
) ١(العدد) ٣٣(مجلة زراعة الرافدین                                                                                المجلد 
٢٠٠٥ 

  اثیر سرع وأعماق الحراثة على بعض الصفات المكننیة وصفة الحاصل وبعض مكوناتھت
  محصول الشعیرل

  ادل عبد الوھابع    الجراح ثنى عبد المالكم    د عبد الجبار الرجبوعس
  دیریة زراعة نینوىم    سم المكننة الزراعیة، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصلق

  
  الصةخلا

فAي  ٢٠٠٢-٢٠٠١حAي القAالب للموسAم الزراعAي رتضمن البحث دراسAة اسAتخدام المحAراث المط
لحراثAAة أولAAى وثAAالث سAAرع ل) سAAم٢٥-٢٠(و) سAم٢٠-١٥(عمقAAي حراثAAة بمنطقAة المحلبیAAة شAAمال العAAراق 

وتAأثیر ذلAك فAي ) سAاعة/كم٥0٦٣(وثالثة بطیئة ) ساعة/كم٣0٣١(ثانیة بطیئة و) ساعة/كم٢0٥٧(اعتیادیة 
السAرعة العملیAة، (قAاییس األداء المكننیAة مكل من إنتاج محصول الشعیر ومكوناتھ باإلضافة إلAى بعAض 

تAAداخل بAAین أعمAAاق وسAAرع الحراثAAة أشAAارت نتAAائج البحAAث إلAAى ان ال). العملیAAة اإلنتاجیAAةونسAAبة االنAAزالق 
Aھ تAان لAالب كAي القAراث المطرحAل أثباستخدام المحAنبلة والحاصAوب السAفتي وزن حبAي صAوي فAیر معن

كمAا بینAت النتAائج إلAى إمكانیAة زیAادة سAرعة الحراثAة . الصAفات األخAرى معنویAاً  تAأثرتالكلي في حAین لAم 
اإلنتاجیAAة العملیAAة دون الوصAAول إلAAى نسAAبة سAAم مAAع التAAأثیر اإلیجAAابي فAAي زیAAادة الحاصAAل و٢٥-٢٠بعمAAق 

  .سموح بھاملاالنزالق غیر ا
  

  لمقدمةا
حاصAAیل الزراعیAAة مجریھAا اإلنسAAان إلنتAAاج الیتعAد الحراثAAة واحAAدة مAAن أھAم العملیAAات الحقلیAAة التAAي 

ن الصAAفة الممیAAزة للحراثAAة بAAالمحراث ا. المختلفAAة إذ بواسAAطتھا یAAتم تھیئAAة التربAAة وتحضAAیر مرقAAد البAAذرة
رحي ھي فصل طبقة من التربة عAن التربAة التحتیAة غیAر المحروثAة مAع إجAراء تفكیAك وتفتیAت لھAذه المط

حسAین خصAوبة تفAي  لAذي یAؤثر إیجابیAاً اغطیة بقایAا ومخلفAات المحاصAیل السAابقة وا لتقلبھ الطبقة وأخیراً 
  .التربة وبنائھا

لAى كAل مAن عمAد ذلAك وعادة یتم تشغیل المحاریث بظروف تشغیل مختلفة من أعماق وسAرع ویعت
والظAAروف المناخیAAة ونAAوع المحصAAول  نAAوع وحالAAة التربAAة و نAAوع المحAAراث و مصAAدر القAAدرة المتAAاح

  .المزروع
-١٠(ال ینصAAح بAAالتعمق فAAي الحراثAAة أكثAAر مAAن  إلAAى انAAھ) ١٩٧٢(حیAAث أوضAAح الخشAAن ومحمAAود 

لالزمAAة للحراثAAة إذ ان الفائAAدة ان وجAدت مAAن التعمAق اكثAAر مAن ذلAAك سAوف ال تعAAوض التكAالیف ا) سAم٢٥
ما ان الحراثة تساعد التربة على امتصاص كمیة اكبر من األمطار واالحتفAاظ بھAا لمAدة أطAول ك. العمیقة

  .دما تكون كمیة األمطار فیھا محدودةنفي المناطق التي تعتمد على األمطار وع
إلى عدم وجود فAرق معنAوي لصAالح أي مAن أعمAاق الحراثAة ) ١٩٨٠(وتوصل الفخري وآخرون 

)٧0٥   
سم لیعكس تأثیره في إنتاج محصAول الحنطAة حیAث حققAت معاملAة الحراثAة العمیقAة زیAادة ) ٢٢0٥و ١٥و

  .بسیطة وغیر معنویة بالمقارنة مع بقیة األعماق
 ١٣0٢و ١١0١(الAAAى ان اعمAAAاق الحراثAAAة المسAAAتخدمة ) ١٩٩١( Rohdeو RasmussenوجAAAد و

ندما كانت كمیة االمطار السAاقطة خAالل موسAم یس لھا تاثیر على حاصل حبوب الحنطة علسم ) ٢٠0٨و
بالنسAAAبة للعمAAAق )% ٢٠-١٠(النمAAAو مناسAAAبة واعلAAAى مAAAن االعتیادیAAAة ووجAAAدا بAAAان الحاصAAAل قAAAل بمقAAAدار 

  .ندما كانت كمیة األمطار الساقطة محدودة وأقل من االعتیادیةع) سم٢٠0٨(بالعمق  مقارنة) سم١١0١(
لعجAالت الدافعAAة للسAاحبة مطلAAوب إلنجAAاز ان انAAزالق ا) ١٩٨٩( Zhangو ChancellorأوضAح 

وھAي  ةدولبAمإذ یجب ان ال تتجاوز نسبة االنزالق الحدود المسموح بھا للساحبات ال. قوة السحب الالزمة
ن االنزالق الزائد عن ذلك یقلل من كفاءة السحب ومعAدل الشAغل المبAذول للسAاحبة ویزیAد مAن ا، و%١٥

  . استھالك الوقود واالطارات المطاطیة
ان عملیة الحراثة تتطلب قدرة عالیة بشكل عAام ولAذا توجAد نسAبة ) ١٩٩١(أكد الخفاف وآخرون و

نAاء التربAة وتكAوین الطبقAة الصAماء تحAت بانزالق تصاحب ھذه العملیة ولما كان ھناك تأثیر سAلبي علAى 
  .عمق الحراثة فان النسبة یجب ان ال تتعدى الحدود المسموح بھا



انسب عمق مAع انسAب سAرعة حراثAة مAن أجAل تقلیAل نسAبة االنAزالق لوصول إلى ایھدف البحث و
  .فات الحراثة النوعیةصوبالتالي زیادة المحصول النامي دون التأثیر على 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ٨/٢/٢٠٠٥وقبولھ   ٧/١١/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث 



  واد وطرق البحثم
AAةتAAة لناحیAAول التابعAAد الحقAAي احAAث فAAذ البحAAوالي  م تنفیAAل بحAAة الموصAAرب مدینAAة غAAة الواقعAAالمحلبی

، حیAث كانAت ٢٠٠٢-٢٠٠١م الزراعAيسAوالتي تقع ضمن المنطقة شبھ مضAمونة االمطAار للمو) كم١٥(
حركھا دیزل ربAاعي الضAربات ذي م ٨٠٠ستخدمت ساحبة نوع بیالروس ا. نسجة التربة مزیجیة طینیة
ة في الدقیقة، كما استخدم محراث مطرحAي دور ٢٢٠٠حصان عند سرعة  ٨١أربع اسطوانات وقدرتھا 

سAم ) ٢٥-٢٠(و) ٢٠-١٥(راثAة حعمقي ب، )سم١٢٠(باعي األبدان روسي المنشأ بعرض شغال رھذب م
   ٣0٣١و ٢0٥٧(مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAع ثالثAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة سAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرع حراثAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة 

اسAتخدم المشAط القرصAي لتنعAیم وتسAویة التربAة لغAرض تھیئتھAا للزراعAة حیAث تAم و. سAاعة/كم) ٥0٦٣و
الشAعیر ذو الصAفین فAي النصAف  صAنافأھAو مAن و (Hordeum spp)االسود زراعة محصول الشعیر 

خAط ،  ٢٤ذات (م ٣0٦الباذرة األردنیAة نAوع رامAا بعAرض شAغال  الثاني من شھر كانون األول باستخدام
  المسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAافة بAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAین خAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAط وآخAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAر 

  .سم ٧-٦دونم وبعمق زراعة /كغم ٢٥حیث كانت معایرتھا على كمیة بذار ) سم١٥
جربة وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملAة بنظAام األلAواح المنشAقة حیAث قسAم تم تقسیم حقل الت

ت، وكل مكرر قسم إلى لوحین رئیسیین خصصت العماق الحراثAة وقسAم احقل التجربة إلى ثالث مكرر
واختبAرت النتAائج بطریقAAة . كAل لAوح رئیسAي الAAى ثالثAة الAواح ثانویAAة خصصAت لسAرع الحراثAة األمامیAAة

لمعرفAAة معنویAAة الفروقAAات بAAین متوسAAطات المعAAامالت % ٥المAAدى عنAAد مسAAتوى احتمAAال  دنكAAن المتعAAدد
  .المختلفة

ومنھا تم إیجاد السرعة كما تAم ) م٥٠(وقیت لقراءة زمن قطع مسافة كل معاملة تاستخدمت ساعة 
Aرعة العملیAي السAة وھAة الحراثAام بعملیAاء القیAث أثنAي البحAة فAي المدروسAة حساب مؤشرات األداء الحقل

  :وكما یلي) ساعة/دونم(واإلنتاجیة العملیة (%) ونسبة االنزالق ) ساعة/كم(
  

  ١٠٠× (%) =                                             نسبة االنزالق 
  

  الكفاءة ×             ) =                                ساعة/ دونم (اإلنتاجیة العملیة 
  

فاءة الحقلیة في البحث مع مالحظة عدم حصول تغییر ملحAوظ فAي العAرض یث لم یتم اعتماد الكح
  .الشغال الفعلي لآللة أثناء الحراثة

بعAد عملیAة الزراعAة ونضAج المحصAول أخAAذت نمAاذج عشAوائیة مAن الوحAدات التجریبیAة لدراسAAة و
حاصAل و) غAم(ووزن حبAوب السAنبلة  وعAدد حبAوب السAنبلة )سAم(طول السAنبلة و ٢م/صفات عدد السنابل

  ).دونم/كغم(الحبوب 
  

  لنتائج والمناقشةا
النسAبة لصAفات حاصAل الشAعیر ومكوناتAھ تبAین مAن ب :الحراث�ة ف�ي الص�فات المدروس�ة عم�اقأ أثیرت. ١

معنویا بعمق الحراثAة حیAث تفAوق العمAق  أثرتتوالحاصل الكلي  ٢م/ان صفات عدد السنابل) ١(الجدول 
 ٢م/ سAAنبلة١٩٨ي تحقیقAAھ أعلAAى القAAیم حیAAث بلغAAت فAA) سAAم٢٠-١٥( معنویAAا علAAى العمAAق) سAAم٢٥-٢٠(

 ٢٧٢0٤٤و ٢م/ سAنبلة ١٨٣الAذي سAجل ) سAم٢٠-١٥(لى التوالي مقارنAة بAالعمق عدونم / كغم٣١٢0٣٣و
دونم وقد یرجAع السAبب إلAى ان زیAادة عمAق الحراثAة قAد یAؤدي إلAى كسAر الطبقAة الصAلبة فAي التربAة /كغم

عمیقAة لبسAبب زیAادة نسAبة المسAامیة الكلیAة نتیجAة الحراثAة ا ذلAكووالسماح للجذور باالنتشار داخل التربة 
  ).٢٠٠٢(وبذلك توفرت الظروف المالئمة للنمو واإلنتاج وھذا یتفق مع حسن وآخرون 

بعمAق الحراثAة اذ حقAق العمAق  جمیعھا معنویاً  أثرتتاما فیما یتعلق بمؤشرات األداء الحقلي فقد   
  األول 

 ةجل اعلAAAى سAAAرعة عملیAAAة واقAAAل انAAAزالق واعلAAAى انتاجیAAAة عملیAAAحیAAAث سAAA عنویAAAاً م تفوقAAAاً ) سAAAم٢٠-١٥(
  ) سAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاعة/كAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAم٣0٥(
الAAAذي سAAAجل ) سAAAم٢٥-٢٠(لAAAى التAAAوالي مقارنAAAة بAAAالعمق الثAAAاني ع )سAAAاعة/دونAAAم ١0١٨(و%) ٨0٤٣(و
  ) سAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاعة/كAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAم٣0٤٣(
یالحظ من الجAدول انخفAاض السAرعة العملیAة بزیAادة وعلى التوالي،  )ساعة/دونم١0١٥(و%) ١٠0١٦(و

  السرعة بدون حمل
  السرعة بعد التحمیل -السرعة بدون حمل 

٢٥٠٠  
  )ساعة/م(السرعة × ) م(العرض 



زیAAادة تحمیAAل السAAاحبة بقAAوة  ھُ والسAAبب فAAي ذلAAك یعAAود الAAى ان زیAAادة عمAAق الحراثAAة صAAاحب عمAAق الحراثAAة
السحب االمر الذي ادى الى زیادة انزالق عجالت الساحبة الدافعة لمقاومAة الزیAادة فAي التحمیAل، كمAا ان 

  . زیادة العمق ادى الى انخفاض اإلنتاجیة العملیة بسبب انخفاض السرعة العملیة
صفات وزن حبوب السAنبلة  أثرت) ٢(تبین من الجدول ی :رع الحراثة في الصفات المدروسة س أثیرت. ٢

Aة بطیئAرعة الثالثAت السAث حققAة حیAرع الحراثAا بسAم٥0٦٣( ةوالحاصل الكلي معنویAاعة/كAیم ) سAى قAأعل
علAى التAوالي فAي حAین  )دونAم/كغم٣١٦(و) غم٠0٩٣(لوزن حبوب السنبلة والحاصل الكلي حیث سجلت 

  .بقیة صفات مكونات حاصل الشعیر معنویاً  ثرتأتلم 
السرعة العملیة واإلنتاجیة العملیة معنویAا بسAرع الحراثAة  أثرتتأما مؤشرات األداء الحقلي فقد   

عنویا على بقیة السرع حیAث سAجلت سAرعة عملیAة م) ساعة/كم٥0٦٣(لسرعة الثالثة بطیئة احیث تفوقت 
نسAبة االنAزالق معنویAا بسAرع  تAأثرتلAم و) سAاعة/دونAم١0٧٠(وإنتاجیAة عملیAة ) سAاعة/كم٥0٠٦(مقدارھا 

ى لAالحراثة، ویالحظ من الجدول زیادة نسAبة االنAزالق بزیAادة السAرعة األمامیAة للسAاحبة ویعAود السAبب ا
انھ في حالة السرعات العالیة تقل الفترة الزمنیة للتالمس بین العجلة والتربة مما یقلل من تماسAك العجلAة 

باإلضافة الى ان زیادة السرعة األمامیة للساحبة یؤدي الى زیAادة ) ١٩٩٨، ایھی(د االنزالق التربة فیزداب
مAا ك). ١٩٧٤، ابAو سAبع ویسAري(د االنزالق ازداد القوة الدافعة المطلوبة فیزدتمقاومة الدوران وبالتالي 

AAیاً عنAAامال أساسAAد عAAرعة تعAAرعة الن السAAادة السAAة بزیAAة العملیAAادة اإلنتاجیAAظ زیAAة یالحAAاب اإلنتاجیAAد حس
  .وحسب ما جاء في معادلة حساب اإلنتاجیة العملیة في فقرة المواد وطرائق البحث

  
  تأثیر أعماق الحراثة في الصفات المدروسة: )١(دول جلا

مق ع
  الحراثة 

  )سم(

عدد 
  ٢م/السنابل

ول ط
السنبلة 

  )سم(

عدد 
حبوب 
  السنبلة

وزن 
حبوب 

ة السنبل
  )غم(

الحاصل  
الكلي 

  )دونم/كغم(

السرعة 
العملیة 

  )ساعة/كم(

نسبة 
االنزالق 

(%)  

االنتاجیة 
العملیة 

  )ساعة/دونم(

  أ١0١٨  أ٨0٤٣  أ٣0٥  ب٢٧٢0٤٤  ٠0٨١  ٣٠0٠٣  ٣0٩٩  ب١٨٣  ٢٠-١٥
  ب١0١٥  ب١٠0١٦  ب٣0٤٣  أ٣١٢0٣٣  ٠0٨٨  ٢٧0٦١  ٣0٩٩  أ١٩٨  ٢٥-٢٠

  .ھا معنویاً األعمدة التي ال تحتوي على أحرف ال تختلف عن بعض.        لقیمة أ ھي األفضلا
  
  .تأثیر سرع الحراثة في الصفات المدروسة: )٢(دول جلا

  ـح٠0٧٩  ٨0٦٧  ـج٢0٣٤  ب٢٦٨  أب٠0٨٤  ٣٠0٣٨  ٤0٠٤  ١٧٩  ٢0٥٧
  ب١0٠١  ٩0٢٦  ب٢0٩٩  أب٢٩٣  ب٠0٧٧  ٢٨  ٤0١٠  ١٩٥  ٣0٣١
  أ١0٧٠  ٩0٩٧  أ٥0٠٦  أ٣١٦  أ٠0٩٣  ٢٨0١  ٣0٨٣  ١٩٨  ٥0٦٣

  .ي على احرف ال تختلف عن بعضھا معنویاالعمدة التي التحتوا.        لقیمة أ ھي األفضلا
  
 أثرتAA) ٣(ن مAAن الجAAدول یتبAAی :ت��أثیر الت��داخل ب��ین أعم��اق وس��رع الحراث��ة ف��ي الص��فات المدروس��ة . ٣

صفات وزن حبAوب السAنبلة والحاصAل الكلAي معنویAا بالتAداخل بAین اعمAاق وسAرع الحراثAة حیAث حققAت 
أعلى القیم لتلك الصفات حیث بلغAت ) ساعة/كم٥.٦٣(بالسرعة الثالثة بطیئة ) سم٢٥-٢٠(معاملة العمق 

كمAا . مكونAات الشAعیر معنویAا بقیAة صAفات تأثرتلى التوالي في حین لم ، ع)دونم/كغم٣٢٧(و) غم١0١٠(
وھنAاك إشAارة إلAى إمكانیAة . وسAرع الحراثAة عمAاقأمؤشرات األداء الحقلي معنویا بالتداخل بین  تأثرتلم 

وبالتAالي تقلیAل الAزمن الAالزم  اً ئیAحفAاظ علAى حالAة تحسAین التربAة فیزیالیة الحراثAة مAع المزیادة سرعة ع
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ABSTRACT 

A field study was conducted at Al-Mahalabia to study the effect of two 
plowing depths (15-20) cm, (20-25) cm and three plowing speeds (2.57, 3.31 
and 5.63) km/hr by using the moldboard plow in the yield of barley crop 
(spikes number in the meter square, spike length, number of grains per spike, 
weight of grains per spike and grain yield) and some field performance criteria 
(practical speed, slippage percentage and practical productivity), Results 
showed that the effect of interaction between depths and speeds of plowing 
were significant in weight of grains per spike and grain yield while there were 
no significant differences concerning other studied characteristics. 

  
  لمصادرا

AAري كAAي یسAAد وعلAAد الحمیAAبع، عبAAو سAAة ). ١٩٧٤(یم رأبAAارف، جمھوریAAة، دار المعAAرارات الزراعیAAالج
  .مصر العربیة

قواعAد زراعAة المحاصAیل، المكتبAة الزراعیAة، دار ). ١٩٧٢(محمAود محمAد حبیAب ولخشن، علAي علAي ا
  .المعارف، جمھوریة مصر العربیة

لتAاثیرات الفنیAة ا. )١٩٩١(الجاسAم ویوخنAا الزار زوزان  لخفاف، عبد المعطي حسن، عبد السAتار علAيا
، ٣واالقتصAAادیة لسAAرع الحراثAAة، المAAؤتمر العلمAAي السAAابع لنقابAAة المھندسAAین الAAزراعیین، المجلAAد 

  .بغداد
دراسAAات فAAي تAAاثیر اسAAالیب ). ١٩٨٠(لفخAري، عبAAد هللا قاسAAم، احمAAد محمAAد سAAلطان ووحیAد عمAAر حیAAدر ا

مجلAAة زراعAAة  .العAAراق للدیمیAAة علAAى إنتAAاج الحنطAAة فAAي شAAماالحراثAAة تحAAت ظAAروف المنطقAAة ا
  .١١٣-٩٩) : ٢(١٥. الرافدین

تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة، مدیریAة دار ). ١٩٨٠(لراوي، خاشع محمود وعبد العزیز خلف هللا ا
  الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

یر اعمAAاق الحراثAAة، التسAAمید أثتAA. )٢٠٠٢(البنAAا  مAAوھشAAام محمAAود، صAAالح محمAAد احمAAد وعزیAAز ر، سAAنح
لمجلAAة ا. واالصAAناف فAAي الحاصAAل وبعAAض مكوناتAAھ لمحصAAول الحنطAAة تحAAت الظAAروف الدیمیAAة

  .١٩٢-١٨٦) :دد ملحقع( ٣جلد مالعراقیة للعلوم الزراعیة، 
حمیAل السAاحبة بAالمحراثین المطرحAي والقرصAي القAالب وقیAاس بعAض ت). ١٩٩٨(بAد هللا محمAد عایھ، ی

ء تحت ظروف الزراعAة الدیمیAة، اطروحAة دكتAوراه، قسAم المكننAة الزراعیAة، كلیAة مؤشرات االدا
  . الزراعة والغابات، جامعة الموصل
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