
    

ربة وإنتاج تأثير إدارة التربة والغطاء النباتي على خصائص الت: لبنان - ١رقم  تجربة ميدانية

 (Activity 2.3.4)ِ الزيتون وزيت الزيتون

 

 مصلحة األبحاث العلمية الزراعيةمن قبل ق نشاط منس  

إلى إنشاء تجربة  LIVINGAGROأدى التعاون المثمر بين مصلحة األبحاث العلمية الزراعية وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ضمن مشروع 

بتداء من تشرين تنفيذ التجربة ا تمميدانية لتقييم تأثير إدارة التربة والغطاء الخضري على خصائص التربة وإنتاج الزيتون وخصائص زيت الزيتون. 

 )عكار، لبنان(. العبدةمحطة  –( LARIفي مصلحة األبحاث العلمية الزراعية اللبنانية ) 0202الثاني 

 :األهداف الرئيسية لهذه التجربة الحقلية هي

 الزيتون من الصنف "البلدي تقييم تأثير إدارة التربة والغطاء الخضري على خصائص التربة من أجل التخفيف من المعاومة في شجرة ،"

 .وتحسين اإلنتاجية ومقطوعية الزيت وجودته

 زيادة دخل المزارعين من خالل زراعة محاصيل بينية مختلفة. 

 التجربة مؤلفة من خمس معالجات وهي

o  زراعة الفول(Vicia faba)  ؛الزيتون أشجار تحت 

o زراعة  البروكلي(Brassica oleracea var. italica) ؛الزيتون ارأشج تحت 

o ( زراعة خليط الشعيرHordeum vulgare) +  الباقية(Vicia sativa) ؛الزيتون أشجار تحت 

o  مكافحة األعشاب بواسطة مبيدات األعشاب الزيتون أشجاروضع أسمدة كيميائية تحت +. 

o  الزيتون أشجار تحتالمحافظة على النباتات العفوية المختلفة والتي نبتت. 

 فة من ستة مكررات )ستة شجرات(كل معالجة كانت مؤل

مع  وفي خليط الشعير في معالجات الفولالتربة في النيتروجين المعدني والمواد العضوية في محتوى فقط زيادة  رت النتائج األولية لهذه الدراسةأظه

عضوية ، لوحظت زيادة طفيفة فقط في المادة اللبروكليلبالنسبة لوحظ فقط زيادة في المواد العضوية. النباتات العفوية المختلفة في معالجة   .الباقية

ي إدخال الجزء المتبقي إلى التربة بسبب تأثيره اإليجاب تم  فيما أن الجزء المستهلك من النباتات تم حصاده لالستهالك البشري ربما يرجع ذلك إلى و

 .يفيرتيسيليومذبول الال ضد مرض

 ،يزيدون دخلهم من خالل بيع المحاصيل اإلضافية مثل الفول الطازج والبروكلي. على سبيل المثالمن ناحية أخرى أظهرت التجربة أن المزارعين قد 



    

في أوائل الربيع )كما هو قطافه عند  وغرامللكيلدوالر أمريكي  0باع بسعر ي/ هكتار  طن 02يمكن أن يصل متوسط إنتاج الفول الطازج إلى حوالي 

ا فيما يخص  معالجة  ، يجب إدخال الجزء المتبقي من النبات في التربة.كًرا جًدا(. بعد ذلكاباصيل تنضج هذه المح حيثالحال في هذه المنطقة  أم 

  .وغرامللكيلدوالر أمريكي  0بسعر  عباي/ هكتار وطن  02يمكن الوصول إلى متوسط إنتاج ف، لبروكليا

من  اكممارسات جيدة لتحسين تركيبة التربة وزيادة خصوبتها خصوصً  والمحاصيل البينيةتماد على طرق الغطاء الخضري كخالصة، من الممكن االع

في  األمد ةطويلاستدامة طريقة مجدية للوصول إلى مكن اعتبار هذه الممارسة ككما وي .في التربة المواد العضوية وكمية النيتروجينخالل زيادة نسبة 

 .الى بساتينهم بينية جديدةحاصيل ادخال مدخل المزارعين من خالل ولزيادة  لعديد من بساتين الزيتونا

 لمزيد من المعلوماتل

 د. ميالد الرياشي
  ( LARI) مصلحة األبحاث العلمية الزراعية

 وزيت الزيتونقسم الزيتون 
 لبنان البقاع، عمارة،تل 

  mriachy@lari.gov.lb: البريد اإللكتروني
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