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ُيعد المحراث الحفار أىـ آالت تييئة التربة لمزراعة كيظير تأثيره المباشر عمى الخكاص الفيزيائية لمتربة كالتي تنعكس
عمى المحصكؿ المزركع.
ييدؼ ىذا البحث لتقييـ أداء محراث حفار محمي الصنع مف خالؿ تأثيراتو اإليجابية عمى الخكاص الفيزيائية لمتربة

الفيزيائية ،كذلؾ مف خالؿ حراثة تربة طينية ثقيمة تعد مف أصعب أنكاع الترب ،كتحديد المدة الزمنية لزكاؿ تمؾ

التأثيرات كعكدة التربة كما كانت عميو قبؿ الحراثة كالزراعة بداللة تمؾ الخكاص الفيزيائية ،كذلؾ عند زراعة محصكؿ
القمح تحت الظركؼ السكرية.
بيف البحث أف اإلنتاجية الفعمية لممحراث كانت ( 10.1ىػ/سا) كبكفاءة حقمية ( ،)% 35097كقد استيمؾ كقكدان

( 17053ؿ/سا).

تغير إيجابي لخكاص التربة الفيزيائية نتيجة استخداـ المحراث الحفار كجييف متعامديف ،حيث
كما بينت الدراسة كجكد ن
انخفضت الكثافة الظاىرية لمتربة ( )% 870.2ككذلؾ المحتكل الرطكبي مف ( )% 7.029إلى ( ،)% 82077بينما
ازدادت المسامية الكمية لمتربة ( )% 17081كالمسامية اليكائية ( )% 91031كنسبة الفراغات (.)% 19031

بينت الدراسة أف التأثيرات اإليجابية لممحراث تزكؿ خالؿ مكسـ زراعي كاحد كال يمكف االستغناء عف عممية الحراثة

بالمحراث الحفار لزراعة محصكؿ القمح تحت الظركؼ السكرية (منطقة الغاب) ،كالبد مف إجراء الحراثة التقميدية
(محراث حفار كجييف) ،حيث لكحظ أف التربة تعكد لكضعيا قبؿ الحراثة كالزراعة بعد ( )12.يكمان ،أم قبؿ انتياء

مكسـ الزراعة كقبؿ حصاد محصكؿ القمح بشير تقريبان.

تبيف خالؿ الدراسة مساىمة بعض الخكاص الفيزيائية لمتربة في تحديد المدة الزمنية لعكدة خكاص التربة كما كانت
عمييا قبؿ الحراثة  ،كتشمؿ كؿ مف الكثافة الظاىرية لمتربة ،المسامية الكمية لمتربة ،كنسبة الفراغات كالتي تتأثر بعمميات

الحراثة بشكؿ مباشر ،كأف ىناؾ خكاص فيزيائية لـ تساىـ في تحديد المدة الزمنية لعكدة خكاص التربة كما كانت عمييا
قبؿ الحراثة  ،كتشمؿ كؿ مف المحتكل الرطكبي الحقمي ،كالمسامية اليكائية كالتي تتأثر بعمميات الحراثة ،كلكنيا أكثر
تأث انر بالظركؼ المناخية كدرجات الح اررة كالمعدؿ المطرم لممنطقة.
الكممات المفتاحية :محراث حفار ،حراثة ،الحراثة الدنيا ،الحراثة الصفرية ،الخكاص الفيزيائية لمتربة.
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ABSTRACT



The chisel plough is the most important soil preparation machinery for planting and its
direct effect on the physical properties of the soil is reflected in the cultivated yield.
The purpose of this research is to evaluate the performance of the local chisel plough
through its positive effects on the physical properties of soil so as to tillage heavy clay soil,
the most difficult types of soils, and then determine the time period for the disappearance
of these effects and the return of the soil as it was prior to tillage and planting in terms of
these physical properties. When planting the wheat crop under Syrian conditions.
The actual field capacity of the plough was (1.01 hec/h) and field efficiency (79.53%), and
consumed fuel (13.97 l/h).
There was a positive change in the physical properties of the soil due to the use of the
chisel plough and two perpendicular faces, where the bulk density of the soil decreased
(23.8%) and moisture content from (30.85%) to (28.33%). While increasing the total soil
porosity (13.26%) and air porosity (56.76% ) and void ratio (45.71%).
It was found that the positive effects of the chisel disappear during one agricultural season.
The process of tillage cannot be dispensed with the tillage to cultivate the wheat crop under
the Syrian conditions (the Algab area). It must be done the traditional tillage (two faces),
Where it was found that the soil return to its status before tillage and planting after (180)
days, before the end of the planting season and before harvesting the wheat crop by about a
month.
It was found that some of the physical properties of the soil contributed to determining the
time period for the return of the soil properties as they were prior to tillage. These include
the bulk density of the soil, the total porosity of the soil and the void ratio that are directly
affected by tillage.
Some of the physical properties did not contribute to determining the time period for the
return of soil properties as they were prior to tillage. They include both soil moisture
content and air porosity, which are affected by tillage, but are more affected by climatic
conditions such as temperature and rainfall.
Key words: Chisel plough, Tillage, Minimum Tillage, No Tillage, Physical properties of
soils.
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مقدمة:
لكي تتـ عممية استنبات البذكر الجيدة كنمك النبات بعد ذلؾ البد مف تكفر بيئة مناسبة مف ناحية تأميف الماء
كاليكاء كالغذاء كدرجة الح اررة المناسبة لمنمك كاإلنبات بالطبقة السطحية مف التربة.

تعتبر الطبقة السطحية مف األرض ىي التربة الزراعية المستخدمة في الزراعة ،كتتككف مف حبيبات صمبة

متدرجة في الحجـ تترؾ بينيا فراغات بينية يتخمميا الماء كاليكاء ،بنسبة معينة إذا اختمت أصبحت بيئة غير
مناسبة لعممية االستنبات كالنمك.
التربة ىي المكاف الطبيعي لميد البذكر كمجاؿ إنباتيا كانتشار جذكر نباتيا كينبغي أف تتكفر فييا شركط
اإلنبات الرئيسية .يجب أف يتكفر البناء المثالي باستمرار ميما كانت حالة األرض المراد زراعتيا سكاء كانت
أرض سبؽ زراعتيا كيراد تجييزىا لمحصكؿ جديد ،أك كانت أرض زراعية كلكف تركت بك انر لفترة طكيمة ،أك
أرض لـ تزرع مف قبؿ كيراد استزراعيا.

لجعؿ األرض صالحة لمزراعة البد مف تييئتيا مف جديد كيجب تعديؿ بنائيا أك إعداد ىذا البناء بتفكيؾ التربة
كتفتيت الكتؿ الترابية بعد تكسيرىا كىذا ما يدعى بحراثة أك إثارة أك فالحة التربة.

ُيعتبر المحراث الحفار أىـ آالت تييئة التربة لمزراعة ،كذلؾ لتأثيره المباشر عمى الخكاص الفيزيائية لمتربة ،كما
أنو أكثر المحاريث استخدامان كانتشا انر النخفاض كزنو كرخص ثمنو مقارنة بباقي المحاريث (قالب مطرحي،
قالب قرصي ..الخ).

أىمية البحث وأىدافو:
ُيعد المحراث الحفار أىـ آالت تييئة التربة لمزراعة كيظير تأثيره المباشر عمى الخكاص الفيزيائية لمتربة كالتي
تنعكس عمى المحصكؿ المزركع.
ييدؼ ىذا البحث لتقييـ أداء محراث حفار محمي الصنع مف خالؿ تأثيراتو اإليجابية عمى خكاص التربة
الفيزيائية ،كذلؾ لحراثة تربة طينية ثقيمة كىي أصعب أنكاع الترب ،كبعد ذلؾ تحديد المدة الزمنية لزكاؿ تمؾ

التأثيرات كعكدة التربة كما كانت عميو قبؿ الحراثة كالزراعة بداللة تمؾ الخكاص الفيزيائية ،كذلؾ عند زراعة
محصكؿ القمح تحت الظركؼ السكرية.

الدراسات المرجعية:

تتككف التربة الزراعية مف ثالثة أطكار :الطكر الصمب ،كالمككف مف المكاد العضكية كالمعدنية (قكاـ التربة)
كتتمثؿ بحبيبات الطيف كالسمت كالرمؿ كصكالن إلى الحصى كالحجارة .كالطكر السائؿ المككف مف الماء

كالمحاليؿ الغذائية ،كالطكر الغازم مف اليكاء كغازات التربة المتعددة ،باإلضافة إلى األحياء التي تعيش في

التربة.

تككف مساـ التربة المكجكدة بيف حبيبات الطكر الصمب مشغكلة بالماء كاليكاء ،فإذا نقص الماء زاد اليكاء

كنقصت كمية الغذاء المتكفرة لمنبات ،مما
كصعب اختراؽ الجذكر لياَ ،
كتصمبت كتماسكت حبيبات التربة َ
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يتطمب تدخؿ اإلنساف بالحراثة ،التي ىي عممية إثارة ميكانيكية لمتربة تيدؼ لتفكيؾ كتكسير كتفتيت الكتؿ

الترابية مف أجؿ تعديؿ بناء التربة ،حيث تصبح صالحة لمزراعة مف جديد كبظركؼ مالئمة إلنبات البذكر
كنمك الجذكر.
عند تييئة أم نكع مف األراضي لمزراعة يككف بناء التربة مف النكع المتزاحـ كتككف الفراغات البينية صغيرة

النضغاط سطح التربة نتيجة العمميات الزراعية السابقة ،كضغط أقداـ العماؿ كحكافر المكاشي كعجالت
الج اررات كاآلالت الزراعية خالؿ العمميات الزراعية المختمفة ،باإلضافة إلى ىبكط سطح التربة بتسرب مياه
الرم كاألمطار التي تتحرؾ في التربة مف األعمى إلى األسفؿ ،كينتج مف النظاـ المتزاحـ تضاؤؿ الحجـ الكمي

لمفراغات بيف الحبيبات المتجاكرة في التربة لدرجة تقؿ معيا نسب ة اليكاء كالماء الالزميف لحياة النبات ،كزيادة
تماسؾ حبيبات التربة مما يقاكـ انتشار الجذكر داخميا( ،التنبي كآخركف .)8..5
تتأثر كمية المحصكؿ كجكدتو بطرؽ حراثة التربة كنكع اآلالت المستخدمة ،كتيدؼ الحراثة إلى تحسيف
الخكاص الطبيعية لمتربة ،بتفتيتيا كتفكيكيا حت ى تصبح ىشة لتجييز ميد البذكر ثـ الجذكر بعد ذلؾ حتى تنمك
كتنتشر بالعمؽ المناسب ،كاليدؼ مف جعؿ التربة محببة كمفتتة ىك تسييؿ تسرب الماء كاليكاء خالليا ،حيث

إف الطبقة المفككة تعكؽ تبخر الماء مف سطح التربة كتضعؼ خاصية الجذب السطحي( ،الشريؼ كغنيـ
ّ
.)1521
الحراثة مف العمميات الزراعية الرئيسية التي تُجرل عمى التربة لتكسير الطبقة السطحية كتييئة ظركؼ مناسبة
تسمح بتخمخؿ الماء كاليكاء خالليا .إف ال ختيار آلة الحراثة المناسبة لخمؽ مثؿ ىذه الظركؼ أىمية كبيرة في
تحديد نكعية الحرث كتحسيف صفات التربة الفيزيائية كانخفاض كمفة اإلنتاج الزراعي المتعمقة بارتفاع أسعار

الكقكد في الكقت الحاضر كالتي تنعكس عمى كمفة اإلنتاج الزراعي( ،الشريفي .)8..5

كنظ انر ألىمية الحراثة في إنتاج المحاصيؿ فقد أجريت دراسات متعددة حكؿ إعداد األرض كتأثيرىا عمى

خكاص التربة .ذلؾ أف الحراثة غير المناسبة لممحصكؿ تؤدم لخسارة المكاد العضكية كالمعدنية المغذية

باإلضافة لضغط كتدمير بناء التربة.)Ali et al. 2006( ،

إف اإلنتاجية الفعمية لكحدة الميكنة (المحراث  +الجرار) تتأثر بنكع اآللة كتصميميا كعرضيا الفعاؿ كالسرعة
العممية كنكع التربة كصفاتيا الفيزيائية كالكيميائية( ،الزبيدم كزمالؤه )8..1 ،كتؤدم زيادة السرعة العممية

لمجرار لزيادة اإلنتاجية الفعمية ،إذ تعتبر الكفاءة الحقمية العامؿ األكثر استخدامان لتحديد إنتاجية اآللة الحقمية،

(الشكرجي كزمالؤه ،) 8..1 ،كقد كجد أف ىناؾ عالقة عكسية بيف الكفاءة الحقمية كالسرعة األمامية لمجرار،
( ،) 2005،Al-hamedكقد تفكؽ المحراث الحفار عمى المحاريث التقميدية في صفة اإلنتاجية الفعمية ككاف
السبب ىك زيادة العرض الفعاؿ لممحراث الحفار ،مما يؤدم كذلؾ إلى تفكؽ المحراث الحفار كاألمشاط
القرصية في إعطاء أقؿ التكاليؼ االقتصادية (Al-hame and ( ) 2006،Aboukarima et al.

.) 2001،Aboukarima

تؤثر الحراثة عمى الخكاص الفيزيائية التربة كالتي تؤثر بدكرىا عمى إنتاج المحصكؿ ،ففي مقارنة بيف الحراثة
الصفرية كالحراثة التقميدية (محراث قراب قرصي  +مشط قرصي  +تخطيط) في نيجيريا ،تبيف أف الحراثة
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التقميدية أعطت فركؽ معنكية كبيرة مف حيث الكثافة الظاىرية كبالتالي أدت إلنتاجية أكبر لممحصكؿ مقارنة
مع الحراثة الصفرية ،في حيف كاف المحتكل الرطكبي أعمى في الحراثة الصفرية مقارنة بالتقميدية،

(.)Agbede 2010
كمف بيف العمميات الزراعية اآللية العديدة ،تعتبر عممية حراثة التربة ىي األعمى كمفة كاألكثر استيالكان

لمطاقة ،حيث تستيمؾ حكالي ( ) ٪ 19-99مف الطاقة المباشرة .إلى جانب التكمفة العالية لحراثة التربة
التقميدية ،ىناؾ العديد مف األضرار لمتربة كالبيئة ،لذا كاف ال بد مف دراسة أنظمة حراثة مختمفة لمتربة كتحديد

األفضؿ.)Cerit et al. 2002( ،

تُػدرس الخكاص الفيزيائية لمتربة لمعرفة األثر الناتج عف عمميات الحراثة كمدل تغير ىذه الخكاص كفائدتيا
بالنسبة لعممية الزراعة الالحقة ،حيث تمعب الخكاص الفيزيائية لمتربة دك انر كبي انر في عممية تككيف التربة
كخصكبتيا كنمك كتطكر النباتات( ،الجردم )1558 ،ك(.) 1997،Lal

تتناقص الكثافة الظاىرية بشكؿ عاـ باستخداـ نظـ الحراثة المختمفة باستثناء األرض غير المحركثة .كيزداد

االنخفاض في كثافة الظاىرية بازدياد عمؽ الحراثة.(Younis et al. 1991) ،

إف اجراء الحراثة بشكؿ مكثؼ كألعماؽ مختمفة ،قد يزيد مف قيـ الكثافة الظاىرية ذات العالقة الخطية مع قيـ
مقاكمة اختراؽ التربة.) et al. 1997،Versa( .

كجد عند زيادة عمؽ الحراثة مف  10إلى  40سـ انخفاض بقيـ الكثافة الظاىرية كمقاكمة اختراؽ التربة كتحسف
ظركؼ االختراؽ كزيادة نمك المحصكؿ  ،كما تبيف أف الكثافة الظاىرية تزداد بزيادة طكؿ الجذكر كانخفاض

حركة المكاد المغذية كبالتالي نقص إنتاجية المحصكؿ ،) 2005،Ogboda( ،حيث بزيادة رطكبة التربة
كانخفاض كثافتيا الظاىرية تنخفض قيـ مقاكمة اختراؽ التربة ،كالعكس صحيح( ،الشيخمي كحسيف .)8..8

إف تكرار استعماؿ آالت الحراثة األكلية كالثانكية ،كتكرار التنعيـ ككثرة مركر آالت الحراثة في الحقؿ يؤدم إلى
تدىكر الخكاص الفيزيائية لمتربة ،كزيادة كثافتيا الظاىرية كتقشر سطحيا كانخفاض مساميتيا كحركة الماء

فييا( ،عكدة  )152.ك(جاسـ كآخركف .)8..1

كقد تـ المجكء حديثان لمحراثة المخفضة التي تنقص مف الكثافة الظاىرية لمتربة في الطبقة ذات العمؽ

( 31 - .مـ) ،كالكثافة الظاىرية لمتربة مقياس عاـ لثبات جزيئات التربة ،فالحراثة الطبيعية تفكؾ التربة كلكف
إذا أعيد ضغط التربة فإف الكثافة الظاىرية سكؼ تكبر أكثر مف التربة غير المحركثة،
).(Mielk et al. 1984
ككجد أف أعمى كثافة ظاىرية في الحراثة الصفرية (أرض دكف حراثة) مقارنة مع الحراثة بالمحراث القالب
المطرحي ،بينما الحراثة بالمحراث الحفار يميؿ إلى أف تككف الكثافة الظاىرية فييا متكسطة كذلؾ عمى عمؽ
يتراكح بيف ( 19 - 1.سـ) ،كما تبيف أف أقؿ كثافة ظاىرية في الحراثة العميقة تككف بكاسطة المحراث القالب
المطرحي عمى عمؽ ( 79 - 7.سـ) مقارنة مع معامالت الحراثة األخرل عمى عمؽ ( 77 - 81سـ) ،كأقؿ
كثافة ظاىرية مع الحراثة العادية مقارنة مع الحراثة العميقة ،كأعمى كثافة ظاىرية عمى عمؽ ( 77 - 81سـ)

باستخداـ المحراث الحفار ،مقارنة مع عمميات حراثة أخرل .كلـ يكف ىناؾ أم اختالؼ في الكثافة الظاىرية
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بيف الحراثة النظامية العادية كبيف الحراثة الصفرية (أرض دكف حراثة)عمى عمؽ الحراثة النظامي العادم
( 77 - 81سـ). 1977)،(Pidgeon and Soane ،

كمف خالؿ دراسة تقنيات الميكنة الزراعية لعمميات إعداد التربة كزراعة الذرة ،تبيف أف كثافة التربة الظاىرية
تتناقص بعد عمميات الحراثة التالية :المحراث الحفار مرة ،المحراث الحفار مرتيف ،المحراث الحفار ثالث
مرات ،المحراث القالب القرصي ،المشط القرصي بعد المحراث القالب القرصي ،كالمشط القرصي بعد

المحراث الحفار .كمف ناحية أخرل تزداد المسامية الكمية كنسبة الف ارغات في التربة. 1983)،(El-Sayed ،

ازداد خالؿ السنكات األخيرة االىتماـ بأ نظمة الحراثة الدنيا ككسيمة لتقميؿ تكاليؼ إنتاج محاصيؿ الخطكط
كتحسيف ظركؼ التربة كتقميؿ مرات المركر عمى سطح الحقؿ ،كالحراثة الدنيا مفيكـ كاسع يمكف تطبيقو بطرؽ
عديدة. 1982)،(Bainer et al. ،
كتعرؼ الحراثة الدنيا أك المخفضة  Minimum tillageبأنيا تحريؾ أقؿ ما يمكف لمتربة بما يتناسب كحاجة
المحصكؿ ،أك حراثة تعتمد عمى شركط لحماية التربة مف عكامؿ التعرية أك لتقميؿ عدد المرات التي يقطعيا

الجرار في الحقؿ لتقميؿ انضغاط التربة لمتكصؿ ألفضؿ ميد لمبذرة كانتشار الجذكر كتقميؿ الخدمة مف عمالة

كآلة .أما الح ػراثة الصػػفرية (البذر دكف حرث)  No-tillageفيي الزراعة بكاسطة آلة البذر دكف حراثة مسبقة
لمحقؿ حيث أف سالح المحراث (فاتح األخدكد) المركب عمى آلة البذر يكفي إلثارة كتفكيؾ التربة (الشريؼ

كغنيـ. 1984)،(Baxter ،)1521 ،
أما مسامية التربة فذات أىمية كبيرة في اإلنتاج الزراعي فعف طريقيا تجرل عمميات التيكية كنفاذية الماء،

ف الضغط الكاقع عمى التربة نتيجة مركر اآلالت الزراعية يشكؿ أكبر مصدر النضغاط التربة في األراضي
الزراعية كمف خالؿ إزالة ىذه الطبقة عف طريؽ الحراثة ب أعماؽ متغيرة بيف مكسـ كأخر يمكف زيادة إنتاجية

المحاصيؿ( .الرجبك .)8..1

أما الحراثة التقميدية فيي ذات تأثير فعاؿ في زيادة مسامية التربة المنضغطة بالقرب مف سطح التربة أكثر مف
زيادتيا في األعماؽ األكبر ،كما كجد أف الحراثة بالمحراث الحفار كجييف أعطت أعمى درجات الحراثة

كالمسامية بالمقارنة مع الحراثة السطحية أك العميقة. 1992)،(El-Banna and Helmy ،
كحراثة التربة بالمحراث الحفار مرة كاحدة تؤدم إلى نقص نسبي أكبر في الكثافة الظاىرية كزيادة في المسامية
الكمية لمتربة مف حراثة التربة مرتيف أك ثالث مرات مقارنة مع التربة غير المحركثة. 1980) ،(Nasr،

إف األرض غير المحركثة ،ذات المحتكل الرطكبي المرتفع كذات العدد الكبير مف األنابيب الشعرية في الطبقة
ذات الفراغات اليكائية المنخفضة ،تبقى ذات أعمى قيمة لمكثافة الظاىرية .كالفركقات المعنكية بيف نظـ الحراثة
بالنسبة لمكثافة الظاىرية كالمسامية الكمية كمعامؿ التكصيؿ الييدركليكي ال تظير في األعماؽ األكبر مف
( 7.سـ). 1983)،(Phillips and Phillips ،

42

مجمة جامعة تشريف  العمكـ اليندسية المجمد ( )1.العدد (Tishreen University Journal. Eng. Sciences Series 8.12 )1

طرائق البحث ومواده:
 -0المواد:

استخدـ في البحث اآلالت كاألدكات التالية:
 -محراث حفار محمي الصنع ،محمكؿ ،ذك تسعة أسمحة مف نكع (رجؿ البطة) بترتيب ( 1مف األماـ ك 9مف الخمؼ)،

عرض المحراث ( 81.سـ) ،المسافة بيف الصؼ األمامي كالخمفي ( 9.سـ) ،المسافة بيف األسمحة في الصؼ الكاحد
( 9.سـ) ،الكزف الكمي ( 19.كغ) ،مزكد بعجمتي استناد معدنيتيف بقطر ( 89سـ) لتحديد عمؽ الحراثة ،كالمكضح في
الشكؿ (.)1
 -جرار ز ارعي فرات بقدرة ( )3.حصاف،

 أسطكانة معمكمة الحجـ ،ألخذ عينات التربة كقياس الكثافة الظاىرية، ميزاف إلكتركني لكزف عينات التربة، فرف لتجفيؼ عينات التربة، -جفنة لكضع عينات التربة بالفرف.

الشكل ( :)0محراث حفار محمي الصنع (سالح رجل البطة).

 -8 -0الطرق:
أُجرم البحث في منطقة "الغاب" في محافظة حماة في أرض ذات تربة طينية ثقيمة ،خالؿ المكسـ الزراعي
 ،8.13 - 8.11كذلؾ بيدؼ تقييـ أداء محراث حفار محمي الصنع مف خالؿ تأثيراتو اإليجابية عمى خكاص
التربة الفيزيائية ،كذلؾ لحراثة تربة طينية ثقيمة كىي أصعب أنكاع الترب ،كبعد ذلؾ تحديد المدة الزمنية لزكاؿ
تمؾ التأثيرات كعكدة التربة كما كانت عميو قبؿ الحراثة كالزراعة بداللة تمؾ الخكاص الفيزيائية ،كذلؾ عند
زراعة محصكؿ القمح بعالن تحت الظركؼ السكرية ،حيث تـ استخداـ الحراثة التقميدية (محراث حفار كجييف).
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 -0 -8 -1الخواص التقنية لممحراث:

كقد ُدرست الخكاص التقنية التالية لممحراث:
آ -السعة الحقمية النظرية (اإلنتاجية النظرية  :)T.F.Cتحسب مف خالؿ المعادلة التالية،Kepner et al.( ،
:)1978
h\ ha،

حيث :W :عرض اآللة (ـ) :S ،سرعة اآللة (كـ/سا).
ب -السعة الحقمية الفعمية (اإلنتاجية الفعمية  :)A.F.Cمف المعادلة:
h \ ha،

حيث : Tt :الزمف الفعمي الكمي الالزـ لمقياـ بالعممية الزراعية كيساكم الزمف الفعمي مضافا إليو األزمنة
اإلضافية في الدكرانات كغيرىا مف العمميات.

جػ -الكفاءة الحقمية ( :)Fتحسب كما يمي:
A.F .C.
100
T .F .C.

F 

حيث A.F.C :اإلنتاجية الفعمية( ،ىػ/سا)T.F.C ،اإلنتاجية النظرية( ،ىػ/سا).
د -استيالؾ الكقكد :يحسب عف طريؽ تقدير النقص في كمية الكقكد المكجكدة في نياية كؿ تجربةRaper ( ،

.) 2000،et al.

ىػ -الطاقة الالزمة :كتحسب مف خالؿ المعادلة اآلتية:) 1992،Georing( ،
H g .M f

،
3600
حيث  :Pfeالطاقة المكافئة لمكقكد المستيمؾ (كيمككات) :Hg ،القيمة الح اررية األكلية لمكقكد (كيمكجكؿ/كغ)،
Pfe 

(=  43454كيمكجكؿ/كغ) :Mf ،الكقكد المستيمؾ (كغ/سا) :Qr ،الكقكد المستيمؾ (لتر /سا) :pr ،كثافة
الكقكد (كغ/لتر) 328.5 =( ،كغ/لتر).

كما حسبت الطاقة المطمكبة بػ (كيمككات .سا/ىػػ) كفؽ المعادلة التالية:

حيث  :Eالطاقة المطمكبة( ،كيمككات.سا/ىػ ػ) :A.F.C ،السعة الحقمية الفعمية( ،ىكتار/سا).
أما الطاقة بػ (ميغاجكؿ/ى ػ) فقد حسبت مف خالؿ جداء الطاقة بػ (كيمككات سا/ى ػ) بػ (.)523
 -8 -8 -0الخواص الفيزيائية لمتربة:

تـ أخذ قراءات الخكاص الفيزيائية لمتربة كبثالثة مكررات لكؿ قراءة كذلؾ كفؽ التالي:

آ -قبؿ حراثة األرض مباشرة بالمحراث الحفار ،كذلؾ بتاريخ  8.11/11/9ـ.
ب -بعد حراثة األرض مباشرة ،كذلؾ بتاريخ  8.11/11/9ـ.

جػ -كؿ ( )19خمسة عشر يكمان قراءة كاحدة ،كتـ ذلؾ لثالث عشرة قراءة.
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د -بعد الحصاد مباشرة ،كذلؾ بتاريخ  8.13/1/8ـ ،حيث استغرؽ المكسـ مف بداية الحراثة كحتى الحصاد

( )81.يكـ.

تـ دراسة الخكاص الفيزيائية لمتربة في مختبرات جامعة حمب  -كمية اليندسة الزراعية  -قسـ التربة
كاستصالح األراضي ،كالخكاص المدركسة ىي( ،درمش ككامؿ:)1557 ،

 -1قكاـ التربة :(S.T.) Soil texture

بطريقة الييدركمتر  ، 1989)،(Page et al.لمعرفة نسب (الرمؿ ،السمت ،كالطيف) ،كتحديد نسبة

كربكنات الكالسيكـ كالمادة العضكية ،كمف ثـ تحديد قكاـ التربة عف طريؽ مثمث القكاـ.
 -8المحتكل الرطكبي الحقمي :(M.C.) Field moisture content

بالطريقة ال قياسية ،لعينة تربة لكؿ معاممة عمى عمؽ الحراثة ( 89 – 8.سـ) ،تكزف كتكضع بالفرف
عمى درجة ( 1.9ـ) لمدة ( )81ساعة ،ثـ تكزف كمف فرؽ الكزف يحدد المحتكل الرطكبي الحقمي.
 -7الكثافة الحقيقية :(s) Real density

بطريقة زجاجة الكثافة (البكنكمتر)  ، 1950)،(Piperكتبيف أنيا تساكم ( 8029غ /سـ.)7

 -1الكثافة الظاىرية :(b) Bulk density

بكاسطة أسطكانة قياسية معمكمة الحجـ ،تدفع بالتربة لتمتمئ بالكامؿ ،ثـ تكزف التربة ،كتحسب:
M
، g/cm3
Vb

b 

حيث M :كزف التربة ،غراـ؛  Vbحجـ التراب أك األسطكانة ،سـ³.
 -9مسامية التربة  ،)E( Soil porosityمف المعادلة:

 s  b

100  1  b 100 ، %
s
s

 -1نسبة الفراغات  ،)e( Void ratioمف المعادلة:

 s  b  s

1
b
b

 -3المسامية اليكائية  ،)Pa( Porosity of airمف المعادلة:
،%
حيث MC :المحتكل الرطكبي الحقمي؛  Wكثافة الماء ،غراـ/سـ.7

النتائج والمناقشة:
 -0الخواص التقنية لممحراث:

45

 b  MC
W

E

e

Pa  E 
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 -1-1اإلنتاجية الحقمية (السعة الحقمية) كالكفاءة الحقمية لممحراث الحفار المحمي الصنع:

تـ التقييـ عمى سرعة عمؿ ( 907.كـ/سا) ،كىي ضمف القيـ المكصى بيا لعمؿ المحراث الحفار ،ككانت
النتائج المكضحة في الجدكؿ ( )1كالتالي :اإلنتاجية النظرية لممحراث ( 1083ق/سا) ،اإلنتاجية الفعمية

( 10.1ق/سا) ،كقد حقؽ كفاءة حقمية ( )% 35097كىي كفاءة مقبكلة في أرض طينية ثقيمة.
الجدول ( :) 0اإلنتاجية الحقمية النظرية والفعمية والكفاءة الحقمية والزمن الكمي لممحراث الحفار المحمي الصنع.

السرعة

الزمف النظرم

اإلنتاجية النظرية

الزمف الكمي

اإلنتاجية الفعمية

الكفاءة الحقمية

(كـ/سا)

(ثا/ىػػ)

(ىػ/سا)

(ثا/ىػػ)

(ىػ/سا)

()%

907.

7.8.

1083

793.

10.1

35.97

 -8-1استيالؾ الكقكد كالطاقة المطمكبة ألنظمة الحراثة كالزراعة المدركسة:
تـ قياس الكقكد المستيمؾ في الساعة الكاحدة ككاف ( 17053ؿ/سا) كىك استيالؾ مرتفع نكعان ما نظ نار

لكزف المحراث الكبير مقارنة بمثيمو مف المحاريث ،كما ىك مكضح في الجدكؿ ( ،)8كمنو تـ حساب الطاقة
المستيمكة ككانت ( 127073ميغا جكؿ/ىػػ).
الجدول ( :) 8الوقود المستيمك والطاقة الالزمة لممحراث الحفار المحمي الصنع.

الطاقة المطمكبة

السرعة

الطاقة المطمكبة

(كـ/سا)

ؿ/سا

ؿ/ى ػ

كيمككات

907.

17053

17011

145.01

كيمككات .سا/ىػ
سا/ى ػ
134.27

ميغاجكؿ/ى ػ
483.37

 -8قوام التربة (التوزيع الحجمي لحبيبات التربة):
مف الجدكؿ ( )1نجد أف قكاـ التربة المدركسة كاف "طيني ثقيل" ،حيث كاف تكزيع حبيبات التربة كالتالي ،99

 ،73ك % 2لكؿ مف الطيف ،السمت ،الرمؿ ،عمى التكالي .ككانت نسبة كربكنات الكالسيكـ  % 709كنسبة
المادة العضكية .% .0.5
الجدول ( :) 0التوزيع الحجمي لحبيبات التربة والمحتوى الكمي من كربونات الكالسيوم والمادة العضوية.
التكزيع الحجمي لحبيبات التربة
طيف% ،

سمت% ،

رمؿ% ،

99

73

2

كربكنات الكالسيكـ% ،

المادة العضكية% ،

قكاـ التربة

3.5

109

طينية ثقيمة

 -0الكثافة الظاىرية ،المسامية ،ونسبة الفراغات:

مف الجدكؿ ( )7كالشكؿ ( )1نالحظ أف الكثافة الظاىرية لمقراءات كانت كالتالي 1..1 :غ /سـ 7قبؿ الحراثة

مباشرة 0.80 ،غ /سـ 7بعد الحراثة مباشرة ،أم أف الكثافة الظاىرية انخفضت بعد الحراثة بنسبة % 23.08
مقارنة مع األرض غير المحركثة كىذا يعكد إلى تفكؾ التربة كزيادة نسبة الفراغات كبالتالي انخفاض كزف

كحدة الحجـ بفعؿ عممية الحراثة.

الجدول ( :)0الكثافة الظاىرية ،المسامية ،نسبة الفراغات (متوسط  0مكررات).

القراءة

الكثافة الظاىرية

نقص أك زيادة

الكثافة الظاىرية

المسامية
الكمية
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زيادة أك نقص
المسامية

نسبة

الفراغات

زيادة أك نقص

نسبة الفراغات
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غ/سـ

7

1
8
7
1
9
1
3
2
5
1.
11
18
17
11
19
11

1.04
0.80
0.86
.021
.022
.025
.05.
.021
0.96
0.99
10.7
10.1
10.7
1017
10.2
10.3

%

%

%

%

%

00.00
23.08
17.31
17.31
15.38
14.42
13.46
17.31
7.69
4.81
0.96
2.88
0.96
+ 8.65
+ 3.85
+ 2.88

63.51
71.93
69.82
69.82
69.12
68.77
68.42
69.82
66.32
65.26
63.86
64.56
63.86
60.35
62.11
62.46

..0..
13.26
9.94
9.94
8.84
8.29
7.73
9.94
4.42
2.76
0.55
1.66
0.55
- 4.97
- 2.21
- 1.66

1.75
2.55
2.32
2.33
2.22
2.21
2.17
2.31
1053
1022
1033
102.
1033
1098
1017
1011

..0..
45.71
32.57
33.14
26.86
26.29
24.00
32.00
12.57
7.41
1.14
2.86
1.14
- 13.14
- 6.86
- 5.14

* القراءات ( :)1قبؿ الحراثة مباشرة :)8( ،بعد الحراثة مباشرة :)11( ،بعد الحصاد مباشرة.

ثـ أخذت قراءة كاحدة كؿ ( )19خمسة عشر يكمان لمعرفة التغيرات التي طرأت عمى التربة كحتى ما قبؿ
الحصاد ،فكانت الكثافة الظاىرية كالتالي،.055 ،.051 ،.021 ،.05. ،.025 ،.022 ،.021 ،0.86 :

 ،1017 ،10.7 ،10.1 ،10.7ك 10.2غ /سـ ،7أم أف الكثافة بدأت تتزايد كبشكؿ متدرج عما كصمت إليو
بعد الحراثة مباشرة إال أنيا مازالت أدنى مما كانت عمية قبؿ الحراثة حتى القراءة ( )17حيث أصبحت

 10.7غ /سـ ،7أم كما مكضح في الشكؿ ( )8حيث عادت الكثافة الظاىرية لمتربة كما كانت قبؿ الحراثة
حيث كانت نسبة النقص مقارنة مع األرض غير المحركثة في أدنى قيمة ليا كىي .% 0.96
1.15
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حبيب

أم أف التربة عادت لكضعيا قبؿ الحراثة كالزراعة بعد ( )12.يكـ كلـ ينتيي مكسـ الزراعة كلـ يحصد
المحصكؿ بعد.
ثـ بدأت الكثافة تزداد بنسبة كبيرة بعد ذلؾ حيث كانت  ،10.2 ،1017ك 10.3غ /سـ .7لكؿ مف القراءة ()11

كالقراءة ( )19كبعد الحصاد عمى التكالي .كبنسب زيادة بدالن مف النقص مقارنة مع األرض غير المحركثة،

حيث كانت نسب الزيادة في الكثافة الظاىرية في ىذه القراءات كالتالي ،7029 ،2019 :ك % 8022لكؿ مف

القراءة ( )11كالقراءة ( )19كبعد الحصاد عمى التكالي.

إذا أصبحت كثافة التربة أعمى مما كانت عميو قبؿ الحراثة كالزراعة كلعدة أسباب منيا تعرض التربة لمضغط
مف قبؿ اآلليات الزراعية ،كأرجؿ العماؿ الزراعييف أثناء عمميات خدمة المحصكؿ ،باإلضافة لتأثير التغيرات
المناخية كالجكية كباألخص اليطكالت المطرية التي غيرت الكثير مف نسب المحتكل الرطكبي الحقمي لمتربة
المزركعة.

كبالتالي يتبيف أنو البد مف إجراء الحراثة التقميدية (محراث حفار كجييف) قبؿ زراعة القمح في ىذه المنطقة،

كال ينصح باستخداـ الحراثة الصفرية أك الحراثة الدنيا فييا.

أيضا يالحظ مف الجدكؿ ( )1كالشكؿ ( )7أف المسامية الكمية لمتربة تأخذ االتجاه العكسي لمكثافة الظاىرية،
حيث تزداد مع نقصاف الكثافة الظاىرية لمتربة ،كىذا يعكد لزيادة تفكؾ التربة كزيادة الفراغات المكجكدة بينيا.
حيث كانت المسامية الكمية لمتربة كالتالي % 63.51 :قبؿ الحراثة مباشرة ،ك % 71.93بعد الحراثة مباشرة
أم أف المسامية الكمية ازدادت بعد الحراثة بنسبة  % 13.26مقارنة مع األرض غير المحركثة كىذا يعكد إلى

تفكؾ التربة كزيادة نسبة الفراغات بفعؿ عممية الحراثة.
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كمف ثـ أصبحت القراءات (كؿ  19يكـ مرة كحتى ما قبؿ الحصاد) ،كالتالي،69.12 ،69.82 ،69.82 :
 ،60.35 ،63.86 ،64.56 ،63.86 ،65.26 ،66.32 69.82 ،68.42 ،68.77ك % 62.11أم أف

ال مسامية الكمية بدأت تتناقص كبشكؿ متدرج عما كصمت إليو بعد الحراثة مباشرة إال أنيا مازالت أدنى مما

كانت عمية قبؿ الحراثة حتى القراءة ( )17حيث أصبحت  ،% 63.86أم التربة عادت كما كانت قبؿ الحراثة
حيث كانت نسبة الزيادة في المسامية الكمية مقارنة مع األرض غير المحركثة في أدنى قيمة ليا كىي
.% 0.55

كبالتالي التربة عادت أيضان لكضعيا قبؿ الحراثة كالزراعة بعد ( )12.يكـ كلـ ينتيي مكسـ الزراعة كلـ يحصد

المحصكؿ.

ثـ بدأت المسامية الكمية تتناقص بنسبة كبيرة بعد ذلؾ حيث كانت  ،62.11 ،60.35ك .% 62.46لكؿ مف
القراءة ( )11كالقراءة ( )19كبعد الحصاد عمى التكالي .كبنسب نقص بدالن مف الزيادة مقارنة مع األرض غير
المحركثة ،حيث كانت نسب النقص في المسامية الكمية في ىذه القراءات كالتالي ،2.21 ،4.97 :ك% 1.66

لكؿ مف القراءة ( )11كالقراءة ( )19كبعد الحصاد عمى التكالي.

إذا التربة أصبحت أقؿ مسامية مما كانت عميو قبؿ الحراثة كالزراعة كلنفس األسباب التي ذكرت سابق نا

(تعرض التربة لمضغط مف قبؿ اآلليات الزراعية ،كأرجؿ العماؿ الزراعييف أثناء عمميات خدمة المحصكؿ،

باإلضافة لتأثير التغيرات المناخية كالجكية كباألخص اليطكالت المطرية التي غيرت الكثير مف نسب المحتكل

الرطكبي الحقمي لمتربة المزركعة).

كبالتالي يتبيف أنو البد مف إجراء الحراثة التقميدية (محراث حفار كجييف) قبؿ زراعة القمح في ىذه المنطقة،

كال ينصح باستخداـ الحراثة الصفرية أك الحراثة الدنيا فييا.

يالحظ مف الجدكؿ ( )1أيضان كالشكؿ ( )1أف نسبة فراغات التربة تأخذ االتجاه العكسي لمكثافة الظاىرية

كنفس اتجاه المسامية الكمية فيي تمثؿ نسبة الفراغات في كتمة التربة المدمجة ،حتى يالحظ أف الشكؿ البياني

لنسبة الفراغات مشابو تمامان لمشكؿ البياني لممسامية الكمية لمتربة ،حيث يتبيف تزايد نسبة الفراغات مع نقصاف

الكثافة الظاىرية لمتربة ،كلنفس األسباب المذككرة أعاله .حيث كانت نسبة فراغات التربة كالتالي% 1.75 :

قبؿ الحراثة مباشرة ،ك % 2.55بعد الحراثة مباشرة أم أف نسبة الفراغات ازدادت بعد الحراثة بنسبة
 % 45.71مقارنة مع األرض غير المحركثة كىذا يعكد أيضان لألسباب المذككرة أعاله .إال أنو يالحظ ىنا أف

نسبة زيادة الفراغات بعد الحراثة ( )% 45.71كانت أكبر مف نسبة زيادة المسامية الكمية لمتربة ()% 13.26
بحكالي ثالثة أضعاؼ.
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كبعد ذلؾ أصبحت القراءات (كؿ  19يكـ مرة كحتى ما قبؿ الحصاد) ،كالتالي،2.21 ،2.22 ،2.33 ،2.32 :
 ،1098 ،1033 ،102. ،1033 ،1022 ،1053 ،2.31 ،2.17ك% 1017

كبالتالي فنسبة الفراغات بدأت تتناقص كبشكؿ متدرج عما كصمت إليو بعد الحراثة مباشرة إال أنيا مازالت أدنى

مما كانت عمية قبؿ الحراثة حتى القراءة ( )17حيث أصبحت  ،% 1033أم ػف التربة عادت كما كانت قبؿ
الحراثة حيث كانت نسبة الزيادة في نسبة الفراغات مقارنة مع األرض غير المحركثة في أدنى قيمة ليا كىي
.% 1011
كىنا أيضان نجد كما سبؽ في الكثافة الظاىرية كالمسامية الكمية أف التربة عادت لكضعيا قبؿ الزراعة بعد

( )12.يكـ كلـ ينتيي مكسـ الزراعة كلـ يحصد المحصكؿ.

ثـ بدأت نسبة الفراغات تتناقص بنسبة كبيرة بعد ذلؾ حيث كانت  ،1017 ،1098ك % 1011لكؿ مف القراءة

( )11كالقراءة ( )19كبعد الحصاد عمى التكالي .كبنسب نقص بدالن مف الزيادة مقارنة مع األرض غير

المحركثة ،حيث كانت نسب النقص في نسب الفراغات في ىذه القراءات كالتالي ،6.86 ،13.14 :ك% 5.14

لكؿ مف القراءة ( )11كالقراءة ( )19كبعد الحصاد عمى التكالي.

إذا التربة أصبحت أقؿ فراغات مما كانت عميو قبؿ الحراثة كالزراعة كلنفس األسباب التي ذكرت سابقان
(تعرض التربة لمضغط مف قبؿ اآلليات الزراعية ،كأرجؿ العماؿ الزراعييف أثناء عمميات خدمة المحصكؿ،

باإلضافة لتأثير التغيرات المناخية كالجكية كباألخص اليطكالت المطرية التي غيرت الكثير مف نسب المحتكل
الرطكبي الحقمي لمتربة المزركعة).

كمنو يتبيف أيض نا أنو البد مف إجراء الحراثة التقميدية (محراث حفار كجييف) قبؿ زراعة القمح في ىذه المنطقة،
كال ينصح باستخداـ الحراثة الصفرية أك الحراثة الدنيا فييا.
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 -0المحتوى الرطوبي الحقمي ،والمسامية اليوائية:

يالحظ مف الجدكؿ ( )9كالشكؿ ( )9أف المحتكل الرطكبي الحقمي لمقراءات كاف كالتالي % 30.85 :قبؿ

الحراثة مباشرة ،ك % 28.33بعد الحراثة مباشرة ،أم أف المحتكل الرطكبي انخفض بعد الحراثة مباشرة مقارنة
مع األرض غير المحركثة كىذا بسبب تفكؾ التربة كزيادة المسامية كبالتالي تعرض طبقات التربة لميكاء كأشعة
الشمس بفعؿ الحراثة مما يؤدم إلى تبخر الماء مف التربة كبالتالي انخفاض المحتكل الرطكبي.
الجدول رقم ( :)5الكثافة الظاىرية ،المحتوى الرطوبي الحقمي ،والمسامية اليوائية (متوسط  0مكررات).

القراءة
1
8
7
1
9
1
3
2
5
1.
11
18
17
11
19
11

الكثافة الظاىرية
غ/سـ

7

1.04
0.80
0.86
.021
.022
.025
.05.
.021
0.96
0.99
10.7
10.1
10.7
1017
10.2
10.3

المسامية اليكائية

المسامية،

%

%

31.43
49.27
45.02
49.68
45.59
41.85
41.53
43.56
40.35
36.59
40.97
35.75
35.05
31.63
39.04
43.56

63.51
71.93
69.82
69.82
69.12
68.77
68.42
69.82
66.32
65.26
63.86
64.56
63.86
60.35
62.11
62.46

زيادة المسامية
اليكائية %
00.00
56.76
43.24
58.07
45.05
33.15
32.13
38.59
28.38
16.42
30.35
13.74
11.52
0.64
24.21
38.59

المحتكل الرطكبي
الحقمي %
30.85
28.33
28.84
23.42
26.74
30.25
29.88
30.53
830.9
82051
88088
82098
83053
89018
81071
17.66

* القراءات ( :)1قبؿ الحراثة مباشرة :)8( ،بعد الحراثة مباشرة :)11( ،بعد الحصاد مباشرة.

ثـ أصبحت الرطكبة تتغير بالزيادة كالنقص تبعان لميطكؿ المطرم كتغير درجات الح اررة نتيجة تغير الفصكؿ

بدء مف مكسـ الزراعة في فصؿ الخريؼ (تشريف الثاني) إلى مكسـ الحصاد قريبان مف بداية فصؿ الصيؼ
ن
(حزيراف) مرك انر بفصؿ الشتاء الماطر ،حيث كانت قراءات المحتكل الرطكبي كؿ ( )19خمسة عشر يكم نا
كحتى ما قبؿ الحصاد كالتالي،82051 ،830.9 ،30.53 ،29.88 ،30.25 ،26.74 ،23.42 ،28.84 :

 ،89018 ،83053 ،82098 ،88088ك % 81071كبالتالي نرل أف الرطكبة تناقصت إلى قيمة  % 87018في
القراءة الرابعة ،أم بعد ( )7.يكم نا مف الحراثة ،ثـ بدأت بالتزايد إلى أعمى قيمة ليا  % 30.53في القراءة

الثامنة ،أم بعد ( )5.يكمان مف الحراثة ككاف ىذا في فصؿ الشتاء الماطر ،ثـ عاد إلى التناقص المستمر إلى

أف كصؿ إلى أدنى قيمة لو بعد الحصاد مباشرة ،حيث كانت .% 17.66
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كىنا يالحظ ما ىك ميـ جدان كىك أف المحتكل الرطكبي الحقمي لمتربة لـ يعد كما كاف قبؿ الحراثة أبدان
 ،% 30.85كانما اقترب مف ىذا الرقـ في القراءة الثامنة  % 30.53بعد ( )5.يكمان مف الحراثة كىذا ألف

كال المكعديف كانا في فصؿ ماطر ،كفي نياية المكسـ كاف الفصؿ حا انر فانخفض المحتكل الرطكبي إلى أدنى

قيمة لو بعد الحصاد مباشرة .% 17.66

كىنا نجد أنو ال يكجد دك انر لمحراثة في تغير المحتكل الرطكبي سكل في يكـ الحراثة حص انر ،كبعد ذلؾ يصبح

المحتكل الرطكبي الحقمي مستقالن عف أم تأثير لمحراثة.

كمف الجدكؿ ( )9كالشكؿ ( ) 1نرل أف المسامية اليكائية لمتربة تتأثر بالمحتكل الرطكبي لمتربة كتأخذ االتجاه
العكسي لمكثافة الظاىرية كنفس اتجاه المسامية الكمية ،فتزداد مع نقصاف الكثافة الظاىرية لمتربة ،كىذا يعكد

أيضان لزيادة تفكؾ التربة كزيادة الفراغات المكجكدة بينيا .حيث كانت المسامية اليكائية لمتربة كالتالي:

 % 31.43قبؿ الحراثة مباشرة ،ك % 49.27بعد الحراثة مباشرة أم أف المسامية اليكائية ازدادت بعد الحراثة

بنسبة  % 56.76مقارنة مع األرض غير المحركثة كىذا يعكد إلى تفكؾ التربة بفعؿ عممية الحراثة.

كمف ثـ أصبحت القراءات (كؿ  19يكـ مرة كحتى ما قبؿ الحصاد) ،كالتالي،45.59 ،49.68 ،45.02 :

 ،31.63 ،35.05 ،35.75 ،40.97 ،36.59 ،40.35 ،43.56 ،41.53 ،41.85ك % 39.04أم أف
المسامية اليكائية بدأت تتناقص كبشكؿ متدرج عما كصمت إليو بعد الحراثة مباشرة إال أنيا مازالت أدنى مما

كانت عمية قبؿ الحراثة حتى القراءة ( )11حيث أصبحت  ،% 31.63أم أنيا في ىذه القراءة عادت التربة
كما كانت قبؿ الحراثة حيث كانت نسبة الزياد ة في المسامية اليكائية مقارنة مع األرض غير المحركثة في

أدنى قيمة ليا كىي .% 0.64
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كبالتالي فالتربة ىذه المرة عادت لكضعيا قبؿ الزراعة بعد مركر ( )159يكـ كلـ ينتيي مكسـ الزراعة كلـ

يحصد المحصكؿ.
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ثـ بدأت المسامية اليكائية تتزايد بعد ذلؾ عمى حساب الفراغات المائية بسبب انخفاض المحتكل الرطكبي
الحقمي حيث كانت  ،39.04ك .% 43.56لكؿ مف القراءة ( )19كبعد الحصاد عمى التكالي .كبنسب زيادة
مقارنة مع األرض غير ا لمحركثة ،حيث كانت نسب الزيادة في المسامية اليكائية في ىذه القراءات كالتالي:
 ،24.21ك % 38.59لكؿ مف القراءة ( )19كبعد الحصاد عمى التكالي.
إذنا التربة أصبحت أكثر مسامية ىكائية مما كانت عميو قبؿ الحراثة كالزراعة كلك أف المسامية الكمية انخفضت
كلكف بسبب انخفاض المحتكل الرطكبي أدل الرتفاع المسامية اليكائية عمى حساب المسامية المائية.

كىنا لـ تعطي المسامية اليكائية مؤش انر يساعد في التأكيد أك النفي إلجراء الحراثة التقميدية (محراث حفار
كجييف) قبؿ زراعة القمح في ىذه المنطقة ،أك استخداـ الحراثة الصفرية أك الدنيا.

االستنتاجات والتوصيات:
 -1كانت اإلنتاجية الفعمية لممحراث ( 10.1ىػ/سا) كبكفاءة حقمية ( )% 35097كىي كفاءة مقبكلة في أرض

كاف مرتفعان نظ انر لكزف المحراث الكبير مقارنة بمثيمو مف
طينية ثقيمة ،كما أف استيالؾ الكقكد ( 17053ؿ/سا) ن
المحاريث.

 -8انخفضت الكثافة الظاىرية لمتربة بتأثر المحراث بنسبة ( ،)% 870.2كما انخفض المحتكل الرطكبي

لمتربة مف ( )% 7.029إلى (.)% 82077
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 -7ازدادت مسامية التربة الكمية بنسبة ( ،)% 17081كبالتالي ازدادت المسامية اليكائية بنسبة (،)% 91031
ككذلؾ ازدادت نسبة الفراغات في التربة بنسبة (.)% 19031

 -1يمكف استخداـ بعض الخكاص الفيزيائية لمتربة لتحديد المدة الزمنية لزكاؿ تأثير المحراث المدركس كعكدة
التربة لما كانت عميو قبؿ الحراثة كالزراعة ،كىذه الخكاص تشمؿ كؿ مف الكثافة الظاىرية لمتربة ،المسامية

الكمية لمتربة ،كنسبة الفراغات كالتي تتأثر بعمميات الحراثة بشكؿ مباشر.

 -9ال يمكف استخداـ بعض الخكاص الفيزيائية لمتربة لتحديد المدة الزمنية لزكاؿ تأثير المحراث المدركس
كعكدة التربة لما كانت عميو قبؿ الحراثة كالزراعة ،كالمحتكل الرطكبي الحقمي ،كالمسامية اليكائية كالتي تتأثر

بعمميات الحراثة ،كلكنيا أكثر تأث انر بالظركؼ المناخية كدرجات الح اررة كالمعدؿ المطرم لممنطقة.

 -1تحديد المدة الزمنية لزكاؿ تأثير المحراث المدركس كعكدة التربة لما كانت عميو قبؿ الحراثة كالزراعة
لمحصكؿ القمح تحت الظركؼ السكرية (منطقة الغاب) بػ ( )12.يكـ ،أم قبؿ نياية مكسـ الزراعة بمدة تقرب
مف الشير.

 -3يكصى باستخداـ المحراث الحفار المصنع محميان في عمميات الحراثة السنكية لزراعة القمح ،كذلؾ نتيجة
زكاؿ تأثيره بعد ( 12.يكمان) مف الحراثة.

 -2يكصى بتعديؿ كزف المحراث المرتفع كالذم كاف سببان في استيالؾ كقكد كبير.

المراجع

 -1التنبي ،محمد نكر الديف؛ كردي ،زياد؛ والصالح ،يحيى .8..5 .اآلالت الزراعية .جامعة حمب ،كمية اليندسة
الزراعية ،قسـ اليندسة الريفية ،حمب ،سكرية 931 .صفحة.

 -8جاسم ،عبد الرزاؽ عبد المطيؼ؛ القزاز ،كماؿ محسف؛ كموفق ،سعيد نعكـ .8..1 .تأثير بعض نظـ الرم
كمعدات الحراثة األكلية كتكرار التنعيـ في بعض الصفات الفيزيائية لمتربة كانتاج محصكؿ الذرة .المؤتمر الرابع عشر
لمجمعية المصرية لميندسة الزراعية (الرم كالصرؼ).1133-1111 .

 -7الجردي ،أحمد محمد .1558 .فيزياء األراضي .كمية الزراعة ،قسـ التربة كاستصالح األراضي ،جامعة حمب،
حمب ،سكرية 891 ،صفحة.

 -1درمش ،خمدكف؛ كامل ،محمد كليد .1557 .أساسيات عمـ التربة .جامعة حمب ،كمية الزراعة ،حمب ،سكرية.
 -9الرجبو ،سعد عبد الجبار .8..1 .تأثير التقنيات الحديثة كلمكاقع مختمفة في إعداد األرض تحت ظركؼ الرم
بالرش عمى إنتاجية محصكؿ الحنطة .المؤتمر العممي الرابع ،آفاؽ البحث العممي كالتطكر التكنكلكجي في الكطف

العربي ،دمشؽ.
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