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النظم المیكانیكیة في إعداد األرض لزراعة الحنطة تحت ظروف التعاقب المحصولي 
جعفر مھدي جعفرنوفل عیسى محیمیدأعزیز رمو البن

العراق-جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/ قسم المكننة الزراعیة

الخالصة
) ٢٥/١٢(و) ١٥/١١(للحراثة في موعدین مختلفین نیة أنظمة مختلفةالبحث دراسة ثماتضمن 

كان مزروع والثاني األول كان مزروع بمحصول البامیا من حیث المحصول السابق موقعین مختلفین وفي 
وطول ٢م/افة الظاھریة والمسامیة وعدد نباتات الحنطةثوتأثیر ذلك في كل من الك.محصول الفاصولیاب

تفوقاً معنویاً لنظام الحراثة أظھرت النتائج .حبوب السنبلة والحاصل الكليالسنبلة وعدد حبوب السنبلة ووزن 
وسة وأھمھا طول السنبلة وعدد رفي أغلب الصفات المدوالمعدلة اللوحیة بالمحراث القرصي والمشط القرصي 

ول في معنویاً على الموعد األكما تفوق الموعد الثاني .السنبلة والحاصل الكليحبوب السنبلة ووزن حبوب 
صفات طول السنبلة وعدد حبوب السنبلة ووزن حبوب السنبلة والحاصل الكلي في في ) بامیا(الموقع الثاني 

في صفات طول السنبلة وعدد )فاصولیا(على الموعد األول في الموقع الثاني حین تفوق الموعد الثاني 
) بامیا(معنویاً على الموقع األول ) ولیافاص(تفوق الموقع الثاني بینما . حبوب السنبلة ووزن حبوب السنبلة 

یؤكد . في صفات طول السنبلة وعدد حبوب السنبلة ووزن حبوب السنبلة والحاصل الكلي ولكال المحصولین 
رصي والمشط بمحراث قتفوقاً معنویاً لنظام الحراثة واقع مالثالثیة األنظمة والمواعید والجدول التداخالت 
ع الموعد الثاني والموقع الثاني في صفة طول السنبلة وعدد حبوب السنبلة ووزن اللوحیة مالقرصي والمعدلة 

. حبوب السنبلة والحاصل الكلي وعلى جمیع المعامالت 
المقدمة

لكن ونتیجة لألسلوب المتبع لوحظ اتیجیة لما لھ من أھمیة اقتصادیة،الستریعد محصول الحنطة من المحاصیل 
آلانخفاض في إنتاجیة وحدة المس

بخدمة التربة وتھیئة الحقل للزراعة الخاصة 
.

٤٥) یرعو(
. / % ٩١و

في القطر،االقتصادیة 

الزراعیة 
إن .الأن نطلق علیھا أنظمة الحراثة وصوالً 

عمل ھذه األنظمة داخل التربة سیؤدي الى تفكیك 
تربة الى كتلة تشغل حیزاً أكبر وبھذا یتحقق الجانب األول من العالقة بین  اص ال

) ١٩٨٦(وجد البنا وآخرون .افة الظاھریةثفي مؤشر قیمة الكالفیزیائیة والذي ینعكس إیجاباً 
.الب والحفارقتأثیر معنوي في صفة المسامیة للمحاریث المطرحي والقرصي ال

) ١٩٨٩(ي 
مطرحي قالب ، قالب ، محراث قرصي محراث (

أسي رصي ر ق ار و اث حف )محر
حصولحبوب السنبلة ،  ل تم ا وب ف ب لح اصل ل لى ح أع .القالب أما 

الذرة) ١٩٩٥(وآخرون Casselتوصل 
حراث م(

املة ) سم١٢حراثة +سم ٢٥مطرحي قالب لعمق  لمع تضمنت وا ثة  (الثال
معنوي ال) قآلة عز+ سم ٢٥

تجارب الح) ١٩٩٩(، قلیل على صفة الكثافة  ال

 ،
١٩/٤/٢٠١٠وقبولھ  ١٤/١/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 



٢٠١١)١(العدد ) ٣٩(المجلد (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین                      

١٩٨

موقعین كما الوزن حبوب السنبلة لمتوسط أن المحراث القرصي القالب تفوق معنویاً في صفة ) ١٩٩٩(
دعن) ٢٠٠٠(HemmatوHajabbasiكما بین ،سجل أعلى قیمة في عدد حبوب السنبلة وبفرق معنوي

+ المحراث المطرحي القالب (الحراثة إن نظام في تربة مزیجیة طینیة ، حراثة أنظمة استخدامھم لسبعة 
لذلك فانھ .ھكتار مقارنتاً بالمحاریث غیر القالبة/ كغم٧٢٦٤بلغت أعطى أعلى إنتاجیة ) المشط القرصي

تقییم أداء األنظمة المختلفة في إعداد األرض لزراعة ھو البحث ومن خالل تلك الدراسات فان ھدف 
. اقب المحصولي عالتمحصول الحنطة في األراضي المرویة تحت ظروف 

مواد البحث وطرائقھ 
٣٠د التابعة لناحیة حمام العلیل جنوب مدینة الموصل بحدود أجریت التجربة في قریة قبر العب

م وكان قد زرع ٢٤م وعرض ٧٥بطول ٢م١٨٠٠لتنفیذ التجربة ، الموقع األول بمساحة كم واختیر موقعین
وكان قد زرع بمحصول الفاصولیا المسافة بمحصول البامیا والموقع الثاني بنفس المساحة السابقة واألبعاد 

بثمانیة أنظمة میكانیكیة األول حراثة الموقعین ثالث عوامل اعتمد في التجربة . م ١٢٠٠كانت بین الموقعین
: ترتیب األنظمة كاآلتي 

) . معدلة لوحیة+ مشط قرصي + قالب محراث قرصي ) : (١ن(النظام األول 
) . فردي أملسمشط قرصي+ محراث قرصي ) : (٢ن(النظام الثاني 

) . معدلة لوحیة+ مشط قرصي + قالب راث مطرحي حم() :٣ن(الثالث النظام 
) . مشط قرصي+ قالب مطرحي محراث () :٤ن(الرابع النظام 

) .فردي أملسمشط قرصي+ محراث حفار مرور واحد () : ٥ن(النظام الخامس 
) .متعامدینمحراث حفار مرورین() : ٦ن(النظام السادس 
) .رور واحدمحراث دوراني م() :٧ن(النظام السابع 
) . فردي أملسقرصي مشط + عمودي قرصي محراث () :٨ن(النظام الثامن 

من نفس العام ٢٥/١٢والثاني في ١٥/١١بموعدین ، األول في الحراثة ھذه والعامل الثاني تكرار أنظمة 
، القسم یین عن طریق تقسیم الحقل في كال الموقعین الى قسمین متساووالعامل الثالث موقعي تنفیذ التجربة 

الثاني أنظمة الحراثة للموعد األول والثاني حرثا بأنظمة الحراثة بالكامل في الموعد األول وبعدھا تم تكرار 
وبنظام (RCBD)القطاعات العشوائیة الكاملة القسم الثاني فقط في كال الموقعین وتم اعتماد تصمیم على 

حیث وضعت مواعید تكرار أنظمة ) ١٩٩٠لیاس ، د واوودا(Split plotاأللواح المنشقة لمرة واحدة 
وضعت نظم الحراثة في حینیة في ونھا بمستوى أھمیة ثانولك(Main plot)الرئیسیة حالحراثة في األلوا

لكونھا تأتي بمستوى أھمیة رئیسیة ووزعت عشوائیاً وبذلك یصبح عدد الوحدات (Subplot)یة واأللواح الثان
قبل .وحدة تجریبیة٤٨وبثالثة مكررات لیصبح عدد الوحدات التجریبیة ٨×٢وقع الرئیسیة للتجربة في كل م

البدء بالحراثة األول في الموعد األول لكال الموقعین تم تحدید الرطوبة النسبیة ، الكثافة الظاھریة والمسامیة 
سم ١٨رة بعمق سم وثالثة أخی١٢سم وثالثة بعمق ٨وذلك بأخذ تسعة عینات من كل موقع ثالثة منھا بعمق 

ولكال حیث كانت التربة مزیجیة النسجةالتربة باألنظمة المستخدمة،عدل أعماق معاملة وتمثیل ھذه األعماق م
سحبت ھذه العینات من التربة بواسطة اسطوانة تقدیر الكثافة لتقدیر الحجم الظاھري ومنھا تم ،الموقعین

كیاس بالستیكیة للمحافظة على نسبة رطوبتھا ، لتقدیر یاً تقدیر المسامیة ومن ثم وضعت العینات داخل أبساح
الموقع ١٥/١١عند الحراثة في ، وكانت معدالتھاالرطوبة النسبیة بالطریقة الوزنیة باستخدام فرن كھربائي 

الثاني الموقع . المسامیة %٥٣.٠٧الظاھریة والكثافة٣م/غراممیكا١.٢٢الرطوبة النسبیة ، %١٢.٣٦األول 
من أخذت عینات.المسامیة%٥٤.٦١الكثافة الظاھریة و٣م/غراممیكا١.١٨لرطوبة النسبیة ا، % ١٢.٨٧

الموقع االول ، القسم : البدء بأنظمة الحراثة للموعد الثاني وكانت عند التربة القسم الثاني لكال الموقعین 
الموقع . المسامیة %٦٠.٣٨الكثافة الظاھریة و٣م/میكاغرام١.٠٢الرطوبة النسبیة ، % ١٢.٩٦الثاني 
تم استخدام .المسامیة%٦٠.٣٨الكثافة الظاھریة و٣م/میكاغرام١.٠٣لرطوبة النسبیة ا% ١٣.٧٥الثاني 

حصان بعد سقوط االمطار تركت االمطار ٧٥ساحبة ماسي فوركسن في تنفیذ التجربة بقدرة حصانیة اسمیة 
في كال ١٥/١١/٢٠٠٥نفیذ التجربة في یوم بتلحین وصول التربة الى مرحلة النضوج الفیزیائي ، بوشر

تم تكرار االنظمة على القسمین االخیرین في كال الموقعین ایضا وبحسب ٢٥/١٢/٢٠٠٥الموقعین وفي یوم 
١٤سم للمحراث القرصي والمطرحي ، ١٨التصمیم المقرر للتجربة واالعماق المعتمدة لكل آلة بمعدالت 

حیث اخذت عدة قراءات .سم للمشط القرصي١٢الدوراني وسم للمحراث ٨سم للمحراث الحفار ، 
لالعماق لكل معاملة اولیة وثانویة في مناطق مختلفة من حقلي التجربة بواسطة مسطرة معدنیة صلبة ، بعد 

من عمل اجزاءھا ومن ثم تم اجراء المعایرة الحقلیة لھا للتأكد ) باذرة مسمدة(ذلك تم تھیئة الباذرة المیكانیكیة 
دونم ثم البذار بباذرة نوردستن سرعة البذار /كغم٣٥كمیة البذار ) ١تموز (ار بذور الحنطة صنف لبذ
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سم مع العلم ان عملیة تسمید الموقعین تمت اثناء عملیة ٦-٥بعدھا بوشر بعملیة البذار بعمق بذار ساعة /كم٦
بعد االنتھاء من .ة المسمدةدونم بواسطة الباذر/كغم٥٠بمعدل )NPK(البذار باستخدام السماد المركب 

عملیة البذار والتسمید تم االنتظار لنمو الحاصل لدراسة عدد من الصفات علیھ حیث بعد مرور شھر ونصف 
من تاریخ االنبات اجریت عملیة العد الموقعي للنباتات بالمتر المربع الواحد باستخدام اطار خشبي مربع 

لكل وحدة تجریبیة ومن ثم الحصول على معدالتھا لكال متر وكررت ھذه العملیة ثالث مرات١طولھ 
اجریت عملیة الري السیحي تكمیلیاً أربعة مرات في كال الموقعین وبالتساوي من حیث موعد . الموقعین 

عند الحصاد تم اخذ ثالثة عینات عشوائیة من كل معاملة .الري وكمیة میاه الري في شھري نیسان وآیار
، عدد ) سم(، طول السنبلة ٢م)عدد السنابل(الواحدة، ومنھا تم حساب معدالت كل من للعینة ٢م٠.٥وبمساحة 

عن طریق أخذ الحاصل في متر مربع واحد یدویاً ولثالثة حبوب السنبلة واخیرا منھا تم تقدیر الحاصل الكلي
% مسامیة اما ال.دونم/لمعرفة الحاصل كغم٢٥٠٠في مكررات لكل معاملة ثم ضرب معدل ھذه المكررات

 =

النتائج والمناقشة
محراث (تفوقاً معنویاً لنظام الحراثة ) ١(تظھر بیانات الجدول : الصفات المدروسة في تأثیر أنظمة الحراثة 

سم وعدد ٨.٩٩سم و٨.٧٠ولكال الموقعین حیث سجل طول السنبلة ) معدلة لوحیة+مشط قرصي+قرصي
١٩١٢.٥غم والحاصل الكلي ١.٧٧غم و١.٦٨ة ووزن حبوب السنبل٦٠.٥٠و٥٦.٥٠حبوب السنبلة 

) ٢٠٠٠(Hemmat, Hagabbasiدونم على التوالي وھذا یتفق مع ما جاء بھ /كغم٢٠٣٣.٣٣دونم و/كغم
) .١٩٨٩(والمھداوي ) ١٩٩٩(والمشرقي 

تأثیر أنظمة الحراثة في الصفات المدروسة : ) ١(جدول ال

ض البامیا
موقع أر

انظمة 
الحراثة

اھریة الكثافة الظ
٣م/میكاغرام

المسامیة 
(%)

عدد النباتات 
)٢م(

طول السنبلة 
)سم(

عدد حبوب 
السنبلة الواحدة

وزن حبوب 
)غم(السنبلة 

الحاصل الكلي  
)دونم/كغم(

صولیا
ض الفا

موقع أر

أ١٩١٢.٥أ١.٦٨أ٥٦.٥٠أ٣٣١.٣٣٨.٧٠%١١.٠٢٦٣ن
أ٢٠٣٣.٣٣أ١.٧٧أ٦٠.٥٠أ٣٣٦.٠٠٨.٩٩%١١.٠٤٦٠ن
ـج١٦٤٢.٩١ـج١.٤٢ـج٤٧.٢٥جـ٣٣٣.٣٣٧.٥٠%٢١.٠٠٦١ن
د١٧٥٤.٨٣ـج١.٥٠ـج٤٩.٠٠ـج٣٢٥.٣٣٧.٤٣%٢١.٠٤٦٠ن
ب١٧٢٧.٤١ب١.٥٠ب٥٠.٧٥ب٣٢١.٣٣٨.٠٥%٣١.٠١٦١ن
ـج١٨٤٥.١٧ب١.٦٠ب٥٣.٠٠ب٣٢٠.٠٠٨.٢٨%٣١.٠٣٦٠ن
و١٣٢٤.٠٠ـھ١.١٤ـھ٤١.٥٠د٣٢٩.٣٣٧.١٩%٤١.٠٠٦١ن
ح١٣٨٣.١٧ـھ١.٢٠ـھ٤٣.٥٠ـج٣٢٨.٠٠٧.٣٩%٤١.٠٢٦٠ن
ح١١٥٨.١٦و١.٠٠و٣٧.٥٠ـھ٣٢٤.٠٠٩.٧٥%٥١.٠٦٥٩ن
ط١١٧٨.٨٣و١.٠٣ز٣٨.٥٠د٣٢٢.٦٧٦.٨١%٥١.٠٩٥٨ن
و١٤٦٦.٣٣د١.٢٦د٤٥.٠٠ـج٤٤٢.٠٠٧.٤٨%٦١.٠٦٦١ن
ـھ١٥٥٢.٦٧د١.٣٤ـج٤٧.٠٠ـج٣٢٥.٣٣٧.٦٢%٦١.٠٦٦٣ن
ز١٢٠٦.٨٣ز٠.٨٠ز٣٢.٥٠و٣٢٦.٦٧٩.٥٠%٧١.٠١٦١ن
و١٥١٤.٨٣ح٠.٨٥ز٣٣.٠٠ـھ٣٢٠.٠٠٦.٢٣%٧١.٠٥٥٩ن
و١٣٥٦.٣٣ح٠.٧٣ح٣٠.٧٥ز٣٢٢.٦٧٥.٧٥%٨١.١٠٦٠ن
ب١٨٩٧.٥٠ط٠.٧٦ح٣١.٠٠ـھ٣٢٢.٦٧٥.٩٥%٨١.١٨٦١ن

تفوقاً معنویاً للموعد الثاني في ) ٢(ن بیانات الجدول تبی: تأثیر مواعید الحراثة على الصفات المدروسة 
غم ١.٣٣ووزن حبوب السنبلة ٤٥.٦و٤٦سم وعدد حبوب السنبلة ٧.٤٥سم و٧.٦٢صفات طول السنبلة 

ویعود السبب لذلك الى تكرار تفكیك التربة وتحسین تھویتھا . غم لكال المحصولین وعلى التوالي ١.٢٧و
. وكذلك سھولة اختراق الجذور للتربة وزیادة استیعابھا لماء المطر

یبین تأثیر مواقع الزراعة على الصفات المدروسة حث ) ٣(الجدول : تأثیر الموقع على الصفات المدروسة 
غم ١.٢٦دونم ووزن حبوب السنبلة /كغم١٦٤٥.٠٤ان الموقع الثاني تفوق معنویاً في صفات الحاصل الكلي 

سم ویعزى السبب لذلك الى ان محصول الفاصولیا یخصب ٧.٣٤بلة وطول السن٤٤.٤٣وعدد حبوب السنبلة 
في حین ان محصول البامیا مجھد للتربة حیث یعمل على امتصاص المواد الغذائیة ) محصول بقولي(التربة 

عدد كبیر یعمل على ) ري سیحي(منھا كما ان عمره ضعف عمر محصول الفاصولیا حیث ان عدد الریات 
. دك التربة 

تاثیر مواعید الحراثة في الصفات المدروسة : ) ٢(جدول ال

موقع 
ض 

أر
البامیا

مواعید 
الحراثة

الكثافة الظاھریة 
٣م/میكاغرام

المسامیة 
(%)

عدد النباتات 
)٢م(

طول السنبلة 
)سم(

عدد حبوب 
السنبلة الواحدة

وزن حبوب 
)غم(السنبلة 

الحاصل الكلي  
)دونم/كغم(

موقع 
ض 

أر
صولیا

الفا ب١٢٣١.٢٥ب١.٣٣ب٤٦.٠٠ب٣٣٣.٦٦٧.٦٢%٠.٩٨٦٣لأو
١٦٣٤.٠ب١.٢٧ب٤٥.٦٠ب٣٢٦.٦٦٧.٤٥%١.٠٧٦٠أول

١٠٠×)الكثافة الظاھریة -١(
الكثافة الحقیقیة
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أ١٤٠٦.١٢أ١.٢١أ٤٣.٥٠أ٣٢٦.٦٦٧.٢٧%١.٠٢٦٠ثاني
١٦٥٦.٠٨أ١.٣٣أ٤٦.٦٢أ٣٢٣.٣٣٧.٦٢%١.٠٦٦٠ثاني

.تختلف عن بعضھا معنویاً القیمة أ ھي األفضل واألعمدة التي ال تحتوي على حروف ال * 

تأثیر مواقع الزراعة في الصفات المدروسة : ) ٣(جدول ال
مواقع  
الزراعة 

الكثافة الظاھریة 
٣م/میكاغرام

المسامیة 
(%)

عدد النباتات 
)٢م(

طول السنبلة 
)سم(

عدد حبوب 
السنبلة الواحدة

وزن حبوب 
)غم(السنبلة 

الحاصل الكلي  
)دونم/كغم(

موقع ارض 
ب١٣١٨.٦٨ب١.١٤ب٤١.٥٠ب٣٣.٠١٦٧.٠٤أ%١.٠٠٦٢بامیاال

موقع ارض 
أ١٦٤٥.٠٤أ١.٢٦أ٤٤.٤٣أ٣٢٥.٠٠٧.٣٤ب%١.٠٦٦٠الفاصولیا

.القیمة أ ھي األفضل واألعمدة التي ال تحتوي على حروف ال تختلف عن بعضھا معنویاً * 

في موقعي ) ٤(تظھر بیانات الجدول :سةالصفات المدرووالمواقع في انظمة الحراثة التداخل بین تأثیر 
) ةحیمعدلة لو+ مشط قرصي + محراث قرصي (االول للحراثة ارض البامیا وارض الفاصولیا ان النظام

سم وعدد ٨.٩٩سم و٨.٧٠تفوق معنویاً على باقي االنظمة في صفات الحاصل حیث سجل طول السنبلة 
غم والحاصل الكلي ١.٧٧غم و١.٦٨ووزن حبوب السنبلة ٦٠.٥٠و٥٦.٥٠حبوب السنبلة 

والمشرفي )١٩٨٩(المھداوي على التوالي وھذا یتفق مع ما جاء بھ ٢٠٣٣.٣٣ودونم /كغم١٩١٢.٥٠
یعطي مسامیة عالیة ویعزى ذلك التفوق الى التفكیك الجید ) ٢٠٠٠(HemmatوHagabbasiو) ١٩٩٩(

%٦٥وعند مسامیة مرتفعة بلغت ٣م/كاغراممی١.٠٤و٣م/میكاغرام١.٠٣ھذا النظام أقل عند كثافة ظاھریة 
وھذا یؤكد ان استخدام المحاریث القالبة یؤدي الى انخفاض في قیم . على التوالي لكال الموقعین ٦٦%و

) .١٩٩٩(الكثافة الظاھریة مقارنة بالمحاریث الغیر قالبة وھذا یتفق مع ما اشار الیھ الطائي 

الصفات المدروسة والمواقع في ة الحراثة نظمالتداخل بین أتأثیر : ) ٤(جدول ال

ض البامیا
موقع أر

انظمة 
الحراثة

الكثافة الظاھریة 
٣م/میكاغرام

المسامیة 
(%)

عدد النباتات 
)٢م(

طول السنبلة 
)سم(

عدد حبوب 
السنبلة الواحدة

وزن حبوب 
)غم(السنبلة 

الحاصل الكلي 
)دونم/كغم(

صولیا
ض الفا

موقع أر

أ١٩١٢.٥٠أ١.٦٨أ٥٦.٥٠أ٣٢٦.٦٧٨.٧٠%١١.٠٣٦٥ن
أ٢٠٣٣.٣٣أ١.٧٧أ٦٠.٥٠أ٣٣٦.٠٠٨.٩٩%١١.٠٤٦٦ن
ـج١٥٣١.٠٠ـج١.٣٣ـج٤٥.٥٠ب ـج٣٤١.٣٣٧.٥٦%٢٠.٩٧٦٢ن
بـج١٧٥٤.٨٣ـج١.٥٠ـج٤٩.٠٠ب ـج٣٢٥.٣٣٧.٤٣%٢١.٠٤٦٠ن
ب١٦٠٩.٦٧ب١.٤١ب٤٨.٥٠ب٣٢٢.٦٧٧.٨٣%٣١.٠٠٦١ن
ـج١٨٤٥.١٧ب١.٦٠ب٥٣.٠٠ب٣٢٠.٠٠٨.٢٨%٣١.٠٣٦٠ن
ـھ١٢٦٤.٨٣ـھ١.٠٩د٣٩.٥٠د٣٣٠.٦٧٦.٩٩%٤٠.٩٨٦٢ن
ز١٣٨٣.١٧ـھ١.٢٠ـھ٤٣.٥٠ـج٣٢٨.٠٠٧.٣٩%٤١.٠٤٦٠ن
ح١١٣٧.٥٠و٠.٩٧ـھ٣٦.٥٠ـھ٣٢٥.٣٣٦.٤٩%٥١٠.٢٦٠ن
ح١١٧٨.٨٣و١.٠٣و٣٨.٥٠د٣٢٢.٦٧٦.٨١%٥١.٠٩٥٨ن
د١٣٨٠.٠٠د١.١٩ـج٤٣.٠٠ـج٣٣٨.٦٧٧.٣٤%٦١.٠٥٥٩ن
ـھ١٥٥٢.٦٧د٤٧.٠٠١.٣٤ـج٣٢٥.٣٣٧.٦٢%٦١.٠٦٦٣ن
ز٨٩٨.٨٣ز٠.٧٥ح٣٢.٠٠و٣٣٣.٣٣٥.٨٧%٧٠.٩٦٦٣ن
و١٥١٤.٨٣ز٠.٨٥ز٣٣.٠٠ـھ٣٢٠.٠٠٦.٢٣%٧١.٠٥٥٩ن
ح٨١٥.١٧ح٠.٦٩و٣٠.٥٠و٣٢٢.٦٧٥.٥٥%٨١.٠٢٦٠ن
ب١٨٩٧.٥٠ح٠.٧٦ز٣١.٠٠ـھ٣٢٢.٦٧٥.٩٥%٨١.١٨٦١ن

.القیمة أ ھي األفضل واألعمدة التي ال تحتوي على حروف ال تختلف عن بعضھا معنویاً * 

ح تأثیر مواعید یتض) ٥(من الجدول :على الصفات المدروسةوالمواقع مواعید الحراثة التداخل بین تأثیر 
الحراثة على الصفات المدروسة حیث ان الموعد الثاني تفوق معنویاً في صفات الحاصل الكلي 

دونم كما تفوق معنویاً في /كغم١٦٥٦.٠٨دونم في موقع البامیا وتفوق في موقع الفاصولیا /كغم١٤٠٦.١٢
وطول السنبلة ٤٦.٦٢و٤٣.٥السنبلةغم وعدد حبوب ١.٣٣غم و١.٢١صفات وزن حبوب السنبلة 

سم على التوالي ولكال الموقعین ویعزى السبب لذلك الى ان الموعد الثاني تمیز بزیادة ٧.٦٢سم و٧.٢٧
.%١٢.٩٦مقارنة مع الموعد االول بـ % ١٣.٧٥رطوبة التربة حیث سجلت 

الصفات المدروسة والمواقع في مواعید الحراثة التداخل بین تأثیر : ) ٥(جدول ال

ض 
موقع أر

ال
بامیا

مواعید 
الحراثة

الكثافة الظاھریة 
٣م/میكاغرام

المسامیة 
(%)

عدد النباتات 
)٢م(

طول السنبلة 
)سم(

عدد حبوب 
السنبلة الواحدة

وزن حبوب 
)غم(السنبلة 

الحاصل الكلي  
)دونم/كغم(

م
ض 

وقع أر
صولیا

الفا

ب١٢٣١.٢٥ب١.٠٦ب٣٩.٥٠ب٣٣٣.٦٦٦.٨١%٠.٩٨٦٣أول
١٦٣٤.٠٠ب١.١٩ب٤٢.٢٥ب٣٢٦.٦٦٧.٠٦%١.٠٧٦٠أول
أ١٤٠٦.١٢أ١.٢١أ٤٣.٥٠أ٣٢٦.٦٦٧.٢٧%١.٠٢٦٠ثاني
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١٦٥٦.٠٨أ١.٣٣أ٤٦.٦٢أ٣٢٣.٣٣٧.٦٢%١.٠٦٦٠ثاني
.القیمة أ ھي األفضل واألعمدة التي ال تحتوي على حروف ال تختلف عن بعضھا معنویاً * 

یوضح ان ) ٦(الجدول : عید الزراعة ونظم الحراثة في الصفات المدروسةتأثیر التداخل بین مواقع الزراعة وموا
تفوق لوحیة ةالموقع الثاني والموعد الثاني ونظام الحراثة محراث قرصي ومشط قرصي ومعدلالتداخل بین

غم وعدد حبوب ١.٨٤دونم ووزن حبوب السنبلة /كغم٢١٠٣.٦٧معنویاً في صفات الحاصل الكلي 

التداخل بین مواقع الزراعة ومواعید الزراعة ونظم الحراثة في الصفات المدروسةثیر تأ) : ٦(الجدول 

ض البامیا
موقع أر

انظمة 
الحراثة

الكثافة الظاھریة 
٣م/میكاغرام

المسامیة 
(%)

عدد النباتات 
)٢م(

طول السنبلة 
)سم(

عدد حبوب 
السنبلة الواحدة

وزن حبوب 
)غم(السنبلة 

الحاصل الكلي  
)نمدو/كغم(

الموعد األول 
)٥

/
١١

د١٨٥٥.٠٠جـ د١.٦٤جـ د٥٤.٠٠ب جـ٣٢٨.٠٠٨.٤٧أ١٠.٩٦٠.٧٢ن)
ي١٣٩٢.٦٧زح١.٢١ح ط ي٤٣.٠٠وزح٣٤١.٣٣٧.٣١أب٢٠.٩١٠.٦٥ن
ح ط١٤٥٥.٠٠ز١.٢٧وزح٤٦.٠٠ز- د٣٣٠.٦٧٧.٦١ب٣٠.٩٩٠.٦٢ن
ن١١٩٣.٣٣ك١.٠٣ل م٣٧.٠٠ح ط ي٣٣٦.٠٠٦.٧٣ب٤٠.٩٧٠.٦٣ن
ر١٠٣٤.٠٠زل٠.٨٨ر- م٣٤.٠٠م- ي٣٢٥.٣٣٦.٢٥ب٥١.٠٥٠.٦٠ن
ك ل١٣٠٧.٣٣ط١.١٣ي ك٤١.٠٠زح ط٣٥٢.٠٠٧.١٤ب٦١.٠٩٠.٥٩ن
ة٨٣٥.٣٣ق٠.٧٠رش٣١.٠٠م ن٣٣٦.٠٠٥.٦١أب٧٠.٩٣٠.٦٤ن
س٧٧٧.٣٣ق٠.٦٨ش٣٠.٠٠ن٣٢٠.٠٠٥.٤٠ب٨٠.٩٩٠.٦٢ن

الموعد الثاني 
)

٢٥
/

١٢
ب١٩٧٠.٠٠ب١.٧٤ب٥٩.٠٠أب٣٢٥.٣٣٨.٩٤ب١١.٠٤٠.٦٠ن)

ز١٦٦٩.٣٣و١.٤٦ھـ وز٤٨.٠٠د ھـ و٣٤١.٣٣٧.٨٢ب٢١.٠٣٠.٦٠ن
و١٧٦٤.٣٣ھـ١.٥٥د ھـ٥١.٠٠جـ د ھـ٣١٤.٦٧٧.٠٧ب٣١.٠٢٠.٦١ن
ك١٣٣٦.٣٣ح ط١.١٥ط ي ك٤٢.٠٠وزح٣٢٥.٣٣٧.٢٦ب٤١.٠١٠.٦١ن
م١٢٤١.٠٠ي ك١.٠٦ك ل٣٩.٠٠ح ط ي٣٢٥.٣٣٦.٧٤ب٥١.٠٠٠.٦٢ن
ح ط١٤٥٢.٦٧ز١.٢٥ز ح ط٤٥.٠٠ز- د٣٢٥.٣٣٧.٥٤ب٦١.٠٢٠.٦١ن
ش٩٦٢.٣٣م٠.٨١ش- ن٣٣.٠٠م- ي٣٣٠.٦٧٦.٤١ب٧٠.٩٩٠.٦٢ن
ة٨٥٣.٠٠ن ق٠.٧٢رش٣١.٠٠م ن٣٢٥.٣٣٥.٧١ب٨١.٠٥٠.٦٠ن

صولیا
ض الفا

موقع أر

الموعد األول 
)٥

/
١١

ب١٩٣٦.٠٠ب١.٧٠ب جـ٥٧.٠٠أب٣٤١.٠٠٨.٧٤ب١١.٠٤٠.٦١ن)
ز١٧٠٤.٣٣و١.٤٤وز٤٧.٠٠ح ط ي٣٢٥.٣٣٦.٧٥ب٢١.٠٨٠.٥٩ن
ھـ ج١٧٨٢.٦٧ھـ١.٥٤د ھـ٥١.٠٠ھـدجـ٣١٤.٦٧٨٠٤ب٣١.٠٦٠.٦٠ن
ل١٢٩٢.٠٠ط ي١.١٣ي ك٤١.٠٠زح ط٣٢٥.٣٣٧.١١ب٤١.٠٨٠.٥٩ن
ق١٠٨٣.٦٧ل٠.٩٥ل م ن٣٦.٠٠ط ي ك٣٢٥.٣٣٦.٥٤ب٥١.١٠٠.٥٨ن
ط ي١٤٢٠.٦٧ز١.٢٣ز ح ط٤٥.٠٠ھـ وز٣٢٥.٣٣٧.٤٥أب٦١.١١٠.٦٦ن
ب١٩٦٥.٠٠م ن٠.٧٩رش٣١.٠٠ن- ك٣٣٠.٦٧٦.٠٣أب٧١.٠٦٠.٦٠ن
د١٨٦٠.٦٧م ن ق٠.٧٤ش٣٠.٠٠ل م ن٣٢٥.٣٣٥.٨٤ب٨١.٠٤٠.٦٠ن

الموعد الثاني 
)

٢٥
/

١٢
أ٢١٠٣.٦٧أ١.٨٤أ٦٤.٠٠أ٣٣٠.٦٧٩.٢٥ب١١.٠٥٠.٦٠ن)

ھـ١٨٠٥.٣٣د ھـ١.٥٨دھـ٥١.٠٠ب جـ٣٢٥.٣٣٨.١٢ب٢١.٠٠٠.٦٢ن
جـ١٩٠٧.٦٧جـ١.٦٦جـ٥٥.٠٠ب جـ٣٢٥.٣٣٨.٥٢ب٣١.٠١٠.٦١ن
ح١٤٧٤.٣٣ز١.٢٨وزح٤٦.٠٠ز- د٣٣٠.٦٧٧.٦٧ب٤٠.٩٧٠.٦٣ن
ل م١٢٧٤.٠٠ط ي١.١١ي ك٤١.٠٠زح ط٣٢٠.٠٠٧.١٠ب٥١.٠٩٠.٥٨ن
ز١٦٨٤.٦٧و١.٤٦ھـ و٤٩.٠٠د ھـ و٣٢٥.٠٠٧.٨١ب٦١.٠٢٠.٦١ن
ق١٠٦٤.٦٧ل٠.٩٢م ن ق٣٥.٠٠ي ك ل٣٠٩.٠٠٦.٤٤ب٧١.٠٦٠.٥٩ن
ب جـ١٩٣٤.٣٣م ن٠.٧٩ق ر ش٣٢.٠٠ك ل م٣٢٠.٠٠٦.٠٧ب٨١.٣٤٠.٥٩ن

.بعضھا معنویاً ال تختلف عن القیمة أ ھي األفضل واألعمدة التي ال تحتوي على حروف* 

سم وھذا یؤكد ما بینتھ الجداول الثالثة السابقة في حین تفوق معنویاً ٩.٢٥حبة وطول السنبلة ٦٤.٠٠السنبلة 
والمعدلة للوجبة في ) محراث قرصي ومشط قرصي(التداخل للموقع االول والموعد االول ونظام االسلحة 

وعلى ضوء ما توصلنا الیھ من نتائج نوصي ) . ١٩٩٩(ھ الطائي صفة المسامیة وھذا یتفق مع ما جاء ب
معدلة +مشط قرصي+محراث قرصي قالب(باستخدام نظام الحراثة ) بستنة(المزارعین في الحقول المرویة 

عند زراعة الحنطة لما حققتھ تلك المعاملة من أعلى انتاج لمحصول ٢٥/١٢و١٥/١١وبموعدین ) لوحیة
.  الحنطة 
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The present study deals with 8 different cultivation systems in two
different timings namely, November 11 and December 25 in two different sites as
regards the previous crop. The first was planted with okra and the second one with
peas. It also studies the effect of these conditions on the apparent and porous
concentrations and the number of wheat plants per sq. m, spike length, number of
corns per spike, corns weight per spike and the total crop. The results show a
significant difference in favour of disc plow, the disc harrow and the board level in
the majority of the studied characteristics especially the spike length, number of
corns, weight of corns per spike and total weight. The second timing had a
significant difference as compared with the first one in the second site in
characteristics spike length, number of corns per spike, corns weight per spike and
total crop whereas the second time surpassed the first time in the second site (peas)
in the characteristics spike length, number of corns per spike and corns weight per
spike, while the second site (peas) surpassed the first site (okra) significantly for
both crops in the characteristics spike length, number of corns per spike, corns
weight per spike and total crop. The three studied factors interaction (systems,
timing and sites) show a significant difference in favor of disc plow, disc harrow
and board level in the second timing and second site in the spike length, number of
corns, spike corns weight and total crop at all levels.

المصادر
دراسة تأثیر . ) ١٩٨٦(یم ، سعد الدین محمد أمین وعبد هللا الشیخلي ، عزیز رمو ، طارق حمھ كرأالبن

السرعات االرضیة لبعض انواع المحاریث على جودة الحرث في منطقة اسكي كلك ، مجلة زانكو 
. جمھوریة العراق –جامعة صالح الدین ، كلیة الزراعة . ٦١-٥١): ٤(٤

الطرق االحصائیة لالبحاث الزراعیة ، وزارة التعلیم العالي ) . ١٩٩٠(داؤد ، خالد محمد وزكي عبد الیاس 
.والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، مدیریة دار الكتاب للطباعة والنشر 

كفاءة اداء انظمة الحراثة المتعامدة في ازالة الطبقة المحراثیة ) . ١٩٩٩(الطائي ، محمد سالم یونس محمد 
.ة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل تحت ظروف الزراعة الدیمیة ، رسال

.  شعبة التخطیط والمتابعة / مدیریة زراعة محافظة نینوى
تطویر اذرع الشبك في اداء الساحبة المحملة بالمحاریث ) . ١٩٩٩(المشرقي ، سمیر عبد هللا ، علي سعید 

دكتوراه ، قسم المكننة الزراعیة ، كلیة اطروحة . القالبة والصفات الفیزیائیة للتربة وحاصل الحنطة 
الزراعة والغابات ، جامعة الموصل  

تأثیر تكرار المعامالت المیكانیكیة باستخدام انواع مختلفة من ) . ١٩٨٩(المھداوي ، سعید حمید أحمد 
المحاریث على بعض صفات التربة الفیزیائیة وانتاج الحنطة تحت ظروف الزراعة الدیمیة ، رسالة 
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