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المستخمص

 في تربة مزيجو طينية غرينية وذلك لدراسة تأثير بعض2015 أجريت التجربة في أحد حقول كمية الزراعة أبو غريب– جامعة بغداد لمعام

 أشتمل.  مع المعدات المستخدمة في ىذه النظمITM-285 أستخدم الجرار.الحرثة وبعض المؤشرات الفنية
ا
نظم تييئة التربة في مظير
 والمحراث الحفار والمحراث التحتي والثاني أشتمل, المحراث المطرحي:البحث عمى دراسة عاممين االول نوع المحراث وبثالث مستويات ىي
 درس تأثير ىذين العاممين في عدد الكتل. والمنعمة الدورانية, واألمشاط النابضية,عمى ثالثة أنواع لمعدات التنعيم ىي األمشاط القرصية

 استخدم في تنفيذ التجربة ترتيب األلواح المنشقة. سم و حجم التربة المثار والمسامية الكمية5 > سم وعدد الكتل الترابية10 > الترابية
>  أظيرت النتائج تفوق المحراث التحتي في تسجيمو أقل معدل لعدد الكتل الترابية.وبتصميم القطاعات العشوائية الكاممة وبثالث مكررات

 فيما أعطى,%57.11  وأعمى مسامية لمتربة بمغ2م/ كتمة21.28  سم بمغ5 >  وأقل عدد لمكتل الترابية2م/كتمة12.7  سم بمغ10

 بينما حصمت المنعمة الدورانية.ساعة مقارنة بالمحراث التحتي والمطرحي/3 م663.3 المحراث الحفار أعمى معدل لحجم التربة المثار بمغ
 حصمت األمشاط الصمبة,% 54.78  وأقل معدل لمسامية التربة بمغ2م/كتمة25.06 سم بمغ5> عمى أقل معدل لعدد الكتل الترابية

 سجل التداخل بين المحراث التحتي والمنعة الدورانية عمى.ساعة/3 م1021.4 المحممة نابضيا عمى اعمى معدل لحجم التربة المثار بمغ

ً بينما سجل تداخل المحراث الحفار مع المنعمة الصمبة المحممة نابضيا معدال,2م/كتمة16.83 سم بمغ5> أقل معدل لعدد الكتل الترابية
 فيما تفوق المحراث التحتي مع المنعمة الصمبة المحممة نابضيا أذ حصل اعمى معدل,ساعة/3 م1027.8 اعمى لحجم التربة المثار بمغ
.%58.67 لممسامية الكمية لمتربة بمغ

 األمشاط القرصية, مظير الحراثة, المحراث التحتي, المحراث الحفار,المحراث المطرحي: كممات مفتاحيو
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ABSTRACT
The experiment was conducted on a farm of the College of Agriculture - University of Baghdad for the year 2015
in silt-clay loam soil in order to evaluate the effect of tillage equipment on tillage appearance and some the
technical indicators. The tractor" ITM– 285"with tillage systems implements tow factors included, three
primary tillage implements included: Moldboard plow, Chisel plow and sweep plow and three pulverization
implement included :disc harrow, spring spike tooth harrow and rotary harrow studying the effect of these
factors on: Number of clods > 10cm , number of clods < 5cm, disturbed soil volume ,and total porosity in this
reseach . Treatment were Laid out using split –plot with randomized complete block design in three replicates.
The results showed that sweep plow superior in obtained less number of clods > 10cm/m2 which was 12.7
clod/m2, less number of clods > 5cm/ m2 which was 21.28 clod/m2 and highest soil porosity which was 57.11%
compared with chisel plow and moldboard plow , chisel plow showed the superior in getting higher disturbed soil
volume which was 663.3m3/ hr compared with other plows. Rotary harrow obtained less number of clods >
5cm/m2 which was 25.06 clod / m2, less soil porosity which was 54.78% compared with disc harrow and spring
spike tooth harrow. Spring Spike tooth Harrow obtained highest disturbed soil volume which was 1021.4 m3/ hr.
The interference between sweep plow with rotary harrow got less number of clods > 5cm/m2 which was 16.83
clod/m2, mean while chisel plow with spring spike tooth harrow got highest disturbed soil volume which
was1027.8 m3/ hr, while sweep plow with spring spike tooth harrow was superior to obtain highest soil porosity
which was 58.67 %.
Key word: Moldboard plow, Chisel plow, Sweep plow, tillage appearance, disc harrow.
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انواع الترب.أشارت  )5(ALTalabaniتفوق المحراث الحفار

المقدمة

في حصولو عمى أقل معدل لعدد الكتل الترابية >10سم

أن استخدام المكننة الزراعية بصورة متكاممة في اداء

مقارنو بالمحراث المطرحي الذي سجل عمى أعمى معدل

العمميات الزراعية حقق طفرة كبيرة في اإلنتاج الزراعي كما

لمكتل الترابية > 10سم .أظيرت )6( ALTalabaniحصول

ونوعا من خالل اجراء عمميات الحراثة بأنظمة متعددة واجراء

نظام التنعيم بالعازقة الدورانية أقل عدد لمكتل الترابية >  5سم

عمميات التنعيم والتسوية .أن االختيار أألمثل لمعدات الحراثة

أما أعمى عدد لمكتل الترابية >  5سم عند نظام التنعيم

يحافظ عمى صفات التربة النوعية واذا لم يتم اختيار تمك

باألمشاط القرصية ويعود السبب في ذلك لكون كفاءة العازقة

المعدات بشكل صحيح يؤدي ذلك الى حدوث تأثيرات سمبية

الدورانية العالية في تفتيت وتفكيك التربة جيداً بينما يكون

عمى صفات التربة الفيزيائية والحيوية ويجعميا غير مالئمة

التنعيم باألمشاط القرصية مقبوال مع رص جيد لمرقد البذور.

لنمو النبات .تعرف عممية حراثة التربة بأنيا العممية التي عن

أوضح  )12( Jasim and Al-Ajeliأن لمعدات التنعيم

طريقيا يمكن أعادة تركيب التربة لتييئة مرقد مالئم إلنبات

تأثير لحجم التربة المثار أذ أعطت العازقة الصمبة المحممة

ونمو البذور ) .(11أن أي عممية حراثة لمتربة يجب أن يتم

نابضا أعمى معدل لحجم التربة المثار من المنعمتين األمشاط

تقييم كفاءتيا اعتمادا عمى ما تحدثو من تغييرات في الصفات

الفيزيائية لمتربة أكثر من االعتماد عمى ما تحدثو من تغيرات

القرصية والمنعمة الدورانية.وىذا سببو العرض الشغال

في كمية المحصول ( .)14أن تعدد انواع الترب واختالف

لممنعمات المستعممة .أستنتج)13( Jasim and Al-saadi

أن المحراث التحتي المحور محميا أعطى أعمى قيمة لممسامية

ظروف المناخ وتعدد أنواع المحاصيل أدى الى أيجاد انواع

الكمية,فيما أعطى المحراث الحفار والمحراث المطرحي أقل

عديدة من معدات تحضير التربة ,ومن ىذه المجاميع التي

قيمة لممسامية الكمية وألجل معرفة انسب آلة لمحراثة األولية

تستخدم في عمميات تييئة التربة الثانوية ىي معدات التنعيم

ومن أنواعيا المنعمة الدورانية واألمشاط المحممة نابضيا

والثانوية التي تعطي مظير جيد لمحراثة جاءت ىذه الدراسة.

وغيرىا ( . )15 , 8ولتعدد انواع معدات الحراثة األولية

المواد وطرائق العمل:

والثانوية وعدم معرفة كفاءة وانتاجية المعدات المستوردة منيا

نفذت التجربة لمعرفة تأثير بعض نظم الحراثة األولية والثانوية

أعطاء المظير الجيد لمحراثة الذي بدوره يؤثر في تييئة مرقد

جامعة بغداد

لعام  2015في تربة مزيجو طينية غرينية

جيد لمبذار ويجب أن يتم اختيار األنسب منيا لكل نوع من

والمبينة صفاتيا الفيزيائية في جدول  1تم تحميميا في مختبر

في مظير الحراثة في احد حقول كمية الزراعة في أبوغريب–

يفضل إن يتم اختيار تأثير ىذه المعدات واآلالت في

كمية الزراعة – جامعة بغداد.
جدول .1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لمحقل المستخدم لمدراسة قبل أجراء الدراسة
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أشممت :األمشاط القرصية ,واألمشاط النابضية والمنعمة

Randomized

الدورانية .تضمنت  9معامالت ()3*3*3إي بواقع  27وحدة

 )RCBD( complete block designفي ىذه التجربة.

تجريبية طول الوحدة التجريبية 15م وعرض 3م مع ترك

تم وفق ىذا التصميم دراسة عاممين لمتجربة ىما نظم حراثة

مسافة 10م قبل كل وحدة تجريبية الكتساب الج ارر السرعة

الحراثة اشتممت :المحراث المطرحي ,والمحراث الحفار,

المطموبة .تم توزيع المعامالت بصورة عشوائية أستخدم في

والمحراث التحتي ,والعامل الثاني ىو استخدام نظم تنعيم

تنفيذ التجربة الجرار()ITM-285أيراني المنشأ ,ذو قدرة
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حصانية 75حصان مع نظم الحراثة :المحراث المطرحي

 =S.V.D.حجم التربة المثار(م/ 3ساعة)

الثالثي ,العرض الشغال  105سم ,تركي المنشأ ,والمحراث

 =Ppاإلنتاجية العممية (م/2ساعة)

الحفار الذي يحوي عمى أحدى عشر قائما ,العرض الشغال

=Dpالعمق الفعمي لممحراث(م).

لو 0.20م ,صنع الشركة العامة في اإلسكندرية ,المحراث

 -4المسامية الكمية لمتربة

العامة في اإلسكندرية .وأجراء التنعيم باستخدام نظم التنعيم

الحقيقية والكثافة الظاىرية لمتربة باستعمال المعادلة التالية المقترحة

تم حساب النسبة المئوية لممسامية باالعتماد عمى قيم الكثافة

التحتي ذو البدنين ,العرض الشغال لو 0.20م,صنع الشركة

من قبل , )9( Blakeوىي-:

:األمشاط القرصية المنحرفة تحوي بطاريتين احدىما محززة

حيث أن:

واألخرى ممساء ,العرض الشغال 1.25م ,واألمشاط النابضية

 :fالمسامية الكمية لمتربة (.)%

تحوي أحدى عشر قائما .العرض الشغال2.78م ,والمنعمة

 :PSالكثافة الحقيقية لمتربة) ميكاغرام /م )3وأعتمد بمقدار2.65

الدورانية  , Maschioالعرض الشغال 1.20م تم ربط ىذه

(ميكاغرام /م.)3

المعدات مع الجرار بعد معايرة معدات الحراثة األولية عمى

 :PBالكثافة الظاىرية لمتربة (ميكاغرام .غرام.)1-

عمق  20سم ومعايرة معدات الحراثة الثانوية عمى عمق 10

النتائج والمناقشة:

سم وتم تسيير الجرارفي الحقل بسرعة  4.57كم/ساعة

 -1مظير الحراثة

تم حساب المؤشرات الفنية

يبين جدول  2تأثير معدات الحراثة األولية في عدد الكتل

 -1مظير الحراثة Plowing View

الترابية >  10سم أذ تفوق المحراث التحتي في حصولو عمى

تم حسابيا باستخدام غربال مكون من أسالك معدنية المسافة

أقل معدل لعدد الكتل الترابية > 10سم بمغ  12.7كتمة/م,2

بين سمك وأخر (10*10سم) مساحة الغربال متر مربع

فيما حصل المحراث الحفار والمطرحي عمى معدل اعمى لعدد

).(7

الكتل الترابية > 10سم بمغت 16.7و 20.7كتمة/م 2عمى

 -2مظير التنعيم Pulverization View

التوالي وقد يعود السبب في ذلك لكون المحراث المطرحي

تم حسابيا باستخدام غربال مساحتو متر مربع المسافة بين

يقمب التربة فيترك كتل ترابية أكثر فوق المنخل من المحراث

أسالك الغربال (5*5سم)الستخراج عدد الكتل في المتر

الحفار والتحتي وكذلك المحراث الحفار الذي يزحف تحت

المربع الواحد (.)7

سطح التربة ونتيجة المسافة بين األبدان يترك كتل ترابية

 -3حجم التربة المثار

كبيرة أكثر من المحراث التحتي الذي يزحف تحت سطح

تم حسابو باستعمال المعادلة اآلتية المقترحة من قبل

التربة فيتخمخل التربة ويتركيا أكثر نعومة من المحراثين

 ,)10( Bukhariوىي:

المطرحي والحفار .وتتفق ىذه النتائج مع نتائج كل

3

)( M /h

من.)13( Jasim and Al-saadi

حيث أن:

جدول  .2يبين تأثير بعض نظم الحراثة األولية في عدد الكتل الترابية األكبر من  10سم (كتمة /م)2
يطرحي
يتوسظ يعدات
انحراثة
أ.ف.و %5

20.7

يعدات انحراثة األونية
حفار
16.7
7.84

1111

تحتي
12.7
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الكتل الترابية > 5سم بمغ  25.06كتمة/م ,2فيما حصمت

 -2مظير التنعيم :

األمشاط الصمبة المحممة نابضيا واألمشاط القرصية عمى

يشير الجدول  3الى التأثير المعنوي لمعدات الحراثة األولية

معدل اعمى بمغ  34.89و 43.49كتمة/م 2عمى التوالي

والثانوية والتداخل بينيما في عدد الكتل الترابية > 5سم أذ

أعطى التنعيم في معاممة المحراث التحتي معدال أقل لعدد

ويعود السبب لكون المنعمة الدورانية تنعم التربة أكثر من

الكتل الترابية > 5سم بمغ  21.28كتمة/م ,2ثم يميو المحراث

األمشاط القرصية والنابضية لذلك تترك كتل ترابية اقل فوق

المنخل وتتفق ىذه النتائج مع نتائج. )4( AL-Talabani

الحفار والمحراث المطرحي في أعطاء معدل اعمى بمغ

أما التداخل بين نوع المحراث ومعدات التنعيم أذ تفوق

 36.39و45.67كتمة/م 2عمى التوالي .ويعود السبب في

المحراث التحتي مع المنعمة الدورانية في الحصول عمى

ذلك لكون المحاريث القالبة تعمل عمى قمب التربة تحت

معدل أقل لعدد الكتل الترابية >  5سم بمغ  16.83كتمة/م,2

السطحية مما تترك خمفيا كمية كبيرة من الكتل الترابية عمى

بينما أعطى تداخل المحراث المطرحي مع األمشاط القرصية

عكس المحراث التحتي المحور والمحراث الحفار المذان

عمى اعمى معدل بمغ  59.17كتمة/م.2

يزحفان تحت سطح التربة دون قمبيا .أما بالنسبة لنوع معدات
التنعيم أذ حصمت المنعمة الدورانية عمى معدل أقل لعدد

جدول  .3تأثير بعض نظم الحراثة األولية والثانوية في عدد الكتل الترابية >5سم(كتمة/م)2
يعدات انحراثة األونية
يطرحي
حفار
تحتي
أ.ف.و %5
يتوسظ آالت انتُعيى
أ.ف.و %5

يتوسظ آالت
انحراثة األونية

يعدات انحراثة انثاَوية
قرصية
59.17
43.83
27.17
43.49

َابضية
45.00
39.83
19.83
1.430
34.89
0.912

دورا َية
32.83
25.50
16.83

45.67
36.39
21.28

25.06

0.736

حصل عمييا كل من  )12(Jasim and Al-AjeliوAl-

 -3حجم التربة المثار :يبين جدول  4تأثير بعض نظم

 .)1) Ajeliاما بالنسبة لمتداخل بين نوع المحراث ومعدات

الحراثة األولية والثانوية في حجم التربة المثار .يتضح من

التنعيم أذ سجل المحراث الحفار مع األمشاط الصمبة المحممة

الجدول عدم معنوية تأثير المحراث الحفار والتحتي في حجم

نابضيا معدال اعمى لحجم التربة المثار بمغ 1027.8

التربة المثار بينما تفوق المحراث الحفار والتحتي عمى

م/3ساعة ,فيما سجل المحراث المطرحي مع المنعمة الدورانية

المحراث المطرحي في حجم التربة المثار وكانت النتائج

معدال أقل بمغ  472.5م/3ساعة.

663.3:و 660.1و 656.9م/3ساعة لحجم التربة المثار

 – 4المسامية الكمية لمتربة

عمى التوالي وتتفق ىذه النتائج مع نتائج التي حصل عمييا

يوضح الجدول  5التأثير المعنوي لمعدات الحراثة األولية

عمييا )5(AL-Talabaniو ,)3(Al-saadiبينما أوضح

والثانوية والتداخل بينيما في المسامية الكمية أذ أعطى

الجدول الى معنوية تأثير معدات التنعيم أذ تفوقت األمشاط

المحراث التحتي اعمى معدل لمسامية التربة بمغ ,% 57.11

الصمبة المحممة نابضيا في حصوليا عمى اعمى معدل بمغ

بينما أعطى المحراث الحفار والمطرحي عمى أقل معدل

1021.4م/3ساعة لحجم التربة المثار ,فيما حصمت

لمسامية التربة بمغ 56.56و % 55.39عمى التوالي ,ويعود

المنعمة ذات األمشاط القرصية والمنعمة الدورانية عمى أقل

السبب في ذلك الى أن المحراث التحتي والمحراث الحفار ىما

معدل لحجم التربة المثار بمغ 473.0– 485.9م/3ساعة

من المحاريث الزاحفة التي تقوم في خمخمة التربة من تحتيا

عمى التوالي ,وقد يعود السبب في ذلك الى العرض الشغال

مما تترك تربة رخوة ومفككة فتعمل عمى زيادة المسامية الكمية

التصميمي لألمشاط .وتتفق ىذه النتائج مع النتائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج التي
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لمتربة بينما يقوم المحراث المطرحي بقمب التربة ويترك كتال

زيادة كثافتيا الظاىرية وبالتالي تقل درجة تيوية التربة لذلك

كبيرة لسطح التربة ,وتتفق ىذه النتائج مع نتائج Jasim and

تقل مساميتيا ,وتتفق النتائج ىذه مع النتائج التي حصل

 .)13( Al-saadiويتضح من الجدول التأثير المعنوي

عمييا  .)2(AL-Oqadiفيما يشير الجدول الى معنوية

لمعدات التنعيم أذ تفوقت األمشاط الصمبة المحممة نابضيا

التداخل ما بين معدات الحراثة األولية ومعدات التنعيم أذ

حيث حصمت عمى اعمى معدل لممسامية التربة بمغ

تفوق المحراث التحتي مع األمشاط الصمبة المحممة نابضيا

الدورانية عمى أقل معدل لمسامية التربة بمغ 56.50و54.78

سجل المحراث المطرحي مع المنعمة الدورانية أقل معدل

 %عمى التوالي ,ويعود السبب في ذلك الى كون المنعمة

لمسامية التربة بمغ .%53.67

في تسجيمو أعمى معدل لمسامية التربة بمغ  %58.67بيمنا

 ,%57.78فيما حصل كل من األمشاط القرصية والمنعمة

الدورانية تعمل عمى تفتيت التربة الى درجة كبير تؤدي الى
جدول  .4تأثير بعض نظم الحراثة األولية والثانوية في حجم التربة المثار(م /3ساعة)
يعدات انحراثة األونية

قرصية
484.0
488.7
485.2

يطرحي
حفار
تحتي

أ.ف.و %5
يتوسظ آالت انتُعيى

485.9

أ.ف.و %5

يعدات انحراثة انثاَوية
َابضية
1014.3
1027.8
1022.0
12.59
1021.4
8.30

دورا َية
472.5
473.5
473.0

يتوسظ أآلت انحراثة األونية
656.9
663.3
660.1
5.48

473.0

جدول  .5تأثير بعض نظم الحراثة األولية والثانوية في المسامية الكمية لمتربة ()%
يعدات انحراثة األونية
يطرحي
حفار
تحتي

قرصية
55.67
56.83
57.00

أ.ف.و %5
يتوسظ آالت انتُعيى

أ.ف.و %5

56.50

يعدات انحراثة انثاَوية
َابضية
56.83
57.83
58.67
1.092
57.78
0.592

دوراَية
53.67
55.00
55.67

يتوسظ آالت انحراثة
األونية
55.39
56.56
57.11
0.797

54.78

نابضيا أذ حصل اعمى مسامية لمتربة .لذا نوصي باستخدام

أظيرت النتائج تفوق المحراث التحتي في حصولو عمى أقل

المحراث التحتي مع المنعمة الدورانية لحصوليا عمى أقل عدد

معدل لعدد الكتل الترابية > 10سم/م 2وأقل عدد لمكتل

لمكتل الترابية >  5سم ومع األمشاط المحممة نابضيا في

الترابية > 5سم/م 2وأعمى مسامية لمتربة عمى المحراث

حصولو عمى اعمى معدل لممسامية الكمية لمتربة .
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