسحب المحلول السمادي من خزان 

لحصول ضغط سحب كبير وتحتاج عملية التشغيل بالطريقة هذه إلى صمام من تستخدم هذه الطريقة 
 .(.)الشكل ، كما يظهر في يأجل ضبط معدل سحب المسمدة للمحلول السماد

 
 فينتوريأنبوبة ب في نظام التسميد طريقة الوصل غير المباشر. 8 شكلال
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 :نظام التسميد بالمضخات الحاقنة 

لمكشوف ا األسمدةلحقن المحلول السمادي من خزان  أو كهربائية هيدروليكية يستخدم هذا النظام مضخة
 .إلى خط السقاية

يمكن أن نحصل على معدل تركيز ثابت للسماد مع مياه الري ويمكن التحكم بمعدل التدفق المار عبر 
وحدة  (01) ويبين الشكل ،نظام التسميد بالمضخات الحاقنة (2)ويبين الشكل  .المسمدةالنظام ومعدل حقن 

 .ةأوتوماتيكيتسميد 

 
 . نظام التسميد بالمضخات الحاقنة1 شكلال

 
 أوتوماتيكيةوحدة تسميد . 11 شكلال

 (2013 ،الشاطر وبلدية) 
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 االستهالك المائي للزيتون: -2-2

تؤدي التي و  في انخفاض كفاءة استخدام المياه لعملية الري من أهم األسباببر الجدولة غير الكافية تتع
إلنتاج، لذا البد من معرفة االحتياج المائي للمحصول المزروع وتحديد معامل ا لفقد الماء وارتفاع تكاليف

باإلضافة و المحصول الذي يختلف باختالف المحصول المزروع ومرحلة النمو والظروف المناخية لمنطقة الزراعة 
 Katerjiالري المستخدمة مما يمكن من إدارة ناجعة وتخطيط سليم للموارد المائية المتاحة ) طرائقلتقنيات و 

and Rana ،311..) 

عنوان )تأثير نظم الري على االستهالك في محافظة درعا )محطة بحوث جلين( تحت بحث أجري 
ة طريقة الري األمثل ألشجار الزيتون حيث تمت الدراس المائي ألشجار الزيتون في حوض اليرموك( وذلك لتحديد

نت النتائج بي ،ري بالحلقات( باستخدام أربع نظم ري على الزيتون )منقطات خارجية، مرشات موضعية، بابلر،
 (.2007)الخليلي،  من حيث اإلنتاجية وأقل معدل استهالك للماءهو األفضل  أن الري بالمنقطات الخارجية

لمنطقة حوض Crop Evapotranspiration (ETc ) لزيتونألعلى لالستهالك المائي لالحد ا تبين أن
 (..Fernandez ،311/ه/سنة )3م 5111-111. يتراوح بين البحر األبيض المتوسط

 %.2والتي تغطي حوالي  .×.التجارب التي أجريت في اسبانيا في بساتين الزيتون المتباعدة بــ  أكدت
من متوسط هطول األمطار  %50مم وهو ما يمثل  ..3من سطح التربة تبين بأن متوسط التبخر كان بحدود 

 مشتقة نسبياً  Crop Coefficient (Kc) المتوفرة عن معامل المحصولالمعلومات بأن  في المنطقة، مما يشير
وزمالؤه،  Bonachela) رةوالمأخوذ خالل فترة قصير نتح المقاس خمن التبأو من التبخر نتح الموسمي 

0222.)  

التي استمرت  (، وذلك في الدراسة1..1-1..1) بينما  تراوحأثبتت النتائج بأن معامل المحصول ي
على أشجار زيتون المائدة كبيرة السن في كاليفورنيا الستنتاج معامل المحصول الموسمي بعد  لثالث مواسم

( والتي قابلت 1..1، 1.51، 1..1، 1.11، ...1، .1.2، .1.3، .1.0عدة معامالت محصول ) استخدم
( مم على .010، 2.1، .2.، 532، 122، .3.، .22، 323ف )معدالت مختلفة من الماء المضاعدة 

أو األقل من ذلك  Kc=1.11التوالي، حيث بينت القياسات إلى حدوث إجهاد مائي في األشجار ذات قيم 
(Goldhamer 0222، وزمالؤه.)  
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 ةمعامل المحصول ذو قيم توصلت تجارب أخرى أجريت في مناخ البحر األبيض المتوسط إلى أن
غطية تتراوح والتي تحقق نسبة ت للبساتين الكبيرة في السن، وذلك في بقية السنة 0.70ي بداية الموسم وف 0.65
 بالتبخر من سطح(، علمًا أن معامل المحصول يتأثر بدرجة كبيرة .022وزمالؤه،  Allen) %60-40ما بين 
 (.3111وزمالؤه،  Villalobos) 0.62منخفضة  في الحاالت التي تكون فيها تغطية الشجرة التربة

أعلى قيمة له خالل شهري تموز وآب ألشجار الزيتون في محطة بحوث صربايا معامل المحصول  بلغ
  (.1999 )علوان، (0.51-0.54(، )0.87-0.97بالترتيب ) %50 ،%75لمعامالت الري 

 :التسميدالري و  -2-3

تشير بعض الدراسات المرجعية إلى أن األثر المحسن لتطبيق تقنية الري التسميدي يظهر بصورة أوضح 
وأكبر في حالة المحاصيل الخضرية عما يكون عليه في حالة األشجار، حيث أن إنتاجية أشجار التفاح ازدادت 

 (..311وزمالؤه،  Zuraiqiفي محصول الخيار ) %2.3فقط بالمقارنة مع زيادة بلغت  %1.3بمقدار 

 ن إدارة الري التسميدي بشكل جيد تظهر مقدرة أكبر على تحسين إنتاجية المزروعات ونوعية الثمار،إ
نتاجية شجرة الزيتون الري والتسميد على النمو الخضريحيث ُلوحظ أثر  إذ  ،يافي جنوب ايطال والجذري وا 

 لمرويةالشجرة ا إنتاجيةكثافة الجذور السطحية في الزراعة المروية عنه في الزراعة المطرية، وزاد من  ازدادت
في تركيا (، وهذا ما أكده البحث الذي ُأجري 3111وزمالؤه،  Palese) مرة عن المطرية 5.5بنحو  المسمدة

 فيبمقدار ثالث مرات  فتضاع من الثمار أن اإلنتاجب( Oleaeuropaea L. cv Gemmilkعلى الصنف )
إلى  11.46من بعاًل حيث زاد اإلنتاج  األشجار المروية والمسمدة، مقارنة مع األشجار غير المسمدة المزروعة

 (.3112وزمالؤه،  Toplu)غ  4.24غ إلى  2.87وازداد وزن الثمار من  كغ/شجرة، 30.07

ة واضحاً بالغلة مع زيادة الري وكان تراكم الماد لوحظ اختالف الغلة الموسمية وأظهرت نتائج الري تدرجاً 
إيجابي مع زيادة كمية المياه الموردة للنباتات بغض النظر عن الصنف وسنة الدراسة،  رالجافة في اللب ذو تأثي

يتون ، وذلك في تجارب استجابة أشجار الز التربة في المغذية المواد بإضافة باستمرار المحاصيل غلة زادتحيث 
العجز في تنظيم الري والتسميد في المنطقة شبه الرطبة في إيطاليا والمنطقة شبه القاحلة في إسبانيا لكل من 

(Tognetti  ،311وزمالؤه..)  
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ثمار شجرة الزيتون تبين وجود  بحث جريأُ  في مركز بحوث الالذقية لدراسة أثر الري والتسميد في عقد وا 
الري  أثران كو  .من دفعة واحدة السماد على دفعات مع مياه الري بدالً عند تقديم يجابي للري والتسميد إتأثير 

باألشجار غير المسمدة غ  1.51متوسط وزن الثمرة فكان متوسط وزن الثمرة  في زيادة واضحاً  اإلضافيوالتسميد 
" أيلول ،آب ،تموز ،حزيران "مرات أربععند الري معاملة السماد التقليدي  في غ 2.85بينما كان  ،بعالً المزروعة 

 .(2006 ،صقور) غ 3.22آب/ ارتفع متوسط وزن الثمرة إلى  ،تموز ،يرانحز وباستخدام السماد لثالث مرات /

 :وكميته أثر عنصر اآلزوت -2-4

األسمدة اآلزوتية من خالل كون اآلزوت مصدر خطر كامن يهدد بتلوث المياه  إدارةتأتي أهمية تحسين 
فقد أكدت األبحاث بأن النترات الموجودة في الماء األرضي يمكن أن تتشكل  ،الجوفية وخاصة الشكل النتراتي

واآلزوت الناتج عن تحلل المادة العضوية بالتربة  ولكن يمكن اعتبار اآلزوت السمادي من عدة مصادر لآلزوت
ًا ليس تابع ةعلمًا أن انغسال النترات من الترب ،المصدرين األساسيين للنترات التي تلوث مصادر الماء األرضي

 (.Keeney and Nelson ،02.2)لتركيزها فقط بل يتبع لوجود تيار مائي غاسل 

 ات فيأن انغسال النتر بحول التسميد بعدة معامالت من اآلزوت عند معدل ري ثابت أكدت دراسة 
منخفضة اآلزوت كان األكبر وذلك بسبب كون حجم النباتات النامية في تلك المعامالت أصغر المعامالت 

وزمالؤه،  Campbell)بخر نتح أقل مما زاد من صرف الماء خارج قطاع التربة المدروس الوبالتالي فإن 
0222.)  

يدي وهذا ما التسميد التقل طرائقمقارنة بي أهمية الري التسميدي في تحسين كفاءة استخدام السماد تأت
( % 3-5ود )اءة استخدام السماد اآلزوتي بحدأكدته العديد من الدراسات في األردن الذي حددت زيادة في كف

 (..311وزمالؤه،  Zuraiqi) عند استخدام الري التسميدي

سنوات صنف  4في بستان الزيتون البالغ من العمر  الري التسميدي تأثير فيللتحقيق  دراسة جريتأُ 
(Ascolanatenera)  في إيطاليا بهدف التحقيق في تأثير إمدادات التغذية الحيوية عن طريق الري في زيادة

أشجار الزيتون على  Nنمو النبات والحصول على بداية مبكرة لإلنتاج، حيث طبقت ثالث كميات مختلفة من 
، الصيف فصل خالل المياه من الكمية نفس األشجار جميعت وتلق، 2008( غ للشجرة في عام 451، 01، 1)
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في المراحل  (N:P:K)حيث أدى التسميد إلى زيادة تحسين الحالة الغذائية لألشجار وذلك بسبب زيادة توافر 
 ثمار مع يالخضر  النموالتسميد في  ساهم، حيث راقاألو  في الغذائية الموادزيادة  وتجنبالفينولوجية  الحرجة
 (.3100وزمالؤه،  Lodolini)ة الجود عالية

سنوات خالل أطوار نموها، حيث  ستالممتصة من قبل شجرة الزيتون بعمر ة اآلزوت دراسة كميتم 
بينما كانت من العقد حتى تصلب الثمار  ،%41.5قدرت نسبة اآلزوت الالزمة منذ بداية النمو حتى العقد بنحو 

من كمية اآلزوت المأخوذة من التربة  %18-35وتبين بأن  %29ومن التصلب حتى نضج الثمار  29.5%
هار الطرود واألز  إلمدادتستخدم لنمو وتطور ونضج الثمار، وتكون الحاجة لآلزوت في بداية النمو مرتفعة 

 جذور()الخشب وال خزنه في األنسجة بسببالنمو فتكون منخفضة  نهاية موسم في أما الحاجة له باآلزوت،
 (.3111وزمالؤه،  Xiloyannis) لزوم النمو في الموسم التالي وذلك

جريت في مصر بأن التسميد بكميات مناسبة من عنصر اآلزوت كان ذو تأثير الدراسة التي أُ  أكدت
  (.3101وزمالؤه،  Osman) على نسبة العقد وعدد األزهار والنورات الزهرية والمساحة الورقية إيجابي
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 الفصل الثالث

 ( Material and Methodsمواد البحث وطرائقه )

 (:Plant Materialالمادة النباتية ) -3-1

شجرة في الدونم  31 ، بمعدلسنة 02تمت الدراسة على أشجار الزيتون من الصنف الصوراني بعمر 
 م. ..3وقطر الظل بحدود  5×5حيث أن المسافة بين األشجار 

 مواصفات الصنف: -3-1-1

(، يمتاز % 30-28في محافظة السويداء )نسبة الزيت تبلغ  نتشاراً ا األكثر الغرض ثنائيصنف 
ة المثالي الثمرة بيضوية الشكل متوسطة الوزن في الظروف ،( كغ/شجرة3.2 ±31.5بحدود ) بانتظام إنتاجه

 (.3115وزمالؤه،  Abdine) للجفاف والصقيعيعتبر من األصناف المقاومة لآلفات والمتحملة و  غ (3-2)

 (:Locationمكان اجراء البحث )الموقع( ) -3-2

كم من مركز  30على بعد  تقع جنوب محافظة السويداء التي حوطبحوث محطة تمت الدراسة في 
هي و  م.م 211 قد يصل إلىمعدل أمطار سنوي التي تتميز ب ،منطقة االستقرار المطري الثانية في ،المحافظة

 خط طول تقع علىوهي  ،تمثل المنطقة المستهدفة بمشروع الحزام األخضر ومشروع تطوير المنطقة الجنوبية
 .م عن سطح البحر 0111وترتفع بحدود  ە5..23 عرض وخط ە1...2

-3103 الدراسة موسميخالل  )األمطار، درجة الحرارة، الرطوبة النسبية( المناخيةالبيانات سجلت فيها 
ة بالغزار  حيث تميز الهطول المطري في الموسم األول ،على التوالي (3(، )0) ينكما هو مبين بالجدول 3102

 .خالل فترة قصيرة مما سبب الجريان السطحي وضياعات في المياه دون االستفادة منها في شهري شباط وآذار
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 2012. البيانات المناخية لمحطة بحوث حوط عام 1جدول ال

كانون  البيانات المناخية
 تشرين أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط الثاني

 األول
 تشرين
 الثاني

كانون 
 األول

المجموع 
 مم

 ..321 20 2..0 - - - - - - - 2..5 1..01 3.5. األمطار مم

درجة 
الحرارة 

 0م

 - .0 ..32 20.3 .2 ..22 ...2 1..2 23 35.2 05.0 02.2 ..00 عظمى
 - 03 ..02 ...0 ..02 30.3 ..32 ...0 05 02.2 ..1 2.1 3.2 صغرى
  15 18.5 25 26.7 27.4 31.1 26.65 24.5 20.6 11.35 8.4 7.15 متوسط

الرطوبة 
 النسبية
% 

 - 5. 2. 0. .. 1. 15 5. 10 1. 51 2. 25 عظمى
 - .. .. 31 .3 32 02 33 31 .3 1. 1. .1 صغرى
  56.5 53.5 43 48 41.5 38 44.5 35.5 43 57.5 64 77.5 متوسط

 2113 . البيانات المناخية لمحطة بحوث حوط عام2جدول ال

 

متعادل الى  pHتربة الموقع طينية ثقيلة جيدة التهوية فقيرة بالمادة العضوية وكربونات الكالسيوم ذات 
حسب نتائج تحليل ب فقيرة بالفوسفور واآلزوت ومتوسطة الغنى بالبوتاسيوم ، وهي تربة غير مالحةخفيفة القلوية

وفق األسس المعتمدة والمتبعة لتحليل كل عنصر من العناصر المبينة في في مخبر محطة بحوث حوط  التربة
  .(3102)الزعبي وزمالؤه،  (2) الجدول

كانون  البيانات المناخية
 تشرين أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط الثاني

 األول
 تشرين
 الثاني

كانون 
 األول

المجموع 
 مم

 ..3.1 55.0 3.5 - - - - - ..01 - 2 .3 ..0.0 األمطار مم

درجة 
الحرارة 

 0م

 - ...0 3..3 32.5 ...2 .2 2..2 2..3 ..35 31.1 30.3 5..0 01.2 عظمى
 - 5 ...0 1..0 31.0 ..30 33.3 0..0 ...0 2.2 01.0 5.2 ..1 صغرى
 10.65 متوسط

 
12.3 
 

15.65 
 

15.2 
 

21 
 

22.5 
 

28.55 
 

29.9 
 

27.25 
 

22.1 
 

20.3 
 

10.7 
 

- 

الرطوبة 
 النسبية
% 

 - 20 1. 1. 52 50 3. .. 1. 12 .. 5. 2. عظمى
 - 2. 11 21 32 33 1. .0 .0 01 20 11 2. صغرى
  77 67.5 45 51 46.5 61 32 29.5 31.5 49.5 68.5 66 متوسط
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والتي قدرت باستخدام اسطوانة معلومة الحجم )قطر  2غ/سم .0.0كانت التربة ذات كثافة ظاهرية 
-21، 21-01، 01-1سم( من تربة موقع الدراسة على عمق ) 5سم وارتفاعها  5.25االسطوانة الداخلي 

م ە105( سم وبثالث مكررات لكل معاملة، ثم جففت العينات حتى ثبات الوزن على درجة حرارة 1.-1.، 1.
 ( بتطبيق العالقة التالية:..Blake and Hartge ،02سبت الكثافة الظاهرية حسب )وحُ 

V

Ms
 

             الكثافة الظاهرية للتربةMs              وزن التربة الجافة :Vحجم االسطوانة : 

 ( م، وتم عمل بتون2×2أخذ مربع ) حجمًا والتي قدرت عن طريق %25كانت التربة ذات سعة حقلية 
غطية وبعد تسرب الماء كاماًل تم ت ،له، ثم أضيف الماء بشكل مستمر حتى وصلت التربة إلى مرحلة اإلشباع

ساعة تم أخذ عينات ترابية معلومة  48وبعد  ،المربع بغطاء بالستيكي وذلك من أجل بقاء رطوبة التربة ثابتة
ثم تم تجفيف هذه العينات  ،2سم 108حجمها الحجم وغير مخربة من أعماق مختلفة وذلك عن طريق اسطوانة 

 (، وقدرت الرطوبة الوزنية.and Mbah Mbagwu، 022( م حتى ثبات الوزنە105بالفرن على درجة حرارته 
  :بالعالقة عند السعة الحقلية

    

 

 السعة الحقلية من خالل العالقة:وحسبت الرطوبة الحجمية عند 

 

 

 

 

 

 

 الرطوبة الوزنية =
 الوزن الجاف –الوزن الرطب 

 الوزن الجاف
 ×011 

 ةالكثافة الظاهري× الرطوبة الحجمية= الرطوبة الوزنية 
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  . الخواص الهيدروفيزيائية والكيميائية للتربة3جدول ال

 المتوسط 1.-1. 1.-21 21-01 01-1 العمق سم

 .0.0 .0.0 0.32 .0.0 0.15 2الكثافة الظاهرية غ/سم

 ...3 3..3 ...3 5..3 .3.5 2الكثافة الحقيقية غ/سم

 15 .2..1 0..1 11..1 0.32. المسامية %

السعة الحقلية 
% 

 20.20 11..2 ...20 20.11 21.31 وزناً 

 25 .1.0. .22.0 1...2 23.20 حجماً 
من  51%

السعة الحقلية 
% 

 22.337 23.835 22.288 22.085 21.14 وزناً 

 25.9 28.126 27.412 25.62 22.617 حجماً 

التركيب 
 الميكانيكي %

 33.51 .3 33 .3 30 رمل

 1..1 12 1. 12 .1 طين

 51..0 05 .0 05 32 سلت

 pH 5.5. 5.15 5..5 ..10 5..0درجة الحموضة 

 .EC (ds/m) 1.0. 1.30 1.0. 1.02 1.0الناقلية الكهربائية 

 .3CaCO % 1..2 1.1 0 0.1 1.2كربونات الكالسيوم 

 OM % 1..1 1..5 1..2 1.10 1..3المادة العضوية 

موسم 
3100/3103 

 N (PPM) 7.01 7.578 7.29 6.937 7.20اآلزوت المعدني 

 5O2P (PPM) 4.3 4.1 2.8 1.5 3.18الفسفور المتاح 

 O2K (PPM) 245.83 185.83 122.50 110 166.04البوتاسيوم المتاح 

موسم 
3103/3102 

 N (PPM) 6.66 6.9 7.73 7.27 7.14اآلزوت المعدني 

 5O2P (PPM) 4.167 3.667 2.5 1.33 2.92الفسفور المتاح 

 O2K (PPM) 280 242.5 135 110 191.88البوتاسيوم المتاح 
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 :2012–2011كمية األسمدة الواجب إضافتها لموسم 

 :كمية البوتاسيوم الواجب إضافتها 

( ومن خالل نتائج التحليل المخبري الصادرة عن 2بحسب نتائج تحليل تربة الموقع الواردة في الجدول )
مقدرًا  O2K( نجد أن االحتياج من البوتاس على صورة .وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والمبينة في الجدول )

 .هـ )جداول وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي(كغ/ 100 هو بـ كغ/هـــ

 PPMمقدرًا بـ  مقـدرًا بـ كغ/هـ حسب نتائـج التحاليل المخبرية K2Oاالحتياجات من البوتاس علـى صورة . 4جدول ال
نتائج التحليل المخبري 

(PPM) 
أقل من 
.1 

.0-031 030-0.1 0.0-3.1 3.0-211 210-2.1 2.0-.31 
أكثر من 
.31 

 للزيتون O2Kكمية 
 كغ/هـــ

0.1 0.1 031 011 .1 .1 .1 - 

 

 كغ/دنم 20كغ /هـ =  011 (011/11= ) 200 :الواجب إضافتها (%50سلفات البوتاسيوم ) كمية السماد

  الواجب إضافتها: الفسفوركمية 

( ومن خالل نتائج التحليل المخبري الصادرة عن 2بحسب نتائج تحليل تربة الموقع الواردة في الجدول )
 5O2Pعلى صورة  الفسفور( نجد أن االحتياج من 1وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والمبينة في الجدول )

 الزراعي(.هـ )جداول وزارة الزراعة واإلصالح كغ/ 120 هو مقدرًا بـ كغ/هـــ

 PPMمقدرًا بـ  مقـدرًا بـ كغ /هـ حسب نتائـج التحاليل المخبرية P2O5علـى صورة  الفسفوراالحتياجات من . 5جدول ال
نتائج التحليل المخبري 

(PPM) 
 12أكثر من  12-9.1 9-7.1 7-5.1 5-3.1 3أقل من 

 للزيتون 5O2Pكمية 
 كغ/هـــ

0.1 031 011 51 11 - 

 

 كغ/دنم  26كغ /هـ =  031 (011/.. = )260.87 الواجب إضافتها: (% 46سوبر فوسفات ) كمية السماد
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  :كمية اآلزوت الواجب إضافتها 

( ومن خالل نتائج التحليل المخبري الصادرة عن 2بحسب نتائج تحليل تربة الموقع الواردة في الجدول )
مقدرًا بـ  N ( نجد أن االحتياج من اآلزوت على صورة.الزراعي والمبينة في الجدول )وزارة الزراعة واإلصالح 

 هـ )جداول وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي(.كغ/ 331 هو كغ/هـــ

 PPMمقدرًا بـ  مقـدرًا بـ كغ /هـ حسب نتائـج التحاليل المخبرية Nعلـى صورة  اآلزوتاالحتياجات من . 6جدول ال

المخبري  نتائج التحليل
(PPM) 

 31أكثر من  31-01.0 01-2.0 2-1.0 1أقل من 

 للزيتون  Nكمية 
 كغ/هـــ

311 331 311 011 011 

 

 كغ/دنم  68كغ /هـ=  331 (011/22 = )681.81 الواجب إضافتها: (%33نترات األمونيوم ) كمية السماد

 :2113-2112 كمية األسمدة الواجب إضافتها لموسم

( ومن خالل نتائج التحليل المخبري الصادرة عن 2بحسب نتائج تحليل تربة الموقع الواردة في الجدول )
( نجد أن االحتياج من األسمدة اآلزوتية .، 1، .وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والمبينة في الجداول )

، وبالتالي كغ/هـ 0.1مقدرًا بـ كغ/هـــ أصبح  5O2Pعلى صورة  الفسفوروالبوتاسية لم يتغير، بينما االحتياج من 
 كغ/دنم  30كغ /هـ =  0.1 (011/.. = )304.34 الواجب إضافتها: (% 46سوبر فوسفات ) كمية السماد

 خطوات تنفيذ التجربة: -3-3

 سكتين حيث أضيفتسم بمحراث  31تم اجراء الحراثة الخريفية على عمق  3100/3103في موسم 
ماد )حيث وزعت كمية الس ية والبوتاسية ونصف كمية األسمدة اآلزوتية في الخريفالفسفور كامل األسمدة 

 .شجرة في الدنم( 31وعددها بالتساوي على األشجار الموجودة في الدنم الواحد  المطلوبة تحت ظل الشجرة

الري  بكة، ثم تم تركيب شحول األشجار إلزالة األعشابفي الربيع تم إجراء الحراثة الربيعية مع العزيق 
 31ن م بالتنقيط وزرع أنابيب النترون بروب في وسط كل قطعة تجريبية حيث تم مراقبة رطوبة التربة اعتبارا
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باستخدام جهاز النيترون بروب والذي يقيس الرطوبة ) من السعة الحقلية %70وتمت عملية الري عند  نيسان
  .ًة(الحجمية مباشر 

األشهر  في دفعات بالتساويأضيف النصف الثاني من كمية األسمدة اآلزوتية المتبقية على ثالثة 
ت لمعامالت الري التسميدي، وتكبيشًا تحت النقاطابالنسبة )حزيران، تموز، آب( ضمن شبكة الري بالتنقيط 

احل حيث تم مراقبة نمو األشجار ومر  )حزيران، تموز(، دفعتين متساويتينعلى  لمعامالت التسميد التقليدي
 األطوار الفينولوجية.

تم اجراء المكافحة الكيميائية لذبابة ثمار الزيتون في بداية شهر أيلول حيث تم مالحظة ظهور اإلصابة 
 من التوصية السمادية(. %031في األشجار )خاصة التي تلقت كمية سماد وصلت الى 

ة يالفســـــــفور تم إعادة خطوات تنفيذ التجربة مع تعديل على كمية األســـــــمدة  2012-2013في موســـــــم 
 يل التربة.بحسب تحل

 
 . موقع التجربة بعد اجراء الحراثة الربيعية وتركيب شبكة الري بالتنقيط11الشكل 
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 طريقة الري: -3-4

 .ل/سا حيث ُوزع لكل شجرة  .0تم الري بطريقة الري بالتنقيط باستخدام نقاطات معيارية تصريف 
، وتم زرع انابيب النترون بروب عند الشجرة الوسطى من كل كعب الشجرةسم عن  51نقاطات متباعدة بمسافة 
ية لشبكة الري، والشكل ( بعض المواصفات الفن5سم عن النقاطة، ويبين الجدول ) 31قطعة تجريبية على بعد 

 ( مخطط شبكة الري.03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مخطط شبكة الري12الشكل 

 انبوب رئيسي

 فرعيانبوب 

 ريانبوب 

 شجرة الزيتون

 النقاطة

أنبوب النترون 

 بروب
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 . بعض المواصفات الفنية لشبكة الري7الجدول 

 ل/سا .0 تصريف النقاطة

 مم .0 قطر أنبوب الري
 

 مم 1. قطر االنبوب الفرعي
 

 مم 11 قطر االنبوب الرئيسي

 /سا2م 1. تصريف المضخة

 F.EU 93.65% درجة انتظام التوزيع

 F.Eua 94.80% درجة انتظام التوزيع المطلقة

 

بعد أخذ قراءات  %011من السعة الحقلية لترفع الى  %51تم الري عند انخفاض رطوبة التربة الى 
 (.02مرة كل خمسة أيام باستخدام جهاز النيترون بروب الشكل )الرطوبة 

 
 . جهاز النيترون بروب13الشكل 
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 المعامالت المدروسة: -3-5
 :تضمنت التجربة المعامالت التالية 
 حيث تم اإلضافة  كغ/دنم( .2) العامل األول: طريقة إضافة النصف الثاني من السماد اآلزوتي

 بطريقتين )تقنية الري التسميدي، تكبيشًا تحت النقاطات(.
 011، 031) العامل الثاني: مستويات السماد حيث تم اختبار ثالث مستويات من السماد اآلزوتي ،

من التوصية السمادية الموصى بها من قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والتي تقابل  ( 51%
 .( كغ/دنم على الترتيب31.1، .2، 3.1.)
  معامالت. .مستويات سماد آزوتي =  2 ×عدد المعامالت: طريقتين 
  = قطعة تجريبية. .0كررت كل معاملة في ثالث مكررات وبالتالي يصبح عدد القطع التجريبية 

 :اإلحصائي التجربة والتحليل تصميم -3-6
 3م 3.11على مساحة الحقل التجريبي  صممت التجربة عامليًا وفق تصميم قطاعات عشوائية بسيطة 

قطعة تجريبية )القطعة التجريبية مكونة  .0سنة موزعة على  02شجرة بعمر  .1والذي يحتوي على 
م، وتبلغ المسافة بين كل قطعتين تجريبيتين  5أشجار( حيث تبلغ المسافة بين كل شجرتين  2من 

  لي للقطعة التجريبية.لمخطط التفصي( ا.0م حيث يظهر في الشكل ) 5متجاورتين 
  1تم التحليل االحصائي للنتائج باستخدام البرنامج االحصائيAnova-Mstatc  على الحاسب اآللي

 .%1للحصول على قيمة أقل فرق معنوي على مستوى الثقة 
 
 
 
 
 
 
 

 للقطعة التجريبية. مخطط تفصيلي 14الشكل 

 م 5 م 5

 أنبوب النترون بروب النقاطة شجرة الزيتون
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7 

 م

7 

 م

من التوصية  %452تسميد تقليدي بنسبة 

 T1السمادية 

من التوصية  %100تسميد تقليدي بنسبة  

 T1السمادية 

 

من التوصية  %452ري تسميدي بنسبة 

 T1السمادية 

من التوصية  %100ري تسميدي بنسبة  

 T1السمادية 

من التوصية  %75تسميد تقليدي بنسبة  

 T1السمادية 

 

من التوصية  %75ري تسميدي بنسبة 

 T1السمادية 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . التصميم االحصائي والتصميمي للتجربة15الشكل 
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 الرطوبي وحساب االحتياج المائي: التتبع -3-7

 جريان بدءوهو موعد بواسطة جهاز النيترون بروب، نيسان  31تم أخذ قراءات الرطوبة اعتبارًا من 
عدل قراءة تتبع الرطوبة بمي ظروف محطة بحوث حوط، بحيث تم في أشجار الزيتون ف البراعم وتمايز العصارة

ة التربة القراءات المباشرة لرطوب في الرية الواحدة باالعتماد على الصافية هكل خمسة أيام وتم تحديد كمية الميا
 وحسب المعادلة التالية:

 
V

hm  ..10 

 حيث:

m(.ممفي الرية الواحدة ) صافيةأي كمية مياه الري ال : معدل الري 

hم( : العمق الفعال النتشار الجذور( 

 
V

 مم الحجمية: تغير قيم الرطوبة. 

تم تحديد كمية مياه الري الكلية حيث
r

M من خالل العالقة: /دنم2بحسب نسبة التغطية م 

EaKrmM
r

  

 حيث:

 m  : (.ممفي الرية الواحدة ) مياه الري الصافيةمجموع 

Kr من العالقة التالية: كنسبة مئوية تحسب: نسبة التغطية والتي 

                                    85.0 GcKr  حيثGc التباعد ÷= مساحة الظل 

 %01.23حيث كانت نسبة التغطية= 

 Ea  الريكفاءة مقلوب.  
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  :المعادلة التالية:تم حسابه من حساب زمن الري 

Qmt
r

/ 

 :حيث

r
m :3في الرية الواحدة ل/م كميه مياه الري بحسب نسبة التغطية. 

Q :(3ل/سا/م) مقدرة بــــــ مجموع تصريف النقاطات. 

  حساب االحتياج المائي Crop Evapotranspiration (ETc): 

االحتياج المائي بعد تحديد معدالت الرطوبة المتاحة في التربة بواسطة جهاز النيترون بروب،  تم حساب
 وباالعتماد على المعادلة التالية:

 
21

WWPMETc  

 حيث:

M :(مم) لصافيةكمية مياه الري الكلية ا. 

 mM 

mالري الصافية في الرية الواحدة )مم(. : معدل الري أي كمية مياه 

P8ويحسب من برنامج  )مم( الفعلي : معدل الهطول المطري-Cropwat  من كمية  %1.بمعدل
 الهطول المطري.

1
W: مم الرطوبة في بداية القياس. 

 
2

W :مم الرطوبة في نهاية القياس. 
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 :Reference Crop Evapotranspiration (0ET)المرجعي  حساب التبخر نتح -3-8

والذي يعتمد  FAOوهو من البرامج التي اعتمدتها  0ETلتقدير التبخر نتح  Cropwat-8تم استخدام برنامج 
تم حيث ي اإلضافة إلى بيانات الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسةب Penman Monteithعلى معطيات معادلة 

( أحد واجهات 05)، (.0كما يظهر في الشكلين ) (FAO, 1992) تحديد المعطيات المناخية لمنطقة الدراسة
 .لموسمي الدراسة على الترتيب EToالبرنامج والتي تحدد قيم 

 
 2012محطة بحوث حوط لعام  في 0ET قيم .61 شكلال

 
 2013محطة بحوث حوط لعام  في 0ET قيم. 61شكل ال
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 المياه الكلية: تحديد انتاجية -3-1

 تحسب من العالقة التالية:

WUE=Yield/Water Consumption 

 :حيث

 WUE (Water Use Efficiency) :2المياه الكلية وتقدر كغ/م انتاجية. 

Yieldمردود معاملة المياه وتقدر بــ كغ/دنم :. 

Water Consumption: دنم.2االستهالك المائي للمعاملة وتقدر م/ 

 والتي تعتمد على العوامل التالية:

 قدرة التربة على االحتفاظ بالرطوبة .0
 قدرة المجموع الجذري للمحصول على الوصول الى الماء المخزن بالتربة. .3
 (3112وزمالؤه،  Wilhelmقدرة المحصول على تحويل الماء الى كتلة حية ) .3

  :مياه الري إنتاجيةتحديد -3-11

 التالية:تحسب من العالقة 

IWUE=Yirr/Wirr 

 حيث:

IWUE (Irrigation Water Use Efficiency) :2مياه الري كغ/م انتاجية. 

Yirr.مردود المعاملة مقدرة كغ/دنم : 

Wirrدنم.2المقدمة للنبات م الفعلية : كمية مياه الري/ 
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 :Crop Coefficient (Kc) المحصول معامل حساب -3-11

نسبة النتح والتبخر الفعلي من النبات الى النتح والتبخر األساسي ويمكن يعرف معامل المحصول بأنه 
براهيمو  )يعقوب :حسابه من المعادلة  :(.311 ،ا 

0ET

ETC
Kc  

 معايرة جهاز النيترون بروب: -3-12

تم معايرة الجهاز في تربة محطة بحوث حوط، واجراء تعديل على طريقة استخدام الجهاز من خالل 
سم، متباعدة عن  3.1مم وقطرها الداخلي  0أزواج من أنابيب األلمنيوم بشكل عمودي في التربة سماكتها  زرع

بعضها بمقدار تباعد مصدر االشعاع في الجهاز عن مكشاف غاما، وذلك من أجل ادخال حامل المصدر 
 جمية فيها دون أن يؤثرالمشع وحامل مكشاف أشعة غاما في التربة الى األعماق المطلوب قياس الرطوبة الح

 ذلك في ارتصاص التربة.

من الجفاف  م بنسب مختلفة من الرطوبة بدءاً  3×3بعد ذلك تم ترطيب التربة حول األنابيب بأبعاد 
ثانية  21الهوائي وحتى السعة الحقلية، ثم أخذت القراءات بواسطة الجهاز حيث كانت المدة الزمنية لكل قراءة 

سم  1.سم وحتى العمق  1سم بدءًا من العمق  1طبقة من التربة سماكة كل منها  03وحساب نسبة العد في 
داخل التربة، ثم تم حفر مقاطع ترابية وأخذت عينات ترابية من األعماق المقابلة بواسطة أسطوانات معلومة 

مقابل  ةقيم الرطوبة الحجمي، حيث اسقطت الحجم وتم حساب الرطوبة الوزنية ثم تم حساب الرطوبة الحجمية
يجاد معادالتها بواسطة برنامج ر نسب العد المقابلة لها ورسم منحنيات المعاي  .Microsoft Excelة للجهاز وا 

(، تبين أنه يتوجب H2OCR( مقابل نسبة العد )vØ)عند اسقاط قيم النسب المئوية للرطوبة الحجمية 
( )سربوخ .0مقبول كما يظهر في الشكل ) اعتماد ثالث معادالت معايرة خطية للحصول على معامل تحديد

  (..310، زمالؤهو 
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 سم 60معايرة جهاز النترون بروب للرطوبة في تربة محطة بحوث حوط حتى عمق  .18الشكل 

 

   تحديد موعد األطوار الفينولوجية: -3-13

ج، ، النضالعقد، اإلزهاربدء جريان العصارة وتمايز البراعم، ) الفنولوجيةتم تحديد موعد األطوار 
كما يظهر  بحسب محطة بحوث حوطوتحديد الموعد المناسب لكل موعد من خالل مراقبة األشجار القطاف( 

 (..في الجدول )

 

 

 

 

y = 65.826x + 0.8581
R² = 0.8902

y = 14.874x + 6.5859
R² = 0.8272

y = 6.9686x + 7.8051
R² = 0.8092

ة 
مي

ج
ح
 ال

بة
طو

لر
ا

θ
v

%

CRنسبة العد 

5 cm

10 cm

15 - 60 cm

30 



 

 . يبين مواعيد القراءات الفونولوجية 8جدول ال

 التاريخ القراءات الطور الفينولوجي مسلسل

 ./31 بدء جريان العصارة بدء جريان العصارة 0

 ./35 تاريخ تفتح البراعم الخضرية تفتح البراعم الخضرية 3

 اإلزهار 2

 0/1 بداية اإلزهار

 03/1 أوج اإلزهار

 31/1 نهاية اإلزهار

 النمو الثمري .
 30/1 بداية العقد

 ./31 توقف نمو الثمرة وبدء النضج

 النضج 1
 ./31 بدء النضج

 01/01 نهاية النضج

 0/00 القطافبدء  القطاف .

 

 غ(وزن الثمار(:  

وعلى مستوى الكتف مع لمثمرة ثمرة جمعت من الجزء المتوسط من الطرود ا 100تمت القياسات على 
 أصناف برالذي يعت وذلك وفق معايير المجلس الدولي لزيت الزيتون ،استبعاد الثمار الصغيرة والكبيرة جداً 

 غ .-3 من الوزن متوسطة ،)ثمار صغيرة تم استبعادها( الوزن خفيفة غ 2 من األقل الثمار ذات الزيتون
 غ 6ذات وزن مرتفع جدًا أكبر من ، )لم تظهر في العينات( غ .-.ذات وزن مرتفع من  )الوزن المعتمد(،

 (.3111وزمالؤه،  Barranco) )ثمار كبيرة جدًا تم استبعادها(
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 كغ( الشجرة إنتاجية(:  

 .الدنمفي  كل معاملة كمتوسط إلنتاج أشجار تم الحساب

  :كفاءة استخدام السماد 

 المعادلة التالية: من خاللتم الحساب 

 .وزن اإلنتاج الكلي / كمية السماد المضاف

 :دراسة الجدوى االقتصادية -3-14

لدراسة واعتمدت ا، بعد حساب التكاليف وحساب قيمة اإلنتاج دنملل عرض لمتوسط الربح الحاصل تم
 حساب وتقدير التكاليف التالية:على 

األسمدة المعدنية الصادرة عن  عدني المضاف باالعتماد على أسعارحسبت تكلفة السماد الم-0
 المصرف الزراعي التعاوني خالل أعوام الدراسة.

 وحساب االهتالك السنوي منها حيث يقدر العمر االقتصاديتم إضافة تكاليف شبكة الري بالتنقيط -3
 سنوات. 01 ــبـلألنابيب 

: وأجور النقل والعمليات الزراعيةمياه آبار المكرمة(  2)بحسب سعر م تكاليف الري إضافةتم -2
 .كيميائيةلمكافحة الا ،قطاف الزيتون ،جمع بقايا التقليممع  أجور تقليم ،(حراثتين بالجرار وحراثة عزيق) الحراثات

المتبعة في دائرة االقتصاد في مديرية الزراعة  ةتم حساب تكلفة العبوات باالعتماد على الطريق-.
مر هتالك السنوي منها حيث يقدر العالحساب تكلفة العبوات وحساب ا واإلصالح الزراعي بالسويداء من خالل:

 سنوات. 5االقتصادي للعبوة بـ 

 تم حساب قيمة اإلنتاج باالعتماد على سعر كيلو الزيتون خالل أعوام الدراسة.-1

  حساب الربح الناتج من خالل طرح قيمة اإلنتاج من تكاليف اإلنتاج.تم -.
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 الفصل الرابع

 النتائج

 :2111/2112نتائج موسم  -4-1

 : T1 التوصية السماديةمن  %125معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية  -4-1-1

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  -4-1-1-1

لمعاملة ل الصافية والكلية وكمية مياه الري معدل االستهالك المائي الصافي والكلي (9يبين الجدول )
T1 (التوصية السماديةمن  %452 اإلضافة السماديةذات  معاملة التسميد التقليدي)  خالل موسم

5144/5145. 

وكان شهر الذروة هو  دنم/3( م73.13) كليةبكمية مياه ري ، مم( 753) صافيبلغ معدل االستهالك المائي ال
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  ،شهر تموز

 2112-2111في موسم حسب األشهر  T1للمعاملة وكمية مياه الري . االستهالك المائي الكلي واليومي 1جدول ال

تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر
 المجموع األول

 723 51 106 171 192 111 77 15 (مماالستهالك المائي الصافي )

 772 54 113 183 205 119 82 16 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.65 3.53 5.52 6.19 3.70 2.48 1.50 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.76 3.77 5.89 6.61 3.95 2.65 1.60 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 630 ـــ 110 89 94 79 77 ـــ (ممالري الصافية ) كمية مياه
 ةبحسب نسبة التغطي كمية مباه الري الكلية
 /دنم(3)م

 73.42 ـــ 12.83 10.32 10.90 9.2 8.95 ـــ
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 االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل الفينولوجية: -4-1-1-2

 T1 للمعاملة حسب األطوار الفينولوجية والتراكمييومي ( معدل االستهالك المائي ال41) لجدوليبين ا
 .5144/5145( خالل موسم التوصية السماديةمن  %452)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية 

 2112-2111في موسم حسب األطوار الفينولوجية  T1للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي . 11جدول ال

 النمو الفينولوجي مراحل
بدء جريان 

العصارة وتمايز 

 البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 723 51 176 441 40 15 مماالستهالك المائي 
االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.07 5.53 61.00 24.34 7.05 100.00 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.70 4.40 5.44 2.00 1.50 مممعدل االستهالك اليومي 

 5 ـــ 2 5 ـــ ـــ عدد الريات

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 73.42 ـــ 11.85 9.93 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T1لمعاملة ( ل41من خالل جدول االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.17وشكل نسبة ) ،مم( 42حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.2( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )41الطور والبالغ )الكلي خالل فترة استمرار هذا 

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي الكلي %2.23وشكل نسبة ) ،مم( 11بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (5( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي الكلي %04وشكل نسبة ) ،مم( 114بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (2.11( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )14خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %51.31وشكل نسبة ) ،مم( 470الطور )بلغ االستهالك المائي خالل هذا 
 .مم (1.1( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :تلون الثمار والقطاف 

( من االستهالك المائي الكلي %7.12وشكل نسبة ) ،مم( 24بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.7( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31ترة استمرار هذا الطور والبالغ )خالل ف

 
 2111/2112خالل الموسم  T1. االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 11الشكل 
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 : T2 التوصية السماديةمن  %111معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية  -4-1-2

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  -4-1-2-1

( معدل االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة 44يبين الجدول )
T2  ( خالل موسم التوصية السماديةمن  %411)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية

5144/5145. 

وكان شهر الذروة هو شهر  دنم/3( م71)كلية بكمية مياه ري ، مم( 094) صافيبلغ معدل االستهالك المائي ال
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  ،تموز

 2112-2111في موسم حسب األشهر  T2للمعاملة وكمية مياه الري . االستهالك المائي الكلي واليومي 11جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 691 49 104 159 181 109 75 14 (مماالستهالك المائي الصافي )

 738 52 111 170 193 116 80 15 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.58 3.47 5.13 5.84 3.63 2.42 1.40 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.69 3.70 5.48 6.23 3.88 2.58 1.49 (مماالستهالك الكلي الصافي )معدل 

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 601 ـــ 106 83 88 76 77 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 
 /دنم(3)م التغطية

 51 ـــ 12.36 9.68 10.26 8.86 8.98 ـــ

 

 المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل الفينولوجية:االستهالك  -4-1-2-2

 T2( معدل االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 45يبين الجدول )
 .5144/5145( خالل موسم التوصية السماديةمن  %411)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية 
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 2112-2111في موسم حسب األطوار الفينولوجية  T2للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي . 12جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 وتمايز البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 691 49 170 417 41 14 مماالستهالك المائي 
االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.03 5.93 60.35 24.60 7.09 100.00 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.63 4.25 5.15 2.05 1.40 مممعدل االستهالك اليومي 

 5 ـــ 2 5 ـــ ـــ عدد الريات

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 51 ـــ 11.25 9.51 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T2لمعاملة ( ل45من خالل جدول االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.13وشكل نسبة ) ،مم( 41االستهالك المائي خالل هذا الطور )حيث بلغ 
 .مم (4.1( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

من االستهالك المائي الكلي  (%2.93وشكل نسبة ) ،مم( 14بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (5.12( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %01.32وشكل نسبة ) ،مم( 147بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (2.42( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )14طور والبالغ )الكلي خالل فترة استمرار هذا ال
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %51.01وشكل نسبة ) ،مم( 471بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.52( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

  الثمار والقطاف:تلون 

( من االستهالك المائي الكلي %7.19وشكل نسبة ) ،مم( 19بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.03( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 : T3 التوصية السماديةمن  %75معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية  -4-1-3

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  -4-1-3-1

( معدل االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة 43يبين الجدول )
T3  5144/5145( خالل موسم التوصية السماديةمن  %72)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية. 

وكان شهر الذروة هو  دنم/3( م01.03) مياه ري كليةبكمية ، مم( 662) صافيبلغ معدل االستهالك المائي ال
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  ،شهر تموز

 2112-2111في موسم حسب األشهر  T3للمعاملة وكمية مياه الري . االستهالك المائي الكلي واليومي 13جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 662 39 99 156 169 108 77 14 (مماالستهالك المائي الصافي )

 707 42 106 167 180 115 82 15 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.26 3.30 5.03 5.45 3.60 2.48 1.40 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.34 3.52 5.37 5.82 3.84 2.65 1.49 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 589 ـــ 100 81 88 76 76 ـــ (مممياه الري الصافية )كمية 

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 

 /دنم(3)م التغطية
 68.63 ـــ 1..00 .2.2 01.31 8.86 8.86 ـــ

 

 االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل الفينولوجية: -4-1-3-2

 T3( معدل االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 41يبين الجدول )
 .5144/5145( خالل موسم التوصية السماديةمن  %72)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية 
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 2112-2111في موسم حسب األطوار الفينولوجية  T3للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي . 14جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 وتمايز البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 662 39 156 412 41 14 مماالستهالك المائي 
االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.11 6.19 62.24 23.56 5.89 100.00 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.30 3.90 5.09 2.05 1.40 مممعدل االستهالك اليومي 

 5 ـــ 2 5 ـــ ـــ عدد الريات

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 68.63 ـــ .01.5 2..2 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T3لمعاملة ( ل41من خالل جدول االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.44وشكل نسبة ) ،مم( 41حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.1( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي الكلي %0.49وشكل نسبة ) ،مم( 14بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (5.12( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51البالغ )خالل فترة استمرار هذا الطور و 

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %05.51وشكل نسبة ) ،مم( 145بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (2.19( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %53.20وشكل نسبة ) ،مم( 420بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (3.91( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :تلون الثمار والقطاف 

( من االستهالك المائي الكلي %2.19وشكل نسبة ) ،مم (39بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.31( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 

 
 2111/2112خالل الموسم  T3. االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 21الشكل 
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 : T4 التوصية السماديةمن  %125ذات اإلضافة السمادية  التسميديالري معاملة  -4-1-4

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  -4-1-4-1

( معدل االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة 42يبين الجدول )
T4  5144/5145من التوصية السمادية( خالل موسم  %452)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية. 

وكان شهر الذروة هو  دنم/3( م74.5) مياه ري كليةبكمية ، مم( 698) صافيبلغ معدل االستهالك المائي ال
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  ،شهر تموز

 2112-2111في موسم حسب األشهر  T4للمعاملة وكمية مياه الري . االستهالك المائي الكلي واليومي 15جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 698 40 102 166 189 110 76 15 (مماالستهالك المائي الصافي )

 745 43 109 177 202 117 81 16 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.29 3.40 5.35 6.10 3.67 2.45 1.50 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.38 3.63 5.72 6.51 3.92 2.62 1.60 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 611 ـــ 100 86 93 78 77 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 

 /دنم(3)م التغطية
 50.3 ـــ 11.66 9.97 10.79 9.10 8.98 ـــ

 

 االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل الفينولوجية: -4-1-4-2

 T4( معدل االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 40يبين الجدول )
 .5144/5145من التوصية السمادية( خالل موسم  %125ذات اإلضافة السمادية  الري التسميدي)معاملة 
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 2112-2111في موسم حسب األطوار الفينولوجية  T4للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي . 16جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 البراعموتمايز 

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 698 40 171 431 41 15 مماالستهالك المائي 
االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.15 5.87 61.75 24.50 5.73 100.00 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.33 4.28 5.32 2.05 1.50 مممعدل االستهالك اليومي 

 5 ـــ 2 5 ـــ ـــ عدد الريات

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 71.2 ـــ 11.08 9.82 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T4لمعاملة ( ل40المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )من خالل جدول االستهالك 

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.42وشكل نسبة ) ،مم( 42حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.2يقدر )( يوم ومعدل استهالك يومي 41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي الكلي %2.17وشكل نسبة ) ،مم( 14بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (5.12( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %04.72وشكل نسبة ) ،مم( 134االستهالك المائي خالل هذا الطور )بلغ 
 .مم (2.35( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

من االستهالك المائي ( %51.21وشكل نسبة ) ،مم( 474بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.51( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :تلون الثمار والقطاف 

( من االستهالك المائي الكلي %2.73وشكل نسبة ) ،مم( 11بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.33يوم ومعدل استهالك يومي يقدر ) (31خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 

 
 2111/2112خالل الموسم  T4. االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 22الشكل 
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 : T5 التوصية السماديةمن  %111ذات اإلضافة السمادية  الري التسميديمعاملة  -4-1-5

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  -4-1-5-1

( معدل االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة 47يبين الجدول )
T5  5144/5145من التوصية السمادية( خالل موسم  %411)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية. 

وكان شهر الذروة هو  دنم/3( م69.73) مياه ري كليةبكمية ، مم( 071) صافياالستهالك المائي البلغ معدل 
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  ،شهر تموز

 2112-2111في موسم حسب األشهر  T5للمعاملة وكمية مياه الري . االستهالك المائي الكلي واليومي 17جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 678 39 107 157 178 107 76 14 (مماالستهالك المائي الصافي )

 724 42 114 168 190 114 81 15 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.26 3.57 5.06 5.74 3.57 2.45 1.40 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.34 3.81 5.41 6.13 3.81 2.62 1.49 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 598 ـــ 102 85 87 76 76 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 

 /دنم(3)م التغطية
 69.73 ـــ 11.89 9.91 10.14 8.86 8.86 ـــ

 

 الفينولوجية:االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل  -4-1-5-2

 T5( معدل االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 41يبين الجدول )
 .5144/5145من التوصية السمادية( خالل موسم  %411)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية 
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 2112-2111في موسم حسب األطوار الفينولوجية  T5للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي . 18جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 وتمايز البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 678 39 166 417 42 14 مماالستهالك المائي 
االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.06 6.19 61.50 24.48 5.75 100.00 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.30 4.15 5.15 2.10 1.40 مممعدل االستهالك اليومي 

  ـــ 2 5 ـــ ـــ الرياتعدد 

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 69.73 ـــ 11.19 9.47 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T5لمعاملة ( ل41من خالل جدول االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.10وشكل نسبة ) ،مم( 41حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.1( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي الكلي %0.49وشكل نسبة ) ،مم( 15بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (5.41( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51ترة استمرار هذا الطور والبالغ )خالل ف

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %04.21وشكل نسبة ) ،مم( 147بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (2.42يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )  (14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %51.11وشكل نسبة ) ،مم( 400بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.42( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :تلون الثمار والقطاف 

( من االستهالك المائي الكلي %2.72وشكل نسبة ) ،مم( 39بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.31( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 : T6 التوصية السماديةمن  %75ذات اإلضافة السمادية  الري التسميديمعاملة  -4-1-6

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  -4-1-6-1

( معدل االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة 49يبين الجدول )
T6  5144/5145من التوصية السمادية( خالل موسم  %72)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية. 

وكان شهر الذروة هو شهر  دنم/3( م01) مياه ري كليةبكمية ، مم( 021) صافيبلغ معدل االستهالك المائي ال
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  ،تموز

 2112-2111في موسم حسب األشهر  T6للمعاملة وكمية مياه الري . االستهالك المائي الكلي واليومي 11جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 658 32 101 155 177 104 75 14 (مماالستهالك المائي الصافي )

 703 34 108 166 189 111 80 15 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.03 3.37 5.00 5.71 3.47 2.42 1.40 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.10 3.59 5.34 6.10 3.70 2.58 1.49 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 584 ـــ 97 82 86 76 76 ـــ (مممياه الري الصافية )كمية 

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 

 /دنم(3)م التغطية
 68 ـــ 11.31 9.56 9.97 8.86 8.86 ـــ

 

 االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل الفينولوجية: -4-1-6-2

 T6( معدل االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 51يبين الجدول )
 .5144/5145من التوصية السمادية( خالل موسم  %72)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية 
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 2112-2111في موسم حسب األطوار الفينولوجية  T6للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي . 21جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 وتمايز البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 658 32 163 408 41 14 مماالستهالك المائي 
االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.13 6.23 62.01 24.77 4.86 100.00 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.07 4.08 5.04 2.05 1.40 مممعدل االستهالك اليومي 

  ـــ 2 5 ـــ ـــ عدد الريات

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 68 ـــ 10.79 9.31 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T5لمعاملة ( ل51من خالل جدول االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

االستهالك المائي  ( من%5.43وشكل نسبة ) ،مم( 41حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.1( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي الكلي %0.53وشكل نسبة ) ،مم( 14بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (5.12( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51غ )خالل فترة استمرار هذا الطور والبال

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %05.14وشكل نسبة ) ،مم( 111بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (2.11( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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  الطرود ونضج الثمار:نمو 

( من االستهالك المائي %51.77وشكل نسبة ) ،مم( 403بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.11( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :تلون الثمار والقطاف 

( من االستهالك المائي الكلي %1.10وشكل نسبة ) ،مم( 35بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.17( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 معامل المحصول: -4-1-7

، 3100/3103في موسم  ول لكل معاملة خالل أشهر الدراسةقيم معامل المحص( 30جدول )يبين ال
كانت أدنى قيم لمعامل المحصول في المعامالت ذات اإلضافة  (، حيث0..1-1.32) تراوحت القيم بين حيث
 تمعامالفي ال أعلى قيمة لمعامل المحصولبينما كانت شهر تشرين األول، خالل  ةالسماديالتوصية من  75%

 .تموزخالل شهر  ةالسمادي التوصيةمن  %125ذات اإلضافة 

 2112-2111في موسم . قيم معامل المحصول للمعامالت 21جدول ال

 تشرين أول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان االشهر

ET0 4.57 5.65 6.93 7.61 6.89 6.43 5.10 /دنم/يوم3م 
T1 0.29 0.39 0.54 0.81 0.80 0.63 0.36 
T2 0.27 0.38 0.53 0.77 0.74 0.61 0.35 
T3 0.27 0.39 0.52 0.72 0.73 0.58 0.28 
T4 0.29 0.38 0.53 0.80 0.77 0.60 0.28 
T5 0.27 0.38 0.52 0.75 0.73 0.63 0.28 
T6 0.27 0.38 0.50 0.75 0.72 0.60 0.23 

 

 
 2111/2112. منحني معامل المحصول للمعامالت خالل موسم 25الشكل 
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 :مؤشرات االنتاجيةال -4-1-8

لحبة ومتوسط وزن ا ( كغ/دنم312-023.22تراوحت مابين ) نتاجيةاإلنجد بأن  (33من الجدول )
 .3100/3103وذلك لموسم الدراسة  ( غ.3.5-3.13تراوح بين )

 2111/2112ومتوسط وزن الحبة للمعامالت خالل موسم  اإلنتاجية. 22جدول ال

 متوسط وزن الثمرة )غ( اإلنتاجية )كغ/دنم( المعامالت
 250.67 3.5 (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 ..201 3 (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 
 192.33 3.13 (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 
 .253 3.5 (T4من التوصية السمادية ) %125معاملة الري التسميدي 
 213.33 3..2 (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 
 194.67 3.11 (T6من التوصية السمادية ) %75معاملة الري التسميدي 

 

 :الكليةياه مياه الري والم إنتاجية -4-1-1

حيث تراوحت  ،3100/3103لموسم  ( تظهر قيم انتاجية مياه الري والمياه الكلية32من الجدول )
 .2( كغ/م2.00-2..3، وانتاجية المياه الكلية بين )2( كغ/م2.11-..3إنتاجية مياه الري بين )

 2111/2112خالل موسم  3. إنتاجية مياه الري والمياه الكلية كغ/م23جدول ال

 المعامالت
إنتاجية مياه الري 

 3كغ/م
إنتاجية المياه الكلية 

 3كغ/م
 2..0 5.97 (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 3..5 5.2 (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 

 3.. 5.19 (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 

 2.11 3.44 (T4من التوصية السمادية ) %125معاملة الري التسميدي 

 2.1. 5.7 (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 

 3... 5.21 (T6من التوصية السمادية ) %75معاملة الري التسميدي 
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 كفاءة استخدام السماد: -4-1-11

، حيث تراوحت القيم بين 3100/3103لموسم  ( تظهر قيم كفاءة استخدام السماد.3من الجدول )
(1.2-5..2.) 

 2111/2112. كفاءة استخدام السماد اآلزوتي خالل موسم 24جدول ال

 اآلزوتي كفاءة استخدام السماد المعامالت
 1.2 (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 1.20 (T2السمادية )من التوصية  %111معاملة التسميد التقليدي 
 .5.1 (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 
 1.21 (T4من التوصية السمادية ) %125معاملة الري التسميدي 
 35.. (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 
 5..2 (T6من التوصية السمادية ) %75معاملة الري التسميدي 

 

 :االقتصادية الجدوى -4-1-11

أن ب( وبالمقارنة بين معامالت الري التسميدي ومعامالت التسميد التقليدي نجد 31من خالل الجدول )
، بينما كانت الزيادة في % (.) زيادة في الربح وصلت الىحققت  %125معامالت الري التسميدي التي تلقت 

زيادة في الربح وصلت حققت  %75التي تلقت  معامالت، وال% (02) %100التي تلقت الربح في المعامالت 
 .%( 2) الى

كانت األفضل  %125التي تلقت  أما عند المقارنة بين مستويات التسميد فإن معامالت الري التسميدي
المعامالت التي تلقت ( %، و 12-.2)بحدود  %75و %100بزيادة في الربح على المعامالت التي تلقت 

 .%( 30)بحدود  %75لى المعامالت فحققت زيادة في الربح ع 100%

كانت األفضل بزيادة في الربح  %125المعامالت التي تلقت وبالنسبة لمعامالت التسميد التقليدي فإن 
حققت زيادة  %100المعامالت التي تلقت ، و % (52-43بحدود ) %75و %100على المعامالت التي تلقت 
 ( %.5بحدود ) %( 51) في الربح على المعامالت
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 2111/2112. الجدوى االقتصادية خالل موسم 25جدول ال

 .2 ل.س النقل أجرة دون المكرمة آبار من المياه 2م سعر
 05 س.ل التعاوني الزراعي المصرف عن الصادر اآلزوتي السماد كيلو سعر

 11 س.ل الزيتون ثمار كيلو سعر
 11. ل.س العبوة سعر

 11. (واحدة رشة) دنم/ س.ل الزيتون ثمار لذبابة الكيميائية المكافحة تكلفة
 . كغ/س.ل القطاف تكلفة

 2111 دنم/س.ل المعامالت لجميع واحدة وهيج اإلنتا تكاليف باقي

الت
عام
الم

 

دنم
كغ/

اد 
سم
ة ال

كمي
دنم 
س/

 ل.
ماد
الس
فة 
تكل

 

ي م
الر
ياه 

م م
حج

3/
 دنم

.س
ه ل

ميا
ة ال

كلف
ت

 

ات
رش
د ال

عد
.س 

ة ل
كلف
الت

.س 
ف ل

قطا
ة ال

كلف
ت

.س 
ج ل

إلنتا
ف ا

كالي
ي ت

باق
 

وبة
مطل

ت ال
عبوا

ال
 

وات
لعب
ة ا
قيم

من 
وي 

لسن
ك ا

تال
اله
وة ا

قيم
 

ن 
ثم

وات
لعب
ا

 

.س
ج ل

إلنتا
ف ا

كالي
ع ت
جمو

م
 

دنم
كغ/

ط 
وس
لمت
ج با

إلنتا
ا

 

.س
ج ل

إلنتا
ة ا
قيم

.س 
ي ل

صاف
ح ال

الرب
 

T1 42.5 722.5 73.4 2642.4 2 800 2005.6 3500 10 4011 802.2 10472.74 250.7 18802.5 8329 

T2 34 578 70 2520 1 400 1608 3500 8 3216 643.2 9249.2 201 15075 5825 

T3 25.5 433.5 68.6 2469.6 1 400 1538.4 3500 8 3077 615.4 8956.86 192.3 14422.5 5465 

T4 42.5 722.5 71.2 2563.2 1 400 2024 3500 10 4048 809.6 10019.3 253 18975 8955 

T5 34 578 69.7 2509.2 1 400 1706.4 3500 9 3600 720 9413.6 213.3 15997.5 6583 

T6 25.5 433.5 68 2448 1 400 1557.3 3500 8 3115 622.9 8961.692 194.66 14599.5 5637 
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 :2112/2113نتائج موسم  -4-2

 : T1 التوصية السماديةمن  %125معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية  -4-2-1

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  -4-2-1-1

( معدل االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة 50يبين الجدول )
T1  من التوصية السمادية( خالل موسم  %452)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية

5145/5143. 

وكان شهر الذروة  دنم/3( م01.77) مياه ري كليةبكمية ، مم( 010.1) صافيبلغ معدل االستهالك المائي ال
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  ،آب هو شهر

 2112/2113في موسم حسب األشهر  T1للمعاملة وكمية مياه الري . االستهالك المائي الكلي واليومي 26جدول ال

تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر
 المجموع األول

 646.4 57 98 164 132 104 74 17 (مماالستهالك المائي الصافي )

 690 61 105 175 141 111 79 18 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.84 3.27 5.29 4.26 3.47 2.40 1.70 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.96 3.49 5.65 4.55 3.70 2.56 1.82 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 556 ـــ 90 86 74 75 73 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

 ةبحسب نسبة التغطيكمية مباه الري الكلية 
 /دنم(3)م

 55... ـــ 10.49 2.21 .1.. 8.75 8.51 ـــ
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 االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل الفينولوجية: -4-2-1-2

 T1( معدل االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 57يبين الجدول )
 .5145/5143من التوصية السمادية( خالل موسم  %452)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية 

 2112/2113موسم لحسب األطوار الفينولوجية  T1للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي . 27جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة وتمايز 

 البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 646.4 57 151 389 32.4 17 مماالستهالك المائي 
االستهالك االستهالك المائي من 

 الكلي %
2.63 5.01 60.18 23.36 8.82 100.00 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.90 3.78 4.80 1.62 1.70 مممعدل االستهالك اليومي 

  ـــ 2 5 ـــ ـــ عدد الريات

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 55... ـــ ...01 8.77 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T1لمعاملة ( ل57االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )من خالل جدول 

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.03وشكل نسبة ) ،مم( 47حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.7هالك يومي يقدر )( يوم ومعدل است41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %2.14وشكل نسبة ) ،مم( 35.1بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.05( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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  الطرود:طور نمو الثمار ونمو 

( من االستهالك المائي %01.41وشكل نسبة ) ،مم( 319بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.11( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %53.30بة )وشكل نس ،مم( 424بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (3.71( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :تلون الثمار والقطاف 

( من االستهالك المائي الكلي %1.15وشكل نسبة ) ،مم( 27بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.9( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31والبالغ )خالل فترة استمرار هذا الطور 
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 : T2 التوصية السماديةمن  %111معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية  -4-2-2

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  -4-2-2-1

( معدل االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة 51يبين الجدول )
T2  من التوصية السمادية( خالل موسم  %411)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية

5145/5143. 

وكان شهر الذروة  دنم/3( م03.31) مياه ري كليةبكمية ، مم( 035.1) صافيمعدل االستهالك المائي البلغ 
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  ،آبهو شهر 

 2112/2113في موسم حسب األشهر  T2للمعاملة وكمية مياه الري . االستهالك المائي الكلي واليومي 28جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 632.4 54 98 162 129 102 71 16 (مماالستهالك المائي الصافي )

 675 58 105 173 138 109 76 17 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.74 3.27 5.23 4.16 3.40 2.30 1.60 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.86 3.49 5.58 4.44 3.63 2.46 1.71 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 544 ـــ 87 82 74 73 74 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 
 /دنم(3)م التغطية

 .2.2. ـــ 01.03 9.50 8.57 8.51 3... ـــ

 

 المراحل الفينولوجية:االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل  -4-2-2-2

 T2( معدل االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 59يبين الجدول )
 .5145/5143من التوصية السمادية( خالل موسم  %411)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية 
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 2112/2113موسم ل حسب األطوار الفينولوجية T2للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي . 21جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 وتمايز البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 632.4 54 147 383 32.4 16 مماالستهالك المائي 

االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.53 5.12 60.56 23.24 8.54 100.00 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.80 3.68 4.73 1.62 1.60 مممعدل االستهالك اليومي 

  ـــ 2 5 ـــ ـــ الريات عدد

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 .2.2. ـــ 9.91 50.. ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T2لمعاملة ( ل59من خالل جدول االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.23وشكل نسبة ) ،مم( 40حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.0( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %2.45وشكل نسبة ) ،مم( 35.1بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.05( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51فترة استمرار هذا الطور والبالغ ) الكلي خالل

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %01.20وشكل نسبة ) ،مم( 313بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.73الك يومي يقدر )( يوم ومعدل استه14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %53.51وشكل نسبة ) ،مم( 417بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (3.01( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 تلون الثمار والقطاف: 

( من االستهالك المائي الكلي %1.21وشكل نسبة ) ،مم( 21المائي خالل هذا الطور )بلغ االستهالك 
 .مم (4.11( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 

 
 2112/2113خالل الموسم  T2. االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 27الشكل 
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 : T3 التوصية السماديةمن  %75معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية  -4-2-3

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  -4-2-3-1

( معدل االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة 31يبين الجدول )
T3  5145/5143من التوصية السمادية( خالل موسم  %72)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية. 

وكان شهر الذروة  دنم/3( م05.11) مياه ري كليةبكمية ، مم( 051.1) صافيبلغ معدل االستهالك المائي ال
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  ،آبهو شهر 

 2112/2113في موسم حسب األشهر  T3للمعاملة وكمية مياه الري . االستهالك المائي الكلي واليومي 31جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 620.4 46 97 162 133 99 68 15 (مماالستهالك المائي الصافي )

 662 49 104 173 142 106 73 16 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.48 3.23 5.23 4.29 3.30 2.21 1.50 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.58 3.45 5.58 4.58 3.52 2.36 1.60 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 536 ـــ 86 79 75 70 73 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 

 /دنم(3)م التغطية
 ...3. ـــ 10.03 .9.0 2..8 8.16 8.51 ـــ

 

 االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل الفينولوجية: -4-2-3-2

 T3( معدل االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 34يبين الجدول )
 5145/5143من التوصية السمادية( خالل موسم  %72)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية 
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 2112/2113موسم ل حسب األطوار الفينولوجية T3للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي . 31جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 البراعموتمايز 

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 620.4 46 146 381 32.4 15 مماالستهالك المائي 

االستهالك االستهالك المائي من 

 الكلي %
2.42 5.22 61.41 23.53 7.41 100.00 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.53 3.65 4.70 1.62 1.50 مممعدل االستهالك اليومي 

  ـــ 2 5 ـــ ـــ عدد الريات

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 ...3. ـــ 3..2 8.56 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T3لمعاملة ( ل34االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )من خالل جدول 

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.15وشكل نسبة ) ،مم( 42حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.2هالك يومي يقدر )( يوم ومعدل است41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %2.55وشكل نسبة ) ،مم( 35.1بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.05( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %04.14وشكل نسبة ) ،مم( 314بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.71يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )  (14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %53.23)وشكل نسبة  ،مم( 410بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (3.02( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 تلون الثمار والقطاف: 

( من االستهالك المائي الكلي %7.14وشكل نسبة ) ،مم( 10بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.23( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31والبالغ )خالل فترة استمرار هذا الطور 
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 : T4 التوصية السماديةمن  %125ذات اإلضافة السمادية  الري التسميديمعاملة  -4-2-4

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  -4-2-4-1

( معدل االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة 35يبين الجدول )
T4  5145/5143من التوصية السمادية( خالل موسم  %452)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية. 

وكان شهر الذروة  دنم/3( م03.75) مياه ري كليةبكمية ، مم( 015.1) صافياالستهالك المائي البلغ معدل 
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  ،آب هو شهر

 2112/2113في موسم حسب األشهر  T4للمعاملة وكمية مياه الري . االستهالك المائي الكلي واليومي 32جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 642.4 52 104 163 131 100 75 17 (مماالستهالك المائي الصافي )

 686 56 111 174 140 107 81 18 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.68 3.47 5.26 4.23 3.33 2.43 1.70 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.79 3.70 5.61 4.51 3.56 2.60 1.82 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 547 ـــ 89 80 74 75 75 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 

 /دنم(3)م التغطية
 2.53. ـــ 10.38 2.21 8.63 8.75 8.75 ـــ

 

 المراحل الفينولوجية:االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل  -4-2-4-2

 T4( معدل االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 33يبين الجدول )
 .5145/5143من التوصية السمادية( خالل موسم  %125)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية 
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 2112/2113موسم ل حسب األطوار الفينولوجية T4للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي . 33جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 وتمايز البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 642.4 52 157 390 26.4 17 مماالستهالك المائي 

االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.65 4.11 60.71 24.44 8.09 100.00 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.73 3.93 4.81 1.32 1.70 مممعدل االستهالك اليومي 

  ـــ 2 5 ـــ ـــ الريات عدد

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 2.53. ـــ 3..2 8.82 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T4لمعاملة ( ل33من خالل جدول االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.02وشكل نسبة ) ،مم( 47حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.7( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %1.44وشكل نسبة ) ،مم( 50.1بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.35( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51فترة استمرار هذا الطور والبالغ ) الكلي خالل

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %01.74وشكل نسبة ) ،مم( 391بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.14استهالك يومي يقدر )( يوم ومعدل 14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %51.11وشكل نسبة ) ،مم( 427بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (3.93( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 تلون الثمار والقطاف: 

( من االستهالك المائي الكلي %1.19وشكل نسبة ) ،مم( 25الك المائي خالل هذا الطور )بلغ االسته
 .مم (4.73( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 : T5 التوصية السماديةمن  %111ذات اإلضافة السمادية  الري التسميديمعاملة  -4-2-5

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  -4-2-5-1

( معدل االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة 31يبين الجدول )
T5  5145/5143من التوصية السمادية( خالل موسم  %411)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية. 

وكان شهر الذروة  دنم/3( م05.79) مياه ري كليةبكمية ، مم( 051.1) صافيبلغ معدل االستهالك المائي ال
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  ،آبهو شهر 

 2112/2113في موسم حسب األشهر  T5للمعاملة وكمية مياه الري . االستهالك المائي الكلي واليومي 34جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 624.4 47 99 160 131 99 73 15 (مماالستهالك المائي الصافي )

 667 50 106 171 140 106 78 16 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.52 3.30 5.16 4.23 3.30 2.37 1.50 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.62 3.52 5.51 4.51 3.52 2.53 1.60 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 539 ـــ 86 83 73 72 70 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 

 /دنم(3)م التغطية
 3.52. ـــ 10.03 2.12 8.51 8.40 8.16 ـــ

 

 االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل الفينولوجية: -4-2-5-2

 T5( معدل االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 32يبين الجدول )
 .5145/5143من التوصية السمادية( خالل موسم  %411)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية 
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 2112/2113موسم لحسب األطوار الفينولوجية  T5للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي . 35جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 وتمايز البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 624.4 47 149 384 29.4 15 مماالستهالك المائي 

االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.40 4.71 61.50 23.86 7.53 100.00 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.57 3.73 4.74 1.47 1.50 مممعدل االستهالك اليومي 

  ـــ 2 5 ـــ ـــ عدد الريات

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 3.52. ـــ .10.0 8.54 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T5لمعاملة ( ل32المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )من خالل جدول االستهالك 

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.11وشكل نسبة ) ،مم( 42حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.2يقدر )( يوم ومعدل استهالك يومي 41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %1.74وشكل نسبة ) ،مم( 59.1بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.17( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %04.21وشكل نسبة ) ،مم( 311ستهالك المائي خالل هذا الطور )بلغ اال
 .مم (1.71( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

االستهالك المائي  ( من%53.10وشكل نسبة ) ،مم( 419بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (3.73( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 تلون الثمار والقطاف: 

( من االستهالك المائي الكلي %7.23وشكل نسبة ) ،مم( 17بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.27يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )( 31خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 : T6 التوصية السماديةمن  %75ذات اإلضافة السمادية  الري التسميديمعاملة  -4-2-6

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  -4-2-6-1

( معدل االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة 30يبين الجدول )
T6  5145/5143من التوصية السمادية( خالل موسم  %72)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية. 

وكان شهر الذروة  دنم/3( م61.51) مياه ري كليةبكمية ، مم( 044.1) صافيالستهالك المائي البلغ معدل ا
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  ،آبهو شهر 

 2112/2113في موسم حسب األشهر  T6للمعاملة وكمية مياه الري . االستهالك المائي الكلي واليومي 36جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 611.4 39 100 162 129 95 72 14 (مماالستهالك المائي الصافي )

 653 42 107 173 138 101 77 15 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.26 3.33 5.23 4.16 3.17 2.34 1.40 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.34 3.56 5.58 4.44 3.38 2.49 1.49 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 528 ـــ 86 81 70 70 71 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 

 /دنم(3)م التغطية
 0.10. ـــ 10 9.39 8.16 8.16 8.25 ـــ

 

 الفينولوجية:االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل  -4-2-6-2

 T6( معدل االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة 37يبين الجدول )
 .5145/5143من التوصية السمادية( خالل موسم  %72)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية 
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 2112/2113موسم لحسب األطوار الفينولوجية  T6للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي . 37جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 وتمايز البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 611.4 39 156 373 29.4 14 مماالستهالك المائي 

االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.29 4.81 61.01 25.52 6.38 100.00 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.30 3.90 4.60 1.47 1.40 مممعدل االستهالك اليومي 

  ـــ 2 5 ـــ ـــ الريات عدد

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 0.10. ـــ 9.65 8.44 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T5لمعاملة ( ل37من خالل جدول االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.59وشكل نسبة ) ،مم( 41حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.1( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %1.14وشكل نسبة ) ،مم( 59.1بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.17( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51فترة استمرار هذا الطور والبالغ ) الكلي خالل

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %04.14وشكل نسبة ) ،مم( 373بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.01استهالك يومي يقدر )( يوم ومعدل 14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %52.25وشكل نسبة ) ،مم( 420بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (3.91( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 تلون الثمار والقطاف: 

( من االستهالك المائي الكلي %0.31وشكل نسبة ) ،مم( 39الك المائي خالل هذا الطور )بلغ االسته
 .مم (4.31( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 معامل المحصول: -4-2-7

، 3103/3102في موسم  قيم معامل المحصول لكل معاملة خالل أشهر الدراسة( .2جدول )يبين ال
كانت أدنى قيم لمعامل المحصول في المعامالت ذات اإلضافة  (، حيث1.51-.1.3تراوحت القيم بين ) حيث
 تأعلى قيمة لمعامل المحصول في المعامالشهر تشرين األول، بينما كانت خالل  ةالسماديالتوصية من  75%

 .خالل شهر آب ةالسمادي التوصيةمن  %125ذات اإلضافة 

 2112/2113في موسم . قيم معامل المحصول للمعامالت 38جدول ال
 تشرين أول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان االشهر

ET0 4.42 5.68 7.04 6.12 6.10 5.80 4.37 /دنم/يوم3م 
T1 0.39 0.41 0.57 0.70 0.75 0.58 0.42 
T2 0.37 0.40 0.56 0.68 0.74 0.58 0.39 
T3 0.34 0.38 0.54 0.70 0.74 0.57 0.34 
T4 0.39 0.42 0.55 0.69 0.75 0.61 0.38 
T5 0.34 0.41 0.54 0.69 0.73 0.58 0.34 
T6 0.32 0.40 0.52 0.68 0.74 0.59 0.28 

 

 
 2112/2113. منحني معامل المحصول للمعامالت خالل موسم 32الشكل 
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 مؤشرات االنتاجية:ال -4-2-8

( كغ/دنم ومتوسط وزن الحبة 5..355-5...31تراوحت مابين ) نتاجية( نجد بأن اإل22من الجدول )
 .3103/3102وذلك لموسم الدراسة  غ( 3.23-.3.2تراوح بين )

 2112/2113ومتوسط وزن الحبة للمعامالت خالل موسم  اإلنتاجية. 31جدول ال

 متوسط وزن الثمرة )غ( اإلنتاجية )كغ/دنم( المعامالت
 ...353.2 3 (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 332 3..0 (T2السمادية ) من التوصية %111معاملة التسميد التقليدي 
 .31...5 3.2 (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 
 355..5 3.23 (T4من التوصية السمادية ) %125معاملة الري التسميدي 
 32..22 3..2 (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 
 .301 3.2 (T6السمادية )من التوصية  %75معاملة الري التسميدي 

 

 إنتاجية مياه الري والمياه الكلية: -4-2-1

حيث تراوحت ، 3103/3102 لموسم( تظهر قيم انتاجية مياه الري والمياه الكلية 1.من الجدول )
 .2( كغ/م50.2-...3، وانتاجية المياه الكلية بين )2( كغ/م.2..-2.20إنتاجية مياه الري بين )

 2112/2113خالل موسم  3مياه الري والمياه الكلية كغ/م. إنتاجية 41جدول ال

 المعامالت
إنتاجية مياه الري 

 3كغ/م
إنتاجية المياه الكلية 

 3كغ/م
 4.2 3.62 (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 3.61 3.11 (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 

 3.31 2.86 (T3من التوصية السمادية ) %75التسميد التقليدي معاملة 

 4.36 3.71 (T4من التوصية السمادية ) %125معاملة الري التسميدي 

 3.76 3.25 (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 

 3.41 2.95 (T6من التوصية السمادية ) %75معاملة الري التسميدي 
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 السماد:كفاءة استخدام  -4-2-11

، حيث تراوحت القيم بين 3103/3102لموسم  ( تظهر قيم كفاءة استخدام السماد0.من الجدول )
(...0-..32.) 

 2111/2112. كفاءة استخدام السماد اآلزوتي خالل موسم 41جدول ال

 كفاءة استخدام السماد اآلزوتي المعامالت
 0... (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 52.. (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 
 0.. (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 
 12.. (T4من التوصية السمادية ) %125معاملة الري التسميدي 
 21.. (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 

 32.. (T6من التوصية السمادية ) %75التسميدي معاملة الري 
 

 الجدوى االقتصادية: -4-2-11

( وبالمقارنة بين معامالت الري التسميدي ومعامالت التسميد التقليدي نجد بأن 3.من خالل الجدول )
، بينما كانت الزيادة في %( 5) زيادة في الربح وصلت الىحققت  %125معامالت الري التسميدي التي تلقت 

زيادة في الربح وصلت حققت  %75معامالت التي تلقت ، وال% (00) %100التي تلقت الربح في المعامالت 
 .%( 2) الى

كانت األفضل  %125التي تلقت  أما عند المقارنة بين مستويات التسميد فإن معامالت الري التسميدي
المعامالت التي تلقت ( %، و .1-.3)بحدود  %75و %100 بزيادة في الربح على المعامالت التي تلقت

 .%( .0)بحدود  %75فحققت زيادة في الربح على المعامالت  100%

كانت األفضل بزيادة في الربح  %125المعامالت التي تلقت وبالنسبة لمعامالت التسميد التقليدي فإن 
حققت زيادة  %100المعامالت التي تلقت و ، % (11-22بحدود ) %75و %100على المعامالت التي تلقت 
 .( %02بحدود ) %( 51) في الربح على المعامالت
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 2112/2113. الجدوى االقتصادية خالل موسم 42جدول ال

  11 ل.س النقل أجرة دون المكرمة آبار من المياه 2م سعر
  31 س.ل التعاوني الزراعي المصرف عن الصادر اآلزوتي السماد كيلو سعر

  011 س.ل الزيتون ثمار كيلو سعر
 800 ل.س العبوة سعر

  511 (واحدة رشة) دنم/ س.ل الزيتون ثمار لذبابة الكيميائية المكافحة تكلفة
 25 كغ/س.ل القطاف تكلفة

 7000 دنم/س.ل المعامالت لجميع واحدة وهيج اإلنتا تكاليف باقي
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T1 42.5 850 64.77 3238.5 2 1400 6807.5 7000 11 8714 1743 21038.72 272.3 40845 19806.28 

T2 34 680 63.38 3169 2 1400 5725 7000 9 7328 1466 19439.6 229 34350 14910.4 

T3 25.5 510 62.44 3122 1 700 5165 7000 8 6611 1322 17819.24 206.6 30990 13170.76 

T4 42.5 850 63.72 3186 1 700 6940 7000 11 8883 1777 20452.64 277.6 41640 21187.36 

T5 34 680 62.79 3139.5 1 700 5915 7000 9 7571 1514 18948.74 236.6 35490 16541.26 

T6 25.5 510 61.51 3075.5 1 700 5250 7000 8 6720 1344 17879.5 210 31500 13620.5 
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 :متوسط موسمي الدراسةنتائج  -4-3

 : T1 التوصية السماديةمن  %125معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية  -4-3-1

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  .4-3-1-1

االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة  متوسط( 13يبين الجدول )
T1 من التوصية السمادية( لموسمي الدراسة.  %452مادية )معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة الس 

وكان شهر الذروة هو  دنم/3( م09.43) بكمية مياه ري كلية، مم( 012) صافيبلغ معدل االستهالك المائي ال
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  آب، شهر

 لموسمي الدراسةحسب األشهر  T1للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي متوسط . 43جدول ال

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر
تشرين 
 المجموع األول

 685 54 102 168 162 108 76 16 (مماالستهالك المائي الصافي )

 731 58 109 179 173 115 81 17 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.74 3.40 5.40 5.23 3.58 2.44 1.60 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.86 3.63 5.77 5.58 3.83 2.61 1.71 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 593 ـــ 100 87 83.5 77 75 ـــ (مممياه الري الصافية )كمية 

 ةبحسب نسبة التغطيكمية مباه الري الكلية 
 /دنم(3)م

 69.13 ـــ 11.66 10.14 9.73 8.98 8.74 ـــ

 

 االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل الفينولوجية: .4-3-1-2

 T1االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة  متوسط( 11يبين الجدول )
 .لموسمي الدراسةمن التوصية السمادية(  %452)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية 
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 لموسمي الدراسةحسب األطوار الفينولوجية  T1للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي متوسط . 44جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة وتمايز 

 البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 685 54 163.5 415 36.2 16 مماالستهالك المائي 

االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.34 5.29 60.61 23.88 7.89 100 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.80 4.09 5.12 1.81 1.60 مممعدل االستهالك اليومي 

  ـــ 2 5 ـــ ـــ عدد الريات

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 2.02. ـــ 11.165 9.35 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T1لمعاملة ( ل11من خالل جدول االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.31وشكل نسبة ) ،مم( 40حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.0( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %2.59وشكل نسبة ) ،مم( 30.5بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.14( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51والبالغ ) الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %01.04وشكل نسبة ) ،مم( 142بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (2.45( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %53.11وشكل نسبة ) ،مم( 403.2بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.19( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :تلون الثمار والقطاف 

( من االستهالك المائي الكلي %7.19وشكل نسبة ) ،مم( 21)بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور 
 .مم (4.1( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 

 
الدراسة لموسمي T1االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة متوسط . 33الشكل 
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 : T2 التوصية السماديةمن  %111معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية  -4-3-2

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  .4-3-2-1

االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة  متوسط( 12يبين الجدول )
T2  لموسمي الدراسةمن التوصية السمادية(  %411)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية 

وكان شهر الذروة هو  دنم/3( م00.07) بكمية مياه ري كلية، مم( 005) صافيبلغ معدل االستهالك المائي ال
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  آب،شهر 

 لموسمي الدراسةحسب األشهر  T2للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي متوسط . 45جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 662 52 101 161 155 106 73 15 (مماالستهالك المائي الصافي )

 707 55 108 171 166 113 78 16 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.66 3.37 5.18 5.00 3.52 2.36 1.50 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.77 3.59 5.53 5.34 3.76 2.52 1.60 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 572.5 ـــ 96.5 82.25 80.75 74.5 75.5 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 
 /دنم(3)م التغطية

 5.... ـــ 11.24 9.59 0..2 8.69 8.80 ـــ

 

 االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل الفينولوجية: .4-3-2-2

 T2االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة  متوسط( 10يبين الجدول )
 .لموسمي الدراسة من التوصية السمادية( %411)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية 
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 لموسمي الدراسةحسب األطوار الفينولوجية  T2للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي متوسط . 46جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 وتمايز البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 662 51.5 158.5 400 36.7 15 مماالستهالك المائي 

من االستهالك االستهالك المائي 

 الكلي %
2.27 5.55 60.45 23.95 7.78 100 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.72 3.96 4.94 1.84 1.50 مممعدل االستهالك اليومي 

  ـــ 2 5 ـــ ـــ عدد الريات

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 5.... ـــ 01.15 9.11 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T2لمعاملة ( ل10االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )من خالل جدول 

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.57وشكل نسبة ) ،مم( 42حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.2هالك يومي يقدر )( يوم ومعدل است41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %2.22وشكل نسبة ) ،مم( 30.7بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.11( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %01.12وشكل نسبة ) ،مم( 111بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.91( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %53.92) وشكل نسبة ،مم( 421.2بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (3.90( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 تلون الثمار والقطاف: 

( من االستهالك المائي %7.71وشكل نسبة ) ،مم( 24.2بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.75( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31والبالغ ) الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور

 

 
 لموسمي الدراسة T2االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة متوسط . 34الشكل 
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 : T3 التوصية السماديةمن  %75معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية  -4-3-3

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  .4-3-3-1

االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة  ( متوسط17يبين الجدول )
T3  من التوصية السمادية( لموسمي الدراسة %72)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية. 

وكان شهر الذروة هو  دنم/3( م02.27) بكمية مياه ري كلية، مم( 014) صافياالستهالك المائي البلغ معدل 
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  آب،شهر 

 لموسمي الدراسةحسب األشهر  T3للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي متوسط . 47جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 641 43 98 159 151 104 73 15 (مماالستهالك المائي الصافي )

 685 45 105 170 161 111 78 15 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.37 3.27 5.13 4.87 3.45 2.35 1.45 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.46 3.49 5.48 5.20 3.68 2.50 1.55 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 562.5 ـــ 93 79.75 81.25 73 74.5 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 

 /دنم(3)م التغطية
 1.15. ـــ 10.84 2.32 9.47 8.51 51.. ـــ

 

 المراحل الفينولوجية:االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل  .4-3-3-2

 T3االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة  متوسط( 11يبين الجدول )
 لموسمي الدراسة.من التوصية السمادية(  %72)معاملة التسميد التقليدي ذات اإلضافة السمادية 
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 لموسمي الدراسةحسب األطوار الفينولوجية  T3للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي متوسط . 48جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 وتمايز البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 641 42.5 151 396.5 36.7 14.5 مماالستهالك المائي 

االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.26 5.72 61.84 23.55 6.63 100 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.42 3.78 4.90 1.84 1.45 مممعدل االستهالك اليومي 

  ـــ 2 5 ـــ ـــ الرياتعدد 

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 1.15. ـــ 01.20 22.. ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T3لمعاملة ( ل11من خالل جدول االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك %5.50وشكل نسبة ) ،مم( 41.2حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.12( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )41المائي الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %2.75وشكل نسبة ) ،مم( 30.7بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.11( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )الكلي 

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %04.11وشكل نسبة ) ،مم( 390.2بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.9ل استهالك يومي يقدر )( يوم ومعد14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %53.22وشكل نسبة ) ،مم( 424بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (3.71( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 تلون الثمار والقطاف: 

( من االستهالك المائي %0.03وشكل نسبة ) ،مم( 15.2االستهالك المائي خالل هذا الطور )بلغ 
 .مم (4.15( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 

 
  لموسمي الدراسة T3االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة متوسط . 35الشكل 
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 : T4 التوصية السماديةمن  %125ذات اإلضافة السمادية  الري التسميديمعاملة  -4-3-4

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  .4-3-4-1

االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة  متوسط( 19يبين الجدول )
T4  لموسمي الدراسةمن التوصية السمادية(  %452)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية. 

وكان شهر الذروة هو  دنم/3( م07.17) بكمية مياه ري كلية، مم( 071) صافيبلغ معدل االستهالك المائي ال
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  آب، شهر

 لموسمي الدراسةحسب األشهر  T4للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي متوسط . 41جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 670 46 103 165 160 105 76 16 (مماالستهالك المائي الصافي )

 716 49 110 176 171 112 81 17 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.48 3.43 5.31 5.16 3.50 2.44 1.60 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.58 3.67 5.67 5.51 3.74 2.61 1.71 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 579 ـــ 94.5 82.75 83.25 76.5 76 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 

 /دنم(3)م التغطية
 5..5. ـــ 11.02 9.64 9.71 8.93 8.87 ـــ

 

 االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل الفينولوجية: .4-3-4-2

 T4االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة  متوسط( 21يبين الجدول )
 .لموسمي الدراسةمن التوصية السمادية(  %125)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية 
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 لموسمي الدراسةحسب األطوار الفينولوجية  T4للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي متوسط . 51جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 وتمايز البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 670 46 164 410.5 33.7 16 مماالستهالك المائي 

االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.39 5.03 61.25 24.47 6.86 100 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.53 4.10 5.07 1.69 1.60 مممعدل االستهالك اليومي 

  ـــ 2 5 ـــ ـــ عدد الريات

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 5..5. ـــ 10.45 9.32 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T4لمعاملة ( ل21حسب األطوار الفينولوجية رقم )من خالل جدول االستهالك المائي 

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.39وشكل نسبة ) ،مم( 40حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.0( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %2.13وشكل نسبة ) ،مم( 33.7بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.09( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %04.52وشكل نسبة ) ،مم( 141.2المائي خالل هذا الطور ) بلغ االستهالك
 .مم (2.17( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

تهالك المائي ( من االس%51.17وشكل نسبة ) ،مم( 401بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.41( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 تلون الثمار والقطاف: 

( من االستهالك المائي الكلي %0.10وشكل نسبة ) ،مم( 10بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.23معدل استهالك يومي يقدر )( يوم و 31خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 

 
 لموسمي الدراسة T4االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة متوسط . 36الشكل 
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 : T5 التوصية السماديةمن  %111ذات اإلضافة السمادية  الري التسميديمعاملة  -4-3-5

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  .4-3-5-1

االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة  متوسط( 24يبين الجدول )
T5  لموسمي الدراسةمن التوصية السمادية(  %411)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية. 

وكان شهر الذروة هو  دنم/3( م00.53) بكمية مياه ري كلية، مم( 024) صافيتهالك المائي البلغ معدل االس
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  آب،شهر 

 لموسمي الدراسةحسب األشهر  T5للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي متوسط . 51جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 651 43 103 159 155 103 75 15 (مماالستهالك المائي الصافي )

 695 46 110 169 165 110 80 15 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.39 3.43 5.11 4.98 3.43 2.41 1.45 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.48 3.67 5.46 5.32 3.67 2.57 1.55 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 568.5 ـــ 94 83.75 80 74 73 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 

 /دنم(3)م التغطية
 32... ـــ 10.91 .9.7 9.33 8.63 8.51 ـــ

 

 المراحل الفينولوجية:االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل  .4-3-5-2

 T5االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة  متوسط( 25يبين الجدول )
 لموسمي الدراسة.من التوصية السمادية(  %411)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية 
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 لموسمي الدراسةحسب األطوار الفينولوجية  T5للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي متوسط . 52جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 وتمايز البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 651 43 157.5 400.5 35.7 14.5 مماالستهالك المائي 

االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.23 5.48 61.50 24.19 6.60 100 

  30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

  1.43 3.94 4.94 1.79 1.45 مممعدل االستهالك اليومي 

  ـــ 2 5 ـــ ـــ الرياتعدد 

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 32... ـــ 10.12 9.01 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T5لمعاملة ( ل25من خالل جدول االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك %5.53وشكل نسبة ) ،مم( 41.2حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.12( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )41المائي الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %2.11وشكل نسبة ) ،مم( 32.7بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.79( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51الل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )الكلي خ

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %04.21وشكل نسبة ) ،مم( 111.2بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (1.91استهالك يومي يقدر ) ( يوم ومعدل14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %51.49وشكل نسبة ) ،مم( 427.2بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (3.91( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 تلون الثمار والقطاف: 

( من االستهالك المائي الكلي %0.0وشكل نسبة ) ،مم( 13ستهالك المائي خالل هذا الطور )بلغ اال
 .مم (4.13( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 

 
 الدراسة لموسمي T5االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة متوسط . 37الشكل 
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 : T6 التوصية السماديةمن  %75ذات اإلضافة السمادية  الري التسميديمعاملة  -4-3-6

 االستهالك المائي الصافي والتراكمي والريات خالل أشهر النمو:  .4-3-6-1

االستهالك المائي الصافي والكلي وكمية مياه الري الصافية والكلية للمعاملة  متوسط( 23يبين الجدول )
T6  لموسمي الدراسةمن التوصية السمادية(  %72)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية. 

وكان شهر الذروة هو  دنم/3( م64.73) بكمية مياه ري كلية، مم( 032) صافيبلغ معدل االستهالك المائي ال
 .ريات 7وقد أعطيت النباتات  آب،شهر 

 لموسمي الدراسةحسب األشهر  T6للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي متوسط . 53جدول ال

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان الشهر

 635 36 101 159 153 100 74 14 (مماالستهالك المائي الصافي )

 678 38 107 169 163 106 79 15 (مماالستهالك المائي الكلي )

  1.15 3.35 5.11 4.94 3.32 2.38 1.40 (مممعدل االستهالك اليومي الصافي)

  1.22 3.58 5.46 5.27 3.54 2.54 1.49 (مممعدل االستهالك الكلي الصافي )

 7 ـــ 1 2 2 1 1 ـــ عدد الريات

 556 ـــ 91.5 81.25 77.75 73 73.5 ـــ (ممكمية مياه الري الصافية )

بحسب نسبة كمية مباه الري الكلية 

 /دنم(3)م التغطية
 64.73 ـــ 10.65 9.47 9.07 8.51 8.56 ـــ

 

 االستهالك المائي اليومي والتراكمي خالل المراحل الفينولوجية: .4-3-6-2

 T6االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة  متوسط( 21يبين الجدول )
 لموسمي الدراسة.من التوصية السمادية(  %72)معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية 
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 لموسمي الدراسةحسب األطوار الفينولوجية  T6للمعاملة وكمية مياه الري االستهالك المائي الكلي واليومي متوسط . 54جدول ال

 مراحل النمو الفينولوجي
بدء جريان 

العصارة 

 وتمايز البراعم

نمو الطرود وتفتح 

 البراعم واالزهار

نمو الثمار 

 ونمو الطرود

نمو الطرود 

 ونضج الثمار

تلون الثمار 

 والقطاف
 المجموع

./31-30/1 1/0-1/31 31/.-21/. الفترة الزمنية  30/.-21/2  0/01-20/01  

 635 35.5 159.5 390.5 35.2 14 مماالستهالك المائي 

االستهالك المائي من االستهالك 

 الكلي %
2.21 5.55 61.53 25.13 5.59 100 

   30 40 81 20 10 استمرارية الطور يوم

   1.18 3.99 4.82 1.76 1.40 مممعدل االستهالك اليومي 

   ـــ 2 5 ـــ ـــ عدد الريات

 بحسب نسبة التغطيةالري  معدل
 /دنم(3)م

 64.73 ـــ 10.21 8.88 ـــ ـــ

 

 يتبين مايلي: T5لمعاملة ( ل21المائي حسب األطوار الفينولوجية رقم )من خالل جدول االستهالك 

 :طور جريان العصارة وتمايز البراعم 

( من االستهالك المائي %5.54وشكل نسبة ) ،مم( 41حيث بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.1يقدر )( يوم ومعدل استهالك يومي 41الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور تفتح األزهار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %2.22وشكل نسبة ) ،مم( 32.5بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.70( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )51الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 :طور نمو الثمار ونمو الطرود 

( من االستهالك المائي %04.23وشكل نسبة ) ،مم( 391.2االستهالك المائي خالل هذا الطور )بلغ 
 .مم (1.15( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )14الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )
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 :نمو الطرود ونضج الثمار 

( من االستهالك المائي %52.43وشكل نسبة ) ،مم( 429.2بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (3.99( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )11الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبالغ )

 تلون الثمار والقطاف: 

( من االستهالك المائي %2.29وشكل نسبة ) ،مم( 32.2بلغ االستهالك المائي خالل هذا الطور )
 .مم (4.41( يوم ومعدل استهالك يومي يقدر )31لغ )الكلي خالل فترة استمرار هذا الطور والبا

 

 
 لموسمي الدراسة T6االستهالك المائي اليومي والتراكمي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة متوسط . 38الشكل 
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 معامل المحصول: -4-3-7

 تراوحت القيم بين ، حيثلموسمي الدراسةقيم معامل المحصول لكل معاملة متوسط ( 55جدول )يبين ال
التوصية من  %75كانت أدنى قيم لمعامل المحصول في المعامالت ذات اإلضافة  (، حيث1.31-1.55)

ذات اإلضافة  تأعلى قيمة لمعامل المحصول في المعامالشهر تشرين األول، بينما كانت خالل  ةالسمادي
 .خالل شهر آب ةالسمادي التوصيةمن  125%

 لموسمي الدراسةقيم معامل المحصول للمعامالت متوسط . 55جدول ال

 تشرين أول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان االشهر

ET0 4.50 5.67 6.99 6.87 6.50 6.12 4.74 /دنم/يوم3م 
T1 0.34 0.40 0.55 0.76 0.77 0.60 0.39 
T2 0.32 0.39 0.54 0.72 0.74 0.60 0.37 
T3 0.31 0.38 0.53 0.71 0.73 0.58 0.31 
T4 0.34 0.40 0.54 0.75 0.76 0.61 0.33 
T5 0.31 0.40 0.53 0.72 0.73 0.61 0.31 
T6 0.30 0.39 0.51 0.72 0.73 0.59 0.25 

 

 
 لموسمي الدراسةمعامل المحصول للمعامالت  متوسط . منحني31الشكل 
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 مؤشرات االنتاجية:ال -4-3-8

( كغ/دنم ومتوسط وزن الحبة .3.1.2-022.1تراوحت مابين ) نتاجية( نجد بأن اإل.1من الجدول )
 كمتوسط لموسمي الدراسة.( غ وذلك 1..3-3.02تراوح بين )

 لموسمي الدراسةومتوسط وزن الحبة للمعامالت  اإلنتاجيةمتوسط . 56جدول ال

 متوسط وزن الثمرة )غ( اإلنتاجية )كغ/دنم( المعامالت
 261.49 2.79 (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 215 2.51 (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 
 199.50 2.19 (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 
 265.34 2.85 (T4السمادية )من التوصية  %125معاملة الري التسميدي 
 224.83 2.59 (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 
 202.34 2.22 (T6من التوصية السمادية ) %75معاملة الري التسميدي 

 

 إنتاجية مياه الري والمياه الكلية: -4-3-1

اوحت ، حيث تر لموسمي الدراسةانتاجية مياه الري والمياه الكلية  متوسط ( تظهر قيم15من الجدول )
 .2( كغ/م0.2.-3...، وانتاجية المياه الكلية بين )2( كغ/م.2.2-2..1إنتاجية مياه الري بين )

 لموسمي الدراسة 3إنتاجية مياه الري والمياه الكلية كغ/ممتوسط . 57جدول ال

 المعامالت
إنتاجية مياه الري 

 3كغ/م
إنتاجية المياه الكلية 

 3كغ/م
 3.81 3.30 (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 3.24 2.81 (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 
 3.06 2.68 (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 
 3.96 3.41 (T4من التوصية السمادية ) %125معاملة الري التسميدي 
 3.41 2.98 (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 
 3.14 2.75 (T6من التوصية السمادية ) %75معاملة الري التسميدي 

96 



 

 كفاءة استخدام السماد: -4-3-11

 ، حيث تراوحت القيم بينلموسمي الدراسة كفاءة استخدام السماد متوسط ( تظهر قيم.1من الجدول )
(..0.-5.22.) 

 لموسمي الدراسةكفاءة استخدام السماد اآلزوتي متوسط . 58جدول ال

 كفاءة استخدام السماد اآلزوتي المعامالت
 6.16 (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 6.32 (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 
 7.82 (T3السمادية )من التوصية  %75معاملة التسميد التقليدي 
 6.24 (T4من التوصية السمادية ) %125معاملة الري التسميدي 
 6.61 (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 
 7.93 (T6من التوصية السمادية ) %75معاملة الري التسميدي 

 

 الجدوى االقتصادية: -4-3-11

( وبالمقارنة بين معامالت الري التسميدي ومعامالت التسميد التقليدي نجد بأن 12من خالل الجدول )
، بينما كانت الزيادة في %( 5) زيادة في الربح وصلت الىحققت  %125معامالت الري التسميدي التي تلقت 

 زيادة في الربححققت  %75معامالت التي تلقت ، وال% (00.1) %100التي تلقت الربح في المعامالت 
 .%( 2.2) وصلت الى

كانت األفضل  %125التي تلقت  أما عند المقارنة بين مستويات التسميد فإن معامالت الري التسميدي
المعامالت التي تلقت ( %، و 1..1-21)بحدود  %75و %100بزيادة في الربح على المعامالت التي تلقت 

 .%( 31)بحدود  %75فحققت زيادة في الربح على المعامالت  100%

كانت األفضل بزيادة في الربح  %125المعامالت التي تلقت وبالنسبة لمعامالت التسميد التقليدي فإن 
حققت زيادة  %100المعامالت التي تلقت ، و % (10-.2بحدود ) %75و %100على المعامالت التي تلقت 
 ( %.00بحدود ) %( 51) في الربح على المعامالت
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 . الجدوى االقتصادية لموسمي الدراسة51جدول ال

  11 ل.س النقل أجرة دون المكرمة آبار من المياه 2م سعر
  31 س.ل التعاوني الزراعي المصرف عن الصادر اآلزوتي السماد كيلو سعر

  011 س.ل الزيتون ثمار كيلو سعر
 800 ل.س العبوة سعر

  511 (واحدة رشة) دنم/ س.ل الزيتون ثمار لذبابة الكيميائية المكافحة تكلفة
 25 كغ/س.ل القطاف تكلفة

 7000 دنم/س.ل المعامالت لجميع واحدة وهيج اإلنتا تكاليف باقي
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T1 42.5 786.25 69.085 2940.45 2 1100 4406.55 5250 10.5 6362.5 1272.6 15755.73 261.5 29823.75 14067.64 

T2 34 629 66.69 2844.5 1.5 900 3666.5 5250 8.5 5272 1054.6 14344.4 215 24712.5 10367.7 

T3 25.5 471.75 65.52 2795.8 1 550 3351.7 5250 8 4844 968.7 13388.05 199.45 22706.25 9317.88 

T4 42.5 786.25 67.46 2874.6 1 550 4482 5250 10.5 6465.5 1293.3 15235.97 265.3 30307.5 15071.18 

T5 34 629 66.245 2824.35 1 550 3810.7 5250 9 5585.5 1117 14181.17 224.95 25743.75 11562.13 

T6 25.5 471.75 64.755 2761.75 1 550 3403.65 5250 8 4917.5 983.45 13420.596 202.33 23049.75 9628.75 
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 الفصل الخامس

 المناقشةالتحليل االحصائي و 

 حجم مياه الري: -5-1

)تسميد  T1أن أعلى كمية مضافة من مياه الري تلقتها المعاملة  (1.)والشكل ( 1.) يبين الجدول
بتفوق معنوي / دنم 3م 2.02.( وصلت حتى التوصية السماديةمن  %125 سمادية تقليدي ذات نسبة إضافة
التي تلقت نفس الكمية  ري تسميدي T4( على المعاملة %3.1وبنسبة زيادة معنوية )على جميع المعامالت 

 .%011ري تسميدي  T5والمعاملة  %51، والتي بدورها أظهرت تفوق معنوي على المعامالت من السماد

التوصية السمادية( تفوق من  %011 سمادية تسميد تقليدي ذات نسبة إضافة) T2أطهرت المعاملة 
 من التوصية السمادية(. %51)ري تسميدي ذات نسبة إضافة  T6معنوي على المعاملة 

لم تظهر الفروق المعنوية بين المعامالت التي تلقت نفس الكمية من السماد ولكن باختالف الطريقة 
 من التوصية السمادية. %51، %011وذلك للمعامالت التي تلقت 

راسة يالحظ أن الكميات المضافة خالل السنة األولى من الدراسة كانت أعلى بنسبة خالل سنتي الد
 عن تلك المضافة خالل السنة الثانية. ( %02-01)تراوحت من 

 /دنم 3. متوسط حجم مياه الري م61الجدول 

 معاملة التسميد
 عام الدراسة

 المتوسط 2013-2012 2012-2011
 a73.43  a64.77  69.13 a (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 bc70  b63.38  66.67 bc (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 
 c68.66  cd62.44  65.57 cd (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 
 ab71.2  ab63.72  67.47 b (T4السمادية )من التوصية  %125معاملة الري التسميدي 
 bc69.73  bc62.79  66.23 c (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 
 c68  d61.51  64.73 d (T6من التوصية السمادية ) %75معاملة الري التسميدي 

L.S.D5% 2.48 1.06 1.21 
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 وسمي الدراسةتوسط م/دنم لم3حجم مياه الري م. 41الشكل 

 االستهالك المائي: -5-2

( قيم االستهالك المائي لموسمي الدراسة والمتوسط بين الموسمين، حيث أنه وبحسب 0.يبين الجدول )
من  %125 سمادية )تسميد تقليدي ذات نسبة إضافة T1( التفوق المعنوي للمعاملة 0.ما يبينه الشكل )
وصلت إلى  بنسبة زيادة على جميع المعامالت مم 1..والتي كانت األعلى استهالكًا ( التوصية السمادية

 .التي تلقت نفس الكمية من السماد ري تسميدي T4على المعاملة  (3.3%)

لتي تفوق المعامالت اعند المقارنة بين مستويات التسميد في كل طريقة إضافة سماد، فمن المالحظ 
 ، في كل طريقة على حدا.%51والتي كانت متفوقة على المعامالت  %011على المعامالت  %031تلقت 

لم تظهر الفروق المعنوية بين المعامالت التي تلقت نفس الكمية من السماد ولكن باختالف الطريقة 
 من التوصية السمادية. %51، %011وذلك للمعامالت التي تلقت 

المائي خالل سنتي الدراسة نجد بأن قيم االستهالك المائي خالل بمالحظة القيم المسجلة لالستهالك 
ضمن المعامالت  % (03-.)السنة األولى من الدراسة اعلى من قيمه خالل السنة الثانية بنسبة تراوحت من 

 المدروسة.
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 مممتوسط االستهالك المائي . 61 جدولال

 

 
 لمتوسط موسمي الدراسة مم. االستهالك المائي 41الشكل 

 :المناقشة 
تنسجم نتائج االستهالك المائي للمحصول مع حجم مياه الري المضافة وتنسجم مع الدراسات المرجعية 

حيث أنه بمالحظة القيم المسجلة لمتوسط االستهالك المائي لألشجار المدروسة  (.Fernandez ،311مثل )
 وحجم مياه الري المستهلكة نالحظ انسجامًا واضحًا في النتائج التي يمكن أن تعزى إلى:

 تارتفاع قيم االستهالك المائي خالل الموسم األول من الدراسة مقارنة بالموسم الثاني بنسبة زيادة تراوح
في معاملة  % (13.37والذي ترافق مع زيادة حجم مياه الري بنسبة زيادة وصلت إلى ) % (03-.)بين 
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685
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635
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 معاملة التسميد
 عام الدراسة

 المتوسط 2013-2012 2012-2011
 723 a 646.4 a 685 a (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 691 b 632.4 b 662 bc (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 
 662 cd 620.4 c 641 de (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 
 698 b 642.4 a 670 b (T4من التوصية السمادية ) %125معاملة الري التسميدي 
 679 bc 624.4 bc 651 cd (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 
 658 d 611.4 d 635 e (T6من التوصية السمادية ) %75معاملة الري التسميدي 

L.S.D5% 20.7 8.45 11.63 
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، ويعود ذلك للظروف المناخية التي سادت ةالسمادي لتوصيةمن ا %125التسميد التقليدي ذات مستوى سماد 
عمليات لى الفاقد من المياه بخالل تلك الفترة والتي تميزت بارتفاع درجات الحرارة الذي أثر بشكل ملحوظ ع

 التبخر والنتح والتي كان البد من التعويض عنها كمياه ري.

 مم 211لم تتجاوز  لهطول المطري خالل أعوام الدراسةمن المالحظ أن القيم المسجلة لكميات ا
أكبر من مما انعكس بشكل واضح على قيم االستهالك المائي وحاجة األشجار لكميات  [،(3، 0الجدولين )]

طول المطري )اله مع العلم أنها في الموسم األول كان الهطول غزيرًا وغير متجانس مياه الري لتغطي احتياجاتها
في الموسم األول غزيرًا خالل فترة قصيرة مما سبب الجريان السطحي وضياعات في المياه دون االستفادة منها 

 .عكس كمية مياه ري أكبرمما ي في شهري شباط وآذار(

لم تكن واضحة حيث حققت معامالت الري  من حيث االستهالك المائي التسميد طرائقالفروق بين 
خالل سنتي الدراسة، وقد  % (3-0بنسبة تراوحت بين ) التسميدي نسبة نقصان عن معامالت التسميد التقليدي

يبرر ذلك بأن ظروف التجربة كانت متماثلة من حيث طريقة الري وكمية المضاف من األسمدة، مع اختالف 
هذه اإلضافة، لذا: انحصر تأثير هذا االختالف في كون األسمدة المضافة من خالل الشبكة هي عبارة  طرائق

يصالها مع مياه الري ضمن وصولها بشكل كامل إلى النبات في حين أن  عن أسمدة مذابة )بشكل كامل( وا 
ذابتها  إضافة نفس الكميات تكبيشًا تحت النقاطة يحتاج لوصول الرطوبة )مياه الري( إلى األسمدة المضافة وا 
قبل أن تصبح متاحة أمام النبات، مما قد يكون سمح ببعض الضياعات في الكميات المضافة )عدم انحالل 

، أو أنها تأثرت بظروف التربة مما أثر في مقدار إتاحتها أمام النبات( وهذا يبرر الفارق البسيط كامل الكمية مثالً 
 بين طريقتي اإلضافة.

الفروق بين مستويات التسميد كانت معنوية بين المعامالت المختلفة حيث لوحظت زيادة واضحة في 
)بصرف النظر عن طريقة اإلضافة( مقارنة ببقية المعامالت وكذلك  125%حجم مياه الري المستهلكة للمعاملة 

(، بأن 3111، يعقوب وابراهيموهذا يتوافق مع ) تسميد، 75%مقارنة بالمعاملة  100%الحال بالنسبة للمعاملة 
الستعمال األسمدة تأثير محدود في االستهالك المائي للنبات إال إذا كانت التربة فقيرة بالعناصر الغذائية كما 

ويعلل ذلك بأن األشجار التي تلقت . [(2الجدول )] بالمادة العضويةهي الحال في تربة الدراسة التي تعتبر فقيرة 
ى ازدياد عمليات البناء وبالتالي زيادة في معدالت النمو الخضري أدت إل كميات أعلى من السماد اآلزوتي
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الذي يتطلب توفير كميات أكبر من المياه والتي تزداد بشكل طردي مع زيادة عمليات النمو،  لألشجار المدروسة
 كبروبالتالي المجموع الخضري األ وذلك بحسب التأثير المعروف لعنصر اآلزوت على عمليات البناء والنمو.

المتشكل سيترافق أيضا بازدياد في عملية النتح األمر الذي سينعكس على مقدار االستهالك المائي المسجل 
 (.3110وزمالؤه،  Lodolini) مع للنبات، وهذا ينسجم

 متوسط وزن الثمرة: -5-3

متوسط وزن الثمرة لموسمي الدراسة، حيث أنه بمالحظة متوسط  (3.) والشكل (3.) يبين الجدول
من التوصية السمادية كانت متفوقة على المعامالت  %031موسمي الدراسة نجد أن المعامالت التي تلقت 

كانت متفوقة على  %011من التوصية السمادية، وكذلك المعامالت التي تلقت  %51، %011التي تلقت 
 النظر عن طريقة اإلضافة.، وبغض %51المعامالت 

التسميد نجد بأن طريقة التسميد لم تشير الى أي فروق معنوية واقتصر التأثير  طرائقعند المقارنة بين 
 على نسبة التسميد.

دراسة، من ال الثانيكانت أصغر من المنتجة خالل العام  األولنالحظ أيضاً أن الثمار المنتجة في العام 
 ( %..0-1تراوحت بين ) نقصانبنسب 

 متوسط وزن الثمرة )غ(. 62جدول ال

 
 

 معاملة التسميد
 عام الدراسة

 المتوسط 2013-2012 2012-2011
 2.7 a 2.88  ab 2.79 a (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 2.4 b 2.61  c 2.5 b (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 
 2.02 c 2.36  d 2.19 c (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 
 2.78 a 2.92 a 2.85 a (T4من التوصية السمادية ) %125معاملة الري التسميدي 
 2.49 b 2.69 bc 2.59 b (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 
 2.05 c 2.38 d 2.22 c (T6التوصية السمادية )من  %75معاملة الري التسميدي 

L.S.D5% 0.17 0.208 0.11 
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 . وزن الثمرة )غ( لمتوسط موسمي الدراسة42الشكل 

 اإلنتاجية: -5-4

( إنتاجية الدنم الواحد مقدرًا بـــ كغ لموسمي الدراسة والمتوسط بينهما، وبحسب ما يبينه 2.يبين الجدول )
من التوصية السمادية على المعامالت التي  %031التفوق المعنوي للمعامالت التي تلقت يظهر ( 2.الشكل )
 من التوصية السمادية بغض النظر عن طريقة اإلضافة. %51، %011تلقت 

من التوصية السمادية على المعامالت التي تلقت  %011التي تلقت  T5معاملة الري التسميدي  تفوقت
التي تلقت نفس الكمية من السماد على  T2معاملة التسميد التقليدي  تفوقتبينما من التوصية السمادية،  51%

 من التوصية السمادية. %51التي تلقت  T3معاملة التسميد التقليدي 

حيث أن نسبة التسميد هي التي أثرت على معنوية الفروق، وطريقة إضافة السماد لم تؤثر على 
 اإلنتاجية.

 الثاني كانت أعلى من إنتاجية العام األولإلى أن اإلنتاجية الكلية في العام  لكن البد من اإلشارة أيضاً 
 ( %..0-5تراوحت ما بين ) بنسبة زيادة

  

 

T1
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T4
T5
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0
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2.22

غ
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 وزن اإلنتاج الكلي كغ / دنم .63 جدولال

 

 
 موسمي الدراسة . وزن اإلنتاج الكلي )كغ/دنم( لمتوسط43الشكل 

 

 :المناقشة 
يجابي بالمعامالت  (2.) من الجداول يتضح أن اإلنتاجية النهائية ألشجار الزيتون تأثرت بشكل واضح وا 

راوحت تالتقليدي بنسبة زيادة  من معامالت التسميد إنتاجيةالمطبقة، فقد كانت معامالت الري التسميدي أعلى 
 ينبنسبة تراوحت ب ولالموسم األ من إنتاج كان أعلى في الموسم الثاني اإلنتاج، علمًا أن % (1..-0.1بين )

(5-0..% ) 

T1

T2

T3

T4
T5

T6

0
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100

150

200

250

300

المتوسط

261.5
215 199.5

265.33
224.83 202.33

دنم/كغ

 معاملة التسميد
 عام الدراسة

 المتوسط 2013-2012 2012-2011
 250.67 a 272.3 a 261.5 a (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 201 c 229 b 215 bc (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 
 192.33 c 206.67 c 199.5 c (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 
 253 a 277.67 a 265.33 a (T4) من التوصية السمادية %125معاملة الري التسميدي 
 213.33 b 236.33 b 224.83 b (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 
 194.67 c 210 c 202.33 c (T6من التوصية السمادية ) %75معاملة الري التسميدي 

L.S.D5% 8.91 14.49 8.42 
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عما كان عليه  صغرفكانت في الموسم األول أ (3.وبحسب ما يبينه الجدول ) أما متوسط وزن الثمار
تم مالحظة تفوق بسيط لمعامالت الري التسميدي  علمًا أنه ( %..0-1) في الموسم الثاني بفارق تراوح بين

 .% (..2-..0) بنسبة تراوحت بين

توفر مياه الري بكميات كافية وبأوقات مناسبة بسبب وجود شبكة الري وعدم تعرض األشجار ساهم 
 للنقص في الرطوبة إلى جانب توفر كميات كافية من العناصر األساسية الضرورية للنمو النباتي جميعها عوام

 لغلة في المعامالت المختلفة.لزيادة  أعطت

 للثمار أعلى وزناً و أكثر إنتاجًا والتي كانت  تسميد 125%التفوق المعنوي المالحظ في المعاملة يعود 
إلى أثر الكميات المضافة من عنصر اآلزوت الذي أنتج زيادة في حجم المجموع  مقارنة ببقية المعامالت

مع زيادة في عملية التمثيل الضوئي والتي ستزيد بطبيعة الحال من كمية المدخرات سيترافق حتماً الذي  الخضري
 (0222وزمالؤه،  Jasrotiaلألشجار المعاملة، هذه الزيادة وبحسب ) دالمصّنعة والمنتقلة إلى الثمار فيما بع

كذلك األمر و  آلزوترافق مع زيادة معنوية في إنتاجية الزيتون وذلك مع ازدياد النسب المضافة من عنصر استت
وهذا  تسميد وذلك بغض النظر عن طريقة اإلضافة. %75تسميد مقارنة بالمعاملة  %100بالنسبة للمعاملة 

عن وجود انخفاض معنوي ومستمر في إنتاجية الزيتون  (3100وزمالؤه،  Rodriguesينسجم مع ما بينه )
حوظ أن الزيتون يستجيب بشكل مل ن المعروفن اإلضافات السمادية السنوية. مكنتيجة لحذف عنصر اآلزوت م

وزمالؤه،  Rodriguesللتسميد اآلزوتي خاصة في الترب قليلة المحتوى منه كما هي الحال في تربة الدراسة )
3103.)  

تسميد أقل المعامالت إنتاجًا فإن ذلك يعود النخفاض الكمية السمادية التي  75%أما بقاء المعاملة 
تستجيب ألقل الكميات  (Osman ،3101تلقتها مقارنة ببقية المعامالت، خاصة وأن أشجار الزيتون بحسب )
 المضافة من األسمدة ومياه الري وتؤثر فيها بشكل واضح وجلي.

 التسميد من المالحظ بأن تأثير الري التسميدي لم يظهر بشكل واضح في ظروف التجربة طرائقبمقارنة 
والتي أشارت الى أن األثر المحسن  (.311وزمالؤه،  Zuraiqi)وذلك يتوافق مع الدراسة المرجعية آنفة الذكر 

لتطبيق هذه الطريقة )الري التسميدي( يظهر بصورة أوضح وأكبر في حالة المحاصيل الخضرية عما يكون 
 عليه في حالة األشجار المثمرة. 
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يعود السبب في ذلك كون اإلضافات السمادية في كال الطريقتين أضيفت على دفعات مما قلل الفارق 
اف األسمدة التقليدية عادة كدفعة واحدة لصعوبة عمليات اإلضافة بالمقارنة مع استخدام شبكة بينهما )حيث تض

حيث  (.311، الري إليصال هذه اإلضافات( مما أخفض من الفرق المحسوب بينهما بالمقارنة مع )صقور
 أضيفت األسمدة التقليدية على دفعة واحدة والتسميد مع الري على دفعات.

شجرة الزيتون تتمتع بخاصية الحمل على أفرع السنة السابقة هذا يجعل التحسن يضاف لذلك كون 
الطارئ على اإلنتاجية بحاجة لسنين حتى يظهر بصورة جلية وكبيرة، في حين أن الدراسة استمرت لسنتين فقط 

سمادية ومياه ل)إنتاجية السنة األولى منهما كانت على أفرع سنة سابقة لم تتلق فيها األشجار نفس المعامالت ا
  الري( وهذا يتوافق مع كون إنتاجية السنة الثانية كانت أفضل من سابقتها.

 

 مياه الري: إنتاجية -5-5

 ا، حيث أنه وبحسب م( إنتاجية مياه الري لموسمي الدراسة والمتوسط بين الموسمين..يبين الجدول )
من التوصية السمادية( بنسبة زيادة  %031)ري تسميدي  T4( التفوق المعنوي للمعاملة ..يبينه الشكل )

 من التوصية السمادية(. %031)تسميد تقليدي  T1( على المعاملة %.معنوية )

( %1من التوصية السمادية( بنسبة زيادة معنوية ) %011)ري تسميدي  T5التفوق المعنوي للمعاملة 
 مادية(.من التوصية الس %011)تسميد تقليدي  T2على المعاملة 

من التوصية السمادية ذات إنتاجية مياه الري أقل حيث أنها لم  %51لتبقى المعامالت التي تلقت 
 .2كغ/م .2.0تتجاوز 

التي  المعامالت تفوقعند المقارنة بين مستويات التسميد في كل طريقة إضافة سماد، فمن المالحظ 
 .%51على المعامالت  تفوقت بدورهاوالتي  %011على المعامالت  %031تلقت 

 
 
 

107 



 

 3مياه الري كغ/م إنتاجية. 64جدول ال

 

 
 لمتوسط موسمي الدراسة 3. إنتاجية مياه الري كغ/م44الشكل 

 
 المياه الكلية: إنتاجية -5-6

إنتاجية مياه نالحظ بأن النتائج كانت متماثلة ومنسجمة مع  (1.) والشكل (1.) من خالل الجدول
من التوصية  T2 (011%الري، مع مالحظة بأن الفروق أصبحت غير معنوية بين معاملة التسميد التقليدي 

 من التوصية السماديةT6 (51%  .)السمادية( ومعاملة الري التسميدي 
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T6
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3.41
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3م/كغ

 معاملة التسميد
 عام الدراسة

 المتوسط 2013-2012 2012-2011
 3.41 a 4.2 a 3.81 b (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 2.87 c 3.61 bc 3.24 d (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 
 2.8 c 3.31 d 3.06 e (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 
 3.55 a 4.36 a 3.96 a (T4من التوصية السمادية ) %125معاملة الري التسميدي 
 3.06 b 3.76 b 3.41 c (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 

 2.86 c 3.41 cd 3.14 e (T6من التوصية السمادية ) %75التسميدي معاملة الري 
L.S.D5% 0.15 0.24 0.084 
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 3المياه الكلية كغ/م إنتاجية. 65جدول ال

 
 

 
 لمتوسط موسمي الدراسة 3المياه الكلية كغ/م إنتاجية. 45الشكل 

 

 :المناقشة 
لمعاملة ل إنتاجية المياه)مياه الري والمياه الكلية( يبدو من الطبيعي كون  إنتاجية المياهبالنظر إلى 

 تسميد األفضل بين المعامالت المدروسة. %125

في  جلةالقيم المسفروق معنوية بين المعامالت رغم كون هناك  كني التسميد المختلفة لم طرائقبين 
نسبة ب من تلك الناتجة عن التسميد التقليدي عند نفس المستوى من اإلضافة معامالت الري التسميدي أعلى
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 معاملة التسميد
 عام الدراسة

 المتوسط 2013-2012 2012-2011
 2.97 b 3.62 a 3.3 b (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 2.5 d 3.11 bc 2.8 d (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 
 2.49 d 2.86 d 2.68 e (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 
 3.11 a 3.71 a 3.41 a (T4من التوصية السمادية ) %125معاملة الري التسميدي 
 2.7 c 3.25 b 2.97 c (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 
 2.54 d 2.95 cd 2.74 de (T6من التوصية السمادية ) %75معاملة الري التسميدي 

L.S.D5% 0.13 0.23 1.155 
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، وهذه النتائج أخفض من النتائج الممكن الحصول عليها ويعود السبب في ذلك (%.-3زيادة تراوحت بين )
سنة )ليست صغيرة( والحقل خضع لنظام الري  13مطبق عليها البحث هي أشجار بعمر إلى أن األشجار ال

ير غ بالتنقيط فقط خالل فترة البحث )خالل سنتي الدراسة فقط(، لذا فإن مياه الري سواء المحملة باألسمدة أو
محملة بها قد أدت لترطيب مناطق من محيط الشجرة التي ورغم تداخلها ومطابقتها للشروط المطلوبة عند ال

تمديد مثل هذه الشبكات إال أنها قد ال تكون مغطية لكامل سطح االنتشار الجذري المتكون سابقًا تبعًا لظروف 
 (.311وزمالؤه،  Zuraiqiتوافق مع )وهذا يالري السابقة )ري سطحي( وتسميد وطبيعة تربة موقع الدراسة، 

مياه تختلف بحسب طريقة إضافة السماد في الشبكة ومكان الزراعة والمحصول كفاءة استخدام ال بأن الذي أكد
قيد الدراسة، حيث بين بأن طريقة الري التسميدي تزيد من فعالية استعمال مياه الري لكنها سجلت تفاوتًا كبيرًا 

ة رير السنوياالتق في وذلك (..مبين في الجدول ) هو كما، تغير الظروف المطبقة في الكفاءة المحسوبة مع
 Ntional Center forللمركز العالمي لألبحاث الزراعية ونقل التكنولوجيا (3111، .022، .022، .022)

Agricultural Research and Technology Transfer (NCARTT).  

 
 تلفةخوفي ظروف م التسميد طرائقبين  (3)كغ/م مياه الري انتاجية . مقارنة66جدول ال

كفاءة استعمال مياه  طريقة التسميد المحصول
 (2)كغ/م الري

 بندورة في الحقل
 34.7 ري تسميدي
 29.7 تسميد تقليدي

 بندورة محمية
 43.6 ري تسميدي
 41.5 تسميد تقليدي

 الثوم
 1.2 ري تسميدي
 1 تسميد تقليدي
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  :كفاءة استخدام السماد -5-7

على  من التوصية السمادية %51( يتبين تفوق المعامالت التي تلقت ..( والشكل )5.من الجدول )
 ، ولم تظهر الفروق بين طرائق التسميد عند نفس نسبة التسميد.جميع المعامالت

من التوصية السمادية على معاملة التسميد  %011التي تلقت  T5معاملة الري التسميدي تفوقت 
 من التوصية السمادية. %125التي تلقت  T1التقليدي 

 .%031، %011في نفس طريقة إضافة السماد لم تظهر الفروق المعنوية عند نسبة اإلضافة 

 . كفاءة استخدام السماد76جدول ال

 

 معاملة التسميد
 عام الدراسة

 المتوسط 2013-2012 2012-2011
 5.9 c 6.41 c 6.15 c (T1من التوصية السمادية ) %125 د التقليديتسميمعاملة ال

 5.91 c 6.73 bc 6.32 bc (T2من التوصية السمادية ) %111معاملة التسميد التقليدي 
 7.54 a 8.1 a 7.83 a (T3من التوصية السمادية ) %75معاملة التسميد التقليدي 
 5.95 c 6.53 bc 6.25 bc (T4من التوصية السمادية ) %125معاملة الري التسميدي 
 6.27 b 6.95 b 6.61 b (T5من التوصية السمادية ) %100معاملة الري التسميدي 
 7.63 a 8.23 a 7.93 a (T6من التوصية السمادية ) %75معاملة الري التسميدي 

%5L.S.D 0.29 0.47 0.296 
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 لمتوسط موسمي الدراسة . كفاءة استخدام السماد46الشكل 

 

 :المناقشة 
 كانت ذات ،والتي كانت ذات إنتاج منخفضمن المالحظ بأن المعامالت التي تلقت أقل كمية سماد 

، ويعود ذلك للتأثير تسميد %125مع المعاملة  (%35)بحدود لمعامالت بنسبة زيادة كفاءة أعلى من باقي ا
 للمياه واالضافة السمادية والتي أدت الى زيادة اإلنتاج.المشترك 

 حدودالتسميد التقليدي بمعامالت زيادة كفاءة استعمال السماد في معامالت الري التسميدي عن تبين 
فاءة استخدام السماد اآلزوتي الذي حدد زيادة في ك (.311وزمالؤه،  Zuraiqi)وذلك يتوافق مع  % (1..-0)

 عند استخدام الري التسميدي. ( % 2-3بحدود )

 
      

 
 

 

T1
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المتوسط

6.15

6.32

7.83

6.25

6.61

7.93
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 االستنتاجات

  زيادة اإلنتاج مع زيادة نسبة التسميد اآلزوتي مع تفوق غير معنوي لمعامالت الري التسميدي على
 % (1..-0.1) معامالت التسميد التقليدي عند نفس المستوى من اإلضافة بنسبة زيادة تراوحت بين

 التوصية السماديةمن  %125حيث وصل االنتاج في معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية 
 .دنمكغ/ (3.1)إلى 

  زيادة متوسط وزن الحبة مع زيادة التسميد اآلزوتي في كال الطريقتين مع مالحظة تفوق غير معنوي
حيث كان أعلى متوسط وزن ثمرة في  % (..2-..0) الري التسميدي بنسبة تراوحت بينلمعامالت 

 .( غ1..3الى ) ةالسمادي التوصيةمن  %125معاملة الري التسميدي ذات اإلضافة السمادية 
  التأثير اإليجابي للمعامالت المطبقة أوضح في السنة الثانية من الدراسة حيث ازداد اإلنتاج مقارنة كان

حيث ظهر تأثير السماد اآلزوتي بالحد من ظاهرة  ( %.0-5) بالسنة األولى بنسبة تراوحت بين
  .المعاومة

  ازدياد االستهالك المائي للمعامالت التي استخدمت فيها كمية سماد أعلى مع العلم أن الفروق لم تكن
التسميد عند نفس المستوى من اإلضافة حيث وصل أعلى استهالك مائي في  طرائقواضحة بين 

 . دنم/3م( 1..)الى  التوصية السماديةمن  %125ت اإلضافة السمادية معامالت التسميد التقليدي ذا
  عن معامالت ( % .-3) المياه في معامالت الري التسميدي بنسبة زيادة تراوحت ما بين انتاجيةازدياد

  ي.التسميد التقليد
  انخفاض كفاءة استخدام السماد مع زيادة نسبة اإلضافة مع مالحظة أن معامالت الري التسميدي كانت

ذات كفاءة أعلى مقارنة بمعامالت التسميد التقليدي عند نفس المستوى من اإلضافة بنسبة زيادة وصلت 
 .( %1..-0)الى 
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 التوصيات

  بمايلي ضمن ظروف منطقة الدراسةيوصى: 
من  (%031) أفضل المعامالت التي يمكن اعتمادها هي الري التسميدي ذات اإلضافة السماديةأن 

 .التوصية السمادية
ات ذعند استخدام الطريقة التقليدية في التسميد فإن أفضل المعامالت هي معاملة التسميد التقليدي 

  التوصية السمادية.من  (%031) اإلضافة السمادية
 للسماد في النبات وفي المياه الجوفية نتيجة استخدام مستويات أعلى من المستوى  دراسة األثر المتبقي

 ( من األسمدة اآلزوتية.%125الموصى به )
  أطول. ةزمني دراسات الري التسميدي على أشجار الزيتون في مناطق بيئية أخرى ولفتراتتنفيذ 
  من المحصول. المنتجدراسة تأثير مستويات التسميد اآلزوتي على نوعية الزيت 
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 2111/2112السمادية موسم من التوصية  %125لمعاملة التسميد التقليدي  /دنم/يوم(3( )مET0. الموازنة المائية والتبخر األعظمي الممكن )68جدول ال

 الفترة الحسابية

20-30/4 

1-10/5 

11-20/5 

21-31/5 

1-10/6 

11-20/6 

21-30/6 

1-10/7 

11-20/7 

21-31/7 

1-10/8 

11-20/8 

21-31/8 

1-10/9 

11-20/9 

21-30/9 

1-10/10 

11-20/10 

21-30/10 

المجموع
 

  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 العمق الفعال
الرطوبة بداية الفترة الحسابية 

 مم
210 195 172 155 195 165 198 163 189 135 158 180 140 164 126 185 168 150 132  

ET  723 15 18 18 17 51 38 70 40 61 77 54 61 35 46 30 37 17 23 15 ممالنتح من سطح التربة 

 ممالرطوبة المقدمة 

 630 0 0 0 0 110 0 94 0 83 100 0 87 0 79 0 77 0 0 0 سقايات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أمطار

 630 0 0 0 0 110 0 94 0 83 100 0 87 0 79 0 77 0 0 0 مجموع
 الرطوبة نهاية الفترة الحسابية

 مم
195 172 155 195 165 198 163 189 135 158 180 140 164 126 185 168 150 132 117  

    تاريخ السقاية

27/05/2012 

 

17/6/2012 

 

08/07/2012 

 

21/7/2012 

06/08/2012 

 

2./08/2012 

 

1./09/2012 

     

       30  31 13  15  21  21     الفترة بين الريات

معدل االستهالك 
 مماليومي للشهر 

 723 51 106 171 192 111 77 15 شهري

  1.65 3.53 5.52 6.19 3.70 2.48 1.5 يومي

ET0  3.77 5.25 7.12 8.35 7.36 6.52 4.69 ممالتبخر األعظمي  
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 2111/2112من التوصية السمادية موسم  %111لمعاملة التسميد التقليدي  /دنم/يوم(3( )مET0. الموازنة المائية والتبخر األعظمي الممكن )61جدول ال

 الفترة الحسابية

20-30/4 

1-10/5 

11-20/5 

21-31/5 

1-10/6 

11-20/6 

21-30/6 

1-10/7 

11-20/7 

21-31/7 

1-10/8 

11-20/8 

21-31/8 

1-10/9 

11-20/9 

21-30/9 

1-10/10 

11-20/10 

21-30/10 

المجموع
 

  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 العمق الفعال

ممالرطوبة بداية الفترة الحسابية   210 196 175 155 198 155 196 165 188 143 160 189 146 167 130 195 169 147 133  

ET  691 13 14 22 26 41 37 66 43 50 74 45 62 31 35 43 34 20 21 14 ممالنتح من سطح التربة 

ممالرطوبة المقدمة   

 601 0 0 0 0 106 0 87 0 79 91 0 85 0 76 0 77 0 0 0 سقايات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أمطار

 601 0 0 0 0 106 0 87 0 79 91 0 85 0 76 0 77 0 0 0 مجموع

مم الرطوبة نهاية الفترة الحسابية  196 175 155 198 155 196 165 188 143 160 189 146 167 130 195 169 147 133 120  

    تاريخ السقاية

27/05/2012 

 

17/6/2012 

 

08/07/2012 

 

21/7/2012 

06/08/2012 

 

2./08/2012 

 

1./09/2012 

     

       30  31 13  15  21  21     الفترة بين الريات

معدل االستهالك اليومي 
ممللشهر   

 691 49 104 159 181 109 75 14 شهري

  1.58 3.47 5.13 5.84 3.63 2.42 1.4 يومي

ET0 مم التبخر األعظمي    4.69 6.52 7.36 8.35 7.12 5.25 3.77  

 

 

454 



 

 2111/2112من التوصية السمادية موسم  %75لمعاملة التسميد التقليدي  /دنم/يوم(3( )مET0. الموازنة المائية والتبخر األعظمي الممكن )71جدول ال

 الفترة الحسابية

20-30/4 

1-10/5 

11-20/5 

21-31/5 

1-10/6 

11-20/6 

21-30/6 

1-10/7 

11-20/7 

21-31/7 

1-10/8 

11-20/8 

21-31/8 

1-10/9 

11-20/9 

21-30/9 

1-10/10 

11-20/10 

21-30/10 

المجموع
 

  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 العمق الفعال

ممالرطوبة بداية الفترة الحسابية   210 196 174 155 195 155 191 163 193 144 170 190 148 175 133 180 176 160 150  

ET  662 13 10 16 4 53 42 57 42 57 64 49 56 28 40 40 36 19 22 14 ممالنتح من سطح التربة 

ممالرطوبة المقدمة   

 589 0 0 0 0 100 0 84 0 77 90 0 86 0 76 0 76 0 0 0 سقايات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أمطار

 589 0 0 0 0 100 0 84 0 77 90 0 86 0 76 0 76 0 0 0 مجموع

مم الرطوبة نهاية الفترة الحسابية  196 174 155 195 155 191 163 193 144 170 190 148 175 133 180 176 160 150 137  

    تاريخ السقاية

27/05/2012 

 

17/6/2012 

 

08/07/2012 

 

21/7/2012 

06/08/2012 

 

2./08/2012 

 

1./09/2012 

     

       30  31 13  15  21  21     الفترة بين الريات

معدل االستهالك 
مماليومي للشهر   

 662 39 99 156 169 108 77 14 شهري

  1 3 5.0 5 4 2 1 يومي

ET0 مم التبخر األعظمي    4.69 6.52 7.36 8.35 7.12 5.25 3.77  
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 2111/2112من التوصية السمادية موسم  %125الري التسميدي  لمعاملة /دنم/يوم(3( )مET0. الموازنة المائية والتبخر األعظمي الممكن )71جدول ال

 الفترة الحسابية

20-30/4 

1-10/5 

11-20/5 

21-31/5 

1-10/6 

11-20/6 

21-30/6 

1-10/7 

11-20/7 

21-31/7 

1-10/8 

11-20/8 

21-31/8 

1-10/9 

11-20/9 

21-30/9 

1-10/10 

11-20/10 

21-30/10 

 المجموع

  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 العمق الفعال

ممالرطوبة بداية الفترة الحسابية   210 195 174 154 196 154 191 164 195 140 160 193 144 165 135 188 163 145 133  

ET  698 10 12 18 25 47 30 69 49 48 74 55 60 27 41 42 35 20 21 15 ممالنتح من سطح التربة 

ممالرطوبة المقدمة   

 611 0 0 0 0 100 0 90 0 81 94 0 91 0 78 0 77 0 0 0 سقايات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أمطار

 611 0 0 0 0 100 0 90 0 81 94 0 91 0 78 0 77 0 0 0 مجموع

مم الرطوبة نهاية الفترة الحسابية  195 174 154 196 154 191 164 195 140 160 193 144 165 135 188 163 145 133 123  

    تاريخ السقاية

27/05/2012 

 

17/6/2012 

 

08/07/2012 

 

21/7/2012 

06/08/2012 

 

2./08/2012 

 

1./09/2012 

     

       30  31 13  15  21  21     الفترة بين الريات

معدل االستهالك 
مماليومي للشهر   

 698 40 102 166 189 110 76 15 شهري

  1.29 3.40 5.35 6.10 3.67 2.45 1.50 يومي

ET0 مم التبخر األعظمي    4.69 6.52 7.36 8.35 7.12 5.25 3.77  
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 2111/2112من التوصية السمادية موسم  %111لمعاملة الري التسميدي  /دنم/يوم(3( )مET0. الموازنة المائية والتبخر األعظمي الممكن )72جدول ال

 الحسابيةالفترة 

20-30/4 

1-10/5 

11-20/5 

21-31/5 

1-10/6 

11-20/6 

21-30/6 

1-10/7 

11-20/7 

21-31/7 

1-10/8 

11-20/8 

21-31/8 

1-10/9 

11-20/9 

21-30/9 

1-10/10 

11-20/10 

21-30/10 

المجموع
 

  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 العمق الفعال
الرطوبة بداية الفترة الحسابية 

 مم
210 196 175 154 196 155 189 165 187 140 161 184 143 174 134 185 169 152 141  

ET  5. 11 11 17 16 51 40 59 41 57 73 47 58 24 42 41 34 21 21 14 ممالنتح من سطح التربة. 

الرطوبة المقدمة 
 مم

 598 0 0 0 0 102 0 90 0 80 94 0 80 0 76 0 76 0 0 0 سقايات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أمطار

 598 0 0 0 0 102 0 90 0 80 94 0 80 0 76 0 76 0 0 0 مجموع
 الرطوبة نهاية الفترة الحسابية

 مم
196 175 154 196 155 189 165 187 140 161 184 143 174 134 185 169 152 141 130  

    تاريخ السقاية

27/05/2012 

 

17/6/2012 

 

08/07/2012 

 

21/7/2012 

06/08/2012 

 

2./08/2012 

 

1./09/2012 

     

       30  31 13  15  21  21     الفترة بين الريات

معدل االستهالك 
 مماليومي للشهر 

 678 39 107 157 178 107 76 14 شهري

  1 4 5.1 6 4 2 1 يومي

ET0  3.77 5.25 7.12 8.35 7.36 6.52 4.69 ممالتبخر األعظمي  
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 2111/2112من التوصية السمادية موسم  %75لمعاملة الري التسميدي  /دنم/يوم(3( )مET0. الموازنة المائية والتبخر األعظمي الممكن )73جدول ال

 الفترة الحسابية

20-30/4 

1-10/5 

11-20/5 

21-31/5 

1-10/6 

11-20/6 

21-30/6 

1-10/7 

11-20/7 

21-31/7 

1-10/8 

11-20/8 

21-31/8 

1-10/9 

11-20/9 

21-30/9 

1-10/10 

11-20/10 

21-30/10 

المجموع
 

  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 العمق الفعال
الرطوبة بداية الفترة الحسابية 

 مم
210 196 173 155 197 155 196 169 199 142 163 185 146 172 137 180 168 156 141  

ET  658 5 15 12 12 54 35 62 39 54 71 57 49 27 35 42 34 18 23 14 ممالنتح من سطح التربة 

الرطوبة المقدمة 
 مم

 584 0 0 0 0 97 0 88 0 76 92 0 79 0 76 0 76 0 0 0 سقايات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أمطار

 584 0 0 0 0 97 0 88 0 76 92 0 79 0 76 0 76 0 0 0 مجموع
 الرطوبة نهاية الفترة الحسابية

 مم
196 173 155 197 155 196 169 199 142 163 185 146 172 137 180 168 156 141 136  

    تاريخ السقاية

27/05/2012 

 

17/6/2012 

 

08/07/2012 

 

21/7/2012 

06/08/2012 

 

2./08/2012 

 

1./09/2012 

     

       30  31 13  15  21  21     الرياتالفترة بين 

معدل االستهالك 
 مماليومي للشهر 

 658 32 101 155 177 104 75 14 شهري

  1.03 3.37 5.00 5.71 3.47 2.42 1.40 يومي

ET0  3.77 5.25 7.12 8.35 7.36 6.52 4.69 ممالتبخر األعظمي  
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 2112/2113من التوصية السمادية موسم  %125لمعاملة التسميد التقليدي  /دنم/يوم(3( )مET0األعظمي الممكن ). الموازنة المائية والتبخر 74جدول ال

 الفترة الحسابية

20-30/4 

1-10/5 

11-20/5 

21-31/5 

1-10/6 

11-20/6 

21-30/6 

1-10/7 

11-20/7 

21-31/7 

1-10/8 

11-20/8 

21-31/8 

1-10/9 

11-20/9 

21-30/9 

1-10/10 

11-20/10 

21-30/10 

المجموع
 

  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 العمق الفعال

  132 145 172 183 144 180 143 192 173 160 190 158 182 155 187 156 167 173 190 ممالرطوبة بداية الفترة الحسابية 

ET  646.4 17 13 27 11 51 36 53 49 62 58 30 44 24 48 32 42 15.4 17 17 ممالنتح من سطح التربة 

الرطوبة المقدمة 
 مم

 556 0 0 0 0 90 0 90 0 81 71 0 76 0 75 0 73 0 0 0 سقايات

 15.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 11 0 أمطار

 571.4 0 0 0 0 90 0 90 0 81 71 0 76 0 75 0 73 4.4 11 0 مجموع

  115 132 145 172 183 144 180 143 192 173 160 190 158 182 155 187 156 167 173 مم الحسابيةالرطوبة نهاية الفترة 

    تاريخ السقاية

26/05/2013 

 

16/6/2013 

 

07/07/2013 

 

22/7/2013 

06/08/2013 

 

21/08/2013 

 

11/09/2013 

     

       21  02 .1  .1  21  21     الفترة بين الريات

معدل االستهالك 
 مماليومي للشهر 

 646.4 57 98 164 132 104 74.4 17 شهري

  1.84 3.27 5.29 4.26 3.47 2.40 1.70 يومي

ET0  4.42 5.68 7.04 6.12 6.10 5.80 4.37 ممالتبخر األعظمي  
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 2112/2113من التوصية السمادية موسم  %111لمعاملة التسميد التقليدي  /دنم/يوم(3( )مET0. الموازنة المائية والتبخر األعظمي الممكن )75جدول ال

 الفترة الحسابية

20-30/4 

1-10/5 

11-20/5 

21-31/5 

1-10/6 

11-20/6 

21-30/6 

1-10/7 

11-20/7 

21-31/7 

1-10/8 

11-20/8 

21-31/8 

1-10/9 

11-20/9 

21-30/9 

1-10/10 

11-20/10 

21-30/10 

المجموع
 

  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 العمق الفعال

  133 150 171 180 145 182 148 200 181 157 192 163 188 158 192 157 169 174 190 ممالرطوبة بداية الفترة الحسابية 

ET  632.4 16 17 21 9 52 37 49 52 61 49 35 45 25 43 34 39 16.4 16 16 ممالنتح من سطح التربة 

 ممالرطوبة المقدمة 

 544 0 0 0 0 87 0 83 0 80 73 0 74 0 73 0 74 0 0 0 سقايات

 15.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 11 0 أمطار

 559.4 0 0 0 0 87 0 83 0 80 73 0 74 0 73 0 74 4.4 11 0 مجموع

  117 133 150 171 180 145 182 148 200 181 157 192 163 188 158 192 157 169 174 مم الرطوبة نهاية الفترة الحسابية

    تاريخ السقاية

26/05/2013 

 

16/6/2013 

 

07/07/2013 

 

22/7/2013 

06/08/2013 

 

21/08/2013 

 

11/09/2013 

     

       21  02 .1  .1  21  21     الفترة بين الريات

معدل االستهالك 
 مماليومي للشهر 

 632.4 54 98 162 129 102 71.4 16 شهري

  1.74 3.27 5.23 4.16 3.40 2.30 1.60 يومي

ET0  4.42 5.68 7.04 6.12 6.10 5.80 4.37 ممالتبخر األعظمي  
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 2112/2113من التوصية السمادية موسم  %75لمعاملة التسميد التقليدي  /دنم/يوم(3( )مET0. الموازنة المائية والتبخر األعظمي الممكن )76جدول ال

 الفترة الحسابية

20-30/4 

1-10/5 

11-20/5 

21-31/5 

1-10/6 

11-20/6 

21-30/6 

1-10/7 

11-20/7 

21-31/7 

1-10/8 

11-20/8 

21-31/8 

1-10/9 

11-20/9 

21-30/9 

1-10/10 

11-20/10 

21-30/10 

المجموع
 

  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 العمق الفعال

  130 143 167 180 146 178 144 199 182 156 187 166 190 159 195 158 168 175 190 ممالرطوبة بداية الفترة الحسابية 

ET  620.4 9 13 24 13 52 32 49 55 58 49 31 53 24 39 36 36 14.4 18 15 ممالنتح من سطح التربة 

الرطوبة المقدمة 
 مم

 536 0 0 0 0 86 0 83 0 75 75 0 74 0 70 0 73 0 0 0 سقايات

 15.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 11 0 أمطار

 551.4 0 0 0 0 86 0 83 0 75 75 0 74 0 70 0 73 4.4 11 0 مجموع

  121 130 143 167 180 146 178 144 199 182 156 187 166 190 159 195 158 168 175 مم الرطوبة نهاية الفترة الحسابية

    السقايةتاريخ 

26/05/2013 

 

16/6/2013 

 

07/07/2013 

 

22/7/2013 

06/08/2013 

 

21/08/2013 

 

11/09/2013 

     

       21  02 .1  .1  21  21     الفترة بين الريات

معدل االستهالك 
 مماليومي للشهر 

 620.4 46 97 162 133 99 68.4 15 شهري

  1 3 5.2 4 3 2 2 يومي

ET0  4.42 5.68 7.04 6.12 6.10 5.80 4.37 ممالتبخر األعظمي  
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 2112/2113من التوصية السمادية موسم  %125لمعاملة الري التسميدي  /دنم/يوم(3( )مET0. الموازنة المائية والتبخر األعظمي الممكن )77جدول ال

 الفترة الحسابية

20-30/4 

1-10/5 

11-20/5 

21-31/5 

1-10/6 

11-20/6 

21-30/6 

1-10/7 

11-20/7 

21-31/7 

1-10/8 

11-20/8 

21-31/8 

1-10/9 

11-20/9 

21-30/9 

1-10/10 

11-20/10 

21-30/10 

المجموع
 

  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 العمق الفعال

  117 140 162 184 154 177 150 196 180 157 191 163 190 159 188 162 170 173 190 ممالرطوبة بداية الفترة الحسابية 

ET  642.4 7 23 22 22 59 23 53 46 64 50 34 47 27 44 29 49 12.4 14 17 ممالنتح من سطح التربة 

 ممالرطوبة المقدمة 

 547 0 0 0 0 89 0 80 0 80 73 0 75 0 75 0 75 0 0 0 سقايات

 15.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 11 0 أمطار

 562.4 0 0 0 0 89 0 80 0 80 73 0 75 0 75 0 75 4.4 11 0 مجموع

  110 117 140 162 184 154 177 150 196 180 157 191 163 190 159 188 162 170 173 مم الرطوبة نهاية الفترة الحسابية

    تاريخ السقاية

26/05/2013 

 

16/6/2013 

 

07/07/2013 

 

22/7/2013 

06/08/2013 

 

21/08/2013 

 

11/09/2013 

     

       21  02 .1  .1  21  21     الفترة بين الريات

معدل االستهالك 
 مماليومي للشهر 

 642.4 52 104 163 131 100 75.4 17 شهري

  1.68 3.47 5.26 4.23 3.33 2.43 1.70 يومي

ET0  4.42 5.68 7.04 6.12 6.10 5.80 4.37 ممالتبخر األعظمي  
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 2112/2113من التوصية السمادية موسم  %111لمعاملة الري التسميدي  /دنم/يوم(3( )مET0. الموازنة المائية والتبخر األعظمي الممكن )78جدول ال

 الفترة الحسابية

20-30/4 

1-10/5 

11-20/5 

21-31/5 

1-10/6 

11-20/6 

21-30/6 

1-10/7 

11-20/7 

21-31/7 

1-10/8 

11-20/8 

21-31/8 

1-10/9 

11-20/9 

21-30/9 

1-10/10 

11-20/10 

21-30/10 

المجموع
 

  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 العمق الفعال

  135 150 167 183 149 180 143 195 175 159 193 160 190 163 187 161 170 175 190 ممالرطوبة بداية الفترة الحسابية 
ET  624.4 15 15 17 16 52 31 50 52 58 54 34 43 30 45 24 44 13.4 16 15 ممالنتح من سطح التربة 

 ممالرطوبة المقدمة 

 539 0 0 0 0 86 0 87 0 78 70 0 76 0 72 0 70 0 0 0 سقايات

 15.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 11 0 أمطار

 554.4 0 0 0 0 86 0 87 0 78 70 0 76 0 72 0 70 4.4 11 0 مجموع

  120 135 150 167 183 149 180 143 195 175 159 193 160 190 163 187 161 170 175 مم الرطوبة نهاية الفترة الحسابية

    تاريخ السقاية

26/05/2013 

 

16/6/2013 

 

07/07/2013 

 

22/7/2013 

06/08/2013 

 

21/08/2013 

 

11/09/2013 

     

       21  02 .1  .1  21  21     الرياتالفترة بين 

معدل االستهالك 
 مماليومي للشهر 

 624.4 47 99 160 131 99 73.4 15 شهري

  1.5 3.3 5.2 4.2 3.3 2.4 1.5 يومي

ET0  4.42 5.68 7.04 6.12 6.10 5.80 4.37 ممالتبخر األعظمي  
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 2112/2113من التوصية السمادية موسم  %75لمعاملة الري التسميدي  /دنم/يوم(3( )مET0الممكن ). الموازنة المائية والتبخر األعظمي 71جدول ال

 الفترة الحسابية

20-30/4 

1-10/5 

11-20/5 

21-31/5 

1-10/6 

11-20/6 

21-30/6 

1-10/7 

11-20/7 

21-31/7 

1-10/8 

11-20/8 

21-31/8 

1-10/9 

11-20/9 

21-30/9 

1-10/10 

11-20/10 

21-30/10 

المجموع
 

  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 العمق الفعال

  133 145 161 180 145 175 151 199 176 159 192 165 191 163 190 162 170 176 190 ممالرطوبة بداية الفترة الحسابية 

ET  611.4 11 12 16 19 51 30 56 48 58 53 33 43 26 42 27 43 12.4 17 14 ممالنتح من سطح التربة 

 ممالرطوبة المقدمة 

 528 0 0 0 0 86 0 80 0 81 70 0 70 0 70 0 71 0 0 0 سقايات

 15.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 11 0 أمطار

 543.4 0 0 0 0 86 0 80 0 81 70 0 70 0 70 0 71 4.4 11 0 مجموع

  122 133 145 161 180 145 175 151 199 176 159 192 165 191 163 190 162 170 176 مم الرطوبة نهاية الفترة الحسابية

    تاريخ السقاية

26/05/2013 

 

16/6/2013 

 

07/07/2013 

 

22/7/2013 

06/08/2013 

 

21/08/2013 

 

11/09/2013 

     

       21  02 .1  .1  21  21     الفترة بين الريات

معدل االستهالك 
 مماليومي للشهر 

 611.4 39 100 162 129 95 72.4 14 شهري

  1.26 3.33 5.23 4.16 3.17 2.34 1.40 يومي

ET0  4.42 5.68 7.04 6.12 6.10 5.80 4.37 ممالتبخر األعظمي  
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The abstract 

Two field experiments were conducted during 2011/2012-2012/2013 to study the 

effect of fertigation with different levels of nitrogen on some quality and productivity 

parameters of Olive trees. 

The experiment was designed as a completely random blocks with two fertilizer 

treatments (fertigation–traditional fertilizing) and three levels of nitrogen (75-100-125)% 

of the needed fertilizer which was determined  (on depending on the approved schedules in 

the Ministry of Agriculture and Agrarian Reform and distributed by the Public Authority 

for Agricultural Research after analysingthe soil samples) in addition to the untreated 

control and with three replicates for each treatment. 

Some of the physical characteristics (mechanical analysis – bulk density- real density 

–porosity) and some fertile and chemical characteristics (EC- PH- the total carbonate –the 

total organic content – the available potassium –the available phosphorous – the mineral 

nitrogen) and the fertilizer use efficiency were studied to the soil. 

The productivity parameters like the grain average weight and the total productivity 

(as an average productivity per dunem for each treatment) were studied. 

The results of the study showed that the Kc values ranged between (0.31-0.41) at the 

beginning and (0.17-0.76) in the middle and (0.52-0.17) at the end of the season with a 

noticeable increase in Kc values with the increase of nitrogen level. 

By studying the water consumption it was clear that its values were higher during 

the first season in compare with the second one, with an increase of (6-12)% with the 

increase of the amount of the irrigated water with a percentage reached at (13.37%) in the 

traditional fertilizing treatment  (125% of the recommended fertilizer) where the fertigation  

treatment achieved an decrease of (1-2)% in compare with the traditional treatment. and the 

difference between the fertilizing treatments ranged between (3-7)% in the traditional 

treatment and (2.5-5.5)% in the fertigation ones.  

The final productivity and the grains weight were influenced by the applied 

treatments. The fertigation treatments were higher in productivity in compare with 

traditional ones with an increase of (1.5-4.5) %, although the productivity of the second 

season was higher from the first one with (7-14) %.  

The average weight of the grains in the first season was smaller from what it was in 

the second one with a difference ranged between (5-14) % with a simple superiority to the 

fertigation treatments with a percentage ranged between (1.4-3.6) %. 
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The water productivity (irrigated water – the total water) of the 125% treatment was 

the best whatever was the fertilizing way. The fertigation treatments were higher in 

productivity in compare with the traditional ones at the same level of addition with an 

increase of (2-6) %. 

By studying the fertilizer use efficiency it was clear that 75% treatment had the 

higher efficiency, with the notice of the superiority of fertigation treatments in compare 

with the traditional ones with a percentage of (1-4.5) %. 

Economic feasibility study shows that the transactions that have received 125% of 

the fertilizer recommendation achieved an increase in profit at the expense of transactions 

that received (100-75%) of the fertilizer recommendation in both my way of adding 

fertilizer, and fertigation treatments achieved an increase in profit on the treatment of 

traditional fertilization received the same amount of fertilizer increase ranged between (3.3-

11.5)%. 
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