
-ادارة الري والتسميد   
والتفاح العنب   

اسعد الخضر. د  



 مقدمة

 متوسط الحساسية للملوحة حيث يبدأ يعتبر العنب

تجاوزت انتاجيته اذا بالملوحة وتنخفض بالتأثر 

 dS/m. 1.5 ملوحة التربة 

 تؤثر العناصر الغذائية على شكل ومكونات وانتاج

  ثمار العنب



من )%( نسب توزيع امتصاص العناصر الغذائية 
النيتروجين والفوسفور والبوتاس في العنب خالل موسم 

 .النمو

 مرحلة النمو العنصر

ظهور 

-البراعم

 االزهار

-االزهار

 العقد

بداية -العقد

 النضج 

بداية 

-النضج

 الحصاد

-الحصاد

تساقط 

 االوراق

 30 10 35 15 10 النيتروجين

 10 0 25 40 25 الفوسفور

 15 10 25 30 20 البوتاس



في المناطق ( دونم/كغم)العنب والتفاح شجار الاالحتياجات السمادية المقترحة :جدول

 المروية

 البوتاس الفوسفور النيتروجين العمر نسبة االشغال المحصول 

  الدونممن 

)%( 

 N P2O5 K2O سنة

 10 10 10 1 10 العنب

 20-10 20-10 20-10 4-2 25 المسافة

3X2 

دونم/شجرة 166  

25 5-8 10-15 10-15 10-15 

50 9-12 15-20 15-20 15-20 

 10 3 6 1 10 التفاح

(م)المسافة  25 2-4 6-12 3-6 10-20 

5X4 

دونم/شجرة 50  

25 5-8 12-18 6-12 20-25 

50 9-12 18-24 12-18 25-30 



 االحتياجات الغذائية للعنب

المغنيسيوم: 

 اضافة المغنيسيوم في حالة كانت نسبة يفضل

  1.0/1.5المغنيسيوم في التربة تتجاوز /البوتاسيوم

 حيث من المتوقع ظهور اعراض نقص على النبات 

 كغم  7.4-2.5هذه الحالة من المقترح اضافة في

 .دونم/مغنيسيوم

 



 االحتياجات الغذائية للعنب

غم  220- 110يضاف بمعدل : البورون

 دونم/بورون

غم  560-220يضاف بمعدل : النحاس

ومن الممكن اضافته رشا على . دونم /نحاس

 .شكل مخلبات

 



 االحتياجات الغذائية للعنب

من المفضل اضافته رشا على : الحديد والمنغنيز

وذلك . االوراق حسب التعليمات المرفقة على العبوات

تثبت هذه (  pH:8.0-7.5)بسبب ان التربة القاعدية

 .العناصر وتصبح غير متاحة للنبات

يمكن اضافته رشا على االوراق حسب : الزنك

 (.دونم/غم 110.0-دونم /غم 33.6)التعليمات 

 



 اهمية المياه لمحصول العنب

يلعب الماء دورا مهما في العمليات الفسيولوجية في 1.

 الضوئيمحصول العنب ومنها عملية التمثيل 

(photosynthesis) . 

 حيث ترتبط جزيئات الماء مع الكربون المشتق من ثاني

اوكسيد الكربون الجوي لتكوين الجلوكوز الذي يعتبر 

 .المصدر االساسي للطاقة التي يحتاجها النبات

  االكسجين نتيجة لعملية التمثيل تكوين باالضافة الى

 :الضوئي

 اوكسجين+ جلوكوز  ←ماء + ثاني اوكسيد الكربون 

http://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis


 اهمية المياه لمحصول العنب

يعتبر الماء مذيبا للعناصر الغذائية الضرورية للقيام 2.

 .المهمة في النباتبالوظائف الفوسيولوجية 

  حيث يقوم النبات من خالل امتصاص الماء الموجود في

 .  التربة بالحصول على هذه العناصر التي يحتويها الماء

 حالة عدم وجود كميات كافية من الماء في التربة وفي

تواجه جذور النبات صعوبة في امتصاص العناصر 

 . الغذائية

الماء ناقال للعناصر الغذائية خالل االوعية ويعمل 3.
 .  الخشبية الى جميع اجزاء النبات



 اهمية المياه لمحصول العنب

النتح التي تتم في -يستخدم الماء ايضا في عملية التبخر4.

 . النبات

 تتم عملية التبخر من التربة بفعل الحرارة والرياح حيث

 .  التي تقوم بتحويل جزيئات الماء الى بخار

 حين تتم عملية النتح في النبات من خالل فقد الماء في

 .عن طريق المسامات الموجودة اسفل االوراق

  وتعتبر هذه العملية في فقد الماء من خالل االوراق القوه

الدافعة التي تؤدي الى امتصاص الماء عن طريق 
 .  الجذور



 اهمية المياه لمحصول العنب

 ويمكن ان تتجاوز كمية المياه المفقودة من النبات في

وذلك في   3م 6النتح -موسم النمو خالل عملية التبخر

 .  المناطق الحارة والجافة

النبات الى المحافظة على في وجود الماء ويساعد 5.

الحرارة الداخلية للورقة بحيث تكون اعلى بعدة درجات 

 .من الحرارة الخارجية

  في حين في حالة وجود نقص في الماء داخل النبات

ممكن ان يؤدي الى رفع زيادة درجة الحرارة النبات 

درجة مئوية عن درجة حرارة المحيط  10بحوالي 
 .  وتعرض النبات الى اجهاد حراري

 



 اهمية المياه لمحصول العنب

 يعتبر توفر الماء امرا في غاية الحساسية خالل بداية

. مرحلة ظهور البراعم ومرحلة االزهار من موسم النمو

وبعد مرحلة عقد الثمار تقل االحتياجات المائية لمحصول 

العنب الى ان تحين المرحلة التي تبدأ فيها عملية تغير 
 (.veraison) الثمار لون 

  حيث يؤدي االجهاد المائي خالل هذه الفترة الى انخفاض
 .  االنتاج وصغر حجم الثمار

http://en.wikipedia.org/wiki/Veraison


 اهمية المياه لمحصول العنب

 سلبيات اضافة المياه عند قرب مرحلة الحصاد بعد فترة من

طويلة من الجفاف واالجهاد المائي يكمن في ميل 

المحصول الى االمتصاص السريع لكميات كبيرة من هذه 

 .المياه

  مما يؤدي الى انتفاخ الثمار بشكل كبير مع احتمالية

تشققها او حتى انفجارها مما يجعلها عرضة  المراض 

 .العنب المختلفة

  وكذلك من الممكن ان يسبب االنتفاخ الكبير في الثمار الى
 .  تقليل تركيز السكريات فيها

 



 االجهاد المائي

 

 االجهاد المائي عن الحالة الفسيولوجية التي يمر يعبر

 .  فيها النبات عندما يتعرض الى الحرمان من الماء

 يتعرض النبات الى اجهاد مائي فانه يقوم بتقليل فعندما

نمو تفرعات جديدة التي تتنافس مع عناقيد العنب على 

 . العناصر الغذائية

 صغر حجم الثمار وانخفاض الى نقص المياه وكذلك يؤدي
 .نسبة العصير فيها

 



 االجهاد المائي

 

 وللمحافظة على الماء يلجأ محصول العنب  الى التقليل

 .  من فقده خالل عملية النتح

 يحفز هرمون حامض االبسسك حيث)acid abscisic )

المسامات الموجودة اسفل االوراق على البقاء مغلقة 

 .وذلك لتقليل كمية المياه المتبخرة

  يتم المحافظة على الماء من ولكن في هذه الحالة بينما

جهة فانه يقل دخول ثاني اوكسيد الكربون الى االوراق 
 .الضروري  لعملية التمثيل الضوئي من جهة اخرى

http://en.wikipedia.org/wiki/Abscisic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Abscisic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Abscisic_acid


 االجهاد المائي

 واذا استمر االجهاد المائي للنبات فان ذلك يؤدي

الى استمرار انغالق المسامات لفترة طويلة 

وبالتالي توقف عملية التمثيل الضوئي في نهاية 

 .  المطاف

 الذبول الدائم وفي حالة وصول النبات الى نقطة

فانه يكون تعرض الى خراب اليمكن اصالحة حتى 

 .من خالل تزويده بالماء فيما بعد



 االجهاد المائي

ومن اعراض االجهاد المائي الشديد ما يلي: 

 ارتخاء وذبول المحاليق1.

 ذبول االوراق حديثة النمو ويتبعها االوراق القديمة2.

الذي يشير الى توقف  (Chlorosis)اصفرار االوراق 3.

 عملية التمثيل الضوئي

قبل وسقوطها (Necrosis)موت انسجة االوراق 4.

 االوان

 واخيرا ثمار العنب تبدأ بالذبول ومن ثم السقوط5.



 االجهاد المائي

 االجهاد المائي لمحصول العنب يساهم في تقليل ان
 التمثيل الضوئي 

 استمرار هذا االجهاد يقل نضج الثمار وذلك الن ومع

السكريات الناتجة عن التمثيل الضوئي ضرورية لتطور 

 . ثمار العنب

 المحتمل ان يؤدي االجهاد لمحصول العنب في ومن

مرحلة الحصاد الى الحصول على الكثير من الثمار غير 

 .  الناضجة

 



تقع معظم الجذور التي تغذي النبات في الطبقة السطحية 
من المياه التي  يمتصها %   40حيث ان حوالي  . من التربة

من %(  25)النبات يكون مصدرها الربع السطحي 
 .المجموع الجذري



 ري العنب

 

 لمحصول تؤثر مياه الري على عملية التمثيل الضوئي
 .  العنب وبالتالي على نموه و تطور ثماره

 تلعب عوامل المناخ دورا مهما في تحديد حيث
 890- 635االحتياجات المائية للعنب التي تتراوح ما بين 

 .خالل موسم النمو( دونم/3م 890-635)ملم 

  وفي حالة عدم توفير االحتياجات المائية الضرورية
للنبات فان ذلك يؤثر عكسيا على نمو النبات وخاصة 

الثمار التي تصبح صغيرة الحجم في حين يرتفع محتوها 
 .  من السكريات

 



 ري العنب

 يهدف الري الى تزويد النبات بكمية كافية من المياه

 .  الفسيولوجيةالستمرار العمليات 

 تعتمد كمية الري على عدة عوامل ومنها كمية حيث

 .االمطار ومقدرة التربة على االحتفاظ بالماء وتصريفه

 



 االحتياجات المائية

 تعرف االحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية بانها كمية

المياه المطلوبة لتعويض النقص الحاصل من خالل 

 .النتح-التبخر

 حيث تعتبر العوامل التالية من عوامل المناخ الرئيسية
 :التي تؤثر على االحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية

 السطوع الشمسي1.

 الحرارة2.

 الرطوبة3.

 سرعة الرياح4.

 



 .تاثير العوامل المناخية على االحتياجات المائية للمحاصيل

 التبخر

 النتح

 الحرارة

 الرطوبة
 السطوع الشمسي

 سرعة الرياح



 تقدير االحتياجات المائية

طريقة حوض التبخر (Class A evaporation pan) 

 سم  25سم وعمقه 121عبارة عن حوض مستدير قطره وهو
 .  ملم 0.8مصنوع من حديد مجلفن سمكه 

 فوق مسند خشبي بحيث يكون اسفل الحوض على يوضع
 .سم من سطح االرض 5ارتفاع  

 والبد ان يكون الحوض مستو تماما. 

  العلياوض حسم من تحت حافة ال 5حيث يمأل بالماء حتى 
ويضاف الماء كلما حصل تبخر بحيث اليهبط مستوى الماء 

 .من حافة الحوضسم  5 عن

 



 (Class A evaporation pan) حوض التبخر
 



 (Class A evaporation pan) حوض التبخر
 

من ( ساعة 24/ملم)حيث يتم تحديد مقدار التبخر في وحدة الزمن

   E pan.خالل الفرق ما بين قراءتين لعمق المياه وهو ما يعرف ب 

 

من خالل المعادلة  ETo))النتح االعظمي -التبخربعد ذلك حساب يتم 

 :التالية

ETo = K pan × E pan 

حيث: 

ETo  :(  يوم/ملم)االعظمي النتح -التبخر 

     potential evapotranspiration         

K pan  :معامل الحوض 

E pan  : (يوم/ملم)قراءة حوض التبخر 

 



حوض التبخر تحت ظروف مختلفة من الغطاء االرضي معامل 
 .و مستويات الرطوبة النسبية وسرعة الرياح

Class A pan  Case A: Pan placed in short green cropped area  

RH mean %  low 
< 40  

medium 40-70  high > 70  

Wind 
km/day  

Windward side 

distance of green 

crop 

m  

Light  1  .55  .65  .75  

< 175  10  .65  .75  .85  

100  .7  .8  .85  

1000  .75  .85  .85  

Moderate  1  .5  .6  .65  

175-425  10  .6  .7  .75  

100  .65  .75  .8  

1000  .7  .8  .8  

Strong  1  .45  .5  .6  

425-700  10  .55  .6  .65  

100  .6  .65  .7  

1000  .65  .7  .75  

Very strong  1  .4  .45  .5  

> 700  10  .45  .55  .6  

100  .5  .6  .65  

1000  .55  .6  .65  



 تقدير االحتياجات المائية

ETo × Kc = ET crop 

: حيث  

؛(اليوم/ملم)االحتياجات المائية للمحصول   =  ET crop 

معامل المحصول؛=   Kc 

(.اليوم/ملم)االعظمي النتح -التبخر=   ETo 

 

 



 لمحصول العنب  Kc))المحصول معامل 
 

 

شهر بعد ظهور االوراق 

 االولى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kc 0.25 0.45 0.65 0.75 0.75 0.7 0.55 0.45 0.35 



 مثال  على حساب االحتياجات المائية

 اليوم/ملم 10=   (E pan)   قراءة حوض التبخر1.

 0.65=      (Kp)معامل الحوض         2.

 (بداية الموسم) 0.25=          (Kc)معامل المحصول 3.

 (مرحلة الحصاد) 0.75=          (Kc)معامل المحصول 4.

 % 85= كفاءة الري 5.

 االحتياجات المائية للمحصول( ،بداية الموسمKc=0.25) 

 =10x 0.65 x 0.25 /0.85  =1.91 يوم /ملم 

 يوم/دونم/3م 1.91= 

 االحتياجات المائية للمحصول( ، مرحلة الحصادKc=0.75) 

 =10x 0.65 x 0.75 /0.85  =5.74 يوم /ملم 

 يوم/دونم/3م 5.74= 

 

 

 

 

 



 تحديد موعد الري باستخدام التنشوميتر
 
 
 
 

 . التنشوميتر جهاز لقياس الشد الرطوبي في التربة

http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KuN_h1knUCBdYM&tbnid=hJgvvHUoNxLoHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hydrotechmonitoring.com.au/index.php/soil-moisture-monitoring/jetfill-tensiometers-product/&ei=auYIU6rKAoq70wXQpoHoCA&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNFX9-vARsXCW0lGROn04iFGgSgykg&ust=1393178366162450
http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BrEhCu1q4k4pnM&tbnid=qO2QKGsFFs5EDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.soilmoisture.com/prod_details.asp?prod_id=1148&cat_id=14&ei=n-YIU6qeHOjI0AXMpIC4DQ&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNFX9-vARsXCW0lGROn04iFGgSgykg&ust=1393178366162450


 . التنشوميتر جهاز لقياس الشد الرطوبي في التربة

http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=E70aOirk0FXyNM&tbnid=2hUdF8t5DVMAKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.agwaterquality.org/projects-partnerships.html&ei=OAEJU7fJCqvY0QW4m4GABg&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNH88SM9PSaCUz--a8PTV42Vlv31rQ&ust=1393185449511548


 موعد الري

تحديد موعد الري باستعمال التنشومتر: 

 المحافظة على الشد الرطوبي في منطقة

 سنتبار 60- 40المجموع الجذري للعنب ما بين 



 التنشوميتر تحديد موعد الري باستخدام
 

 

Crop Centibars  
Alfalfa 70-80  

Avocados 40-50  

Cantalope 35-40  

Celery 20-30  

Citrus 50-70  

Corn 50-80  

Cotton 70-80  

Deciduous Trees 60-80  

Grapes 50-60  

Apples 40-50 
Lettuce 40-50  

Tomatoes 60-70  
Potatoes 30-50  



يستخدم لتحديد موعد ( منتصف منطقة المجموع السطحي)التنشومتر القريب من السطح •

 الري

 يستخدم لتحديد نهاية الري(قاعدة منطقة المجموع الجذري)التنشوميتر العميق  •

http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=E70aOirk0FXyNM&tbnid=2hUdF8t5DVMAKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bae.ncsu.edu/programs/extension/evans/ag452-4.html&ei=xwEJU-j2GaeY1AWU9IHQAQ&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNH88SM9PSaCUz--a8PTV42Vlv31rQ&ust=1393185449511548


 االحتياجات المائية لمحصول التفاح
ETc = ETo x Kc 

ETc   = (يوم/ملم)االحتياجات المائية للمحصول 

 

ETo =  (تحسب من المعادالت( )يوم/ملم)االستهالك المائي المرجعي 

 

Kc  =معامل المحصول حسب مرحلة النمو 

 

 800االحتياجات المائية لمحصول التفاح تتراوح ما بين-
 ملم 900

 و يتم حساب كمية الري وموعد الري كما ورد بالنسبة لمحصول
 .العنب



 االحتياجات المائية لمحصول التفاح

حسب مراحل النمو  معامل المحصول لمحصول التفاح 

 

 المرحلة معامل المحصول

0.6=Kc in ايار-نيسان: االولى 

1.2= Kc mid ايلول-حزيران: الثانية 

0.85 = Kc end تشرين اول: الثالثة 



شكرا لحسن 

 االستماع


