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.ينهاهو مفيد فقط لمقارنة خصوبة تربتين أو أكثر فيما ب. هو مؤشر نسبي لم يتم تصميمه لتحديد خصوبة التربة بشكل فردي FIمؤشر 

FI = [ النسبيةالمؤشرات  (P+K+CA+MG+N+NT+NP+BR+EA+OM+FC+PE+CE) - المؤشرات النسبية  (NA+G+E)]/16

:ممارسات مختلفة إلدارة بساتين الزيتون من المعروف أنها تزيد من خصوبة التربةتوجد 

(سياج ، بقع من النباتات المحلية ، زراعة البينية ، إلخ)صيانة محاصيل الغطاء والنباتات التي تنوع بنية المناظر الطبيعية 

.(نفايات التقليم المقطعة ، السماد الطبيعي ، ثفل مطاحن الزيتون ، إزالة الغطاء العشبي ، إلخ)مساهمة مصادر المواد العضوية 

التربةالتقليل أو اإلزالة الكاملة لممارسات حرث 

الحد بشكل كبير من استخدام مبيدات األعشاب والمبيدات الحشرية أو القضاء عليها
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:1الخطوة  . من التربة التي تهدف إلى مقارنة خصوبتها( أو أكثر)قم بقياس المتغيرات اإليجابية والسلبية الثنين 

STEP2: على سبيل المثال ، . 1سيتم تخصيص قيم للتربة المتبقية تتناسب مع القيمة المرجعية لـ . لتلك التربة ذات القيم األعلى1لكل متغير ، قم بتعيين فهرس 

مجم 25و 15إذا كانت هناك تربة تحتوي على  P /  المؤشرات النسبية للمتغيرات ( . لألخيرة)1و ( لألولى)0.6كجم ، فسيتم تعيين قيمهما على التوالي

.اإليجابية التي سيتم حسابها بهذه الطريقة سيتم تعيين قيم موجبة ، والعكس بالنسبة للمتغيرات السلبية

STEP 3: (.في هذه الحالة16)أضف جميع المؤشرات النسبية واقسم النتيجة على العدد اإلجمالي للمتغيرات 

.من هذه النقطة ، يمكن إجراء مقارنات مباشرة بين خصوبة التربة المختلفة(. التربة ذات معدالت الخصوبة المثلى)0.8و ( التربة المعقمة)0يتراوح المؤشر الناتج بين 
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