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  دراسة اداء العازقة الدورانیة في بعض صفات التربة الفیزیائیة ومؤشرات االداء الحقلي
  مثنى عبد المالك الجراح

  قسم المكننة الزراعیة ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل
  

  الخالصة
 ٢.٢٢تضمن البحث دراس뿨ة اس뿨تخدام الس뿨رعة االمامی뿨ة للس뿨احبة بواق뿨ع س뿨رعتین، رابع뿨ة بطیئ뿨ة 

ساعة وثالثة مواق뿨ع لغط뿨اء العازق뿨ة الدورانی뿨ة قری뿨ب ومتوس뿨ط وبعی뿨د /كم ٤.٩٥ساعة وثانیة اعتیادیة /كم
 ٥عن محور دوران اسلحة العازقة وت뿨اثیر ذل뿨ك ف뿨ي ك뿨ل م뿨ن ع뿨دد الكت뿨ل الترابی뿨ة الت뿨ي یزی뿨د قطرھ뿨ا ع뿨ن 

ترب뿨ة المث뿨ار والكثافة الظاھریة والمسامیة وعمق القطع وعرض القطع والس뿨رعة العملی뿨ة وحج뿨م ال ٢م/سم
اش뿨ارت النت뿨ائج ال뿨ى . ونسبة االنزالق ومعامل استغالل العرض الشغال ونسبة الحد م뿨ن االدغ뿨ال الحولی뿨ة

ان التداخل بین السرعة االمامیة وموقع غطاء العازقة كان لھ تاثیر معنوي في جمیع الصفات المدروسة 
تت뿨اثر معنوی뿨ا واظھ뿨رت النت뿨ائج تف뿨وق عدا ص뿨فات الكثاف뿨ة الظاھری뿨ة والمس뿨امیة ونس뿨بة االن뿨زالق الت뿨ي ل뿨م 

وعم뿨ق القط뿨ع وع뿨رض القط뿨ع ومعام뿨ل اس뿨تغالل  ٢م/السرعة الرابعة بطیئة معنویا في صفات عدد الكت뿨ل
الع뿨뿨رض الش뿨뿨غال ونس뿨뿨بة الح뿨뿨د م뿨뿨ن االدغ뿨뿨ال الحولی뿨뿨ة كم뿨뿨ا تفوق뿨뿨ت معامل뿨뿨ة الموق뿨뿨ع القری뿨뿨ب لغط뿨뿨اء العازق뿨뿨ة 

ادت نس뿨بة الح뿨د م뿨ن االدغ뿨ال الحولی뿨ة بزی뿨ادة بع뿨د عل뿨ى بقی뿨ة المواق뿨ع، وازد ٢م/معنویا في صفة عدد الكتل
  .غطاء العازقة عن محور دوران االسلحة

  
  المقدمة

تعتبر العازقة الدورانیة من افض뿨ل المع뿨دات مالئم뿨ة ف뿨ي خل뿨ط الس뿨ماد الحی뿨واني والكیمی뿨اوي م뿨ع 
ستخدامھا بحكمة ی뿨ؤدي بقایا النباتات والمبیدات بالتربة ، اضافة الى فعالیتھا الجیدة في اثارة التربة وان ا

الى نتائج جیدة في حین االستخدام غیر المالئ뿨م یك뿨ون ض뿨ارا وغی뿨ر مرغ뿨وب فی뿨ھ وان تك뿨رار اس뿨تخدامھا 
یتوق뿨ف عل뿨ى ادارة المزرع뿨ة بم뿨ا تس뿨مح ب뿨ھ الظ뿨뿨روف الجوی뿨ة للقی뿨ام ب뿨العزق ال뿨دوراني وبالوق뿨ت المناس뿨뿨ب 

ت تھیئ뿨뿨ة الترب뿨뿨ة ھ뿨뿨و تقلی뿨뿨ل ع뿨뿨دد ان اح뿨뿨دى فوائ뿨뿨د معامل뿨뿨ة الترب뿨뿨ة بوس뿨뿨اطة مع뿨뿨دا). ١٩٧٨حس뿨뿨ین وع뿨뿨زت، (
بذور االدغال في التربة فعند اجراء تلك المعاملة في وقت مناسب أي قبل االزھار او تكوین البذور ف뿨ان 
ھذ稗 العملیة تفید جدا في منع االدغال من تكوین البذور، وبشكل عام ومن اج뿨ل مكافح뿨ة االدغ뿨ال الحولی뿨ة 

حساوي (ان تكون تلك المعامالت سطحیة ولیست عمیقة جدا بواسطة تلك المعامالت المیكانیكیة ینصح ب
ان뿨뿨ھ ف뿨뿨ي االراض뿨뿨ي المب뿨뿨ورة یس뿨뿨تلزم اج뿨뿨راء حراث뿨뿨ات متع뿨뿨ددة ) ١٩٨٤(وذك뿨뿨ر احم뿨뿨د ). ١٩٨٢، والجب뿨뿨وري

للترب뿨뿨ة عن뿨뿨دما تص뿨뿨ل نبات뿨뿨ات االدغ뿨뿨ال ال뿨뿨ى اعل뿨뿨ى مرحل뿨뿨ة م뿨뿨ن النم뿨뿨و الخض뿨뿨ري وقب뿨뿨ل دخولھ뿨뿨ا ف뿨뿨ي مرحل뿨뿨ة 
ان اس뿨뿨تخدام العازق뿨뿨ة الدورانی뿨뿨ة ادى ال뿨뿨ى نت뿨뿨ائج ) ١٩٨٧( Kofoedو Wali Ullahواوض뿨뿨ح . االزھ뿨뿨ار

. جیدة من حیث درجة تفتیت التربة وخل뿨ط البقای뿨ا النباتی뿨ة لجمی뿨ع الس뿨ر熬 الت뿨ي ت뿨م اس뿨تخدامھا ف뿨ي الدراس뿨ة
ان المحاری뿨뿨ث والعازق뿨뿨ات الدورانی뿨뿨ة لھ뿨뿨ا قابلی뿨뿨ة جی뿨뿨دة ف뿨뿨ي مكافح뿨뿨ة ) ١٩٨٨(كم뿨뿨ا ذك뿨뿨ر الطح뿨뿨ان والنعم뿨뿨ة 

اق اال انھا تتس뿨بب ف뿨ي انتش뿨ار االدغ뿨ال المعم뿨رة ذات الج뿨ذور الرایزومی뿨ة االدغال الحولیة عریضة االور
ان مقیاس درجة خشونة سطح التربة بع뿨د المعامل뿨ة بالمع뿨امالت الثانوی뿨ة ھ뿨و ) ١٩٩٠(وذكر البنا . كالثیل

سم لمرور واحد وبناءا على ذلك فان نسبة الكتل ب뿨الحجم المش뿨ار الی뿨ھ یك뿨ون ٥الكتل التي یقل حجمھا عن 
عند معاملة التربة بالعازقات الدورانیة كما ان نسبة الحد من االدغ뿨ال عل뿨ى اس뿨اس ال뿨وزن الج뿨اف % ٨٥

حی뿨ث تق뿨وم المع뿨دات الدورانی뿨ة بإث뿨ارة . عند استخدام المحاریث والعازق뿨ات الدورانی뿨ة% ٩٥تكون بحدود 
الن النس뿨بة او  التربة من خالل انزالق اس뿨لحتھا داخ뿨ل الترب뿨ة مس뿨ببة ب뿨ذلك تفكی뿨ك وتفتی뿨ت جی뿨د لھ뿨ا وذل뿨ك

العالق뿨뿨뿨ة ب뿨뿨뿨ین الس뿨뿨뿨رعة المحیطی뿨뿨뿨ة لالس뿨뿨뿨لحة ال뿨뿨뿨ى الس뿨뿨뿨رعة األمامی뿨뿨뿨ة للس뿨뿨뿨احبة تك뿨뿨뿨ون اكب뿨뿨뿨ر م뿨뿨뿨ن واح뿨뿨뿨د 
ویتوقف حجم حبیبات التربة المثار بالمحاریث والعازقات الدورانیة على ك뿨ل م뿨ن س뿨رعة ). ١٩٩٠،البنا(

س뿨لیمان (حام뿨ل لالس뿨لحة دوران االسلحة والس뿨رعة االمامی뿨ة للس뿨احبة وموق뿨ع غط뿨اء االل뿨ة ع뿨ن المح뿨ور ال
ان نسبة االنزالق لعجالت الس뿨احبة الدافع뿨ة ) ٢٠٠١( Kathirvelو  Manianواشار ). ١٩٩٢،ویونس

ازدادت بزیادة السرعة االمامیة عن뿨د اس뿨تخدام العازق뿨ة الدورانی뿨ة م뿨ع ثب뿨ات س뿨رعة دوران االس뿨لحة حی뿨ث 
عن뿨د % ١٩.٦٣س뿨اعة و/ك뿨م ٢.٦٣عند سرعة % ١٥.٤٣ساعة و /كم ١.٩١عند سرعة % ٥.٧٧كانت 

س뿨اعة وع뿨زوا ذل뿨ك ال뿨ى زی뿨ادة ق뿨وة س뿨حب االل뿨ة بزی뿨ادة الس뿨رعة االمامی뿨ة مم뿨ا ادى ال뿨ى /كم ٤.٥٠سرعة 
  ب뿨뿨뿨ان الكثاف뿨뿨뿨ة الظاھری뿨뿨뿨ة للترب뿨뿨뿨ة) ٢٠٠١( Ramalingamو  Salokheووج뿨뿨뿨د . زی뿨뿨뿨ادة نس뿨뿨뿨بة االن뿨뿨뿨زالق

  
  ١٦/٨/٢٠٠٦وقبولھ   ٢٩/٥/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
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دة السرعة االمامیة للعازقة الدورانیة كما انخفضت الكثاف뿨ة الظاھری뿨ة بزی뿨ادة ازدادت وبشكل معنوي بزیا
س뿨اعة وع뿨دد /ك뿨م ٢و ١.٥و ١ع뿨دد م뿨رات م뿨رور العازق뿨ة وذل뿨ك عن뿨د دراس뿨تھم ت뿨اثیر ثالث뿨ة س뿨ر熬 امامی뿨ة 

  م뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨뿨رات
و  Shardaكم뿨ا وج뿨د . المرور بواقع مرور واحد ومرورین  وثالث م뿨رورات ف뿨ي ترب뿨ة طینی뿨ة النس뿨جة 

Singh )ة ) ٢٠٠٤뿨뿨ة الدورانی뿨뿨لحة العازق뿨뿨رعة دوران اس뿨뿨ع س뿨뿨ا م뿨뿨ب طردی뿨뿨ة تتناس뿨뿨ت الترب뿨뿨ة تفتی뿨뿨ان درج뿨뿨ب
وعكسیا مع كل من موقع غطاء العازقة عن محور دوران االسلحة وسرعة الساحبة االمامیة وذل뿨ك عن뿨د 

 ١٨٥س뿨اعة وس뿨رعتین للمح뿨ور حام뿨ل االس뿨لحة /ك뿨م ٣.٥٧و  ٢.٨٦دراستھم سرعتین ام뿨امیتین للس뿨احبة 
دقیق뿨뿨ة وم뿨뿨وقعین لغط뿨뿨اء العازق뿨뿨ة قری뿨뿨ب وبعی뿨뿨د ع뿨뿨ن مح뿨뿨ور ال뿨뿨دوران وت뿨뿨أثیر ذل뿨뿨ك ف뿨뿨ي االداء /رةدو ٢١٠و

  .الحقلي للعازقة الدورانیة 
ویھدف البحث الى تقییم كفاءة اداء العازق뿨ة الدورانی뿨ة عن뿨د س뿨ر熬 امامی뿨ة ومواق뿨ع مختلف뿨ة لغط뿨اء 

  .فحة االدغال الحولیة العازقة في بعض صفات التربة الفیزیائیة ومؤشرات االداء الحقلي ومكا
  

  مواد البحث وطرائقھ
اجری뿨뿨ت الدراس뿨뿨ة ف뿨뿨ي حق뿨뿨ول كلی뿨뿨ة الزراع뿨뿨ة والغاب뿨뿨ات ف뿨뿨ي المرك뿨뿨ز الج뿨뿨امعي ف뿨뿨ي مدین뿨뿨ة الموص뿨뿨ل 

وامت뿨از حق뿨ل التجرب뿨ة بأن뿨ھ ل뿨م یس뿨تغل ف뿨ي الزراع뿨ة لس뿨نوات عدی뿨دة ، حی뿨ث كان뿨ت  ٢٠٠٦-٢٠٠٥للموسم 
 ٣م/میك뿨ا غ뿨رام ١.٣٦٩وكثافتھ뿨ا الظاھری뿨ة . % ٥والرمل  ٣٥، الغرین  ٦٠نسجة التربة طینیة ، الطین 

س뿨뿨م ف뿨뿨ي اواخ뿨뿨ر ش뿨뿨ھر ٢٠-١٥، ت뿨뿨م حراثتھ뿨뿨ا بواس뿨뿨طة المح뿨뿨راث المطرح뿨뿨ي الق뿨뿨الب ثالث뿨뿨ي االب뿨뿨دان بعم뿨뿨ق 
، وف뿨뿨ي اواخ뿨뿨ر ش뿨뿨ھر ش뿨뿨باط ت뿨뿨م اس뿨뿨تخدام عازق뿨뿨ة % ١٧.٤١تش뿨뿨رین الث뿨뿨اني حی뿨뿨ث ك뿨뿨ان محتواھ뿨뿨ا الرط뿨뿨وبي 

وبمحتوى رط뿨وبي  ٣م/میكا غرام ١.١٢٩ظاھریة دورانیة معلقة لمعاملة تلك التربة حیث كانت كثافتھا ال
كغ뿨م ، عرض뿨ھا الش뿨غال التص뿨میمي  ٢٣٢وزنھا  ١٩٩٨، نو熬 العازقة الدورانیة راما مودیل % ١٧.٧١

 شكلاسلحة  ٤اقراص حاملة لالسلحة على المحور الدوراني كل قرص یحتوي  ٧سم تحتوي على ١٣٨
ى زح뿨افتین ج뿨انبیتین لتنظ뿨یم عم뿨ق القط뿨ع ، سم تحتوي العازقة عل٢٠뿨المسافة بین قرص واخر  Lحرف 

رباعی뿨ة  ١٣٣٠س뿨م ، كم뿨ا اس뿨تخدمت س뿨احبة ن뿨و熬 ماس뿨ي فوركس뿨ن ١٢حیث ت뿨م تنظ뿨یم عم뿨ق القط뿨ع عل뿨ى 
الدفع متوسطة القدرة لغ뿨رض س뿨حب وتش뿨غیل العازق뿨ة الدورانی뿨ة بواس뿨طة عم뿨ود مآخ뿨ذ الق뿨درة ، حی뿨ث ت뿨م 

دقیق뿨ة وت뿨م تثبی뿨ت تل뿨ك الس뿨رعة اثن뿨اء /دورة ٦٥٠قیاس سرعة دورانھ بواس뿨طة جھ뿨از الت뿨اكیومیتر فكان뿨ت 
 ٤.٩٥و  ٢.٢٢ت뿨뿨م دراس뿨뿨ة س뿨뿨رعتین ام뿨뿨امیتین للس뿨뿨احبة . القی뿨뿨ام بالمع뿨뿨امالت المیكانیكی뿨뿨ة ف뿨뿨ي ھ뿨뿨ذ稗 الدراس뿨뿨ة

نف뿨ذت التجرب뿨ة . ساعة وثالثة مواقع لغطاء العازقة قریب ومتوسط وبعید عن محور دوران االس뿨لحة /كم
املة بثالث مك뿨ررات ، حی뿨ث وزع뿨ت المع뿨امالت العاملی뿨ة الس뿨تة باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الك

على الوحدات التجریبیة في كل مكرر بشكل عشوائي ، تم اختبار متوسطات المعامالت العاملیة بطریق뿨ة 
م باس뿨تخدام س뿨اعة ٢٠، وت뿨م ق뿨راءة زم뿨ن قط뿨ع ك뿨ل معامل뿨ة % ٥دنكن المتعدد المدى عند مستوى احتمال 

لتحدی뿨د ع뿨دد  ٢م ٠.٢٥انیة ومنھا تم حساب السرعة ، واستخدام اطار مساحتھ ث ٠.٠١توقیت دقة القراءة 
س뿨뿨م ٥س뿨뿨م م뿨뿨ن خ뿨뿨الل فص뿨뿨لھا بواس뿨뿨طة مش뿨뿨بك س뿨뿨لكي المس뿨뿨افة ب뿨뿨ین اس뿨뿨الكھ ٥الكت뿨뿨ل الت뿨뿨ي یزی뿨뿨د قطرھ뿨뿨ا ع뿨뿨ن 
الیجاد عددھا بالمتر المربع ، كم뿨ا ت뿨م تق뿨دیر الكثاف뿨ة الظاھری뿨ة بطریق뿨ة  ٤× وبعدھا تم ضرب عدد الكتل 

م لقی뿨اس ع뿨رض القط뿨ع ٥المستثارة ، واستخدمت مسطرة لقیاس عمق القطع وشریط قی뿨اس  العینات غیر
وفي منتصف شھر نیسان تم جمع عینات االدغال الحولی뿨ة وذل뿨ك بع뿨د معاین뿨ة حق뿨ل التجرب뿨ة ال뿨ذي تمی뿨ز . 

بخلو稗 من األدغال المعمرة ذات الجذور الرایزومیة واقتص뿨ر عل뿨ى نس뿨بة قلیل뿨ة ج뿨دا م뿨ن نبات뿨ات األبص뿨ال 
معمرة الشتویة باإلضافة الى االدغال الحولیة النجیلیة وغیر النجیلیة قید الدراسة ، حی뿨ث جمع뿨ت بواق뿨ع ال

كم뿨ا ت뿨م جم뿨ع  ٢م ٠.٢٥ثالث عین뿨ات م뿨ن ك뿨ل وح뿨دة تجریبی뿨ة وبطریق뿨ة عش뿨وائیة بواس뿨طة اط뿨ار مس뿨احتھ 
مل뿨뿨ة بالعازق뿨뿨ة عین뿨뿨ات االدغ뿨뿨ال الحولی뿨뿨ة م뿨뿨ن معامل뿨뿨ة المقارن뿨뿨ة الت뿨뿨ي تمث뿨뿨ل الترب뿨뿨ة المحروث뿨뿨ة وغی뿨뿨ر المعا

الدورانیة وبواقع ث뿨الث مك뿨ررات وب뿨نفس االط뿨ار الم뿨ذكور اع뿨ال稗 حی뿨ث ت뿨م تجفی뿨ف عین뿨ات االدغ뿨ال عل뿨ى 
الج뿨وادي ، (ساعة للحصول على الوزن الجاف لھ뿨ا ٤٨بواسطة فرن كھربائي ولمدة  ºم٧٠درجة حرارة 

  :واستخدمت العالقات التالیة لحساب بقیة الصفات المدروسة وكما یلي ). ١٩٩٩
  
  

  الكثافة الظاھریة             
  ١٠٠× )                    -١(%) = (المسامیة    

  الكثافة الحقیقیة
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  )ساعة/م(السرعة العملیة × ) م(عرض القطع  ×) م(عمق القطع ) = ساعة/ ٣م(حجم التربة المثار 
  

  السرعة بعد التحمیل -السرعة بدون حمل       
  ١٠٠×                                          (%) =        نسبة االنزالق

  السرعة بدون حمل                                      
  

  العرض الشغال الفعلي                                  
  ١٠٠× (%) =                           معامل استغالل العرض الشغال

  النظريالعرض الشغال                       
   

  )٢م٠.٢٥/غم(الوزن الجاف ألدغال المعاملة المعنیة  - ) ٢م٠.٢٥/غم(الوزن الجاف ألدغال معاملة المقارنة                                 
  ١٠٠× (%)   =                                                                               نسبة الحد من األدغال الحولیة

  )٢م ٠.٢٥/غم(الوزن الجاف ألدغال معاملة المقارنة                                                   
  

  النتائج والمناقشة
ان صفات ع뿨دد الكت뿨ل الت뿨ي یزی뿨د ) ١(یشیر الجدول  :تأثیر السرعة االمامیة في الصفات المدروسة  -١

العملیة وحجم التربة المثار ومعامل استغالل وعمق القطع وعرض القطع والسرعة  ٢م/سم٥قطرھا عن 
الع뿨뿨رض الش뿨뿨غال ونس뿨뿨بة الح뿨뿨د م뿨뿨ن االدغ뿨뿨ال الحولی뿨뿨ة ق뿨뿨د ت뿨뿨أثرت معنوی뿨뿨ا بزی뿨뿨ادة الس뿨뿨رعة االمامی뿨뿨ة للعازق뿨뿨ة 

حی뿨ث تفوق뿨ت . الدورانیة ف뿨ي ح뿨ین ل뿨م تت뿨أثر ص뿨فات الكثاف뿨ة الظاھری뿨ة والمس뿨امیة ونس뿨بة االن뿨زالق معنوی뿨ا
معنویا على السرعة الثانیة اعتیادی뿨ة وحقق뿨ت اق뿨ل ع뿨دد م뿨ن الكت뿨ل  ساعة/كم ٢.٢٢السرعة الرابعة بطیئة 

س뿨뿨م ومعام뿨뿨ل  ١٣٤.٤٤٤س뿨뿨م وع뿨뿨رض قط뿨뿨ع للترب뿨뿨ة ١٠.٤٤٤واعل뿨뿨ى عم뿨뿨ق قط뿨뿨ع  ٢م/كتل뿨뿨ة ١٠.٤٤٤ ٢م/
ف뿨ي ح뿨ین تفوق뿨ت الس뿨رعة %. ٩٧.٤٢٣ونس뿨بة الح뿨د م뿨ن االدغ뿨ال % ٩٧.٤٢٣استغالل للعرض الشغال 

لس뿨뿨뿨رعة الرابع뿨뿨뿨ة بطیئ뿨뿨뿨ة وحقق뿨뿨뿨ت اعل뿨뿨뿨ى س뿨뿨뿨رعة عملی뿨뿨뿨ة س뿨뿨뿨اعة معنوی뿨뿨뿨ا عل뿨뿨뿨ى ا/ك뿨뿨뿨م٤.٩٥الثانی뿨뿨뿨ة اعتیادی뿨뿨뿨ة 
 ٢م/حی뿨뿨ث یالح뿨뿨ظ زی뿨뿨ادة ك뿨뿨ل م뿨뿨ن ع뿨뿨دد الكت뿨뿨ل. س뿨뿨اعة/٣م ٥٥١.٠٩٤س뿨뿨اعة وحج뿨뿨م ترب뿨뿨ة مث뿨뿨ار /ك뿨뿨م٤.٥٠٤

والكثافة الظاھری뿨ة والس뿨رعة العملی뿨ة وحج뿨م الترب뿨ة المث뿨ار ونس뿨بة االن뿨زالق بزی뿨ادة الس뿨رعة االمامی뿨ة ف뿨ي 
وع뿨رض القط뿨뿨ع ومعام뿨ل اس뿨뿨تغالل الع뿨رض الش뿨뿨غال  ح뿨ین انخفض뿨뿨ت ق뿨یم ك뿨뿨ل م뿨ن المس뿨뿨امیة وعم뿨ق القط뿨뿨ع

بزی뿨ادة الس뿨뿨رعة االمامی뿨ة ال뿨뿨ى قل뿨뿨ة  ٢م/ویرج뿨ع س뿨뿨بب زی뿨ادة ع뿨뿨دد الكت뿨뿨ل. ونس뿨بة الح뿨뿨د م뿨ن االدغ뿨뿨ال الحولی뿨뿨ة
الفت뿨뿨رة الزمنی뿨뿨ة لمالمس뿨뿨ة اس뿨뿨لحة العازق뿨뿨ة الدورانی뿨뿨ة لطبق뿨뿨ة الترب뿨뿨ة الت뿨뿨ي تق뿨뿨وم باثارتھ뿨뿨ا وبالت뿨뿨الي انخف뿨뿨اض 

الذي ادى الى زیادة الكثافة الظاھری뿨ة وانخف뿨اض المس뿨امیة وھ뿨ذا یتف뿨ق م뿨ع  قابلیتھا في تفكیك التربة االمر
كم뿨뿨ا ویرج뿨뿨ع س뿨뿨بب انخف뿨뿨اض عم뿨뿨ق قط뿨뿨ع الترب뿨뿨ة ) . ٢٠٠١( Ramalingamو  Salokheم뿨뿨ا ج뿨뿨اء ب뿨뿨ھ 

بالعازقة الدورانیة بزیادة السرعة االمامیة الى زیادة اجھاد ق뿨ص الترب뿨ة ، وانخف뿨ض ع뿨رض قط뿨ع الترب뿨ة 
뿨رعة االمامی뿨뿨ادة الس뿨ل بزی뿨뿨اض معام뿨뿨ى انخف뿨ذي ادى ال뿨뿨ر ال뿨뿨ل االم뿨ط العم뿨뿨ي خ뿨뿨ة ف뿨راف العازق뿨뿨بب انح뿨뿨ة بس

االستغالل العرض الشغال لھا ، وازدادت نسبة االنزالق بزیادة السرعة االمامیة بسبب زیادة قوة س뿨حب 
العازقة وانخفاض الفترة الزمنیة لتالمس عجالت الساحبة الدافعة مع سطح التربة وھذا یتفق مع م뿨ا ج뿨اء 

، وانخفض뿨ت نس뿨بة الح뿨د م뿨ن االدغ뿨ال الحولی뿨ة بزی뿨ادة الس뿨رعة االمامی뿨ة )١٩٩٦(وtخرون  Bukhariبھ 
للعازق뿨뿨ة الدورانی뿨뿨ة بس뿨뿨بب قل뿨뿨ة ع뿨뿨دد ض뿨뿨ربات اس뿨뿨لحة العازق뿨뿨ة لطبق뿨뿨ة الترب뿨뿨ة اثن뿨뿨اء دورانھ뿨뿨ا لوح뿨뿨دة المس뿨뿨افة 
  وبالت뿨뿨뿨الي قل뿨뿨뿨ة فرص뿨뿨뿨ة تل뿨뿨뿨ك االس뿨뿨뿨لحة ف뿨뿨뿨ي اق뿨뿨뿨تال熬 االدغ뿨뿨뿨ال والقض뿨뿨뿨اء علیھ뿨뿨뿨ا وھ뿨뿨뿨ذا یتف뿨뿨뿨ق م뿨뿨뿨ع نت뿨뿨뿨뿨ائج

  ) .١٩٩٢(سلیمان ویونس 
ع뿨دم ت뿨أثر جمی뿨ع الص뿨فات ) ٢(یتبین من الجدول  :تأثیر موقع غطاء العازقة في الصفات المدروسة  -٢

الت뿨ي  ٢م/المدروسة معنویا بتغییر موقع غطاء العازقة ع뿨ن مح뿨ور دوران االس뿨لحة ع뿨دا ص뿨فة ع뿨دد الكت뿨ل
عل뿨ى بقی뿨ة المواق뿨ع وحق뿨ق اق뿨ل ع뿨دد م뿨ن  تأثرت معنویا بذلك ، حیث تفوق الموق뿨ع القری뿨ب للغط뿨اء معنوی뿨ا

للم뿨وقعین  ٢م/كتل뿨ة ٢٢.٠٠٠و  ١١.٨٣٣مقارنة ب뿨ـ ٢م/كتلة ٧.٦٦٧ ٢م/سم ٥الكتل التي یزید قطرھا عن 
المتوس뿨뿨ط والبعی뿨뿨د عل뿨뿨ى الت뿨뿨والي وھ뿨뿨ذا یفس뿨뿨ر زی뿨뿨ادة درج뿨뿨ة تفتی뿨뿨ت الترب뿨뿨ة بتقری뿨뿨ب غط뿨뿨اء االل뿨뿨ة م뿨뿨ن مح뿨뿨ور 

ترابیة مما یؤدي الى زیادة درجة تفتیتھ뿨ا وھ뿨ذا یتف뿨ق م뿨ع دوران االسلحة وذلك لزیادة قوة ارتطام الكتل ال
كما یالحظ زیادة قیمة الكثافة الظاھریة بزیادة بع뿨د غط뿨اء االل뿨ة ). ٢٠٠٤( Singhو  Shardaماجاء بھ 

بسبب قلة درجة تفتیت التربة مما ادى الى انخفاض المسامیة ، ویشیر الجدول اعال稗 ال뿨ى انخف뿨اض نس뿨بة 
غط뿨뿨اء االل뿨뿨ة وذل뿨뿨ك بس뿨뿨بب زی뿨뿨ادة الس뿨뿨رعة العملی뿨뿨ة الن뿨뿨اتج ع뿨뿨ن انخف뿨뿨اض ق뿨뿨وة س뿨뿨حب االن뿨뿨زالق بزی뿨뿨ادة بع뿨뿨د 

ام뿨뿨ا فیم뿨뿨ا یخ뿨뿨ص نس뿨뿨بة الح뿨뿨د م뿨뿨ن االدغ뿨뿨ال ). ١٩٩٦(واخ뿨뿨رون  Bukhariالعازق뿨뿨ة وھ뿨뿨ذا یتف뿨뿨ق م뿨뿨ع نت뿨뿨ائج 
الحولیة فیالحظ زیادتھا بزیادة بعد غطاء االلة عن محور دوران االسلحة وقد یعود الس뿨بب ف뿨ي ذل뿨ك ال뿨ى 
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غط뿨뿨اء العازق뿨뿨ة ادى ال뿨뿨ى انخف뿨뿨اض قابلی뿨뿨ة الترب뿨뿨ة ف뿨뿨ي االحتف뿨뿨اظ بالرطوب뿨뿨ة بس뿨뿨بب انخف뿨뿨اض  ان زی뿨뿨ادة بع뿨뿨د
  .مسامیتھا مما قلل من فرصة نمو االدغال مرة اخرى 
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  .تأثیر السرعة االمامیة في الصفات المدروسة ): ١(الجدول 
السرعة 
االمامیة 

  )ساعة/كم(

عدد الكتل 
التراببة 

  ٢م/سم٥>بقطر

الكثافة 
  الظاھریة 

  )٣م/میكاغرام(

  المسامیة
(%)  

عمق القطع 
  )سم(

عرض القطع 
  )سم(

السرعة 
العملیة 

  )ساعة/كم(

حجم التربة 
  المثار

  )ساعة/٣م(

نسبة 
ق االنزال
(%)  

معامل استغالل 
العرض الشغال 

(%)  

نسبة الحد من 
االدغال الحولیة 

(%)  
رابعة بطیئة 

٢.٢٢  
  أ٩٧.٤٢٣  أ٩٧.٤٢٣  ٨.١٩٥  ب٢٨٦.٣٦٢  ب٢.٠٣٩  أ١٣٤.٤٤٤  أ١٠.٤٤٤  ٦٦.٤٥٦  ٠.٨٨٨  أ١٠.٤٤٤

ثانیة اعتیادیة 
٤.٩٥  

  ب٨٦.٤٩٧  ب٩٥.٠٠٧  ٩.٠٨٣  أ٥٥١.٠٩٤  أ٤.٥٠٤  ب١٣١.١١١  ب٩.٣٣٣  ٦٦.٠١٢  ٠.٩٠١  ب١٧.٢٢٢

  .األعمدة التي التحتوي على أحرف ال تختلف عن بعضھا معنویا . القیمة أ ھي األفضل
  

  .وسة تأثیر موقع غطاء العازقة في الصفات المدر): ٢(الجدول 
موقع غطاء 

  العازقة
عدد الكتل التراببة 

  ٢م/سم٥>بقطر
  الكثافة الظاھریة 

  )٣م/میكاغرام(
  المسامیة
(%)  

عمق القطع 
  )سم(

عرض 
  )سم(القطع 

السرعة العملیة 
  )ساعة/كم(

  حجم التربة المثار
  )ساعة/٣م(

نسبة االنزالق 
(%)  

معامل استغالل 
  (%)العرض الشغال 

نسبة الحد من 
  (%)االدغال الحولیة

  ٨٨.٢٨٩  ٩٦.٩٨٠  ٩.٣٨٩  ٤١٧.٨٩٨  ٣.٢٤٥  ١٣٣.٨٣٣  ٩.٨٣٣  ٦٦.٥٧٧  ٠.٨٨٥  أ٧.٦٦٧  قریب
  ٩٢.٩٧٢  ٩٥.٧٧٢  ٩.١٨٦  ٤٣٢.١٢٤  ٣.٢٥٢  ١٣٢.١٦٦  ١٠.٣٣٣  ٦٦.١٣٧  ٠.٨٩٧  ب١١.٨٣٣  متوسط
  ٩٤.٦١٨  ٩٥.٨٩٣  ٧.٣٤٢  ٤٠٦.١٦١  ٣.٣١٩  ١٣٢.٣٣٣  ٩.٥٠٠  ٦٥.٩٨٧  ٠.٩٠١  جـ٢٢.٠٠٠  بعید

  .األعمدة التي التحتوي على أحرف ال تختلف عن بعضھا معنویا . القیمة أ ھي األفضل
  

  .تأثیر التداخل بین السرعة االمامیة وموقع غطاء العازقة في الصفات المدروسة ): ٣(الجدول

السرعة 
االمامیة 

  )ساعة/كم(

موقع 
غطاء 
  العازقة

عدد الكتل 
التراببة 

  ٢م/سم٥>بقطر

الكثافة 
  الظاھریة 

  )٣م/میكاغرام(

  المسامیة
(%)  

عمق القطع 
  )سم(

عرض القطع 
  )سم(

رعة الس
العملیة 

  )ساعة/كم(

حجم التربة 
  المثار

  )ساعة/٣م(

نسبة 
االنزالق 

(%)  

معامل 
استغالل 
العرض 

  (%)الشغال 

نسبة الحد من 
االدغال الحولیة 

(%)  

ابعة ر
بطیئة 
٢.٢٢  

  أب٩٤.٩٢٥  أ٩٧.٨٢٥  ٨.٩٧٠  ب٢٨٢.٢٥٨  ب٢.٠٢٢  أ١٣٥.٠٠٠  أب١٠.٣٣٣  ٦٦.٨٥٤  ٠.٨٧٨  أ٤.٠٠٠  قریب
  أ٩٩.٢٤٠  أب٩٦.٨٥٩  ٨.٧٠  ب٢٩٨.٧٣٧  ب٢.٠٢٨  أب١٣٣.٦٦٦  أ١١.٠٠٠  ٦٦.٣٥١  ٠.٨٩١  ب٨.٦٦٦  متوسط
  أ٩٨.١٠٤  أ٩٧.٥٨٤  ٦.٩١٥  ب٢٧٨.٠٩٢  ب٢.٠٦٨  أ١٣٤.٦٦٦  أب١٠.٠٠٠  ٦٦.١٦٣  ٠.٨٩٦  د١٨.٦٦٦  بعید

ثانیة 
اعتیادیة 

٤.٩٥  

  جـ٨١.٦٥٣  أب٩٦.١٣٤  ٩.٨٠٧  أ٥٥٣.٥٣٩  أ٤.٤٦٩  أب١٣٢.٦٦٦  ب٩.٣٣٣  ٦٦.٣٠١  ٠.٨٩٣  ب١١.٣٣٣  قریب
  ب جـ٨٦.٧٠٣  ب٩٤.٦٨٥  ٩.٦٧٣  أ٥٦٥.٥١٢  أ٤.٤٧٥  ب١٣٠.٦٦٦  أب٩.٦٦٦  ٦٥.٩٢٣  ٠.٩٠٣  جـ١٥.٠٠٠  متوسط

  أب جـ٩١.١٣٣  ب٩٤.٢٠٢  ٧.٧٦٩  أ٥٣٤.٢٣١  أ٤.٥٧٠  ب١٣٠.٠٠٠  ب٩.٠٠٠  ٦٥.٨١١  ٠.٩٠٦  ھـ٢٥.٣٣٣  بعید

  .ف ال تختلف عن بعضھا معنویا األعمدة التي التحتوي على أحر. القیمة أ ھي األفضل
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یالح뿨뿨ظ م뿨뿨ن  :تظظأثیر التظظداخل بظظین السظظرعة االمامیظظة وموقظظع غطظظاء العازقظظة فظظي الصظظفات المدروسظظة  -٣

ان جمیع الصفات المدروس뿨ة ق뿨د ت뿨أثرت معنوی뿨ا بھ뿨ذا الت뿨داخل ع뿨دا ص뿨فات الكثاف뿨ة الظاھری뿨ة ) ٣(الجدول 
ث تفوق뿨뿨뿨ت معامل뿨뿨뿨ة الس뿨뿨뿨رعة الرابع뿨뿨뿨ة بطیئ뿨뿨뿨ة حی뿨뿨뿨. والمس뿨뿨뿨امیة ونس뿨뿨뿨بة االن뿨뿨뿨زالق الت뿨뿨뿨ي ل뿨뿨뿨م تت뿨뿨뿨أثر معنوی뿨뿨뿨ا 

 ٢م/س뿨뿨اعة ب뿨뿨الموقع القری뿨뿨ب للغط뿨뿨اء معنوی뿨뿨ا عل뿨뿨ى بقی뿨뿨ة المع뿨뿨امالت وحقق뿨뿨ت اق뿨뿨ل ع뿨뿨دد م뿨뿨ن الكت뿨뿨ل/ك뿨뿨م٢.٢٢
ال뿨ذین وج뿨دوا ان اعل뿨ى درج뿨ة تفتی뿨ت ) ٢٠٠٤( Singhو  Shardaوھذا یتفق مع نت뿨ائج  ٢م/كتلة ٤.٠٠٠

뿨뿨ب للغط뿨뿨ع القری뿨뿨ل والموق뿨뿨رعة االق뿨뿨د الس뿨뿨ت عن뿨뿨ة كان뿨뿨ة للترب뿨뿨ة بطیئ뿨뿨رعة الرابع뿨뿨ة الس뿨뿨ت معامل뿨뿨ا تفوق뿨뿨اء، كم
بالموقع المتوسط للغطاء معنویا على المعامالت الرابعة والسادس뿨ة ف뿨ي ص뿨فة عم뿨ق القط뿨ع وحقق뿨ت اعل뿨ى 

 稗ة  ١١.٠٠٠عمق قطع مقدار뿨ة والخامس뿨ى والثالث뿨امالت االول뿨ع المع뿨ا م뿨ف معنوی뿨م تختل뿨ین ل뿨ي ح뿨سم ف .
لموقع القریب للغطاء معنویا على المعامالت الخامسة والسادسة وتفوقت معاملة السرعة الرابعة بطیئة با

 稗ا ١٣٥.٠٠٠في صفة عرض القطع حیث حققت اكبر عرض قطع مقدار뿨ف معنوی뿨م تختل뿨ین ل뿨ي ح뿨م ف뿨س
مع بقیة المعامالت الثانیة والثالثة والرابعة ، وتفوقت معامالت الس뿨رعة الثانی뿨ة اعتیادی뿨ة ب뿨المواقع الثالث뿨ة 

معامالت السرعة الرابعة بطیئة بالمواقع الثالثة للغط뿨اء ف뿨ي ص뿨فتي الس뿨رعة العملی뿨ة  للغطاء معنویا على
وتفوق뿨뿨ت معامل뿨뿨ة الس뿨뿨رعة الرابع뿨뿨ة بطیئ뿨뿨ة . وحج뿨뿨م الترب뿨뿨ة المث뿨뿨ار ف뿨뿨ي ح뿨뿨ین ل뿨뿨م تختل뿨뿨ف م뿨뿨ع بعض뿨뿨ھا معنوی뿨뿨ا

بالموقع القریب للغط뿨اء معنوی뿨اً عل뿨ى المع뿨امالت الخامس뿨ة والسادس뿨ة ف뿨ي ص뿨فة معام뿨ل اس뿨تغالل الع뿨رض 
ف뿨뿨ي ح뿨뿨ین ل뿨뿨م تختل뿨뿨ف معنوی뿨뿨اً م뿨뿨ع بقی뿨뿨ة %  ٩٧.٨٢٥ال وحقق뿨뿨ت اكب뿨뿨ر معام뿨뿨ل اس뿨뿨تغالل للع뿨뿨رض الش뿨뿨غ

المع뿨뿨امالت وتفوق뿨뿨ت معامل뿨뿨ة الس뿨뿨رعة الرابع뿨뿨ة بطیئ뿨뿨ة ب뿨뿨الموقع المتوس뿨뿨ط للغط뿨뿨اء معنوی뿨뿨ا عل뿨뿨ى المع뿨뿨امالت 
ف뿨ي ح뿨ین ل뿨م % ٩٩.٢٤٠الرابعة والخامسة في صفة نسبة الحد من االدغال الحولیة وحقق뿨ت اعل뿨ى نس뿨بة 

  .معنویا مع بقیة المعامالت  تختلف
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ABSTRACT 

The experiment was carried out at fields of college of agriculture and 
forestry, university of Mosul to study the effect of two forward speeds (2.22 
and 4.95) km/hr and three states of rear shield of rotary cultivator (narrow, 
medium and wide) on number of soil agregates 5cm/m2, bulk density, porosity, 
cutting depth, cutting width, practical forward speed, volume of disturbing soil, 
slippage percentage, coefficient of cutting width and weed control percentage. 
Results showed that the effect of interaction between forward speeds and rear 
shield states was significant in all studied characteristics except the bulk 
density, porosity and slippage percentage. The speed 2.22 km/hr showed higher 
significance in the number of soil agregates 5cm/m2, cutting depth, cutting 
width, coefficient of cutting width and weed control percentage. The narrow 
state of rear shield showed higher significance in the number of soil agregates 
5cm/m2. The weed control percentage was increased whereas the distance of 
rear shield from rotor shaft was increased. 
 

  المصادر
مقاومة االدغال في المحاصیل الحقلیة تحت الظروف الدیمی뿨ة ف뿨ي ) . ١٩٨٤(أحمد ، احمد محمد سلطان 

نشرة علمیة ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلم뿨ي ، جامع뿨ة الموص뿨ل ، مدیری뿨ة مطبع뿨ة . العراق 
  .الجامعة 

ترب뿨뿨ة ، مدیری뿨뿨ة دار الكت뿨뿨ب للطباع뿨뿨ة و النش뿨뿨ر ، جامع뿨뿨ة مع뿨뿨دات تھیئ뿨뿨ة ال). ١٩٩٠(البن뿨뿨ا ، عزی뿨뿨ز رم뿨뿨و 
  .الموصل 
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ت뿨뿨أثیر االنظم뿨뿨ة المختلف뿨뿨ة للحراث뿨뿨ة عل뿨뿨ى اس뿨뿨تھالك ) . ١٩٩٩(الج뿨뿨وادي ، راف뿨뿨ع عب뿨뿨د الس뿨뿨تار محم뿨뿨د ن뿨뿨وري 
الوقود ومكافحة االدغال تحت الظروف الدیمیة ، رسالة ماجستیر ، قسم المكننة الزراعی뿨ة ، كلی뿨ة 

  .ة الموصل الزراعة والغابات ، جامع
االدغال وطرق مكافحتھ뿨ا ، وزارة التعل뿨یم ) . ١٩٨٢(حساوي ، غانم سعد هللا وباقر عبد خلف الجبوري 

  .العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، مدیریة دار الكتب للطباعة النشر 
ة مع뿨دات مكنن뿨ة المحاص뿨یل الحقلی뿨ة ،مطبع뿨ة جامع뿨) . ١٩٧٨(حسین ، لطفي وعبد السالم محمود ع뿨زت 

  .بغداد، وزراة التعلیم العالي والبحث العلمي 
الج뿨뿨رارات واالالت (المیكن뿨뿨ة الزراعی뿨뿨ة ) . ١٩٩٢(س뿨뿨لیمان ، احم뿨뿨د الراع뿨뿨ي ام뿨뿨ام وس뿨뿨امي محم뿨뿨د ی뿨뿨ونس 

  .، قسم الھندسة الزراعیة ، كلیة الزراعة ، جامعة القاھرة ، جمھوریة مصر العربیة ) الزراعیة
뿨م النعم뿨ب ) . ١٩٨٨(ة الطحان ، یاسین ھاشم ومحمد جاس뿨ة دار الكت뿨ة ، مدیری뿨ائن واالالت الزراعی뿨المك
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