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دراسة تأثير اعماق الحراثة والسرعة العملية للوحدة الميكنية في بعض صفات التربة 

 الفيزيائية وصفات النمو لحاصل الذرة الصفراء

 

 فراس جمعة طه ألساعدي

 المسيب /الكلية التقنية 

 

 :الخالصة 

سالر  عمليالة مختلفالة للةحالد  اعماق مختلفة للمحراث المطرحي القالب  مال  تضمن البحث دراسة تأثير استخدام         

حيث تم في التجربة دراسالة تالأثير  , الذر  الصفراء وصفات النمة لحاصل نباتعلى الصفات الفيزيائية للتربة الميكنية 

 3.25,  3.55,  0.33وثبث سر  عملية للةحد  الميكنيالة هالي  سم 05 ,02 ,25اعماق الحراثة هي العةامل التالية : 

فيزيائية للتربة التي تم دراستها  : الكثافة الظاهرية للتربة , النسبة المئةيالة للفقالد بالربةبالة , ساعة على الصفات ال /كم

قة  مقاومة التربة للقط  والتشكيل ,وصفات النمالة لحاصالل الالذر  الصالفراء منهالا : عالدد البالذور فالي العرنالة  , عالدد 

لحراثة  تأثيرا معنةيا على الكثافة الظاهريالة للتربالة النباتات في المتر المرب  ,أذ يتضح من نتائج البحث الى ان لعمق ا

والنسالبة المئةيالة للفقالد بالربةبالة حيالث أدت الزيالاد  فالي عمالق الحراثالة الالى الزيالاد  فالي معالدا الكثافالة الظاهريالة للتربالالة 

عمالق باالضافة الى الزيالاد  فالي معالدا النسالبة المئةيالة للفقالد بالربةبالة باالضالافة الالى ذلالن يتضالح مالن نتالائج البحالث أن ل

الحراثة تأثيرا معنةيا على مقاومة التربة للقطال  والتشالكيل اذ انالع مال  ةيالاد  عمالق الحراثالة اةداد معالدا مقاومالة التربالة 

للقط  والتشكيل , كما ان للسرعة العملية للةحد  الميكنية تأثيرا معنةيا على الكثافة الظاهريالة للتربالة و مقاومالة التربالة 

في السرعة العملية للةحد  الميكنيالة الالى الزيالاد  فالي معالدا الكثافالة الظاهريالة للتربالة للقط  والتشكيل حيث أدت الزياد  

سالم  25باالضافة الى الزياد  في معدا مقاومة التربة للقط  والتشكيل وقالد لالةحم مالن  البا النتالائج ان عمالق الحراثالة 

 رنة  . كم/ساعة اعطت افضل عدد للبذور في الع 0.33م  السرعة العملية للةحد  الميكنية 

      

 STUDYING THE EFFECT OF TILLAGE DEPTHS AND PRACTICAL 

SPEED OF MECHANICAL UNIT ON SOME OF SOIL PHYSICAL 

PROPERTIES AND THE GROWTH OF MAIZE 

 

Firas  J. Alsaady 

 

ABSTRACT : 

        This study included a study of the effect of using various moldboard plow depths as 

well as effect of practical speed of mechanical unit (Tractor + Moldboard plow) on the 

physical characteristics of soil and plant growth of maize crop, the experiment study was 

the effect of the following factors: - Tillage depths (15, 20 and 25 cm), Three practical 

speed of mechanical unit (2.34 , 3.55 and 4.7 km/hr ). The properties which were studied 

properties were: bulk density , soil moisture percentage losses  , Soil Resistance Force 

To Cut and Consistency  ,the number of seed per ear, the number of plants per square 

meter , The results showed the tillage depth affecting on bulk density , soil moisture 

percentage losses  increasing of tillage depth caused an increasing in  bulk density and 

soil moisture percentage losses , beside of research results showed the tillage depth 
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affecting on Soil Resistance Force To Cut and Consistency increasing of tillage depth 

caused an increasing in Resistance Force To Cut and Consistency ,The results showed 

the practical speed of mechanical unit affecting on bulk density ,soil moisture percentage 

losses  increasing of practical speed of mechanical unit caused an increasing in  bulk 

density, beside of research results showed the practical speed of mechanical unit 

affecting on Soil Resistance Force To Cut and Consistency, The research showed tillage 

depth 15cm with practical speed of mechanical unit 2.34 km/hr. best the number of seed 

per ear.  

 

 المقدمة:

(, 2992ان المكننة الزراعية تعالد أحالـد المراالرات الرئيسالية لبنتقالاا بالزراعالة التقليديالة الالى الزراعالة الحديثالـة البنالا )

نظرا لكةنها تسهم في انتظام أداء العمليات الزراعية من حيث وقت التنفيذ ونةعيتع )ابتداًء مالن عمليالة تحضالير التربالة 

عملية حصاد المحاصيل وما يليها من العمليالات التالي تسالهم فالي تحسالين االنتالات( ,تسالتعمل وتهيئة مرقد البذر  وانتهاًء ب

المحاريث المطرحية القببة فالي تفكيالن أنالةا   كثيالر  مالن التالر  وتفتيتهالا و اصالة عنالدما يكالةن مالن الضالرور  قلال  

ة أو الهةائيالة والخاليالة مالن سطح التربة أو تغطية بقايا المحاصيل السابقة فالي ارراضالي ريالر المعرضالة للتعريالة المائيال

 ارمبح التي يراد ةياد   صةبتها بدفن بقايا المحاصيل و المةاد العضةية في بابن اررض.

( تعتبالالر السالالرعة اررضالالية أو الحقليالالة لمركبالالة الحراثالالة واحالالد  مالالن العةامالالل المهمالالة 2928وجالالد محمالالد علالالي وا الالرون)

الررم من أن السرعات المةصى بها في الةقت الحاضر ال تالزاا والمباار  التي ترثر في إنتاجيتها كما ونةعا و على 

 .كم /ساعة أال أن الطمةح هة الةصةا إلى سرعات اكبر   10 –  2بحدود 

(أن محصالةا الالذر  الصالفراء يتالأثر بخصالائو واالرول الحقالل كقالة  التربالة ومةاعيالد Obeng et.al, 2002أاالار )

 لتربة وبقايا النباتات من المةسم السابق .أجراء العمليات الزراعية باإلضافة إلى  صةبة ا

( ان القيمالالة الغذائيالالة لنمالالة جالالذور النبالالات تتالالأثر مالال  التغييالالرات الفيزيائيالالة لخصالالائو Arvidsson,1998كمالالا تةصالالل )

التربة لها دور مهم في تحسين نةعية المحصةا وةياد  في نسبة اإلنتات  م  استمرارية مالرور معالدات الزراعالة دور 

 تات الذر  الصفراء .مهم في نمة نبا

 

 المواد وطرائق العمل:

, باسالتخدام تصالميم  0222قضالاء المسالي  بتالأري   –نفذت التجربة في احد حقةا الزراعية في  مشالرو  المسالي       

وبالالثبث مكالالالررات  (RCD) وفالالق التصالالالميم العشالالةائي الكامالالل  Factorial Experimentالتجربالالة العامليالالة 

 ر العةامل التالية :(  بدراسة تأثي2992)الساهةكي,

سالالم( باسالالالتخدام محالالراث مطرحالالي قالالالب  ثبثالالي االبالالالدان وةن 05و  02و  25: وهالالي )  اعماااق حراثااة محتلفاااة -1

 سم . 32كغم , والمسافة بين بدن وا ر  352المحراث 

 3.25,  3.55,  0.33هالي ): سرع مختلفة للوحادة الميكنياة ا الاارار الزراعاي م المحاراط المارحاي القاال    -2

كيلالةواب   25ذات قالدر  حصالانية  Massy Ferguson(  MFتم ذلن باستخدام جرار ةراعي من نة   ) ( ساعة /كم

سالالم , المسالالافة بالالين العجالالبت ارماميالالة  099.92كغالالم , المسالالافة بالالين مقدمالالة ومالالر ر  العجالالبت  3222, وةن الجالالرار 

  .سم  58.32الجر ) السح  (  سم , ارتفا  ذرا  293.22سم , المسافة بين العجبت الخلفية  282.22

 تم دراسة الصفات المدروسة:

 الصفات الفيزيائية للتربة: -1

 الكثافة الظاهرية:-أ
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( وذلالن بأ الذ عينالات  Core Sampleقد تم تقدير الكثافة الظاهرية للتربة بأسالتعماا بريقالة االسالطةانات المعدنيالة )  

(  03م ( ولمالد  ) 225رن الكهربالائي علالى درجالة حالرار   ) من التربة بةاسطة أالسطةانات المعدنية وتجفيفها في الفال

 ساعة , حيث تم حسا  الكثافة الظاهرية باستعماا المعادلة التالية :

)gm/cm3……. (  Ms           Pb=  

             Vt                

 حيث انع :

 (3: الكثافة الظاهرية للتربة )رم/سم Pbحيث انع 

Msلمجففة بالفرن ) رم (     : كتلة عينة التربة ا 

Vs ( 3: حجم التربة الكلي ) سم 

 :  W loss %   Soil Moistureالنسبة المئوية للفقد بالرطوبة ا - 

 تم حسا  النسبة المئةية للفقد بالربةبة للتربة المحروثة عن بريق استعماا المعادلة اآلتية:

WLoss =  W1   - W2 --------(%)  

 -:  أنع حيـث

WLoss :                 )%( النسبة المئةية للفقد بالربةبةW1)%( النسبة المئةية لربةبة التربة قبل الحراثة: 

W2)%( النسبة المئةية لربةبة التربة بعد الحراثة : 

 %(.25.90حيث تم حسا  المحتةى الربةبي للتربة قبل أجراء التجربة فكانت )

  :    FRMا قوة مقاومة التربة للقاع والتشكيل -ج

وتحدث نتيجة للحراثة وتتأثر بعرض وعمق الحراثة وقد تم حسا  قة  مقاومة التربة للقطال  والتشالكيل باسالتعماا 

 (:2992المعادلة المقترحة من قبل حسن)

DRBF SPRM **  (10)------)كغم/قة (--------

 حيث:

FRM (.0: قة  مقاومة التربة للقط  والتشكيل)كغم /سم 

Bpالعر :( ض الشغااcm.) 

RS  سم/ : المقاومة النةعية للتربة )كغم. قة
0

 ( تكةن قيمتها حس  نسجة التربة.

D .)عمق الحراثة )سم :   

 صفات النمو لحاصل الذرة الصفراء: -2

 عدد البذور في العرنوص: - أ

ا صفةل عشالةائيا مالن حقالل التجربالة وبةسالابة مربال  أ الذ النمالاذت عشالةائيا  الب 22تم ذلن من  با ا تيار 

فتر  نمة نبات الذر  الصفراء في االسبة  الثاني من نمة النبات  تم استعماا هالذ  الطريقالة والمقترحالة مالن قبالل 

 ( . 2992) الساهةكي,

 : عدد النباتات بالمتر المربع- 

صفةل عشةائيا من حقل التجربة وبةسابة مرب  أ الذ النمالاذت عشالةائيا  البا فتالر   22تم ذلن من  با ا تيار 

( 2992ات الالالذر  الصالالفراء فالالي االسالالبة  الثالالاني مالالن نمالالة النبالالات  تالالم اسالالتعماا هالالذ  الطريقالالة السالالاهةكي )نمالالة نبالال

 (.  2999والمستخدمة من قبل الباحث جاسم وا رون)

 

 النتائج والمناقشة:

ثالة اذ تفالةق عمالق الحرا 3( التأثير المعنة  لعمق الحراثالة  فالي صالفة الكثافالة الظاهريالة للتربالة رم/سالم 2يبين الجدوا )

سالم التالي  25مقارنالة مال  عمالق الحراثالة  3رم/سالم 2.92(سم باعطائع أعلى معالدا للكثافالة الظاهريالة للتربالة بلغالت 05)

ويعالةد السالب  فالي ذلالن الالى ةيالاد  الحمالل المسالل  مالن قبالل   3رم/سالم 2.92سجلت أقل معدا للكثافالة الظاهريالة بلغالت 
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ي نسبة كثافتها الظاهريالة وانخفالاض مسالاميتها وجالاءت سبح المحراث على التربة ورصها وبالتالي ادى الى الزياد  ف

( , ووجالد مالن الجالدوا نفسالع التالأثير المعنالة  Lebert et.al,1991هذ  النتائج متفقالة مال  النتالائج التالي حصالل عليهالا )

% حيث انع م  تزايد السالرعة العمليالة 5وبمستةى  3للسرعة العملية للةحد  الميكنية في صفة الكثافة الظاهرية رم/سم

 2.92كم/ساعة( ادى الى الزياد  في معدا الكثافالة الظاهريالة مالن ) 3.25ثم الى  3.55الى  0.33ةحد  الميكنية من )لل

( ويعالزى السالب  فالي ذلالن الالى انالع ةيالاد  السالرعة العمليالة تسالاعد علالى ةيالاد  معامالل 3رم/سم 2.98ثم الى  2.93الى 

د  الالى ةيالاد  فالي تكسالير الكتالل الترابيالة فتعمالل الالدقائق تفتيت التربة بفعل الز م الذ  يسلطع سبح المحالراث ممالا يالر

الصغير  على ملء المسامات وبذلن يقل حجمها فتالزداد الكثافالة الظاهريالة وتتفالق هالذ  النتالائج مال  النتالائج التالي وجالدها 

 ( .0220)الطالباني ,

فالي الكثافالة الظاهريالة للتربالة أما التدا ل بالين  عمالق الحراثالة والسالرعة العمليالة للةحالد  الميكنيالة كالان لالع تالأثير معنالة  

كم/سالاعة اقالل  0.33سالم مال  السالرعة العمليالة للةحالد  الميكنيالة 25% اذ سجل تداخ عمق الحراثة 5وبمستةى  3رم/سم

سالم والسالرعة العمليالة  05بينمالا سالجل التالدا ل بالين عمالق الحراثالة  3رم/سالم 2.52قيمة للكثافة الظاهرية للتربالة بلغالت 

والسب  في ذلن ان الزيالاد  فالي  3رم/سم 2.20اعلى قيمة للكثافة الظاهرية للتربة هي كم/ساعة  3.25للةحد  الميكنية 

السرعة العملية للةحد  الميكنية ترد  الالى ةيالاد  ر  التربالة بسالب  سالرعة قالذل الكتالل الترابيالة وتفتيتهالا سالاعد علالى 

جاءت هذ  النتالائج متفقالة مال  النتالائج ملء المسامات بين دقائق التربة فيرد  ذلن الى قلة حجمها فتقل المسامية الكلية و

 (.,Hill et.al 1990( و )0222التي اوجدها كل من )العبدلي,

 

  3سم \. تأثير عمق الحراثة والسرع العملية للوحدة الميكنية في صفة الكثافة الظاهرية اغم 1جدول 

 

عمق  الصفة المدروسة

الحراثة  ا 

 سم  

 /السرعة العملية للوحدة الميكنية  اكم

 اعة س

 المعدل

2.32 3.33 2..3 

الكثافة الظاهرية 

  3سم\اغم

13 1.3. 1.31 1..3 1..1 

21 1..1 1..3 1..1 1..3 

23 1..3 1... 1..2 1... 

 .1.13 1.132 %1.13أ.ف.م 

  1..1 2..1 1..1 المعدل

 1.122 %1.13أ.ف.م  

 

ة النسالبة المئةيالة للفقالد بالربةبالة % حيالث تفالةق عمالق ( التأثير المعنة  لعمالق الحراثالة فالي صالف0يتضح من الجدوا )

سالم  05% بينما سجل عمالق الحراثالة 3.035سم في تسجيل اقل معدا للنسبة المئةية للفقد بالربةبة بلغت  25الحراثة 

% ويعالزى السالب  فالي ذلالن الالى ان الحراثالة أدت الالى تفكيالن  2.532اعلى معدا للنسبة المئةية للفقالد بالربةبالة بلغالت 

ومن ثم ارتفا  معدالت التبخر من سالطح التربالة ممالا يالرد  بالنتيجالة الالى فقالدان الربةبالة مالن التربالة المحروثالة  التربة

(  ,وقالد لالةحم ان 0223وان هذا التأثير قد اةداد باةدياد عمق الحراثة وتتفق هذ  النتائج م  ما ااالار اليالع )الهااالمي ,

ة فالالي صالالفة النسالالبة المئةيالالة للفقالالد بالربةبالالة % أذ انالالع مالال  تزايالالد هنالالات تالالأثيرا معنةيالالا  للسالالرعة العمليالالة للةحالالد  الميكنيالال

كم/سالاعة( ادى الالى انخفالاض فالي النسالبة المئةيالة  3.25ثالم الالى  3.55الالى  0.33السرعة العملية للةحد  الميكنية من )

% ( والسالالب  فالالي ذلالالن الالالى ان ةيالالاد  السالالرعة العمليالالة  3.992ثالالم الالالى  9.093الالالى  9.933للفقالالد بالربةبالالة % مالالن )

للجرار قد أدت الى ةياد  الكثافة الظاهرية للتربة ومن ثم انخفاض مساميتها الكلية ممالا قالد أدى الالى انخفالاض معالدالت 

التبخر من سطح التربة ومن ثم انخفاض معدالت النسبة المئةية للفقد بالربةبة وتتفق هذ  النتائج م  ما ااار اليالع كالل 

 ( .Khurshid et.al, 2006من الباحثين )

% فالالي النسالالبة 5التالالدا ل بالالين عمالالق الحراثالالة والسالالرعة العمليالالة  للةحالالد  الميكنيالالة كالالان لالالع تالالأثير معنالالة  وبمسالالتةى  أمالالا

 3.25سالالم عنالالد السالالرعة العمليالالة للةحالالد  الميكنيالالة  25المئةيالالة للفقالالد بالربةبالالة % اذ تفالالةق التالالدا ل عنالالد عمالالق الحراثالالة 
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سالم  05% امالا التالدا ل عنالد عمالق الحراثالة  0.222بلغالت  كم/ساعة في تسجيل اقل قيمة للنسبة المئةية للفقد بالربةبة

% وان السالب  فالي  8.233والسرعة العملية للةحد  الميكنية سجلت اعلى قيمالة للنسالبة المئةيالة للفقالد بالربةبالة  بلغالت 

ذلن الى ان الحراثة أدت الى تفكين التربة ومالن ثالم ارتفالا  معالدالت التبخالر مالن سالطح التربالة ممالا يالرد  بالنتيجالة الالى 

 ,Kitur et.alفقدان الربةبة من التربة المحروثة وان هذا التأثير قد اةداد باةدياد عمق الحراثة وهذا ما أاالار اليالع )

1995. ) 

 

 . تأثير عمق الحراثة والسرع العملية للوحدة الميكنية في النسبة المئوية للفقد بالرطوبة ا% 2جدول 

 

عمق  الصفة المدروسة

الحراثة  ا 

 سم  

 /السرعة العملية للوحدة الميكنية اكم

 ساعة 

 المعدل

2.32 3.33 2..3 

النسبة المئوية للفقد 

  بالرطوبة ا%

13 3.12. 2.13. 2...1 2.223 

21 ..322 ..221 3.2.2 ..212 

23 1.132 ..331 ..12. ..331 

 1.1.2 .1.11 %1.13أ.ف.م 

  2.111 2.3.. 132.. المعدل

 1.111 %1.13أ.ف.م  

 

 25( التأثير المعنة  لعمق الحراثة فالي مقاومالة التربالة للقطال  والتشالكيل اذ تفالةق عمالق الحراثالة 3يتضح من الجدوا )

سالم  05قة  بينما سالجل عمالق الحراثالة \كغم  525.332سم في تسجيل اقل معدا لمقاومة التربة للقط  والتشكيل بلغت 

قة  ويعزى السب  في ذلالن الالى ان العالرض الشالغاا \كغم 205.229اعلى معدا لمقاومة التربة للقط  والتشكيل بلغت 

لسبح المحراث وةاوية السبح مال   التربالة تجعالل مقاومالة التربالة للقطال  والتشالكيل عاليالة  مال  اةديالاد ا تالراق اساللحة 

ا ( , كمالالا ان هنالالات تالالأثيرا معنةيالالChandon et.al, 2002 المحالالراث للتربالالة وهالالذ  النتالالائج تتفالالق مالال  مالالا أاالالار اليالالع )

للسرعة العمليالة للةحالد  الميكنيالة فالي صالفة مقاومالة التربالة للقطال  والتشالكيل كغم/قالة  اذ انالع مال  تزايالد السالرعة العمليالة 

كم/ساعة( ادى الى الزياد  في مقاومة التربالة للقطال  والتشالكيل مالن  3.25ثم الى  3.55الى  0.33للةحد  الميكنية من )

 ( والسب  في ذلن الى ان بزياد  السرعة العمليالة للجالرار تالزداد كغم/قة 202.922ثم الى  938.202الى  522.809)

مقاومة التربة للقط  والتشكيل عند ا تراق اسلحة المحراث للتربة والتي تتةافق م  النتائج التي حصالل عليهالا الباحالث 

(2006.Aikins et.al.) 

ثيرا معنةيالالا فالالي مقاومالالة التربالالة للقطالال  أمالالا التالالدا ل بالالين عمالالق الحراثالالة والسالالرعة العمليالالة للةحالالد  الميكنيالالة كالالان لالالع تالالأ

كم/سالاعة فالي تسالجيل اقالل قيمالة  0.33سم عند السرعة العملية للةحد  الميكنيالة  25والتشكيل حيث تفةق عمق الحراثة 

سالالم عنالالد السالالرعة العمليالالة  05كغم/قالالة  بينمالالا سالالجل عمالالق الحراثالالة  320.558لمقاومالالة التربالالة للقطالال  والتشالالكيل بلغالالت 

كغم/قة  والسالب  فالي ذلالن  833.935كم/ساعة اعلى قيمة لمقاومة التربة للقط  والتشكيل بلغت  3.25للةحد  الميكنية 

الى انع م  تزايالد السالرعة العمليالة للجرارعنالد ا تالراق اساللحة المحالراث للتربالة تالزداد مقاومالة التربالة للقطال  والتشالكيل 

 (. Larson et.al.1989 )وهذا ما أاار اليع 
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 لحراثة والسرع العملية للوحدة الميكنية في مقاومة التربة للقاع التشكيل اكغم/قوة . تأثير عمق ا3جدول 

 

عمق  الصفة المدروسة

الحراثة  ا 

 سم  

 /السرعة العملية للوحدة الميكنية اكم

 ساعة 

 المعدل

2.32 3.33 2..3 

مقاومة التربة للقاع 

 التشكيل

 اكغم/قوة 

13 212.331 31..213 31..211 313.22. 

21 32..131 ..1.2.3 .21.31. .2..11. 

23 .13...1 .2..312 133.123 .23.1.1 

 31.3.1 .21.12 %1.13أ.ف.م 

  ....21. .31.12. 121..31 المعدل

 111..3 %1.13أ.ف.م  

 

  سالم 25( ان لعمق الحراثة تأثير معنة   في عدد البذور في العرنالة  حيالث سالجل عمالق الحراثالة 3يةضح الجدوا )

سالم سالجلت أقالل معالدا  05بالذر   فالي العرنالة  أمالا عمالق الحراثالة  322اعلى معدا عدد للبذور في العرنة  بلغالت 

بذر   في العرنة  والسب  في ذلن الالى أن لعمالق الحراثالة  تالأثير مبااالر علالى  333عدد للبذور في العرنة  بلغت 

( 3( , كمالا يتضالح مالن الجالدوا )Rashidi et.al, 2007نسبة انبات البذور وهذا يتفق م  النتالائج التالي تةصالل اليهالا )

 انع ليس هنات تأثير معنة  لتزايد السرعة العملية للةحد  الميكنية في عدد البذور في العرنة .

( ان للتدا ل بين عمق الحراثة والسرعة العملية للةحد  الميكنية تأثير معنة  في عدد البالذور فالي 3يتبين من الجدوا )

 3.55سالالم والسالالرعة العمليالالة للةحالالد  الميكنيالالة  25اذ سالالجل التالالدا ل بالالين عمالالق الحراثالالة  %5العرنالالة  وبمسالالتةى 

بذر  في العرنة  بينما سالجل التالدا ل بالين عمالق الحراثالة  382كم/ساعة اعلى قيمة لعدد البذور في العرنة  بلغت 

 332رنالة  بلغالت قيمتهالا كم/سالاعة أقالل قيمالة لعالدد البالذور فالي الع 3.25سم عند السرعة العملية للةحد  الميكنية  05

بذر  في العرنة  ويعزى السالب  فالي ذلالن الالى ان الزيالاد  فالي عمالق الحراثالة أدت الالى أنخفالاض فالي تالةفر الظالرول 

 (.Larson et.al, 1989البيئية المبئمة لبنبات وهذا يتفق م  ما أاار اليع )

 

 بذور في العرنوص. تأثير عمق الحراثة والسرع العملية للوحدة الميكنية في عدد ال2جدول 

 

عمق  الصفة المدروسة

الحراثة  ا 

 سم  

 /السرعة العملية للوحدة الميكنية اكم

 ساعة 

 المعدل

2.32 3.33 2..3 

 ..3 3.1 311 3.1 13 عدد البذور بالعرنوص

21 332 33. 321 332... 

23 33. 333 331 332 

 12.13 12..1 %1.13أ.ف.م 

  331 ....33 .33 المعدل

 2..13 %1.13أ.ف.م  

 

سالم  02حيالث تفالةق عمالق الحراثالة  ( ان لعمق الحراثة تأثير معنة  في عدد النباتات بالمتر المرب  5يةضح الجدوا )

سالم اقالل معالدا عالدد  05نبتالة بينمالا سالجل عمالق الحراثالة  28.3في تسجيل اعلى معدا عدد نباتات بالمتر المرب  بلغت 

(  ان للسالر  العمليالة للجالرار تالأثيرا معنةيالا اذ انالع مال  تزايالد 5تالة كمالا يبالين الجالدوا )نب 22نباتات بالمتر المرب  بلغت 

كم/سالالاعة( أدى الالالى انخفالالاض   عالالدد النباتالالات  3.25ثالالم الالالى  3.55الالالى  0.33السالالرعة العمليالالة للةحالالد  الميكنيالالة مالالن )

مق الحرثة السرعة العمليالة للةحالد  نبتة بالمتر المرب ( كما انع للتدا ل بين ع 29.3ثم الى  28الى  29بالمتر المرب  )
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% أذ سجل التدا ل بين عمق الحراثالة  عنالد السالرعة 5الميكنية في عدد النباتات بالمتر المرب  تأثيرا معنةيا وبمستةى 

نبتة بالمتر المرب  بينما سالجل  02كم/ساعة اعلى عدد نباتات بالمتر المرب  بلغت قيمتها  0.33العملية للةحد  الميكنية 

نبتالة فالي  25سم والسرعة العملية للةحد  الميكنية أقل عالدد نباتالات بالالمتر المربال  بلغالت  02ل بين عمق الحراثة التدا 

 (.  Bennie et.al, 1986المتر المرب   وهذا يتفق م  النتائج التي وجدها )

 

 ع. تأثير عمق الحراثة والسرع العملية للوحدة الميكنية في عدد النباتات بالمتر المرب3جدول 

 

عمق  الصفة المدروسة

الحراثة  ا 

 سم  

 المعدل ساعة  /السرعة العملية للارار اكم

2.32 3.33 2..3 

عدد النباتات بالمتر 

 المربع

13 1. 11 1. 1... 

21 21 21 13 11.. 

23 11 11 1. 1. 

 1.313 12..1 %1.13أ.ف.م 

  3..1 11 11 المعدل

 1.3.2 %1.13أ.ف.م  

 

 جات:االستنتا

أن أقل كثافة ااهرية مال  أقالل نسالبة مئةيالة للفقالد بالربةبالة وأقالل مقاومالة للتربالة للقطال  والتشالكيل كانالت عنالد عمالق  -2

 سم. 25الحراثة 

سالم والسالرعة  25أن افضل تةليفة للحصةا علالى أعلالى عالدد بالذور فالي العرنالة  كانالت هالي عنالد عمالق الحراثالة  -0

 .كم/ساعة 3.55العملية للةحد  الميكنية كانت 

 

 التوصيات:

سالالم للحصالةا علالالى أقالالل مقاومالالة للتربالالة للقطال  والتشالالكيل عنالالد أ تالالراق اسالاللحة  25أوصالي بأسالالتخدام عمالالق الحراثالالة  -2

 المحراث للتربة باإلضافة الى الحصةا على أعلى عدد للبذور في العرنة  عند ةراعة محصةا الذر  الصفراء  .

كم/سالاعة للحصالةا علالى أفضالل نسالبة انبالات للنبالات فالي  0.33 أوصي بأستخدام السالرعة العمليالة للةحالد  الميكنيالة  -0

 المتر المرب  .

 

 المصادر:

. معالالدات تهيئالالة التربالالة . مديريالالة دار الكتالالا  للطباعالالة والنشالالر , كليالالة الزراعالالة والغابالالات , 2992البنالالا , عزيالالز رمالالة. 

 راق , جامعة المةصل , وةار  التعليم العالي والبحث العلمي , جمهةرية الع

تطبيقالالات فالالي تصالالميم وتحليالالل التجالالار  . دار الحكمالالة للطباعالالة  2992كي , مالالدحت ,كريمالالة محمالالد وهيالال  . السالالاهة

 والبحث العلمي , جمهةرية العراق.والنشر , جامعة بغداد , وةار  التعليم العالي 

االنتاجيالة  ( . تأثير تدا بت ربةبة التربة وأعماق الحراثة وسر  الجرار في0220الطالباني , جنان حكمت نامق .)

وبعض صفات التربة الفيزيائية باستخدام المحراث القرصي الثبثي , رسالة ماجسالتير , قسالم المكننالة الزراعيالة 

 , كلية الزراعة , جامعة بغداد .

( 233. أداء الجالرار ماسالي فيركسالن مال  المحالراث المطرحالي الربالاعي القالب  ) 0222العبدلي , عمر عنع عبد هللا .

في بعض الصفات الفيزيائية للتربة , رسالة ماجستير , قسم المكننة الزراعية , كليالة الزراعالة , وتأثير تدا لهما 

 جامعة بغداد .
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. دراسة بعض المرارات الفنية واالقتصادية وصالفات التربالة الفزيائيالة تحالت نظالم 0223الهاامي , ليث عقيل الدين .

 كلية الزراعة ,جامعة بغداد. حراثة مختلفة , رسالة ماجستير , قسم المكننة الزراعية ,

. فيزياء التربالة , مديريالة دار الكتال  للطباعالة والنشالر , جامعالة المةصالل وةار  التعلاليم  2992.حسن , هشام محمةد 

     البحث العلمي ,جمهةرية العراق. العالي

ثة علالى نمالة النبالات . أ تبار أنظمة وأعماق مختلفة من الحرا 2999جاسم عبد الرةاق عبد اللطيف وفريد مجيد عبد .

 التقنية , هيئة التعليم التقني .. وقائ  المرتمر العلمي الخامس للبحةث 

. معالدات مكننالة  المحاصاليل الحقليالة , جامعالة بغالداد ,   2928محمد علي , لطفي حسالين وعبالد السالبم محمالد عالزت . 

 جمهةرية العراق . لبحث العلمي , مديرية دار الكت  للطباعة والنشر , وةار  التعليم العالي وا
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