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محافظة تأثير استخدام أنواع مختلفة من المحاريث وبظروف تشغيل مختلفة في انتاج محصول الباميا في 
نينوى  

نوفل عٌسى محٌمٌد 
العراق  –جامعة الموصل / كلٌة الزراعة والؽابات/ الزراعٌة كائن واالالتقسم الم

 
الخالصة 

 كم جنوب30ي حمام العلٌل موقعٌن أولهما ؾوب 2008 -2007 نفذ البحث فً الموسم الزراعً
 ةوالفنً ةرات االقتصاديمؤشاللدراسة بعض . جنوب شرق الموصل كم20الموصل والثانً فً الحمدانٌة 

لكل محراث ة قرصً ، مطرحً وحفار وبعمقٌن وصفات النبات من خالل استخدام ثالثة محارٌث مختلؾ
سم للمحراث الحفار 20-15سم ، 15-10القرصً والمطرحً و للمحراثٌن سم30-22، سم 15-22

ربة والمسامٌة رات الرطوبة النسبٌة للتشملت هذه المؤش. ساعة/كم5.5-5و  ساعة/كم4-3.5وبسرعتٌن 
الجاؾ للمجموع  ساعة والوزن/دٌنار1000 الكلفةدونم و/دٌنار 1000نتاجٌة العملٌة للمحارٌث والكلفةواال

 كلً، اظهرت النتائج تفوقاً معنوٌاً للتداخل الثالثًالتزهٌر وارتفاع النبات والحاصل ال الجذري وتارٌخ بدء
فً أؼلب الصفات المدروسة واهمها الموقع الثانً مع السرعة الثانٌة مع المحراث الحفار بالعمق االول 

للمحارٌث كما ان هذا التداخل ال ٌختلؾ  العملٌةدونم واالنتاجٌة /دٌنار1000الحاصل وارتفاع النبات والكلفة 
  .وصفة تارٌخ بدء التزهٌر أفضل قٌمة لصفتً الرطوبة والمسامٌةمعنوٌاً عن 

 
المقدمة 

المكننة الزراعٌة من العناصر المؤثرة فً المجال الزراعً لتأثٌرها المباشر بخفض الجهد وزٌادة 
 االنتاجٌة لوحدة المساحة وتقلٌل التكالٌؾ حٌث أن االستثمار للمعدات الزراعٌة وتأثٌرها المباشر فً زٌادة

معدالت االنتاج للمحاصٌل الزراعٌة المختلفة وبالتالً زٌادة الدخل ٌتطلب تقوٌم اداء هذه المعدات وتاثٌرها 
حٌث اعتاد الفالح على حراثة االرض حراثة عمٌقة وٌحاول تكرار الحراثة اعتقاداً منه ان  .على االنتاج

اعة محاصٌل الحبوب وخاصة الدٌمٌة عمق وعدد مرات الحراثة ٌزٌد االنتاج وهذا االعتقاد صحٌح فً زر
لفترة اطول وكذلك ٌسهل اختراق الجذور  رض على احتواء الماء واالحتفاض بهاحٌث ٌزٌد من قابلٌة اال

للتربة وبالتالً ٌزٌد من نمو النبات لما ٌحصل علٌه من ماء وعناصر ؼذائٌة وبذلك ٌحقق زٌادة االنتاج إال 
 Zozذكر . فة المحاصٌل الزراعٌة وٌترتب علٌه خسائر اقتصادٌة باهضةان هذا المفهوم قد ال ٌنطبق على كا

انه ٌمكن زٌادة االعمال الحقلٌة إما بزٌادة عرض االلة او بزٌادة سرعة العمل والتقلٌل من عدد ( 1974)
زٌادة السرعة Erdogan (1984 )و Kekinأكد . مرات المرور بالحقل عن طرٌق استعمال التجمٌع المٌكنً

عن حالة تحول التربة ( 1988)اشار الطحان والنعمة . لى زٌادة عملٌة تفتٌت التربة والدفع الجانبً لهاتؤدي إ
بسبب الطاقة المطلوبة ألداء العمل  للحراثةمن الحالة نصؾ الصلبة إلى الحالة الصلبة هو الوقت المناسب 

ج لة بالنضهذه الحاالفعالة وتدعى  فضالً عن حسن التفتٌت وعدم التصاق التربة باالجزاء. تكون فً ادناها
أثٌر ان رطوبة التربة لها ت( 1990)بٌن الصباغ  .وبتها هً الدرجة المثلىالفٌزٌاوي للتربة وتكون درجة رط

( افة الظاهرٌة وقوة مقاومة االختراق والمسامٌة وفً قوة تماسك دقائق التربةكالكث)فً الصفات الفٌزٌائٌة 
الحراثة وأحسن الظروؾ للتعامل مع التربة هً عندما تكون الرطوبة المطلقة وتتؽٌر حسب زٌادة وقلة عمق 

فً مواقع مختلفة شملت السلٌمانٌة وأربٌل ودهوك ونٌنوى ( 1990)نا اوضح الب%. 18-14للتربة بٌن 
 بعد المعاملة% 41.7المعاملة إلى قبل % 29.2تخدام انظمة مختلفة للحراثات من زادت قٌمة المسامٌة باس

إلى أن زٌادة عمق الحراثة أدى إلى ( 2000)بٌن فارس  .ٌحسن صفات التربة وخاصة درجة تهوٌتها حٌث
زٌادة فً قٌمة الكثافة الظاهرٌة نتٌجة لزٌادة الحمل المسلط علٌها من قبل طبقات التربة العلٌا فٌزداد الكبس 

 Varsaو ( 1995)لطحان وآخرون وتزداد الكثافة الظاهرٌة للتربة تبعاً لذلك وهذا ٌتفق مع ما جاء به ا
فً عرضه لتخمٌن تكالٌؾ المكائن والعمالة باستخدام أربعة  Simmons 2000توصل  (.1997)وآخرون 

التكالٌؾ لالنتاج نظم حراثة مختلفة محراث مطرحً قالب ومحراث حفار وعازقة وبدون حراثة حٌث كانت 
توالً  هكتار على ال/ دوالر 114.41 ،153.16 ،160.17 ،176.08

 
 2011 10/  31وقبوله  2011/  5/  2تارٌخ تسلم البحث 

وتهدؾ وهذه الدراسة إلى معرفة تأثٌر نظم الحراثة ونوع الحنطة فً التكالٌؾ وصافً االٌراد وذلك من أجل 
أن ( 2005)أكد الرجبو وآخرون  .الوصول إلى نظام الحراثة ونوع الحنطة المالئمٌن لمنطقة الدراسة
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تأثرت بالسرعة العملٌة حٌث زادت االنتاجٌة بزٌادة السرعة وهذا ٌتفق مع ما أشار إلٌه الجراح االنتاجٌة 
أن تأثٌر االنتاجٌة العملٌة بتؽٌر عمق ( 2005)كما أوضح الرجبو وآخرون (. 1999)والطائً ( 1998)

مق حٌث أن زٌادة عمطرحً تتناسب عكسٌاً مع زٌادة الالحراثة حٌث وجد أن االنتاجٌة العملٌة للمحراث ال
ٌاٌة ملٌة وهذا ٌتفق مع ما توصل إلٌه العمق أدى إلى انخفاض االنتاجٌة العملٌة بسبب انخفاض السرعة الع

ٌهدؾ البحث الى معرفة افضل محراث وبأي ظرؾ تشؽٌل من حٌث العمق والسرعة وتأثٌره على  (.1998)
.  ة نٌنوىالحاصل وتكالٌؾ الحراثة فً أنتاج محصول البامٌا فً محافظ

 
مواد البحث وطرائقه 

كم 30لعلٌل وبموقعٌن أولهما فً ناحٌة حمام ا 2008 -2007أجرٌت التجربة فً الموسم الزراعً 
كم 20الحمدانٌة الموقع الثانً فً ناحٌة . م36م وعرض 90وبطول  2م3240جنوب الموصل وبمساحة 

سرعة  المواقع والعامل الثانً  امل األولجنوب شرق الموصل وبنفس القٌاسات اعتمد فً التجربة ثالثة عو
والعامل  ساعة/كم5.5-5ساعة والسرعة الثانٌة /كم4-3.5ٌث كانت لكل محراث سرعتٌن األول الحراثة ح

بالعمق االول والمحراث المطرحً  الثالث المحارٌث بأعماق مختلفة وبستة مستوٌات المحراث القرصً
ول والمحرث القرصً بالعمق الثانً والمحراث المطرحً بالعمق بالعمق االول والمحراث الحفار بالعمق اال

وبنظام ( RCBD)وتم اعتماد وتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة . الثانً والمحراث الحفار بالعمق الثانً
فً االلواح  حٌث وضعت المواقع( 1990ٌاس، داوود وال) Split Split Plot المنشقة االلواح المنشقة

( Sub Plot)فً االلواح الثانوٌة  باعماق مختلفة  فً حٌن وضعت المحارٌث( Main Plot)الرئٌسٌة 

وبثالثة مكررات  6×2×2ووزعت عشوائٌاً وبذلك ٌصبح عدد الوحدات الرئٌسٌة للتجربة فً كل موقع 
بة فً كال الموقعٌن تم تحدٌد الرطو ةقبل البدء بالحراث وحدة تجرٌبٌة 72وحدات التجرٌبٌة لٌصبح عدد ال

% 17.62و للموقع االول % 16.27حٌث كانت %( 18%-14) ةحراثلنسبٌة لمعرفة الرطوبة المثلى للا
سم وثالثة 8موقع ثالثة منها بعمق لكل  وسط كل وحدة تجرٌبٌةوذلك بأخذ تسع عٌنات من  للموقع الثانً

تربة بالمحارٌث سم حٌث كانت هذه االعماق معدل اعماق معاملة ال18سم وثالثة أخٌرة بعمق 12بعمق 
 حٌث كانت التربة مزٌجٌة النسجة لكال الموقعٌن، سحبت هذه العٌنات من التربة بواسطة. الثالثة المستخدمة

:  تقدٌر الكثافة لتقدٌر الحجم الظاهري ومنها تم حسابٌاً تقدٌر المسامٌة بواسطة القانون التالً  اسطوانة

. 100× الحقٌقٌة الكثافة / فة الظاهرٌة الكثا-1% = المسامٌة  

ومن ثم وضعت العٌنات داخل اكٌاس بالستٌكٌة للمحافظة على نسبة رطوبتها لتقدٌر الرطوبة  
تم أخذ عٌنات حساب الرطوبة النسبٌة والمسامٌة ثالثة  .النسبٌة بالطرٌقة الوزنٌة باستخدام فرن كهربائً

سم والثالثة 10ت عندما أصبح ارتفاع النبامرات االولى بعد الزراعة أي بعد الحراثة بثالثة أٌام والثانٌة 
ثم أخذ . التزهٌر وذلك لمعرفة مدى تأثٌر المحارٌث فً الرطوبة والمسامٌة بشكل دقٌق واالخٌرة عند بدء

 75ماسً فوركسن فً تنفٌذ التجربة بقدرة حصانٌة اسمٌة  تٌنمعدل هذه القراءات الثالثة استخدمت ساحب
حراث واالعماق المعتمدة لكل م .فً كال الموقعٌن 20/3/2008لحراثة فً شر بتنفٌذ ابو. لكل منهما حصان

بعد ذلك تم اجراء تسوٌة بسٌطة للتربة بواسطة معدالن  لوحً . م أخذها بواسطة مسطرة معدنٌة صلبةت
د خصص م نصؾ متر كان ق3مصنوع من الخشب لتنعٌم وتسوٌة التربة حٌث كان عرض الوحدة التجرٌبٌة 

ً  فاتح السواقًساقٌة بواسطة  ال حٌث كانت أجرٌت عملٌة الزراعة ٌدوٌاً بواسطة عم. حٌث كان الري سٌحا
تم اجراء الرٌة األولى فً . سم ولكال الموقعٌن10سم والمسافة بٌن جورة وأخرى 50المسافة بٌن خط وآخر

. ٌة الموسمالنبات ولكال الموقعٌن بالتساوي وإلى نها ىللما لوحظ ذبول عوتوالت الرٌات ك 4/6/2008
  :حسبت االنتاجٌة العملٌة من خالل القانون التالً

  .2500( /ساعة/م)عة السر× ( م)العرض( =  ساعة/دونم)االنتاجٌة العملٌة 

ط القٌاس الصلب ٌقاس عرض الحراثة المسافة بٌن اخدود أول بدن وأخدود آخر بدن باستخدام شري
من خالل قسمة مسافة المعاملة على قٌست ( السرعة بحمل) رات لكل معاملة أما السرعة العملٌةوبثالثة مكر

أخذت االسعار السائدة لحراثة . م30زمن قطع المعاملة التً حددت بشواخص خشبٌة وقٌست بشرٌط قٌاس 
فوجد ان االسعار متشابهة فً المناطق الحمدانٌة  الدونم الواحد بواسطة المحارٌث المستخدمة فً التجربة
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ألؾ دٌنار لحراثة الدونم بالمحراثٌن القرصً  35حٌث كانت  رة والقٌارة والكوٌر،وحمام العلٌل والشو
ساعة فقد وجد بأنها /دٌنار1000 أما الكلفة . ألؾ دٌنار لحراثة الدونم بالمحراث الحفار 17.5والمطرحً و 

فً الجداول  كردونم ولكافة أنواع المحارٌث ولم تذ/ألؾ دٌنار 20متشابهة فً كافة المناطق المذكورة وهً 
اخذت ثالثة عٌنات من كل وحدة تجرٌبٌة لتحدٌد الوزن الجاؾ  15/11/2008فً  .متشابهة لكون قٌمها

للمجموع الجذري حٌث تم قطع الساق من موقع اتصاله مع االرض ثم استخراج الجذر بتفرعاته ثم اجرٌت 
جاؾ عن طرٌق حساب متوسط عٌنات لها عملٌة التجفٌؾ فً الفرن الكهربائً، بعد ذلك تم حساب الوزن ال

ولحساب تارٌخ بدأ التزهٌر تم حساب عدد االٌام من الٌوم األول للزراعة . كل وحدة تجرٌبٌة ولكال الموقعٌن
استخدمت مسطرة خشبٌة . من نباتات الوحدة التجرٌبٌة% 10إلى الٌوم الذي ظهرت فٌه االزهار بنسبة 

كل جنٌة . 15/11/2008مات الشٌخوخة على النباتات فً م لقٌاس طول النبات عند ظهور عال2.5بطول 
وتسجٌله  فً سجل  (قبان)ٌتم وزن حاصل كل معاملة على حدة بواسطة مٌزان خاص ( كل أربعة أٌام)

أرض الموقعٌن كانت حقول لمحصول  .خاص من أول جنٌة إلى آخر جنٌة لمعرفة الحاصل الكلً لكل معاملة
.  لخرٌفٌةالحنطة ولم تستؽل فً العروة ا

 
النتائج والمناقشة 

القٌمة االقل هً االفضل فً صفة ارتفاع النبات الننا الحظنا كلما زاد االرتفاع قل الحاصل  أعتبرت
أما صفة تارٌخ بدء التزهٌر فكلما حصل تبكٌر فً التزهٌر ٌزداد الحاصل مع قلة فً . تزداد صعوبة الجنً

وحصل تبكٌر فً وع الجذري كلما قل الوزن قل االرتفاع وفً صفة الوزن الجاؾ للمجم. ارتفاع النبات
أما المسامٌة فكلما قلت المسامٌة قل الوزن . وقلة كلفة الحراثة تزٌد صافً الربح. وزاد الحاصلالتزهٌر 

ي وقل ارتفاع النبات وزاد الحاصل لصعوبة اختراق الجذور للتربة وبالتالً ٌتحدد الجاؾ للمجموع الجذر
 .ش النباتات ٌؤدي الى التبكٌر فً التزهٌريتعطألن لخضري وٌزداد الحاصل النمو الجذري وا

تفوق الموقع األول معنوٌاً فً صفة ( 1)تظهر بٌانات الجدول  :تأثير المواقع في الصفات المدروسة 
قد ٌرجع السبب إلى ان رطوبة الموقع الثانً % 53.61فً حٌن سجل الموقع الثانً % 51.97المسامٌة 

دونم فكانت متساوٌة ولكال / دٌنار1000وفً صفة كلفة الحراثة . ى فحصل تفتٌت أفضل للتربةانت أعلك
ؼم على الموقع الثانً 42.09تفوق الموقع األول معنوٌاً فً صفة الوزن الجاؾ للمجموع الجذري . الموقعٌن
الثانً والرطوبة أٌضاً  كانت أقل من المسامٌة للموقع وٌعود السبب إلى أن المسامٌة للموقع األول. ؼم43.61

 .محدود الجذور أقل من الرطوبة فً الموقع الثانً فكان نمو وانتشار
 

 تاثٌر المواقع فً الصفات المدروسة: ( 1)الجدول 

الرطوبة المواقع 
 )%(

المسامٌة *
 )%(

االنتاجٌة 
العملٌة 

( ساعة/دونم)

الوزن الجاؾ *
للمجموع 

( ؼم)الجذري 

تارٌخ بدء *
التزهٌر 

( ٌوم)

ارتفاع *
النبات 

( م)

الحاصل 
( دونم/كؽم)

 1644.80 2.16 60.91ب 42.09 2.49ب 51.97 18.55االول 

 1663.30 2.18 61.05أ 43.61 2.50أ 53.61 19.02الثانً 
 .معنوٌاً  واالعمدة التً ال تحتوي على حروؾ ال تختلؾ عن بعضها القٌمة االقل هً االفضل* 
 

السرعة االولى معنوٌاً فً صفة  تتفوق( 2)ٌبٌن الجدول : مدروسة تأثير سرعة الحراثة في الصفات ال
حٌث كلما زادت السرعة كان تفتٌت التربة أفضل وهذا % 53.77على السرعة الثانٌة  %51.80المسامٌة 

ٌة حققت ناثوبما أن السرعة ال، Erdogan    (1984)و Zoz  (1974)، Kekinٌتفق مع ما جاء به كل من 

فقدت نسبة رطوبة أعلى من نسبة ؾزادت المساحة السطحٌة للتربة المعرضة للهواء مسامٌة أعلى أي 
/ دونم2.90ة يتفوقت السرعة الثانٌة معنوٌاً فً صفة االنتاجٌة العمل .الرطوبة التً فقدتها فً السرعة االولى

عة وهذا ٌتفق مع ساعة حٌث أن االنتاجٌة العملٌة تزداد بزٌادة السر/ دونم 2.09ة على السرعة االولى ساع
/ دٌنار1000أما الكلفة  (.2005) وآخرون والرجبو  (1991) وآخرون والطحانZoz (1974 )كل من 

سجلت السرعة الثانٌة تفوقاً معنوٌاً فً صفة الوزن الجاؾ لمجموع . دونم فكانت متساوٌة لكال الموقعٌن
التربة لمعاملة السرعة االولى ؼم لكون رطوبة 43.71ؼم فً حٌن سجلت السرعة االولى 41.99الجذري 

فً حٌن سجلت السرعة االولى تفوقاً فً صفة تارٌخ بدأ التزهٌر . كانت أعلى من الرطوبة للسرعة الثانٌة
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ٌوم الن الرطوبة فً السرعة االولى كانت أقل مما للسرعة الثانٌة  61.13ٌوم على السرعة الثانٌة  60.83
السرعة الثانٌة معنوٌاً على السرعة االولى فسجلت  توقل تؾصولصفة الحا .فأدى إلى تزهٌر مبكر

لكون النمو الجذري وارتفاع النبات  كؽم1651.44السرعة االولى  دونم فً حٌن سجلت/ كؽم 1656.66
.  ل أفضل من نمو جذري وخضريصلسرعة الثانٌة أقل مما للسرعة االولى أي حال( النمو الخضري)
 

 فً الصفات المدروسةثٌر سرعة الحراثة تأ :(2)الجدول 

السرع 
( ساعة/كم)

الرطوبة 
 )%(

المسامٌة *
 )%(

االنتاجٌة 
العملٌة 

( ساعة/دونم)

الوزن *
الجاؾ 

للمجموع 
( ؼم)الجذري 

تارٌخ *
بدء 

التزهٌر 
( ٌوم)

ارتفاع *
النبات 

( م)

الحاصل 
( دونم/كؽم)

ب 1651.44 2.18 60.83أ 43.71ب 2.09ب 51.80 18.86االولى 

أ 1656.66 2.15 61.13ب 41.99أ 2.90أ 53.77 18.71الثانٌة 
. واالعمدة التً ال تحتوي على حروؾ ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاً  القٌمة االقل هً االفضل* 

 
تفوقاً معنوٌاً للمحراث الحفار ( 3)ٌظهر الجدول : تأثير المحاريث بأعماق مختلفة في الصفات المدروسة

التربة وتعرضها للهواء كان على عمق أقل مما لباقً المعامالت وذلك لكون اثارة % 20.83بالعمق االول 
فقلت نسبة فقدها من الرطوبة فً حٌن سجل المحراث القرصً بالعمق الثانً أقل نسبة رطوبة بلؽت 

وسجل % 45.83وفً صفة المسامٌة تفوق المحراث الحفار بالعمق االول معنوٌاً إذ سجل %. 17.67
. حٌث كلما زاد العمق والتفتٌت زادت المسامٌة% 56.50نً أعلى مسامٌة المحراث القرصً بالعمق الثا

ساعة وذلك لكبر عرضه / دونم 4,04االنتاجٌة العملٌة تفوق معنوٌاً المحراث الحفار بالعمق االول وفً صفة 
 Drewو  Zoz  (1974)،Goyalالشؽال مقارنة بالمحراثٌن القرصً والمطرحً وهذا ٌتفق مع جاء به 

كما أن العمق االول كان أقل من العمق الثانً وهذا ٌؤدي الى زٌادة (. 1991)والطحان وأخرون ( 1979)
ٌتفق مع ما جاء فً االنتاجٌة وذلك لقلة كل من القوة الالزمة لسحب المحراث ونسبة انزالق االطارات وهذا 

تفوق . ساعة/ دونم 1,59جٌة فً حٌن سجل المحراث القرصً بالعمق الثانً أقل أنتا (2005)به الرجبو 
دونم على المحراثٌن / الؾ دٌنار 17.50المحراث الحفار بكال العمقٌن معنوٌاً فً صفة كلفة الحراثة 

 Drewو  Goyalدونم لكل منهما وهذا ٌتفق مع ما جاء به / الؾ دٌنار 35.000القرصً والمطرحً 
لجذري تفوق معنوٌاً المحراث الحفار وفً صفة الوزن الجاؾ للمجموع اSimmons (2000 )و ( 1979)

ؼم وذلك لكون مسامٌة 53.82ؼم فً حٌن سجل المحراث القرصً بالعمق الثانً 29.17بالعمق االول 
كما أن العمق القلٌل حدد . التربة المحروثة بالمحراث الحفار كانت ذو مسامٌة أقل فحددت من انتشار الجذور

خ بدء التزهٌر تفوق معنوٌاً المحراث الحفار بالعمق االول ولصفة تاري. من تؽلؽل الجذور وأنتشارها
ٌوم لكون مسامٌة هذه 67.16ٌوم فً حٌن سجل المحراث القرصً بالعمق الثانً أطول فترة بلؽت 52.16

وفً صفة ارتفاع  المعاملة كانت قلٌلة فحددت من انتشار المجموع الجذري فحدد بدوره النمو الخضري
م لنفس السبب السابق فً حٌن سجل المحراث 1.73حفار بالعمق األول معنوٌاً النبات تفوق المحراث ال

تفوق معنوٌاً المحراث الحفار مع العمق االول فً صفة . م2.39القرصً بالعمق الثانً أعلى إرتفاع بلػ 
فً حٌن سجل المحراث المطرحً بالعمق الثانً أقل حاصل بلػ .  1925.66الحاصل حٌث سجل 

نم حٌث كان للمحراث الحفار اقل وزن جاؾ للمجموع الجذري وأقل ارتفاع وأقل وقت دو/ كؽك1315.50
 .   للتزهٌر وأعلى حاصل أي أنتاج حاصل على حساب النمو الخضري

   
 تأثٌر المحارٌث بأعماق مختلفة فً الصفات المدروسة :(3)الجدول 

 المحارٌث
بأعماق مختلفة 

الرطوبة 
 )%(

المسامٌة *
 )%(

االنتاجٌة 
لعملٌة ا

( ساعة/دونم)

الكلفة *
/ دٌنار1000)

( دونم

الوزن الجاؾ *
للمجموع 

( ؼم)الجذري 

تارٌخ بدء *
التزهٌر 

( ٌوم)

ارتفاع *
النبات 

( م)

الحاصل 
( دونم/كؽم)

بالعمق  قرصً
االول  

ج 1780.41ب 2.13ج 62.66ج 45.23أ 35.00هـ 1.64ب 54.08ج 18.31

ج 1780.33ب 2.12د 61.66ج 44.79أ 35.00ج 1.91ب 53.50ج 18.59بالعمق  مطرحً
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االول  

بالعمق حفار
االول  

أ 1925.66ج 1.73و 52.16هـ 29.17ب 17.50أ 4.04د 45.83أ 20.83

بالعمق  قرصً
الثانً  

د 1318.08أ 2.39أ 67.16أ 53.82أ 35.00و 1.59أ 56.50د 17.67

بالعمق  مطرحً
الثانً  

د 1315.50أ 2.46ب 65.50ب 52.82أ 35.00د 1.86أ 55.50د 17.74

بالعمق  حفار
الثانً  

ب 1804.33ب 2.18هـ 56.75د 34.27ب 17.50ب 3.94ج 51.33ب 19.56

القٌمة االقل هً االفضل * 

 
ٌظهر الجدول :في الصفات المدروسة المحاريث باعماق مختلفةقع وسرع الحراثة واتأثير التداخل بين المو

 صفةفً بالعمق االول  والمحراث الحفار والسرعة األولى ثانًتفوقاً معنوٌاً للتداخل بٌن الموقع ال( 4)
وقد ٌعود السبب الى أن االمطار التً سقطت فً الموقع الثانً أكثر من االمطار التً  %21.22الرطوبة 

Zoz  (1974 )وهذا ٌتفق مع ما جاء بهلسرعة كلما قلت ٌكون التفتت أسوء سقطت فً الموقع االول كما أن ا
كما أن عمق الحراثة القلٌل حال دون تفتٌت التربة وتهوٌتها فأحتفطت . Erdogan    (1984)و Kekinو 

 والمحراث القرصً والسرعة األولى فً حٌن سجل التداخل بٌن الموقع األولالتربة بنسبة رطوبة أعلى 
لمحراث وا ثانً والسرعة األولىتداخل الموقع الوفً صفة المسامٌة تفوق % 17.38 اقل نسبة بالعمق الثانً

األول ولكال السرعتٌن وفً كال العمق بلى جمٌع تداخالت المحراث الحفار ع% 45.33 بالعمق االول الحفار
ٌن فً حٌن تفوق معنوٌاً على جمٌع التداخالت األخرى فً حٌن سجل التداخل الموقع الثانً والسرعة عقومال

ا قلت كان وذلك لكون السرعة كلم% 59.00أعلى مسامٌة بلؽت  العمق الثانًب الثانٌة والمحراث القرصً
االنتاجٌة العملٌة تفوق  ولصفة. القلٌل ال ٌساعد على تفتٌت افضل باالضافة الى أن العمق التفتٌت اسوء

ساعة لكل / دونم 4.67كال الموقعٌن  فً العمق االولب والمحراث الحفار ٌاً التداخل بٌن السرعة الثانٌة  معنو
أقل إنتاجٌة  العمق الثانًب بٌن الموقع األول والسرعة األولى والمحراث القرصً فً حٌن سجل التداخل. منها

حٌث كلما زادت السرعة زادت االنتاجٌة كما أن المحراث الحفار ذو عرض شؽال  ساعة/دونم  1.31
دونم حققت جمٌع تداخالت / دٌنار1000فً صفة الكلفة  .أعرض مما للمحراثٌن القرصً والمطرحً

 35.00دونم على جمٌع التداخالت األخرى التً سجلت / ألؾ دٌنار 17.50فار تفوقاً معنوٌاً المحراث الح
تفوقاً  العمق الثانًب حقق التداخل بٌن الموقع األول والسرعة الثانٌة والمحراث الحفار. دونم/ ألؾ دٌنار

موقع الثانً ٌن سجل التداخل بٌن الحؼم لصفة الوزن الجاؾ للمجموع الجذري فً %32.34معنوٌاً 
فً صفة تارٌخ بدء و. ؼم 55.50أعلى وزن جاؾ  العمق الثانًب محراث القرصًوال والسرعة األولى 

 51.00تفوقاً معنوٌاً  العمق األولب التزهٌر حقق التداخل بٌن الموقع األول والسرعة الثانٌة والمحراث الحفار
النمو الجذري والخضري فحصل تبكٌر فً  وذلك ألن المسامٌة القلٌلة والرطوبة القلٌلة حددت منٌوم 

أطول  العمق الثانًب والمحراث القرصً فً حٌن سجل التداخل بٌن الموقع الثانً والسرعة األولى التزهٌر 
م 1.72 العمق األولب تفوق التداخل بٌن الموقع الثانً والسرعة الثانٌة والمحراث الحفار. ٌوم 69.33فترة 

العمق األول ولكال السرعتٌن وفً كال بمٌع تداخالت المحراث الحفار لى جفً صفة ارتفاع النبات ع
فً حٌن تفوقت معنوٌاً على باقً التداخالت . وذلك لقلة النمو الخضري وقلة الرطوبة والمسامٌة الموقعٌن

 وسجل التداخل بٌن الموقع األول والسرعة الثانٌة والمحراث 
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فً الصفات المدروسة  باعماق مختلفة المحارٌثو السرعاقع وتاثٌر التداخل بٌن المو : (4)الجدول 
 

وا
لم

ا
ع 

ق

ع
ر
س
ال

 )

المحارٌث باعماق 
مختلفة 

االنتاجٌة العملٌة )%(  المسامٌة*)%(  الرطوبة
( ساعة/دونم)

الكلفة *
( دونم/دٌنار)

الوزن الجاؾ للمجموع الجذري *
( ؼم)

تارٌخ بدء التزهٌر *
( ٌوم)

( نمدو/كؽم)الحاصل ( م)ارتفاع النبات *

ل 
الو

ا

ى 
ول

ال
ا

و  1769.00د هـ  2.11وز  62.00و  45.89أ  35.00ك  1.37وز  52.00ط ي ك ل  18.11قرصً بالعمق االول  

و  1769.00د هـ  2.09ز  61.00و  45.13أ  35.00ط  2.60وز  51.00ط ي ح  18.49مطرحً بالعمق االول 

جـ  1911.33و  1.74ط  53.00م ل  25.69ب  17.50جـ  3.41ح  45.66ج أ ب  20.66حفار بالعمق االول  

ط ح  1306.33جـ أ ب  2.45د  65.00جـ ب  53.59أ  35.00ل  1.31و د هـ  54.00ل  17.38قرصً بالعمق الثانً 

ط  1303.00جـ أ ب  2.44د هـ  64.00جـ د  52.64أ  35.00ي  1.55و ز هـ  53.00ك ل  17.49مطرحً بالعمق القانً  

هـ  1793.00جـ أ د ب  2.25ح  56.66ط  34.53ب  17.50د  3.32ز  50.66وزح  19.44ار بالعمق الثانً حؾ

ة 
نٌ
ثا
ال

و  1773.33جـ د هـ  2.13و هـ  63.00ز  42.87أ  35.00ز  1.91وزهـ  53.00ط ي ك ل  18.05قرصً بالعمق االول  

و  1770.66جـ د هـ  2.13وز  62.00ز  43.18أ  35.00هـ  2.22ودهـ  54.00ط ي ك ح  18.33مطرحً بالعمق االول 

جـ ب  1922.00و  1.73ي  51.00م  25.01ب  17.50أ  4.67ح  46.33جـ د ب  20.32حفار بالعمق االول  

ط ح  1311.00أ  2.49أ  69.00جـ د  52.58أ  35.00ح  1.86جـ أ ب  57.00ك ل  17.55قرصً بالعمق الثانً 

ط ح  1311.33أ ب  2.48ب  67.00د  51.57أ  35.00و  2.18جـ د ب  56.00ي ك ل  17.66القانً   مطرحً بالعمق

هـ  1797.66و هـ  1.92ح  57.33ي  32.34ب  17.50ب  4.57وز  51.33وزح  19.10حفار بالعمق الثانً 

 ً
ان
الث

ى 
ول

ال
ا

هـ  1787.66جـ د هـ  2.13وز  62.33هـ  47.31أ  35.00ك  1.37جـ د هـ  55.00ط ي ح  18.66قرصً بالعمق االول  

هـ  1791.00د هـ  2.11ز  61.33و  45.70أ  35.00ط  1.60وزهـ  53.00ط ز ح  18.77مطرحً بالعمق االول 

أ ب  1931.00و  1.74ط  52.66ك  27.43ب  17.50جـ  3.41ح  45.33أ  21.22حفار بالعمق االول  

ز  1325.00أ ب  2.47أ  69.33أ  55.50أ  35.00ل  1.32جـ د ب  56.00ي ك ل ط  17.99قرصً بالعمق الثانً 

ز ح  1320.00جـ أ ب  2.45ب جـ  66.66أ ب  54.50أ  35.00ي  1.55جـ د هـ  55.00ط ي ك ل  18.05مطرحً بالعمق القانً  

د  1811.00جـ أ د ب  2.26ح  56.00ح  36.57ب  17.50د  3.32وز  51.33جـ د هـ  20.10حفار بالعمق الثانً 

ة 
نٌ
ثا
ال

هـ  1791.66جـ دب هـ 2.16و هـ  63.33و  44.87أ  35.00ز  1.91جـ د ب  56.33ط ي ح  18.44قرصً بالعمق االول  

هـ  1790.66جـ د هـ  2.14و ز  62.33و  45.17أ  35.00هـ  2.22جـ د ب  56.00ط ز ح  18.77مطرحً بالعمق االول 

أ  1938.33و  1.72ط  53.00ك ل  26.54ب  17.50أ  4.67ح  46.33أ ب  21.10االول   حفار بالعمق

ز  1330.00جـ أب هـ 2.17د جـ  65.33جـ ب  53.61أ  35.00ح  1.86أ  59.00ي ك ل  17.77قرصً بالعمق الثانً 

ز  1327.66أ ب  2.48د هـ  64.33جـ ب  52.58أ  35.00و  2.18أ ب  58.00ي ك ل  17.77مطرحً بالعمق القانً  

د  1815.66جـ أ د ب  2.28ح  57.00ط 34.26ب  17.50ب  4.57و ز  52.00و د هـ  19.61حفار بالعمق الثانً 

القٌمة االقل هً االفضل * 
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ن الموقع فً صفة الحاصل تفوق معنوٌاً التداخل بً. م2.49العمق الثانً أعلى ارتفاع بلػ ب القرصً
أي حاصل على حساب دونم /كؽم1938.33 العمق األولب والمحراث الحفار رعة الثانٌةالثانً والس

 والمحراث المطرحً  االولىفً حٌن سجل التداخل الموقع األول والسرعة النمو الخضري والجذري 
 نوصً باستخدام المحراث الحفار العمق األول، وعلٌه دونم/ كؽم 1303.00أقل حاصل  العمق الثانًب
ساعة أكثر من ضعؾ إنتاجٌة / دونم ملٌةمن إنتاجٌة ع المحراث الحفار لما حقق ةالثانً لسرعةوا

دونم هً نصؾ / دٌنار1000المحراث القرصً أو المحراث المطرحً كما أن التكالٌؾ الحراثة 
دونم مقارنة بالمحراثٌن القرصً والمطرحً أي أن تكالٌؾ الحراثة / دٌنار1000تكالٌؾ الحراثة 

الحفار تساوي أقل من ربع تكالٌؾ الحراثة بالمحراثٌن القرصً أو المطرحً باإلضافة إلى بالمحراث 
المحراثٌن  المحراث الحفار كانت أكثر بفرق معنوي عن حاصل معامالت لمعامالتل صحاالأن 

القرصً والمطرحً هذا ٌؤدي إلى زٌادة ملحوظة فً صافً الربح وهو ما نطمح إلٌه فً المجال 
 .الزراعً

 
EFFECT OF USING DIFFERENT TYPES OF PLOWS IN DIFFERENT 

WORK CONDITIONS ON THE PRODUCTION OF OKRA IN NINAVH 
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ABSTRACT 

The study was carried out in the agricultural season 2007-2008 in two 

sites: Hamam AL-Alil, 30Km south of Mosul and Hamdaniya, 20Km south 

East of Mosul to study some indicators of economic and technical and plant 

features through using three different plows (disc, mold board and chisel) in 

two depths for each plow (15-22 , 22-30cm) for both plows disc and mold 

board and (10- 15, 15- 20  cm) for chisel in two speeds (3.5-4 , 5-5.5 Km/h). 

These indicators include soil humidity purity, effective field capacity and 

1000dinar/donum cost 1000dinar/h cost, dry root weight, blossoming date, 

plant height and total yield. The results show significant surpass of triple 

interaction: second site, second speed and chisel plow with first depth in most 

of the studied features. The most important over being yield, plant height and 

dinar/donum cost and effective field capacity of plows. More over, this 

interaction is not significantly different from the best score of humidity, purity 

gained and blossoming date. 
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