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  منطقة بعشیقةتقییم إرواء الزیتون في 

  عباس فضیل داؤود                  انتصار محمد غزال             إیمان حازم شیت            
  جامعة الموصل/ كلیة الھندسة/ قسم الموارد المائیة

  
  الخالصة

 ن وذل'ك تقییم إرواء الزیتون ف'ي منطق'ة بعش'یقة بحس'اب أعم'اق ال'ري لمجموع'ة م'ن البس'اتی تم
، وع''دد األش''جار ومع''دل عم''ر الش''جرة ومع''دل إنتاجی''ة الش''جرة بس''تانجم''ع معلوم''ات ع''ن مس''احة الب

وإجم'الي عم'ق  الم'اء لك'ل ری'ة حج'موم'رر لك'ل بس'تان حس'اب التص'ریف ال'ذي یُ وطریقة ال'ري، ث'م ت'م 
للḿ''زان  ھ''ذه الق''یم تم''ت مقارنتھ''ا م''ع أعم''اق المی''اه لك''ل ری''ة المحس''وبة حس''ب الموازن''ة المائی''ة. ال''ري

تبین م'ن  .ر المعلومات المناḿیة ومنھا المطر،إدḿال تأثیعد ب CROPWATباستḿدام برنامج  ،الجذري
قیم اإلرواء الت'ي تعط'ى فعلی'ا لتل'ك البس'اتین بعی'دة اإلنتاجیة ، كما أن في لعمر الشجرة تأثیر الدراسة أن 

لذا یج'ب إع'ادة النظ'ر بكمی'ات اإلرواء ، امما یعزز قلة إنتاجیتھ عن االحتیاج الفعلي ماعدا أحد البساتین،
موس'میة  إرواءإن إعط'اء كمی'ات  .ع'ن الواق'ع الح'الي وتردداتھا والتوصیة بتطبیق معدالت ري مḿتلف'ة

  .ملم شھریا 榜ḿل أشھر الصیف الحارة ، یزید اإلنتاجیة ١٠٠ملم ، بمعدل   ٦٥٠-٤٠٠تتراوح بین 
  

  مقدمةال
ب''ل الت''اریخ وعرف''ت من''ذ أزم''ان بعی''دة ، م''ن زم''ن ش''جرة الزیت''ون موج''ودة من''ذ عص''ور م''ا ق

األشوریین وھي شجرة  دائمة الḿضرة ومن أش'جار المن'اطق ش'بھ االس'توائیة وذات حج'م متوس'ط تنم'و 
-٥بنجاح كبیر في المناطق المطلة على البحر المتوسط والتي یتراوح مع'دل درج'ات الح'رارة فیھ'ا ب'ین 

الزیت'ون حس'اس للت'رب المالح'ة ویج'ب أن ال تزی'د  .مسوتنمو بش'كل أفض'ل عن'د ت'وفر أش'عة الش' ºم٢٠
من'اطق ذات ترب'ة فقی'رة ومن'اخ الف'ي  تتكیف للع'یشأشجار الزیتون  إن  .م /دسیمنز ٨عن ملوحة التربة 

ش''بھ ص''حراوي ویمكنھ''ا أن تع''یش ف''ي من''اطق تعتم''د عل''ى الزراع''ة الدیمی''ة ع''榜وة عل''ى أنھ''ا تتحم''ل 
تون تغیرت تماما في ضوء تكنولوجیا الزراعة الحدیث'ة الھادف'ة إل'ى ھذه النظرة الك榜سیكیة للزی. اإلھمال

الزراع''ة المكثف''ة لبس''اتین الزیت''ون الت''ي یراع''ى فیھ''ا إج''راء العملی''ات الزراعی''ة بدق''ة وت''وفیر الظ''روف 
 ،FAO، ٢٠٠٧، SIPMP ، ١٩٩١أغ'ا و داؤود،( لحص'ول عل'ى إنت'اج أفض'للالمحصول  المثلى لنمو

١٩٧٩(.  
  

 مل'م، ٦٠٠-٤٠٠بمع'دل  ون ب'دون ري ف'ي المن'اطق الت'ي تت'وفر فیھ'ا أمط'ارتنمو أش'جار الزیت'
كم'ا إن الم'اء الزائ'د  .ملم ولكن بإنتاجیة أقل ٢٠٠ إلى فیھا معدل األمطاریصل  التيكذلك في المناطق و

أم''ا عن''د قل''ة األمط''ار فی''تم ال''ري قب''ل  ی''ؤدي إل''ى تك''ون أغص''ان ص''غیرة وأوراق كثیف''ة ویقل''ل اإلنت''اج،
ḿل تكوُ التزھیر و榜'ل تصلب الثم'ار وم'ن األفض'ل أن ُت榜ḿ اصةḿروى أش'جار الزیت'ون قب'ل ن الثمار و
أس''بوعین أو ث榜ث''ة، وعن''دما یص''ل حج''م الثم''رة إل''ى ثل''ث حجمھ''ا ویس''تمر لح''ین اكتم''ال  م''دةالتزھی''ر ب

قب''ل النض''ج للحص''ول عل''ى فت''رة  للحص''ول عل''ى زی''ت أفض''ل یج''ب أن یتوق''ف تجھی''ز الم''اء و .الحج''م
ضج حیث سیقلل ذلك من كمیة الماء فیھا، كما أن إنتاج الزیتون یتغیر من س'نة إل'ى أḿ'رى جفاف قبل الن

شجرة م'ع إمكانی'ة الحص'ول /كغم ٦٥ -٥٠ومن شجرة إلى أḿرى، وأفضل إنتاج تجاري تحت الري ھو 
  ).٢٠٠٢، FAOو  ١٩٧٩، FAO( كحد أقصىشجرة /كغم ١٠٠على

  

  Fergesonنف'ذھا    ف'ي كالیفورنی'ا  ا دراس'ةمنھ'ھناك عدة دراسات  عن ري بساتین الزیتون، 
ش'جرة للھكت'ار، وت'م  ٢٤٧م بمع'دل   x ٤0٥9بزراع'ة أش'جار الزیت'ون بأبع'اد  تم'ت ،١٩٩٤ ،وḿt'رون

 اس''تمرت التجرب''ة ث''榜ث س''نوات. تطبی''ق ثمانی''ة مع''دالت ري مḿتلف''ة لع''دد م''ن المواق''ع ض''من البس''تان
ملم، وبینت النت'ائج أن األش'جار المروی'ة ب'ـ  ١٠٣٠-٢٣٠تراوح عمق اإلرواء فیھا بین  .١٩٩٢-١٩٩٠
األش'جار المروی'ة ري كام'ل ولح'د  ف'ي ح'ین .ش'جرة/كغ'م  ٥٢مل'م مط'ر بل'غ إنتاجھ'ا  ١٠٠ملم م'ع٢٣٠

حی'ث یك'ون اإلنت'اج أفض'ل وأج'ود عن'د الحص'ول عل'ى  ش'جرة،/كغ'م ٩٥ ملم كان مع'دل إنتاجھ'ا ١٠٣٠
  .یتونأما الري الزائد فیعتبر من أعداء الز ،متطلبات الري

  
  

  ٢٩/٥/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٢/١/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 



  ٢٠٠٨ )٤(العدد ) ٣٦(المجلد                         (ISSN 1815 – 316X)                 مجلة زراعة الرافدین       

 الري الكام'ل ومس'تویات مḿتلف'ة م'ن ال'ري الن'اقص أش'جار الزیت'ون ٢٠٠٤ ،Sibbetأعطى و
ع'ن القیم'ة ال'ري أن نقص'ان می'اه  بح'ثأوض'ح ال .رنی'اوكالیفف'ي ف'ي منطق'ة  في موسمین مḿتلفین نفسھا

  .نسبة اإلنتاج الكلي یقل عند استḿدام الري الناقص الزیت إلى الوزن، مع أن نسبة المثلى یزید
ن''تح للزیت''ون  وحج''م الثم''رة تح''ت -الع榜ق''ة ب''ین التبḿ''ر ٢٠٠٤، وḿt''رون Testiوق''د وض''ح 

ت'م . نتح الیومي اعتمادا على درجة رطوبة التربة-تبین تغیر قیم التبḿرإذ  ظروف التربة الجافة والرطبة
تار تروى بصورة متجانس'ة ب'الري ب'التنقیط وت'م تحلی'ل النت'ائج ھك ٤زیتون بمساحة  أḿذ قیاسات لبساتین

وع榜قتھ بدرجة رطوبة س'طح  Kcفي األیام التي یتم فیھا اإلرواء أو عدمھ مع حساب معامل المحصول 
عن''د درج''ة  ٠0٣إل''ى % ١٥عن''دما تك''ون درج''ة التغطی''ة  ٠0١٥تت''راوح ب''ین  Kcوتب''ین أن ق''یم . الترب''ة
% ٣٧إل'ى % 8م'ن  Kcة على سطح التربة بسبب الري بالتنقیط یزید أما وجود بقع رطب%. ٢٥تغطیة

  %.٢٥ إلى% ٥لدرجة تغطیة بین 
الḿض'ري  نم'وعلى حس'اب ت'أثیر كمی'ة م'اء ال'ري عل'ى ال ٢٠٠٢ ، ArjiKو  Arzaniوعمل 
م''ن %  ١٠٠و%  ٨٠، %٦٠، % ٤٠، % ٢٠ن الص''غیرة، وذل''ك بإعط''اء األش''جاروألش''جار الزیت''

فتب'ین . ال'وزن الج'اف -األوراق -ثم جمع مجموعة بیانات عنھا مثل عمق الج'ذورنتح -احتیاجاتھا للتبḿر
م''ن احتیاجاتھ''ا ل''م ی''زداد فیھ''ا النم''و الḿض''ري بینم''ا ازداد %  ٤٠ -٢٠ أن األش''جار الت''ي أḿ''ذت م''ن

تعتم'د عل'ى  اإلرواءبنسبة كما إن تأثر النمو الḿضري %  ١٠٠ ، %٨٠،  %٦٠ بالمعام榜ت األḿرى 
یث لم ت榜حظ أي زیادة على األش'جار المزروع'ة ف'ي الص'یف بینم'ا تب'ین تأثیرھ'ا عل'ى موعد الزراعة ح

  .األشجار المزروعة في الربیع والḿریف
ش'رقا   ' '٢٩0٩٧٤  º ١٤٠منطق'ة باس'ترالیا عل'ى ḿ'ط ط'ول  بحث في ٢٠٠٥ ،Barroكما قدم 

اع'ة أش'جار زر تتم' .م فوق مستوى سطح البحر٦٠وعند منسوب  جنوبا '٠٤0٣٥٧ º ٣٦ وḿط عرض
كم''ا اس''تḿدمت  ھكت''ار وبص''ورة متقابل'ة،/ش'جرة ٢٥٠ م بمع''دل ٥x٨ ش'ھر وبأبع''اد  ١٨الزیت'ون بعم''ر 

طوب''ة ف''ي الḿ''زان الج''ذري رج''زء م''ن البس''تان بمراقب''ة الل اإلرواءت''م ، ل''إلرواء منظوم''ة ري ب''الرش
أن  ٢٠٠٤-٢٠٠٠س'نة الدراس'ة والممت'دة م'ن  م'دةتب'ین 榜'ḿل  .في المنطقة والجزء اآلḿر حسب الḿبرة

وحج'م الم'اء لك'ل ری'ة تتغی'ر   اإلرواءكمیة الماء المطلوبة 榜ḿل الموسم والمتعلقة بمرحلة النم'و وت'ردد 
مع سعة ḿزن المنطق'ة الجذری'ة وت'أثیر االحتی'اج الم'ائي كم'ا تب'ین أن األش'جار الص'غیرة تحت'اج كمی'ات 

وك'ذلك ع'دم أھمی'ة  .عی'ة الترب'ةمیاه 榜ḿل الصیف والربیع وبدایة الḿریف متساویة بغض النظر ع'ن نو
ال''ري بوج''ود األمط''ار عن''د المقارن''ة ب''ین األش''جار المروی''ة تح''ت المراقب''ة واألش''جار المروی''ة حس''ب 

  .الḿبرة
أن''ھ یمك''ن الحص''ول عل''ى أفض''ل إنت''اج باس''تعمال كمی''ات المی''اه  ٢٠٠٥ ،Danielكم''ا ب''ین 

  .  في مراحل نموه الحرجةالمناسبة مع توفیر أفضل إدارة لمیاه الري لتجنب معاناة النبات 
ف''ي دراس''ة دام''ت س''نتین وباس''تعمال ال''ري ب''التنقیط  ٢٠٠٦ ،و ḿt''رون Grattan  ب''ینو

أن إنت'اج الزی'ت الكل'ي  إذ أن إدارة الري لھا تأثیر عمیق على إنتاجیة زی'ت الزیت'ون وبمعام榜ت مḿتلفة،
وأن أعل'ى إنت'اج . الم'ائي م'ن االحتی'اج% ٧٥مل'م  ٤٠٨للشجرة یزداد بزی'ادة الم'اء المجھ'ز لیص'ل إل'ى 

ي فعل'''م'''ن االحتی'''اج ال% ٨٩-٤٠أي مل'''م  ٤٩١-١٩٦للزی'''ت یتحق'''ق بم'''دى واس'''ع م'''ن الم'''اء المجھ'''ز 
  .للزیتون

أھمی''ة االھتم''ام ب''ري أش''جار الزیت''ون الص''غیرة  ٢٠٠٧ ،و ḿt''رون Perez-lopez وأوض''ح
 ل'إلرواءام榜ت أجری'ت تجرب'ة عل'ى م'دى ث'榜ث س'نوات، وبإعط'اء ث'榜ث مع' إذغرض زیادة إنتاجیتھ'ا ل

، وتب'''ین أھمی'''ة ت'''أثیر ال'''ري عل'''ى النم'''و  لدراس'''ة تأثیرھ'''ا عل'''ى اإلنتاجی'''ة% ١٠٠ ،% ٧٥، % ٥٠
  .واإلنتاجیةالḿضري 

إن االحتیاج المائي للزیتون یعتمد على ظروف المنطقة وكمیات األمطار الساقطة، وھ'دف ھ'ذه 
  .شجار الزیتون في منطقة بعشیقةأل اإلرواء الدراسة ھو تقییم

  
  و طرائقھ واد البحثم

  و " ١٠ '١٥  ٤٣ºط'ول  يḿط'ب'ین بعشیقة شمال شرق مدین'ة الموص'ل  سھل ةمنطق عتق :الجزء العملي
٤٣º ٣٦ عرض تيئرشرقا ودا  " ٤٠ '٢٢º  ٣٦ و " ٤٥ '٢٣º  م  ٣٠٠وعلى مس'توى  شماال  " ٣٧ '٣١

ة م'ن 榜'ḿل اآلب'ار المحف'ورة تعتمد بساتین بعشیقة في ریھا على المیاه الجوفی' .سطح البحرمستوى فوق 
 ت''م  ).١٩٩٩الص''ادق، ( ب''القرب منھ''ا، باإلض''افة إل''ى ع''دد م''ن العی''ون الت''ي تنب''ع م''ن الحاف''ات الجبلی''ة
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للتع''رف عل''ى مس''احة البس''تان، وع''دد ف''ي منطق''ة بعش''یقة عل''ى مجموع''ة م''ن البس''اتین  اس''تبیانإج''راء 
تاجیة البستان، مع تحدی'د ع'دد الری'ات األشجار، ومعدل عمر الشجرة، ومعدل إنتاجیة الشجرة، ومعدل إن

القن''وات وت''م اḿتی''ار مجموع''ة م''ن . )١(كم''ا ف''ي الج''دول  وم''دة ال''ري لك''ل مزرع''ة عل''ى ط''ول الموس''م
  .الماء لكل ریة وعمق لحساب تصریف الماء، وحجم والسواقيأ

      
  ).١(استبیان ري الزیتون للبستان رقم : ) ١(جدول ال    

  ٢م ٣١٢٥:  مساحة البستان                   بعشیقة            : الموقع
  سنة ١٠٠: معدل عمر األشجارشجرة                   ٤٣: عدد األشجار 

  عین: مصدر ماء الري كغم            ٣٥: معدل إنتاجیة الشجرة 
  الم榜حظات  مدة الري بالساعات  عدد الریات  الشھر
في  اإلرواءیتم ال   ساعات بالیوم ٦  مرة في الشھر  tذار

األشھر الحارة ألن 
الماء غیر متوفر، 

یستḿدم لري 
  .الḿضراوات

      نیسان
      أیار

      حزیران
      تموز
      tب

  ساعات بالیوم ٦  مرة في الشھر  أیلول
      تشرین أول
      تشرین ثاني

  
عل'ى أن یك'ون ھ'ذا الج'زء م ) ١٠(تم اḿتیار جزء من الساقیة المغذی'ة للحق'ل بط'ول :القیاسات المطلوبة

الستعانة بقطع'ة ḿش'ب بط'ول اإلص'بع مث'ل سرعة الماء وذلك با تم قیاس. مكانمستقیما ومنتظما قدر اإل
تلق'ى . تستḿدم كطوافة في الماء إذقطعة غصن شجرة أو أي قطعة من المḿلفات الموجودة قرب الساقیة 

م ) ١٠(لمج''رى لقط''ع مس''افة ال''ـ ویق''اس زم''ن حركتھ''ا طافی''ة ف''ي ا قطع''ة الḿش''ب ف''ي مج''رى الس''اقیة
، م''ع م榜حظ''ة حرك''ة طواف''ة الم''اء بش''كل ح''ر وطلی''ق وأن ال تعیقھ''ا الحش''ائش أو المḿت''ارة م''ن الس''اقیة

ت''م اḿتی''ار ث榜ث''ة مواق''ع ض''من المس''افة المḿت''ارة م''ن  .األدغ''ال إن وج''دت عل''ى جوان''ب مج''رى الس''اقیة
وتم قیاس عمق الماء وعرض سطح الماء ف'ي  .الساقیة المذكورة سابقا، مثل كل منھم ثلث المسافة تقریبا

   .لث榜ث مرات على األقل قیاس الزمن باإلضافة إلى. كل موقع باستḿدام المسطرة وشریط القیاس
ب مع''دل اج''رى الس''اقیة ف''ي ك''ل موق''ع ث''م حس''لم A كم''ا ت''م حس''اب مس''احة المقط''ع العرض''ي

  )  ḿt١٩٩٦رون،حاجم و(: وكاآلتي، Q ، والتصریف  V، وسرعة الماء  Aavgالمساحة 
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  :أن إذ
W = م(عرض سطح الماء.(  
d = م(عمق الماء.(  
L = م١٠=المسافة.  
t =  ثا(معدل الزمن(.  

V =ثا/سرعة الماء م.  
Virr=  ٣م(حجم الماء لكل ریة(.  

Q  =ساعة/٣التصریف م.  
T = ساعة(زمن اإلرواء(.  

GDI=  ملم(إجمالي عمق الري(.  
Area= ٢م( المساحة المراد ریھا(.  

  

إلرواء الزیتون ومقارنتھا مع  ةالھدف من الحسابات النظریة ھو إیجاد االحتیاجات المائی:الجزء النظري
ت''م حس''اب االحتیاج''ات المائی''ة للزیت''ون ف''ي منطق''ة بعش''یقة م''ن الموازن''ة المائی''ة الش''ھریة  .واق''ع الح''ال

م'ن محط'ة األن'واء الجوی'ة ف'ي  ةلمنطق'ة بعش'یق الشھریة تم جمع المعلومات المناḿیةللḿزان الجذري، إذ 
والت''ي تتمث''ل بمع''دل درج''ة الح''رارة العظم''ى والص''غرى و مع''دل الرطوب''ة النس''بیة وس''رعة  الموص''ل

ت''م إدḿ''ال المعلوم''ات . واألمط''ار الش''ھریةالفص''لیة وع''دد س''اعات الش''روق  م٢عل''ى ارتف''ا熬  الری''اح
یحس''ب  إذلزیت''ون، لمحص''ول ا اإلرواءلحس''اب احتیاج''ات ، CROPWAT  المناḿی''ة إل''ى برن''امج 

 نیتیث اعتمادا على البیان'ات الش'ھریةوبطریقة بنمان مأو األسبوعي  نتح الكامن الیومي -البرنامج التبḿر
) FAO،١٩٩٢(.  

  :وصیغة معادلة الفاو بینمان مونتیث ھي

)34.01(

)(
273

900
)(408.0

2

2
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eaesU
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GR
ET
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++D

-
+

+-D
=

g

g
o   ...............................   )٧(  

  :أنّ إذ 
oET : ر نتح الكامنḿیوم/ملم(التب(  
T : معدل درجة الحرارة الیومیة)oم(  

2U : 熬ثا/م( م ٢سرعة الریاح مقاسة على ارتفا (  

nR : صافي熬یوم ٢م/میكاجول(الشمسي عند سطح النبات  اإلشعا(  
G : یوم ٢م/میكاجول(كثافة تدفق حرارة التربة(  
es : ار التشبعḿكیلو باسكال(ضغط ب(  
ea : ار الفعليḿكیلو باسكال ( ضغط الب   (  
eaes   )كیلو باسكال(النقص في ضغط بḿار التشبع : -
D : ار التشبعḿكیلو باسكال( میل منحني ضغط ب/oم(  
g : كیلوباسكال( ثابت القیاس الرطوبي/oم(  

ف'ي  EToن'تح -من حاصل ضرب التبḿر CPETنتح الكامن للمحصول -یمكن حساب التبḿر             
  .  Kc ولمعامل المحص

)٨......................................................       (     KcETCPET o ´=     
إن البرنامج یحتوي على مجموعة من المحاصیل، باḿتیار نو熬 المحصول یمك'ن للبرن'امج 

  .نتح الكامن للمحصول-وإیجاد التبḿر  Kcإعطاء قیم 
لكل أسبو熬 من فترة نم'و المحص'ول م'ع إھم'ال الم'اء الص'اعد م'ن مس'توى كما تم عمل الموازنة المائیة 

  .الماء األرضي
 )٩   ...............................      (DrainAETIRRRainAWIAWE -+++=  
  :أن إذ

AWE =المحتوى الرطوبي النھائي.  
AWI = االبتدائيالمحتوى الرطوبي.   
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Rain =المطر.  
IRR=الري.  

AET =رḿیقينتح الحق-التب.  
Drain =لل العمیقḿالت.  

یمك''ن تغیی''ر وق''ت ال''ري، وبدای''ة  إذ اإلرواءع''دة ḿی''ارات لجدول''ة لالبرن''امج  مك''ن تنفی''ذی
طوبة المتیسرة في الḿ'زان الج'ذري، وھ'ذا یمن'ع رمن ال )P(نسبة معینة تستنفذ عندما  اإلرواءیتم . الري

وصل الḿزان الجذري إلى السعة الحقلی'ة من الوصول إلى حد اإلجھاد، كما أن كمیة میاه الري المعطاة ت
كم''ا یمك''ن ب''دء الجدول''ة ف''ي أي وق''ت م''ن الموس''م حس''ب اḿتی''ار ). م''ن الرطوب''ة المتیس''رة% ١٠٠(

مع حس'اب االحتیاج'ات القص'وى  األسبوعیةأو  ویعطي البرنامج نتائج جدولة اإلرواء الیومیة. المستḿدم
وف'ي . یستفید منھ النبات فعلی'ا لتع'ویض احتیاجات'ھوالمطر الفعال وھو ذلك الجزء من المطر الكلي الذي 

المعلوم'ات المناḿی'ة الش'ھریة م'ع مع'دل ) ٢(الج'دول یوض'ح . البحث الحالي تم عمل الجدولة األسبوعیة
  .لمنطقة بعشیقة التبḿر نتح الكامن

  
  .معدل المعلومات المناḿیة الشھریة مع التبḿر نتح الكامن لمنطقة بعشیقة: ) ٢(جدول ال

  ھرالش
الحرارة 
العظمى

  م◌ْ  

الحرارة 
  الصغرى

الرطوبة
 %  

سرعة 
  حاالری

شروق ال
  ساعة

اإلشعا熬 الشمسي 
  یوم/٢م/ میكاجول

 نتح -تبḿرال
  یوم/لممالكامن 

  ١0٢٨  ٨0٥  ٤0٧  ٢١٠0٨  ٨٢0٠  ٢0٥  ١٢0٨  ٢كانون
  ٢0٠٠  ١١0٧  ٥0٩  ٢٣٣0٣  ٧٦0٠  ٣0٥  ١٥0٣  شباط
  ٣0٠٠  ١٥0٥  ٦0٧  ٢٤١0٩  ٧١0٠  ٦0٣  ١٩0٠  tذار

  ٤0٧١  ٢٠0٠  ٨0١  ٢٥٠0٦  ٦٤0٠  ١٠0٢  ٢٥0٤  نیسان
  ٧0٢٣  ٢٤0٤  ١٠0٠  ٢٦٤0٤  ٤٨0٠  ١٥0٠  ٣٢0٩  أیار

  ٩0٨٦  ٢٧0٧  ١٢0٠  ٢٨٧0٧  ٣١0٠  ١٩0٥  ٣٩0٦  حزیران
  ١٠0٤٥  ٢٧0٤  ١٢0٠  ٢٧٧٣  ٢٨0٠  ٢٢0٩  ٤٣0٤  تموز

  ٩0٥٢  ٢٦0٠  ١٢0٠  ٢٥٦0٦  ٣٠0٠  ٢١0٨  ٤٣0٠  tب
  ٧0٣٦  ٢١0٧  ١٠0٨  ٢٣٤0١  ٣٧0٠  ١٦0٦  ٣٨0٧  أیلول

  ٤0٥٤  ١٥0٤  ٨0٤  ١٩٤0٤  ٤٧0٠  ١١0٤  ٣١.٢   ١تشرین
  ٢0٢٦  ١٠0٦  ٦0٥  ١٦٥0٠  ٦٧0٠  ٧0٠  ٢٢0٤   ٢تشرین
  ١0٣٣  ٨  ٤0٩  ١٨٤0٠  ٧٩0٠  ٣0٢  ١٥0٠   ١كانون

  
الرط''وبي وال''ري  س''تنفاذدراس''ة ت''أثیر اال فض''榜 ع''ن، المائی''ة للزیت''ون االحتیاج''اتت''م حس''اب 

  .إنتاجیة الزیتون فيالناقص 
  

  النتائج والمناقشة
النتائج التي ت'م الحص'ول علیھ'ا م'ن الج'زء العمل'ي بع'د جم'ع البیان'ات ) ٣(الجدول یوضح 

ن榜ح'ظ تب'این ف'ي مع'دل إنتاجی'ة الش'جرة  .ولكل بس'تان الموسمي اإلرواءإلیجاد عمق وإجراء الحسابات 
تظھ''ر النت''ائج أن األش''جار الكبی''رة تك''ون مثم''رة  إذالموس''مي المجھ''ز لألش''جار،  اإلرواءوك''ذلك عم''ق 
ك'ان  .أفضل م'ن األش'جار الص'غیرة عن'د ت'وفر المی'اه بش'كل ی'ت榜ءم م'ع المتطلب'ات المائی'ةوذات إنتاجیة 
ش''جرة /كغ'م ٦٥ – ٥٠وھ''و أق'ل م''ن المع'دل ال''ذي یت'راوح ب''ین  ٤ش''جرة للبس'تان /كغ'م ٣٨أعل'ى إنت''اج 

)FAO ،و  ١٩٧٩FAO ،٢٠٠٢.(  
الموس'مي المجھ'ز لھ'ا  اإلرواءكغ'م حی'ث ك'ان عم'ق  ٣٥للش'جرة الواح'دة  إنتاجیتھ )١(البستان في حین 

عم'ر الش'جرة یع'ود ذل'ك إل'ى أن و. مل'م ٢٩٤والب'الغ  )٤(ملم وھو أقل من الماء المجھز للبس'تان   ٢٠٨
م'ع  )٣(و )٢(ین ناتلبستقل إنتاجیة الشجرة لوكذلك . كبیر وقد تصل جذورھا إلى مستوى الماء األرضي

یر على اإلنتاجیة فاألشجار الص'غیرة یمك'ن ن لعمر األشجار تأثأ榜حظ كما نُ  .الموسمي اإلرواءقلة عمق 
 إرواءعم'ق  ت'وفر ل'ھ )٥(والبس'تان  .)١٠(روى بعمق ماء جید وم'ع ذل'ك ال تن'تج كم'ا ف'ي البس'تان أن تُ 

  .كغم فقط ٦ملم وكانت إنتاجیتھ للشجرة   ١٧٨ موسمي
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  .عمق اإلرواء الموسمي للزیتون: ) ٣(الجدول   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

نت'''ائج جدول'''ة اإلرواء للزیت'''ون م'''ن المعلوم'''ات المناḿی'''ة لمنطق'''ة بعش'''یقة ) ٤(یب'''ین الج'''دول 
المائی''ة  یحس''ب البرن''امج احتیاج''ات ال''ري م''ن حس''اب االحتیاج''ات. CROPWATوباس''تḿدام برن''امج 

 ٨٣، كان'ت االحتیاج'ات القص'وى  ١٠/٥مطروح'ا منھ'ا المط'ر الفع'ال م'ث榜 بت'اریخ ) CWR(القصوى 
أم'ا مجم'و熬 عم'ق الری'ات  .مل'م ٧١مل'م كان'ت احتیاج'ات ال'ري  ١٢ملم ومع وج'ود مط'ر فع'ال مق'داره 

ف'ي ح'ین  .مل'م ٩١ملم، وبقسمتھا على عدد الریات كان مع'دل الری'ة الواح'دة  ٦٣٨طول الموسم وكانت 
، وی榜حظ أن أقصى احتیاج'ات ) ٣الجدول (ملم ٢٩٤عمق الریات طول الموسم لكل البساتین ال یتجاوز 

الري تكون في فترة الصیف من الشھر السادس إل'ى التاس'ع، ف'ي ح'ین ال ی'تم إرواء بس'اتین الزیت'ون ف'ي 
  ).١(الجدول منطقة بعشیقة في األشھر الصیف الحارة لعدم توفر الماء كما ھو  م榜حظ في 

  
  .االحتیاجات المائیة للزیتون: ) ٤(الجدول 

رقم 
  البستان

معدل عمر  
  الشجرة سنة

معدل اإلنتاجیة 
  شجرة/ كغم

عدد الریات 
  وسمفي الم

عمق الري 
  في الموسم

 مصدر
  ماء الري

  سنوات ١٠األشجار بعمر أكبر من 
  عین  ٢٠٨  ٢  ٣٥  ١٠٠  ١
  بئر  ٣٦  ٢  ١٤  ٩٠  ٢
  بئر  ١٦٠  ٨  ١٦  ٣٠  ٣
  بئر  ٢٩٤  ٨  ٣٨  ٢٠  ٤
  بئر  ١٧٨  ٢٤  ٦  ١٢  ٥

  سنوات ١٠األشجار بعمر أقل من 
  بئر  ٢٢٠  ٥  ١٠  ٦  ٦
  بئر  ٥٠  ٢٠  ٣  ٥-٤  ٧
  بئر  ٦٠  ٢٢  ٠0٤٢  ٤  ٨
  بئر  ٢٨٨  ٤٨  م تنتجل  ٣  ٩

  بئر  ٥٧  ٥  لم تنتج  ١0٥  ١٠

التاریخ         
  شھر/ یوم

نتح -التبḿر
  موسم/الكامن ملم

معامل 
  المحصول

أقصى احتیاج 
  موسم/ملم

المطر 
  موسم/ملم

المطر الفعال 
  الموسم/ملم

الري          
  موسم/ملم

٠ ٦٠  ١٥/٢0٠ ٥٨ ٦٥ ٢٤  ٤٠ 
٠ ١٠٦  ١٥/٣0٠ ٤٥ ٤٩ ٤٢  ٤٠ 
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٠ ١٥٩  ١٢/٤0٣٤ ٢٩ ٣١ ٦٤  ٤٠ 
٠ ٢٠٧  ١٠/٥0٧١ ١٢ ١٢ ٨٣  ٤٠ 
٠ ٢٤١  ٧/٦0١٠٠ ٠ ٠ ١٠٠  ٤٢ 
٠ ٢٥١  ٥/٧0١٢٠ ٠ ٠ ١٢٠  ٤٨ 
٠ ٢٣٧  ٢/٨0١١٨ ٠ ٠ ١١٨  ٥٠ 

٠ ٢٠٠  ٣٠/٨0١٠٠ ٠ ٠ ١٠٠  ٥٠ 
٠ ١٥٠  ٢٧/٩0٧٥ ٠ ٠ ٧٥  ٥٠ 
٠ ٩٧  ٢٥/١٠0١٩ ٢٩ ٣٢ ٤٨  ٥٠ 
٠ ٥٣  ٢٢/١١0٠ ٤٩ ٥٤ ٢٨  ٥٠ 
٠ ٨  ٢٠/١٢0٠ ١٣ ١٤ ٥  ٦ 

熬٦٣٨ ٢٣٥ ٢٥٧ ٨٠٨   ١٧٦٩  المجمو 
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ن'ا لري الزیت'ون وكم'ا ذكرن'ا ف'ي الفرض'یات، وق'د أھم فيوقد یكون ھناك تأثیر للماء األرضي 
ري ف'ي وتأثیرھ'ا بعش'یقة ھذا العامل ونوصي بدراسة مستقبلیة لمعرفة أعماق الماء األرضي في منطقة 

ت''ون عمیق'ة ف''ي األش'جار المعم''رة ف'إن ش''جرة م'ع العل''م أن'ھ حت''ى ل'و كان''ت ج'ذور الزی .نأش'جار الزیت''و
،  FAO(م م'ن المنطق'ة الجذری'ة  ١0٧-١0٢الزیتون تحصل على أغلب احتیاجاتھا م'ن الم'اء م'ن عم'ق 

١٩٧٩.(  
اإلنتاجی'ة ف'ي حال'ة  ف'يَتبین عند دراسة تأثیر درجة االستنفاذ الرطوبي التي یبدأ عندھا اإلرواء 

تص''ل نس''بة االس''تنفاذ الرط''وبي ف''ي الḿ''زان الج''ذري إل''ى ح''د  ال''ري الكام''ل ، إن بدای''ة اإلرواء عن''دما
م'ن %  ١٠٠أو % ٧٥ال ت'ؤثر ف'ي اإلنتاجی'ة بینم'ا اإلرواء عن'د نس'بة اس'تنفاذ إل'ى ح'د % ٥٠و % ٢٥

عن'د مقارن'ة . عل'ى الت'والي% ٥٩و% ٧0٢المحتوى الرطوبي في الḿزان الجذري یقلل اإلنتاجی'ة بنس'بة 
یروی'ان م'رتین 榜'ḿل الموس'م ) ٢و  ١(الحقلي ن榜ح'ظ م'ث榜 أن البس'تانین ھذه النتائج مع نتائج االستبیان 

 ٨إذ یروی'ان تقریب'ا م'رة ك'ل ش'ھر بمع'دل ) ٢و١(فإنتاجیتھما أفض'ل م'ن ) ٤و  ٣(أما البستانین . بأكملھ
وھ''ذا یع''زز ) ٣(أكب''ر من''ھ للبس''تان ) ٤(كم''ا إن عم''ق اإلرواء الموس''مي للبس''تان . ری''ات 榜''ḿل الموس''م

  .نتاجیتھ عن بقیة البساتینالزیادة في إ
حی'ث ی榜ح'ظ أن ال'ري الكام'ل ف'ي . تأثیر الري الناقص على إنتاجی'ة الزیت'ون) ٥( الجدولن بیی

تق'ل  الن'اقصري اعتم'اد ال'وعن'د  .الموس'م/مل'م  ٦٥٠ری'ة ك'ل ش'ھر یحت'اج إل'ى  وبإعطاءمنطقة بعشیقة 
م'ع إن الف'رق ف'ي %  ٦0٦جیة بنس'بة تقل اإلنتا% ٥٠مث榜 عند  ملئ الḿزان الجذري إلى حد  اإلنتاجیة،

مل''م أي مل''ئ الḿ''زان  ٣٩١إل''ى ح''د  اإلرواءوحت''ى تقلی''ل می''اه  .الموس''م/مل''م ٩٠ االحتی''اج الم''ائي تقریب''ا
ف'أعلى كمی'ة می'اه ھ البس'اتین ف'ي منطق'ة بعش'یقة ب'ال یص'ل إل'ى مس'توى م'ا تجھ'ز % ١٠ الجذري بنسبة

أعلى من بقیة البس'اتین لكنھ'ا أق'ل م'ن المع'دل  تھإنتاجیوكانت ) ٤(الموسم للبستان /ملم ٢٩٤مجھزة ھي 
  ).٢٠٠٢، FAOو  ١٩٧٩، FAO( شجرة/كغم ٦٥ – ٥٠الذي یتراوح بین 
  

  .إنتاجیة الزیتون فيتأثیر الري الناقص : ) ٥(الجدول 
  )ملم(عمق اإلرواء الموسمي   %النقص في اإلنتاج   %نسبة ملئ الḿزان الجذري 

٠ ١٠٠0٦٥٠  ٢  
٠ ٩٠0٦٣٠  ٦ 
٦٠٨  ١.٤  ٨٠  
٢  ٧٠0٥٨٧  ٧  
٤  ٦٠0٥٦٣  ٤  
٦  ٥٠0٥٣٤  ٦  
٩  ٤٠0٥٠٣  ٢  
١٢  ٣٠0٤٦٨  ١  
١٥  ٢٠0٤٣٢  ٥  
١٩  ١٠0٣٩١  ١  

  
ودراسة تأثیرھا على النقص في  بإعطاء ریة كل شھركما تم تغییر عمق الریة لفاصلة اإلرواء 

یقل'ل اإلنتاجی'ة مل'م  ٩٠ُی榜ح'ظ أن اس'تعمال می'اه ري بعم'ق . الموس'م،  /اإلنتاج لتحدید أفضل عمق ري 
ملم فیقلل اإلنتاجی'ة بنس'بة  ٤٠أما استعمال %.  ١ملم یقلل اإلنتاجیة بنسبة  ١٠٠و استعمال %  ٣بنسبة 

ملم 榜ḿل األشھر من الḿامس إلى التاسع  م'ع  ١٠٠لذا یمكن اقتراح استعمال أفضل ریة بعمق % . ٣٠
  . إعطاء ریات ḿفیفة 榜ḿل الشھرین الرابع والعاشر

تق''دم أن''ھ یج''ب إع''ادة النظ''ر بكمی''ات اإلرواء م''ع ع''دد الری''ات المعط''اة لبس''اتین یتب''ین مم''ا 
  .الزیتون وذلك لتوفیر االحتیاجات المطلوبة وللحصول على إنتاجیة أفضل
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ABSTRACT 

 ِ◌An evaluation of olive irrigation in Bashiqa area was done. 
Informations were collected for ten different orchards, which describe area of 
orchard, numbers and age of trees, and their average production. with the 
calculation of discharge applied to every one. Field measurements also were 
done to find depth of irrigation water in the year. This is compared with the 
calculated depth of irrigation water requirement by using CROPWAT software 
depending on average monthly climatological data and rainfall. The results 
show that the age of tree affect the productivity, also the applied irrigation 
water to these orchard are less than their requirements. So, it is recommended 
to increase the amount and frequency of irrigation water. A seasonal irrigation 
water depth of 400-650 mm, with an average of 100 mm during summer 
months, is a good choice for better production. 
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