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 حأثٍر عًك انذراثت وطول انهوح عهى كفاءة إضافت انًاء فً انري انشرٌطً نهخرب انطٍنٍت
 

 داخم راضً نذٌوي                              عبذ انكرٌى فاضم انًعروف

 لسى عهوو انخربت وانًٍاه/جايعت انبصرة

 انخالصت :

 زبعةة ثلل٘ةة وثضسو ة/جزهعةة وث ظةش  يةٖ هٌاقةة أجشٗت تجشبة دقل٘ةة يةٖ تشبةة هذاةة وث ذةْت ّوث جةزسا وثضسو ٘ةة وث

ّتةذوللِز هة   (عةن 5 ّعاذ٘ةـة) (عةن 30 ) ّه ْعةاة( عةن  45)وثِزسثة ثذسوعة تأث٘ش  وة  وثذشوثةة ثوغة ْٗزر دشوثةة  و٘قةة 

م تذت ظشّف وثضسو ة بوذظْل وثشع٘ش ّبذّى صسو ة يةٖ فاةز   اػةزية هةز  35ّ م 55م ، 75ؽْل وثلْح وثششٗاٖ بأؽْول 

 ّاهلزً٘ة وع خذوم بعغ وثوعزدالر ثل ٌ ؤ بق٘ن فاز   وإلػزية ّهقزسًة ُزٍ وثق٘ن بزثلاز   وثاعل٘ة. وثشٕ

بٌ٘ت وثٌ زئج  وْهزً بزى فاز   وإلػةزية ثل شبةة وثوضسّ ةة فزًةت ونةق هةي ن٘وِةز يةٖ وث شبةة و٘ةش وثوضسّ ةة. ّوى صٗةزد  

و٘ةش وثوضسّ ةة ّوثوضسّ ةة لزطةةً  ٌةذ هقزسًةة فةق هةي هعةزهل ٖ   و  وثذشوثة أدٓ وثٔ وستازع ن٘ن فاز   وإلػزية يٖ وث ةشب ٘ي

% ثل شبةةة ولّثةةٔ ّ 77.4% هةة  وثذشوثةةة وثغةةاذ٘ة 82.87% ، 82.81وثذشوثةةة وثعو٘قةةة ّوثو ْعةةاة ّبو ْعةةؾ  ةةزم هقةةذوسٍ 

لْح وثشةشٗاٖ % ثل شبة وثثزً٘ة. فوز تْػخ وثٌ زئج بزى فاز   اػزية وثوز  تضدود ه  نلة ؽْل وث73.25ّ % %74.81 ، 75.19

هة  نة٘ن فاةز    اعل٘ةةيٖ جو٘  هعزهالر وثذشوثة ثل شب ٘ي وثوضسّ ة ّو٘ش وثوضسّ ة. ثقةذ توةت هقزسًةة نة٘ن فاةز   اػةزية وثوةز  وث

د٘ة  بٌ٘ةت وثٌ ةزئج بةزى فاةز    Singh and Chauhan (1972)ثةة وثوق شدةة هةي ن ةق داػةزية وثوةز  وثوذغةْبة بزعة خذوم وثوعز

ثة ثن تخ لف  ي وثق٘ن وثاعل٘ة وال باشّق نل٘لة ّثجو٘  وثوعةزهالر وثوذسّعةة ّفزًةت وثعالنةة دي ُزٍ وثوعزاػزية وثوز  وثوذغْبة ه

هوز ْٗػخ اهلزً٘ة تقذٗش فاةز   اػةزية  0.97**( ّبوعزهق وست زؽ x 0.79  =y+  17.79بٌِ٘وز لا٘ة هْج ة  زث٘ة وثوعٌْٗة )

   وثشٕ دولق وثلْح وثششٗاٖ تذت ظشّف وثوعزهالر وثوغ خذهة. وثوز  بزال  وزد  لٔ هٌذٌ٘زر وث قذم ّوالًذغزس ثوز
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Abstract : 

A field experiment was conducted at Al-Hartha Agricultural Research Station, College of 

Agriculture, Basrah University. The study was carried out to evaluate the effect of different plowing 

depths [45cm, 30cm and surface plowing (5cm)] and border length of 35m, 55,m and 75m as well as 

their interaction on cultivated barley crop and uncultivated soils. The application efficiency of 

irrigation water was measured. An empirical equation was also  used to describe the application 

efficieny of irrigation water.  

Results showed that the water application efficiency was increased with the  increase in 

plowing depth in both soils  (cultivated and uncultivated treatments) parcticulary when comparing the 

deep, medium and surface plowing (82.81, 82.87 and 77.4)% of the first soil and (75.19, 74.81 and 

73.85)% of second soil, respectively. Water application efficiency increased with decreasing of border 

length at all treatments, and its value for the uncultivate  soil was higher than the cultivated soil. The 

relation between actual field water application efficency and its values as calculated by singh and 

Chaudan (1972) equation was positive linear (y = 17.79 + 0.79 x , r = 0.97).      
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 : انًمذيت

 ٘ةةزس ؽشٗقةة وثةةشٕ وثوٌزعة ة هةةي أّثةٔ أُةةذوف ادوس  وث شبةةة ّوثو٘ةزٍ ثلذظةةْل  لةٔ أ لةةٔ فاةز   العةة خذوم وثو٘ةةزٍ ٗعةذ ول

 (Efficiency)ّفازئ ةةة  (Adequancy). ثةةزو  ٌةذ تق٘ة٘ن ًاةةزم وثةشٕ ٗجةةال وللةز بزال   ةزس هةةذٓ فازٗ ةَ (13)ّصٗةزد  وإلً زج٘ةة 

غة ال وستاةزع ٗنةذ  زٕ٘ة  ي ؽشٗ  وثجشٗزى وثغاذٖ ّوث غشا وثعو٘ة  ّوثةتذت وثاشّف وثعول٘ة هي لالل تقل٘ق وثؼزئعزر وثوزئ

هغةة ْٓ وثوةةز  ولسػةةٖ ّصٗةةزد  تةةشوفن وثولْدةةة ّو  وةةزدوً  لةةٔ وثعْوهةةق وثوشت اةةة بزثوةةز ، هةةي د٘ةة  وثٌْ ٘ةةة ّوثلو٘ةةة ّهظةةذس 

ّي ةةشور وثةةشٕ ّوثعْوهةةةق  وث جِ٘ةةض ّوثللاةةة ّ ْوهةةق وث شبةةة فزثاْبْوشوي٘ةةة ًّةةْع وث شبةةةة، ًّةةْع وثٌ ةةزر ّوثعْوهةةق وثوٌزل٘ةةة

 . (8)والن ظزدٗة ّهِزس  وثوضوس ٘ي 

تغ عوق  ٌذ تق٘٘ن ًازم وثةشٕ هةي لةالل ن٘ةزط هةز ٗوغة   (Water application efficiency)وى فاز   اػزية وثوز  

بزى فاةز    Israelsen and Hansen (11)هي وثوز  وثوؼزف ثلذقق يٖ وثوٌاقة وثجزسٗة ّوثوغ عولة هي ن ق وثٌ زر. د٘  ب٘ي 

وثوز  وثوؼزف ثلذقق ّوثزٕ ٗع ش  ٌِوز بزثذجن وثوةزئٖ  دجن وثوز  وثوخضًّة يٖ وثوٌاقة وثجزسٗة وثٔدجن اػزية وثوز  ُٖ ًغ ة 

 وّ وثعو  وثولزيئ . 

 

 

 د٘  وى: 

Ea . فاز   اػزية وثوز  فٌغ ة هئْٗة = 

Ws  .دجن وثوز  وثوخضّى يٖ وثوٌاقة وثجزسٗة = 

Wf   وثللٖ وثْوطق وثٔ وثذقق ّوثزٕ ٗع ش  ٌَ = دجن وثوز 

Wf = Ws + D f + R f  …………… (2)  

 ار اٌ : 

Df  وثعو٘   غشا= دجن وثوز  وثواقْد بزث(Deep percolation) . 

Rf  ٖدجن وثوز  وثواقْد بزثغ٘خ وثغاذ =(Runoff) . 

 

 غةشاِةز هوةز نةذ ٗغة ال ػةزئعزر هزئ٘ةة بزث ّيٖ وثغزثال تؼزف فو٘زر هي وثو٘زٍ وف ش هي نزبل٘ة وث شبة  لةٔ والد اةزظ ب

ه  اُوزل وثاقةذ بةزث  خش يةزى فاةز   اػةزية   (Df , Rf)وثعو٘  ّوثغ٘خ وثغاذٖ، ثزو يٖ دزثة دغزا هظزدس وثاقذ وثا ٘عٖ ثلوز  

 وثوز  تظ خ فزلتٖ :

 

 

 

ق ّوثخةزس  هةي وثٌِزٗةة فاز   اػزية وثوز  يٖ ًازم وثشٕ وثشةشٗاٖ هةي لةالل ود غةزا وثجشٗةزى وثةذول (18) ثقذ دسط

وثغالٔ ثلْح ّصهةي والًذغةزس ّوة٘غ وثوةز  ّوالًذةذوس،  لةٔ وي ةشوع ناة  وثجشٗةزى وثةذولق  ٌةذهز ٗظةق وثوةز  وثٌِزٗةة وثغةالٔ 

ّوثةضهي وثةزٕ ٗ قةٔ ي٘ةَ وثوةز   لةٔ عةاخ وث شبةة  (tr)ثلْح، ثزو يزى وثاقذ بزثجشٗزى وثغاذٖ ٗذظق يقؾ لالل هشدلةة والًذغةزس 

 (ti)غالٔ ثلْح  ٌذ وثٌِزٗة وث

 

 

 

 

 دٍث اٌ: 

tr )وثضهي وثالصم الًذغزس وثوز  بعذ نا  وثجشٗزى )دن٘قة = 

ti )صهي وإلػزية وّ تقذم وثوز  وثٔ ًِزٗة وثلْح )دن٘قة = 

        tr 

r  ،           =m ثابج فً دانت انغٍض : 

       ti 

 

 .  (8)ّؽشٗقة وثشٕ وثو  عة ّدجن وثوز  وثوؼزف ّصهي وثشٕ ت أثش فاز   وإلػزية بٌْع وث شبة ّوٗظزث٘ ِز وثوزئ٘ة 

           Ws 

Ea =          × 100 …………….. (1) 

         Wf  

           Wf – (Df + Rf) 

Ea =                              × 100 …………….. (3) 

                  Wf  

                 Rf           Wf – Rf     1 - r
m

 

Ea = 1-            -                   [          ] × 100 …………….. (4) 

             Wf              Wf           1 + r
m
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تش٘ش فاز   وإلػزية وثٔ دسجة فاز   وع عوزل وثو٘زٍ وثوؼزية هي ن ق وثٌ زر يوي و٘ش وثوولةي تخةضٗي فزيةة ه٘ةزٍ وثةشٕ 

وٗظةزث ِز وثوزئ٘ةة % بغ ال وث غ٘شور يٖ وثاشّف وثجْٗةة ّتؼةزسٗظ وث شبةة 100ّوثوؼزية يٖ وثوٌاقة وثجزسٗة ّتذق٘  وع ازد  

 و٘  وّ ت خش ّتْصٗة  و٘ةش ه ٌزعة   لةٔ عةاخ وث شبةة، ّيةٖ ظةشّف  غشاهغ  ةً ػزئعزر هزئ٘ة  لٔ شلق ع٘خ عاذٖ وّ ت

% هةي والعة ِالا وثوةزئٖ  لةٔ وث ةْوثٖ 40% ّ 33ش تقذس وثؼزئعزر وثوزئ٘ة وثذقل٘ة ثلوضسّ ةزر وثشة ْٗة ّوثظة٘ا٘ة بٌغة ة قاوث

ر وثوزئ٘ة وثغزبقة بةزإلدوس  وثج٘ةذ  ثعول٘ةزر وثةشٕ هةي لةالل وث ظةو٘ن وثوٌزعةال ثٌاةزم وثةشٕ ّدسجةة (. فوز ٗولي تقل٘ق وثؼزئعز1)

تذؼة٘ش وث شبةة ّتغةْٗ ِز ّتذغة٘ي لظزئظةِز ّبزث ةزثٖ صٗةزد  فو٘ةةة وثوةز  وثوخةضّى يةٖ وثوٌاقةة وثجزسٗةة ثذةذّد وثغةعة وثذقل٘ةةة 

ػةزية تةٌخاغ بضٗةزد  فو٘ةة وثوةز  وثوؼةزية لةالل وثشٗةَ وثْودةذ  . هؤدٗزً وثٔ وستازع فاز   وإلػزية ّهي جزًال ولش يزى فاز   وإل

ال تلاٖ ثولئ وثوٌاقة وثجزسٗة ي لْى  ول٘ة وثشٕ سدٗئةة  لةٔ وثةشون هةي وستاةزع فاةز   وإلػةزية ُّةزو  يأًِز وثشٗزر وثظغ٘ش  أهز

 (. 2ٌٗعلظ  لٔ والً ز  )

ّوثةزٕ ثةَ  النةة  (14)بلو٘ةة وثوةز  وثوْجةْد  يةٖ وث شبةة  وى ًوْ وثٌ زر ّوع ازثة وثجزّس ّبزث زثٖ صٗزد  وإلً ةز  ٗ ةزثش

( وثٔ ػشّس  وع خذوم وثْعةزئق وثاعزثةة يةٖ صٗةزد  لةضى 3، فوز وشزس طزثخ )(7)ب ِْٗة وث شبة ّجزُضٗة وثعٌزطش وثغزوئ٘ة ثلٌ زر

وثةشٕ ّوثعوةق  لةٔ وثوز  ػوي جغن وث شبة ّتذذٗذ والد ٘زجزر وثوزئ٘ةة ثلوذظةْل هةي لةالل تذغة٘ي لظةزئض وث شبةة ّجذّثةة 

 و زد  وث ْوصى وثولذٖ لزطةً يٖ وث شا وثو أثش  بزثولْدة.

ّثلْى تشا وثغِق وثشعْبٖ يٖ ّعؾ ّجٌْا وثعشوق رور بٌز  ػع٘ف ّه ذُْس ثزو يقذ وجشٗت ُزٍ وثذسوعةة بِةذف 

وثةة ّؽةْل وثلةْح  لةٔ فاةز   وجشو  وثوعزثجزر وثو علقة بزدوس  وث شبة فز وزل وثذشوثة ّوثةشٕ هةي لةالل دسوعةة تةأث٘ش  وة  وثذش

 ّودو  ًازم وثشٕ وثششٗاٖ. 

 

 : انًواد وطرق انعًم

جزهعة وث ظش  يٖ هٌاقةة وثِزسثةة.  -وجشٗت ُزٍ وثذسوعة يٖ هذاة وث ذْت ّوث جزسا وثضسو ٘ة وث زبعة ثلل٘ة وثضسو ة

 ,Typic Torrifluvent , Fine clayey , Montmorillonitic, Calcareousطةٌات وث شبةة ّّجةذ وًِةز تقة  ػةوي 

Hyperthermic  . 

 (. 1تن ن٘زط بعغ وثخظزئض وثا٘ضٗزئ٘ة ّوثل٘و٘زئ٘ة ثوقذ وث شبة ن٘ذ وثذسوعة )جذّل 

 

 (: بعض انخصائص انفٍزٌائٍت وانكًٍٍائٍت نهخربت وبعض خصائص ياء انري1جذول )

 

 85-75 65-55 45-35 30-20 20-10 10-0  انععًك )سى(

Sand 

g. kg
-1

 

45 50 60 20 30 20 

Silt 344 580 540 510 500 570 

Clay 611 370 400 470 470 410 

 Clay  اننسجت

Silt 

Clay 

Loam 

Silt 

Clay 

loam 

Silt 

Clay 

Silt 

Clay 

Silt 

Clay 

CaCO3 g. kg
-1

 340      

O.M g. kg
-1

 9.4      

pH  7.8      

ECe ds.m
-1

 24      

        ياء انري

pH  7.4      

EC ds.m
-1

 3.6      

عًك انًاء 

 األرضً
cm 150      

 

ّبزعة خذوم تظةو٘ن  (Factorial experiment within split plot)ًازر وثذسوعة ف جشبة  زهل٘ة دولق نا  هٌشةقة 

ق بثالت هلشسور، د٘  ّػعت هعزهالر وثذشوثة يٖ وثقا  وثشئ٘غ٘ة ّرث  ب قغ٘ن وثذقة (RCBD)وثقاز زر وثعشْوئ٘ة وثلزهلة 
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عةةن، وهةةز  45ثعوةة   (Subsoiler)وثةةٔ ثالثةةة وجةةضو ، ور تةةن دشوثةةة وثجةةض  والّل دشوثةةة  و٘قةةة بزعةة خذوم وثوذةةشوت تذةةت وث شبةةة 

عةن بزعة خذوم وثوذةشوت وثواشدةٖ وثقةالا، بٌ٘وةز تةن دشوثةة وثجةض  وثثزثة  دشوثةة 30ذشوثة ه ْعةاة بعوة  وث فزًت وثجض  وثثزًٖ

م ثلةق 3م ّبعةشع 75م، 55م، 35هز هعزهالر ؽْل وثلْح وثششٗاٖ يقذ فزى بزؽْول عن بزع خذوم وثخشهزشة. و5عاذ٘ة ثعو  

ه ةش بة٘ي ثةْح ّولةش، ّنةذ تةن تْصٗعِةز  شةْوئ٘زً  لةٔ 1% ثلزية والثْوح ه  تشا هغزية 0.1ثْح ششٗاٖ ّبزًذذوس ثزبت هقذوسٍ 

 وثْدذور وث جشٗ ٘ة دولق فق نازع هْجْد ػوي فق هي وثقا  وثشئ٘غ٘ة وثثالت.

ث ش/ثزً٘ةةة.  8بةةزّس وثشةةع٘ش يةةٖ وثٌظةةف وثوخظةةض ثلضسو ةةة ّتةةن وثةةشٕ  ٌةةذ وثذزجةةة ب ظةةشٗف ثزبةةت هقةةذوسٍ صس ةةت 

وجشٗةةت والل  ةةزسور وثخزطةةة ثق٘ةةزط فاةةز   اػةةزية وثوةةز  هةةي دسوعةةة ج ِةةة تقةةذم هةةز  وثةةشٕ ّوًذغةةزسُز يةةٖ والثةةْوح وثشةةشٗا٘ة 

ز يٖ ًِزٗة هْعةن وثٌوةْ )ن ةق وثذظةزد ه زشةش ً( . ثقةذ تةن ثلوعزهالر و٘ش وثوضسّ ة . وهز وثوعزهالر وثوضسّ ة يقذ جشر دسوع ِ

م  35م ّ 55م ّ 75وث ع ٘ةةش  ةةي والل  ةةزسور ثوعةةزهالر وث شبةةة و٘ةةش وثوضسّ ةةة  ٌةةذ وثذشوثةةة وثعو٘قةةة ّؽةةْل وثلةةْح وثشةةشٗاٖ 

يةٖ دة٘ي  9ّ  8ّ  7بزالل  ةزس سنةنثلذشوثةة وثغةاذ٘ة  ّ 6ّ  5ّ  4ثلذشوثة وثو ْعاة بزالل  زس سنةن  ّ 3ّ  2ّ  1بزل  زس سنن 

بزالل  ةزس  ّوثذشوثة وثو ْعاة 12ّ  11ّ  10فزى وث ع ٘ش  ي هعزهالر وث شبة وثوضسّ ة  ٌذ وثذشوثة وثعو٘قة بزالل  زسور سنن 

 8 لٔ وث ْوثٖ. وجشٗت ُزٍ والل  زسور بزع خذوم تظشٗف ثزبت هقذوسٍ  18ّ  17ّ  16ّوثذشوثة وثغاذ٘ة  15ّ 14ّ  13 سنن

 ث ش/ثزً٘ة.  

فًَْ وثاشق ب٘ي صهي وث قذم ّصهي والًذغزس  لٔ ؽْل هٌذٌ٘زتِز  (t)ن وٗجزد صهـي بقز  وثوز   لـٔ عاخ وث شبة تـ

ّهي ثن ود غزا  و  وثوز  وثغزئغ يٖ جغن وث شبة ب عْٗغ صهي بقز  وثوز   لٔ عاخ وث شبة يٖ دوثة وثغ٘غ وث جو٘عٖ 

Kostiakov (1932)                                                 I = atبزع خذوم هعزدثة 
α
 …….. (5) 

ثْوبت. وهةز  وة  وثوةز  وثوخةضّى يةٖ وثوٌاقةة  α , aوثضهي )دن٘قة(  tُْ  و  وثوز  وث جو٘عٖ )عن هز ( ّ  Iد٘  وى 

ي بذوٗة وثلْح وثجزسٗة يقذ تن وٗجزدٍ  لٔ وعزط ودًٔ  و  ثلوز  وثغزئغ دولق جغن وث شبة لالل هغزية نا  وثجشٗزى )وثوغزية ب٘

ّوثٌقاة وث ٖ ٗقا  يِ٘ز وثوز (. وهز دجن وثجشٗزى وثغاذٖ يقذ ود غال  لٔ وًةَ فو٘ةة وثوةز  وث ةٖ ت غةشا دولةق جغةن وث شبةة بعةذ 

دجةةن وث غةشا وثعو٘ة  يقةةذ ود غةال  لةٔ وًةةَ وثلو٘ةة وث ةٖ ت غةةشا دّى وثعوة  والدًةٔ ثلوةةز   أهةزوثوغةزية وث ةٖ ٗقاة   ٌةةذُز وثوةز  

 . غزئغوث

 

 : وانًنالشت اننخائج

( تةةأث٘ش هعةةزهالر  وةة  وثذشوثةةة ّؽةةْل وثلةةْح وثشةةشٗاٖ يةةٖ وث ةةشب ٘ي و٘ةةش 2ت ةة٘ي وثٌ ةةزئج وثوْػةةذة يةةٖ وثجةةذّل )

(. يقةذ تغةزٗشر ُةزٍ وثقة٘ن ت عةزً ث ةزث٘ش 1وثوضسّ ة ّوثوضسّ ة  لٔ وث غ٘ش يٖ ن٘ن فاز   اػزية وثوز  وثاعل٘ة ّبزعة خذوم وثوعزدثةة )

% ور وى و لٔ وثق٘ن عجلت ثوعزهلة وث شبة و٘ش وثوضسّ ة ّرور دشوثةة 84.32% وثٔ 71.89ز هي وثعْوهق وثوذسّعة ّتذولالتِ

ه ش، د٘  ٗ ؼخ  وْهزً وى صٗزد   و  وثذشوثة ودٓ وثٔ وستازع ن٘ن فاةز   وإلػةزية يةٖ وث ةشب ٘ي و٘ةش  35 و٘قة باْل ششٗاٖ 

،  82.81٘قةةة ّوثو ْعةةاة ّبو ْعةةؾ  ةةزم هقةةذوسٍ )وثوضسّ ةةة ّوثوضسّ ةةة لزطةةة  ٌةةذ هقزسًةةة فةةق هةةي هعةةزهل ٖ وثذشوثةةة وثعو

% ثل شبةة وثثزً٘ةة ُّةزو ٗشجة  وثةٔ 73.85(% ّ 74.81،  75.19% ثل شبةة والّثةٔ ّ )77.4(% ه  وثذشوثةة وثغةاذ٘ة 82.87

فةةْى فاةةز   وإلػةةزية ثلوةةز  تع وةةذ  لةةٔ وثواةةشدور وثوةةؤثش  يِ٘ةةز ُّةةٖ وثؼةةزئعزر وثوزئ٘ةةة بزثجشٗةةزى وثغةةاذٖ ّوث غةةشا وثعو٘ةة  

زث زثٖ نزبل٘ة وث شبة ثخضى وثوز  ػةوي وثوٌاقةة وثجزسٗةة، ّد٘ة  وى  ول٘ةة وثذشوثةة وثوذةذد  بعوة  هعة٘ي يةٖ هعةزهل ٖ وثذشوثةة ّب

(  ةةي ؽشٗقةةة وثةةزس  ّتال٘ةة  وث شبةةة 4وثعو٘قةةة ّوثو ْعةةاة و تةةؤدٕ وثةةٔ لاةةغ نةة٘ن وثلثزيةةة وثازُشٗةةة ثل شبةةة ػةةوي رثةة  وثعوةة  )

ثةزو يةزى دّس صٗةزد   وة  وثذشوثةة  لةٔ ُةزٍ وثظةازر فةزى وٗجزب٘ةزً هةي لةالل  ( 20ّ 5 ) ّتذغ٘ي طازر بٌزئِز ّصٗزد  هغزه٘ ِز

( وث ةٖ  3ّ  2ّ  1( ّوالشةلزل )2تزث٘شٍ  لٔ ن٘ن وثواةشدور وث ةٖ ٗع وةذ  لِ٘ةز تقةذٗش فاةز   وإلػةزية،  ٗالدةد هةي وثجةذّل سنةن )

٘ن ُةزٍ وثواةشدور فةزى ّوػةذزً ت عةزً ثضٗةزد   وة  تْػخ وثوز  وثغزئغ يٖ جغن وث شبة  لٔ ؽْل هؼوزس وثشٕ بزى وث غزٗش يٖ نة

يةةٖ وث ةةشب ٘ي و٘ةةش وثوضسّ ةةة ّوثوضسّ ةةة هةةي  (WS)وثذشوثةةة يقةةذ وصدود دجةةن وثوةةز  وثوخةةضّى يةةٖ وثوٌاقةةة وثجزسٗةةة ثل شبةةة 

(م12.921،  18.315)
3
( م16.258،  31.034ثوعزهلةةةةة وثذشوثةةةةة وثغةةةةاذ٘ة وثةةةةٔ ) 

3
( م20.016،  42.862ّ ) 

3
ثوعةةةةزهل ٖ  

ه ةشوً ّنةذ ولةزر نة٘ن دجةن وثوةز  وثوخةضّى  75ة وثو ْعاة ّوثعو٘قة  لٔ وث ْوثٖ ّرث   ٌذ هعزهلة ؽْل وثلْح وثشةشٗاٖ وثذشوث

يٖ وثوٌاقة وثجزسٗة ه  صٗزد   و  وثذشوثة ث ق٘ة وؽْول والثْوح وثششٗا٘ة ًاظ ُزو والتجزٍ ّثلي بق٘ن ونق. وى ُزٍ وثٌ ٘جة تقْدًةز 

ع يٖ ن٘ن وثوز  وثوخضّى يٖ وثوٌاقةة وثجزسٗةة فًْةَ ه الصهةزً هة  والستاةزع وثذزطةق يةٖ دجةن وثوةز  وثٔ وًَ بزثشون هي وى والستاز

بضٗةةزد   وةة  وثذشوثةةة ّرثةة  ثضٗةةزد  وثةةضهي وثةةالصم ثْطةةق ج ِةةة تقةةذم وثوةةز  وثةةٔ ًِزٗةةة وثلةةْح  (Wf)وثللةةٖ وثْوطةةق وثةةٔ وثذقةةق 

اػةةزية وثوةةز  بضٗةةزد   وةة  وثذشوثةةة ٗشجةة  بشةةلق وف ةةش وثةةٔ  ( ، وال وى والستاةةزع يةةٖ نةة٘ن فاةةز   3ّ  2ّ  1وثشةةشٗاٖ والشةةلزل )

ّوثوةز   (Rf/Wf)والًخازع وثذزطق يةٖ وثؼةزئعزر وثوزئ٘ةة بزثجشٗةزى وثغةاذٖ ًغة ة وثةٔ فةق هةي وثوةز  وثللةٖ وثوؼةزف ثلذقةق 

وث٘ةةَ  وهةة  هةةز وشةةزس( ّت اةة  ُةةزٍ وثٌ ٘جةةة 3ْػةةذة ًغةة  ِز وثوئْٗةةة يةةٖ وثجةةذّل )وّوث (Rf/Ws)وثوخةةضّى يةةٖ وثوٌاقةةة وثجزسٗةةة 
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Willardson and Bishop (21)  بزى فاز   اػزية وثوز  تضدود بزًخازع ي ش  دذّت وثجشٗزى وثغةاذٖ ّهةي جزًةال ولةش يقةذ

ّوثوةةز  وثوخةةضّى يةةٖ  (Df/Wf)وثعو٘ةة  ًغةة ة وثةةٔ فةةق هةةي وثوةةز  وثللةةٖ وثْوطةةق ثلذقةةق  غةةشافزًةةت نةة٘ن وثؼةةزئعزر وثوزئ٘ةةة بزث 

  عةةلْفزً هعزفغةةزً ّثلةةي بقةة٘ن ونةةق ، وى ُةةزٍ وثٌ ٘جةةة تةةذ وِز نةة٘ن وثٌغةة ة بةة٘ي ػةةزئعزر وثجشٗةةزى تغةةل (Df/Ws)وثوٌاقةةة وثجزسٗةةة 

ور ٗالدةد وًِةز تةٌخاغ بضٗةزد   وة  وثذشوثةة يةٖ وث ةشب ٘ي وثوضسّ ةة ّو٘ةش وثوضسّ ةة ،  (Rf/Df)وثعو٘ة   غةشاوثغاذٖ ّوث 

ٗزً الجةق سٕ ًِزٗةة وثلةْح وثشةشٗاٖ والعةاق وثعو٘ة  ثجةض  هةي هةز  وثةشٕ ٗع  ةش ػةشّس غةشاّبزثشون هةي رثة  يةزى دظةْل وث 

 Stamm، وى ُزٍ وثٌ ٘جةة ت اة  هة   (21)بظْس  فزهلة ثلذظْل  لٔ دزثة تْوصى هلذٖ يٖ وثوٌاقة وثجزسٗة ّوغق والهالح 

غن ور وشزس وثٔ وى سي  فاز   وإلػزية ثلوز  ٗ ن ب قل٘ق ػزئعزر وثجشٗزى وثغاذٖ هي لالل صٗزد  هعذل و٘غ وثوز  يٖ ج (19)

وثعو٘  بضٗزد  نزبل٘ ِز ثوغ  وثوز  ػوي وثوٌاقة وثجزسٗة، ّفزث  ت ٘ي وثٌ ةزئج بةزى فاةز   اػةزية وثوةز   غشاوث شبة ّػزئعزر وث 

تضدود ه  نلة ؽةْل وثلةْح وثشةشٗاٖ يةٖ جو٘ة  هعةزهالر وثذشوثةة ثل ةشب ٘ي وثوضسّ ةة ّو٘ةش وثوضسّ ةة يقةذ وصدودر يةٖ هعزهلةة 

% ثوعةزهل ٖ والثةْوح وثشةشٗا٘ة 84.32% ّ 82.96وثٔ  (ه ش 75)ٖ والثْوح وثششٗا٘ة وثاْٗلة % ي81.17وثذشوثة وثعو٘قة هي 

% ثل شبةةة وثثزً٘ةةة  لةةٔ وث ةةْوثٖ 78.2% ّ 75.5% وثةةٔ 71.89ثل شبةةة والّثةةٔ ّهةةي  (ه ةةش 35ه ةةش، ّوثقظةة٘ش   55)وثو ْعةةاة 

ثذشوثة واللةشٓ. وى عة ال صٗةزد  فاةز   اػةزية وثوةز  ( ّنذ ولزر ن٘ن فاز   اػزية وثوز  ًاظ والتجزٍ يٖ فزية هعزهل ٖ و2)جذّل 

ّد٘ة  وى ُةةزو  (Df)وثعو٘ةة   غةشاهة  نلةة ؽةةْل وثلةْح وثشةشٗاٖ ٗشجةة  وثةٔ والًخاةةزع وثل ٘ةش يةٖ نةة٘ن دجةن وثوةةز  وثواقةْد بزث 

 وثعو٘ةة  ًغةة ة وثةةٔ دجةةن وثوةةز  وثللةةٖ غةةشاوالًخاةةزع ٗلةةْى ّوػةةذزً  ٌةةذ وثوقزسًةةة بةة٘ي ًغةةال ػةةزئعزر وثجشٗةةزى وثغةةاذٖ ّوث 

(ور وًَ بةزثشون هةي والستاةزع وثقل٘ةق يةٖ ػةزئعزر وثجشٗةزى وثغةاذٖ 3وثْوطق وثٔ وثذقق ّوثوخضّى يٖ وثوٌاقة وثجزسٗة )جذّل 

ّباةزسق هقةذوسٍ  (Rf/Ws)ّفو٘ة وثوز  وثوخضًّة يٖ وثوٌاقة وثجزسٗةة  (Rf/Wf)ًغ ة وثٔ فو٘ة وثوز  وثلل٘ة وثْوطلة وثٔ وثذقق 

% بةةة٘ي وثلةةةْح 1.61% ّ 1.53ه ةةةشوً ّ  55ه ةةةشوً ّ  75ي وثلةةةْح وثشةةةشٗاٖ رّ وثاةةةْل %  ٌةةةذ وثوقزسًةةةة بةةة%2.18٘ ّ 1.99

فةةزى ف ٘ةةشوً هقزسًةةة هةة  وثضٗةةزد   (Df/Ws)ّ  (Df/Wf)ه ةةشوً وال وى والًخاةةزع يةةٖ نةة٘ن  35ه ةةشوً ّ  55وثشةةشٗاٖ رّ وثاةةْل 

بة٘ي وثلةْح وثشةشٗاٖ رّ وثاةْل (% ثلاةشق 4.84،  3.78وثذزطلة يٖ ػزئعزر وثجشٗزى وثغاذٖ ّفزى ُةزو والًخاةزع بْونة  )

ه شوً ّ لةٔ وث ةْوثٖ ثوعزهلةة وثذشوثةة وثعو٘قةة يةٖ  35ه شوً ّ  55(% ب٘ي وثلْح وثششٗاٖ 3.55،  2.89ه شوً ّ ) 55ه شوً ّ  75

 وث شبة و٘ش وثوضسّ ة. 

 

 ( 1(: نخائج كفاءة إضافت انًاء انفعهٍت بخطبٍك انًعادنت )2جذول )
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 انذراثت

 طول انشرٌط
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%Ea 

انخربت غٍر 

 انًزروعت

 عًٍمت

75 1 428862 5288 4837 58568 81817 

55 2 298866 3680 38697 28437 82896 

35 3 178000 20816 28378 08782 84832 

 يخوسطت

75 4 318034 37892 48332 28554 81884 

55 5 218171 25844 38425 08844 83822 

35 6 118632 13892 18981 08307 83856 

 سطذٍت

75 7 188315 24800 48047 18638 76831 

55 8 12822 15884 28836 08784 77814 

35 9 78182 9812 18836 08102 78875 

انخربت 

 انًزروعت

 عًٍمت

75 10 208016 27884 38500 48324 71889 

55 11 138409 17876 28369 18982 75850 

35 12 88257 10856 18615 08688 78820 

 يخوسطت

75 13 168258 22856 38111 38191 72806 

55 14 118163 14888 28164 18550 75802 

35 15 78055 9812 18553 08512 77835 

 سطذٍت

75 16 128921 17876 38084 18755 72875 

55 17 98228 12848 28386 08866 73894 

35 18 58392 782 18610 08198 74888 
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ت عزً ثاْل وثلْح وثششٗاٖ ّتزث٘شٍ يةٖ صٗةزد   (Rf/Df)وى ُزو وث غزٗش ب٘ي ػزئعزر وثجشٗزى وثغاذٖ ّوث خلق وثعو٘  

. ّنذ ولزر وثوعزهالر فاز   وإلػزية فزى ّوػذزً هي لالل وستازع ن٘ن ُزٍ وثٌغ ة ه  نلة ؽْل وثلْح وثششٗاٖ ثلزية وثوعزهالر

واللشٓ ًاظ وثغلْا يٖ وث أث٘ش  لٔ صٗزد  فاز   وإلػزية يٖ والثْوح وثقظ٘ش  هقزسًة ه  والثةْوح وثاْٗلةة. وى ُةزٍ وثٌ ةزئج ت اة  

 غةشا( ور بٌْ٘و بزى صٗزد  ؽْل وثلْح وثششٗاٖ ٗؤدٕ وثٔ وًخازع فاز   اػزية وثوز  هةي لةالل صٗةزد  ػةزئعزر وث 16ّ 9ه  )

 15فاز   اػةزية وثوةز   ٌةذهز ٗلةْى ؽةْل وثلةْح وثشةشٗاٖ  ّوػخ يٖ وستازع Shukla(17)يٖ بذوٗة وثششٗؾ. فوز ّجذ  وثعو٘ 

 ه شوً. 

ٗ ؼخ  وْهزً هي ً زئج ُزٍ وثذسوعة وى ن٘ن فاز   اػزية وثوز  ثل شبة وثوضسّ ة بوذظْل وثشع٘ش فزًت ونق هةي ن٘وِةز 

. ّهعلةْم وى وث غ٘ةش  (7)ازع وثلثزية وثازُشٗةة ثل شبةة ً ٘جةة ثلضسو ةة ّتةْوثٖ وثةشٕ يٖ وث شبة و٘ش وثوضسّ ة ّٗعْد رث  وثٔ وست

يٖ هذ ْٓ سؽْبة وث شبةة ٗغةز ذ  لةٔ دظةـْل  ول٘ ةٖ وث وةذد ّوثة قلض وثل ة٘ي تغةزُوزى بشية  ًغة ٖ يةٖ نة٘ن وثلثزيةة وثازُشٗةة 

ٗةة يؼةالً  ةي وى ًوةْ وثجةزّس ّوً شةزسُز ػةوي ّبزث زثٖ لاغ نزبل٘ة وث شبةة ثوغة  وثوةز  ػةوي وثوٌاقةة وثجزس (10, 6)ثل شبة 

(اػةةزية وثةةٔ رثةة  يةةزى وثوذ ةةْٓ وثشؽةةْبٖ ثل شبةةة 2جغةةن وث شبةةة تةةؤدٕ وثةةٔ صٗةةزد  ًغةةال وثؼةةزئعزر بزثجشٗةةزى وثغةةاذٖ )جةةذّل 

ور  (15)وثوضسّ ة ن ق وثشٕ وف ش هوز ُْ  لَ٘ يٖ وث شبة و٘ش وثوضسّ ة ُّزو بذّسٍ ٗؤدٕ وثٔ لاةغ نة٘ن فاةز   اػةزية وثوةز  

رث  وثٔ توذد والؽ٘ةزى بضٗةزد  وثشؽْبةة ّوًخاةزع  ٓعضٗبٌْ٘و بزى فاز   وإلػزية تقق بضٗزد  سؽْبة وث شبة ً ٘جة ث لشوس وثشٕ، ّ

 نزبل٘ة وث شبة  لٔ هغ  وثوز . 

 

 ( ٌوضخ انعاللاث انذجًٍت انذمهٍت3جذول )

 

 Rf/Wf % Rf/Ws % Df/Wf % Df/Ws % Rf/Df % %Ea رلى االخخبار

1 8827 10819 10854 12899 78848 81817 

2 10826 12837 6876 8815 151870 82896 

3 11879 13898 3887 4860 307809 84832 

4 11842 13895 6873 8822 169861 81884 

5 13846 16817 3831 3898 405880 83822 

6 14823 17803 2820 2863 645827 83856 

7 16886 22809 6882 8894 247806 76831 

8 17890 23820 4894 6841 361873 77814 

9 20813 25856 1811 1842 18800 78875 

10 12857 17884 15853 21860 82856 71889 

11 13833 17866 11815 14878 119852 75850 

12 15829 19855 6851 8833 234873 78820 

13 13878 19813 14814 19862 79849 72806 

14 14854 19838 10841 13888 139861 75802 

15 17802 22801 5861 7825 303832 77835 

16 17836 23886 9888 13858 175872 72875 

17 19811 25885 6893 9838 275851 73894 

18 22836 29885 2875 3867 813813 74888 

 

هةةـ  ن٘ةةـن فاةةـز   اػزيةةـة وثوةةـز   (1ثقةةـذ توةةـت هقزسًةةة نةة٘ن فاةةز   اػةةزية وثوةةز  وثاعل٘ةةة وثوغةة خشجة بزعةة خذوم وثوعزدثةةة )

( ً ةزئج ُةزٍ وثقة٘ن 4ور ٗ ة٘ي جةذّل ) Singh and Chauhan (1972)( ّوثوق شدةة هةي ن ةق4وثوذغةْبة هةي تا ٘ة  وثوعزدثةة )

ّهٌِز ٗ ؼخ بزى فاز   اػزية وثوز  وثوذغْبة ثن تخ لف  ي وثق٘ن وثاعل٘ةة وال باةشّق نل٘لةة ّثجو٘ة  وثوعةزهالر وثوذسّعةة ّفزًةت 

( . 4ّفوز ُٖ هْػذة يٖ وثشلق ) 0.97( ّبوعزهق وست زؽ هقذوسٍ x 0.79  =y+  17.79نة بٌِ٘وز  النة لا٘ة هْج ة )وثعال



 نديوي والمعروف                                                            (2009) , 193-186(: 2) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

192 
ISSN 2072-3875 

هوةةز ْٗػةةخ اهلزً٘ةةة تقةةذٗش فاةةز   اػةةزية وثوةةز  بزال  وةةزد  لةةٔ هٌذٌ٘ةةزر وث قةةذم ّوالًذغةةزس ثوةةز  وثةةشٕ دولةةق وثلةةْح وثشةةشٗاٖ 

 وثوغ خذهة( تذت ظشّف وثوعزهالر 4ّبزع خذوم وثوعزدثة )

 

 ( 4( نخائج كفاءة إضافت انًاء انًذسوبت بخطبٍك انًعادنت )4جذول )

 

 : انًصادر

(. وث ٌ ؤ بلاز   اػزية وثوز  يٖ وثةشٕ وثشةشٗاٖ. هجلةة وث ذةْت وثضسو ٘ةة 1986وثذذٗثٖ،  ظزم لؼ٘ش ًّ ٘ق وبشوُ٘ن وثا٘ف )

 .222-205، ص 1، وثعذد 5ّوثوْوسد وثوزئ٘ة، وثوجلذ 

(. وث ٌ ةؤ ب قةةذم جِةةة وثوةز  يةةٖ وثةةشٕ وثشةشٗاٖ. وثوجلةةة وثعشون٘ةةة ثلعلةةْم 1987وثذةذٗثٖ،  ظةةزم لؼةة٘ش ًّ ٘ةق وبةةشوُ٘ن وثا٘ةةف )

 . 56-45، ص 4، وثعذد 5وثضسو ٘ة )صوًلْ(، هجلذ 

(. والع خذوم والهثق ثلو٘زٍ ّوالسوػٖ يٖ وثوٌزؽ  وثجزية ّشة َ وثجزيةة. وثوؤعغةة وثعزهةة ثل شبةة 1979طزثخ،   ذ واله٘ش ثج٘ق )

 وق.ّوع ظالح والسوػٖ. بغذود/وثعش

(. تةةأث٘ش  وةة  وثذشوثةةة ّؽةةْل وثلةةْح وثشةةشٗاٖ  لةةٔ بعةةغ 2002ًةةذْٕٗ، دولةةق سوػةةٖ ّ  ةةذ وثلةةشٗن يزػةةق وثوعةةشّف )

،  3، وثعةذد 15وثخظزئض وثا٘ضٗزئ٘ة ثل شبة وثاٌ٘٘ة ّوً زج٘ة هذظْل وثشع٘ش. هجلة وث ظةش  ثلعلةْم وثضسو ٘ةة، وثوجلةذ 

 .284-261ص 

Adeoye, K. B. (1982). Effect of tillage depth on physical properties of a tropical soil and on 

yield of maize, sorghum and cotton. Soil Tillage Res. 2: 225-231. 

 

رلى 

 االخخبار
Wf, m

3
 Rf, m

3
 M ti, min tr, min r = tr/ti 

كفاءة 

 اإلضافت %

1 5288 48370 082575 110 50 08454 82895 

2 3680 38697 = 75 41 08546 83819 

3 20816 28378 = 42 26 08619 83878 

4 37892 48332 082703 79 48 08607 82838 

5 25844 38425 = 53 37 08698 82847 

6 13892 18981 = 29 22 08758 82890 

7 24800 48047 082075 50 32 08640 79808 

8 15884 28836 = 33 24 08727 79845 

9 9812 18836 = 19 19 18000 80800 

10 27884 38585 082410 58 17 08293 75850 

11 17876 28369 = 37 14 08378 77839 

12 10856 18615 = 22 12 08545 79812 

13 22856 38111 082412 47 16 08340 75882 

14 14888 28164 = 31 13 08419 76857 

15 9812 18553 = 19 11 08578 77867 

16 17876 38084 081949 37 15 08405 75883 

17 12848 28386 = 26 14 08538 76831 

18 7820 18610 = 15 12 08800 76842 
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