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 االيصاليةو  ق الحراثة في مظهر الحراثة وقوة السحبعمتأثير نوع المحراث و 
 *المشبعة المائية

 

 عبد الرحمن ايوب سعيد الصباغ      ايناس عبد الستار عبد الجبار التميمي
 كمية الزراعة / جامعة بغداد / الزراعية واآلالتقسم المكائن 

 

 المستخمص
لدراسة تأثير نوع المحراث في تربة غرينية طينية  2009غريب خالل عام  أبو –مية الزراعةفي احد حقول كتجربة حقمية  جريتأ  

 Randomized Completeبتصميم القطاعات الكاممة التعشيةالمشبعة يصالية المائية الوامظهر الحراثة وقوة السحب ق الحراثة في وعم
Block Design .والمحراث المطرحي  قياسيي هذه الدراسة هما المحراث المطرحي اللمحاريث فنوعين من ا ستخدمتا وبثالثة مكررات

ثالثة أعماق لمحراثة هي ل( و األولالمحراث المطرحي )العامل  أسمحةزعنفتين عموديتين عمى كل سالح من  بإضافةالمحورة  األسمحةذي 
 ( كوحدة ميكنية. وتم”S “66) هوالندو ني والثاني( (MF-650ماسي فوركسن  األولسم )العامل الثاني( مع جراربن  20و 11و 10

خشونة سطح و  سم 10من  األكبر األقطارالنسبة المئوية لمكتل الترابية ذات الذي شمل التي تمثمت بمظهر الحراثة دراسة بعض المؤشرات و 
أدى  إذ، صفات المدروسةوجود تأثير معنوي لنوع المحراث لجميع ال. أوضحت النتائج وااليصالية المائية المشبعة سحبقوة الو  التربة

خشونة لسطح وأقل  سم 10من  األكبر األقطارالترابية ذات  حصول عمى أقل نسبة مئوية لمكتلال الى حراث المطرحي المحورالم استخدام
اثة الحر  قألعماأيضا  اوكان التأثير معنوي .ايصالية مائية مشبعة وأعمىأقل قوة سحب عمى  بينما حصل المحراث المطرحي القياسيالتربة 

عنوية في النسبة المئوية لمكتل الترابية سم الى زيادة م 20والى  11الى  10أدى زيادة عمق الحراثة من  إذ ،في جميع الصفات المدروسة
 .واقل ايصالية مائية مشبعة وقوة السحب سم وخشونة سطح التربة10من  األكبر األقطارذات 

 

The Effect of Plow Type and plowing Depth on Plowing 

Goodness Draw Par Force and Saturated Hydraulic 

Conductivity 
 

Enas Abdul Sattar A.Altameme       Dr.Abdul  Rahman A. Alsabbag 
                   Agricultural Machines / College of Agriculture / University of Baghdad                                 
  

ABSTRACT 
         A field experiment was conducted at the field Agriculture College-University of Bagh-

dad- Abu-Ghraib during year 2009 in silty clay soil to study the effect of plow type and plow-

ing depth on plowing goodness draw par force and saturated hydraulic conductivity of the 

soil. In this study, two type of plows: standard moldboard plow and modified moldboard 

plow and three plowing depth 10 cm, 15 cm and 20 cm, were used with two tractors, Massy 

forgeson (MF-650) and New Holland, as machinery unit for plowing. The study included 

some technical performance indicators of machinery unit that included plowing goodness 

which include surface roughness of soil and the percentage of soil clods with a diameter 

greeter than 10 cm and draw par power and saturated hydraulic conductivity. The experi-

ment was conducted by including Randomized Complete Blocks Design which was used un-

der significant level of 0.05. The results were as following: The modified moldboard plow in 

getting less plowing goodness, standard moldboard plow in getting less draw par power and 

higher saturated hydraulic conductivity.  Increasing plowing depth from 10, 15 to 20 cm in-

creased tillage goodness and drawpar power but decreased the saturated hydraulic conduc-

tivity. 
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 المقدمة
 يعد المحراث المطرحي القالب أكثر أنواع

بقية انحاء العالم و  المحاريث إستعماال في العراق 
لبذور وقابميتو العالية اقد المزاياه الكثيرة من تحضير مر 

والقضاء عمى عمى دفن بقايا النباتات وخمطيا بالتربة 
 ات والمسببات المرضية لمجو لتيمكالحشر 

ونة سطح التربة من المؤشرات وتعد خش. ]1986عمي،[
الميمة التي تحدد كفاءة معدات الحراثة والتنعيم ودليل 

ثباتية تجمعاتيا وعمق لمظير الحراثة ولبناء التربة و 
تتأثر خشونة سطح .  [Rickman,1996]مرقد البذور

التربة بعوامل عدة أىميا الحراثة والبقايا النباتية ونوع 
  الفيزيائية ايصفاتالري ونسجة التربة وبعض 

[1995,Zobeck] . ذكروAlberts]   1995خرون،آو[ 
أن خشونة سطح التربة أو مظير الحراثة يمكن قياسو 
من خالل حساب الكتل الترابية ذات االحجام األكبر من 

سم بالنسبة لمعدات الحراثة ويستدل عمى استواء 10
سطح التربة بعد الحراثة من خالل انتظام الكتل الترابية 

ن زيادة أ ]2004الحديثي،[يبيا بشكل جيد. وجد وترت
سم ليا تأثيرا 25والى  20الى  15أعماق الحراثة من 

معنويا في النسبة المئوية لمكتل الترابية ذات األقطار 
سبب تمك الزيادة الى ظيور  اسم، وعز 10األكبر من 

تحت السطحية التي تكون ذات كثافة وصالبة  ةالترب
 Onwualu,1998]ذكر  .ةالسطحي ةأعمى من الترب

and Watts ]  أن قوة السحب لمعدات الحراثة تتغير
بشكل واسع ومباشر تبعًا لنوع آلة الحراثة المستخدمة 

ت السابقة ليا كذلك ونوع التربة ورطوبتيا والمعامال
ق الحراثة عما و والغطاء النباتي الموجود فيي كثافتيا

( 2004 واخرون، Padureanu) رأشا. وسرعة الجرار
لى ان قدرة قوة السحب تعتمد أساسًا عمى عوامل ا

متعمقة بالجرار كوزن الجرار وعدد محاور الدفع ونوع 
اإلطارات والضغط داخل اإلطارات كما تعتمد عمى 
عوامل متعمقة بالتربة كصالبة سطح التربة والمحتوى 
الرطوبي ليا فضاًل عن عمق الحراثة الذي يعد من 

 ة عمى قوة السحب.العوامل الميمة المؤثر 
تعدددد االيصدددالية المائيدددة المشدددبعة واحددددة مدددن اىدددم 
الخصددائا المائيدددة التددي تراعدددى فددي ري التربدددة و سدددميا 

يدددة مدددن األمدددالح، وتسدددتعمل لدراسدددة خدددواا التربدددة المائ
 واخدددرون، (Johnson التربةةة وتقيددديم جريدددان المددداء فدددي 

أن الحراثددددة  (2000العدددداني واخددددرون،[ وأشددددار .)2005
الددددى زيددددادة عاليددددة فددددي اإليصددددالية المائيددددة  العميقددددة أدت
لمطبقدددددة التدددددي وصددددددمت الييدددددا الحراثدددددة مقارنددددددة المشدددددبعة 

 بالحراثة السطحية.
المحراث الذي  تيدف التجربة الى معرفة نوع

ايصالية  وأفضل وقوة سحب يعطي أفضل مظير حراثة
 .مختمفةتحت أعماق حراثة  لمتربة مائية مشبعة

 

     المواد وطرائق العمل
 -فددددي أحددددد حقددددول كميددددة الزراعددددة  نفددددذت التجربددددة

تدأثير لدراسدة  0920عام في ابو  ريب  –جامعة بغداد 
ق الحراثدددة فدددي مظيدددر الحراثدددة وقدددوة ندددوع المحدددراث وعمددد

عمدددى قطعدددة أرض  السدددحب وااليصدددالية المائيدددة المشدددبعة
رمدددل % 4) طينيدددة  رينيدددة نسدددجتيا، 2م2500 مسددداحتيا

مموسدددددم مزروعدددددة ل  يدددددر  دددددرين( %53طدددددين و %43و
أسدددددددتخدم ترتيدددددددب االلدددددددواح المنشدددددددقة بتصدددددددميم  السدددددددابق.

السداىوكي ) بثالثدة مكدرراتو  القطاعدات الكاممدة التعشدية
  (.1990 ووىيب،

محمي الصنع من  لقياسيطرحي االمحراث المستخدم أ -
انتددددددددداج المنشدددددددددأة العامدددددددددة لمصدددددددددناعات الميكانيكيدددددددددة 

 وأسدددددتخدم نفدددددس المحدددددراث بعدددددد ،العدددددراق-االسدددددكندرية
زعنفتدددين عمدددوديتين عمدددى كدددل سدددالح  ضدددافةبإ هتحدددوير 

بمددددن وزن الزعنفددددة  ،مددددن أسددددمحة المحددددراث المطرحددددي
 ممم. 6 م وبسمك  510الواحدة 

عند تنفيذ التجربة وذلك لربط  استعمل جراران -
لغرض قياس قوة السحب، الجرارين ينموميتر بين الدا
 (MF 656)ماسي فوركسن  جرار األول كانال

 "(S" 66ىولند والثاني من نوع فيات)نيو 
وااليصالية المؤشرات الفنية بعض  تم قياسو 

 :المائية المشبعة لمتربة وكما يأتي
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  مظهر الحراثة .1
 )%( سم10من  األكبر األقطارالنسبة المئوية لمكتل الترابية ذات  أ.

الستخراج مظير الحراثة )النسبة المئوية لمكتل 
تم جرف التربة سم( 10الترابية ذات األقطار األكبر من 
من مناطق  2م 2/1بوساطة كيمة خشبية بمساحة 

عشوائية لكل وحدة تجريبية ثم وزنت بعدىا نخمت 
سم وبعدىا وزن ما تبقى 10بمنخل سمكي أقطار فتحاتو 

منخل وتم استخدام المعادلة من العينة عمى ال
 -:]1973واخرون ،  [Bhushanاآلتي

 

M=(W1-W2  / W1  ( *   100 …………………(1)   

                                                           إذ إن:
M   النسبة المئوية لمكتل الترابية ذات األقطار األكبر :

 سم )%(10من 
W1 )الكتمة الكمية لمعينة )كغم : 
W2 المنخل التي قطرىا أقل : كتمة العينة العابرة من 

 .سم )كغم(10من 

 خشونة سطح التربة .ب
 اسدتخدامن فة خشونة سطح التربة الناتجدة مدلمعر 

والمحددددور تحددددت األعمدددداق  المحددددراث المطرحددددي القياسددددي
مسددددطرة مدرجددددة  اسددددتعمالالمسددددتعممة فددددي التجربددددة، تددددم 

م لكدددددل .50 بارتفددددداعم ومسدددددندان خشدددددبيان 2.50بطدددددول 
منيمددددا، ثبددددت المسددددندان عمددددى جددددانبي خددددط الحددددرث وتددددم 

 سددتوائيااوضددع المسددطرة المدرجددة فوقيمددا وتددم التأكددد مددن 
بعدد ذلدك تدم أخدذ القدراءات مدن  اسدتواءمن خالل مسدطرة 

سددم عددرض بددين 10المسددطرة حتددى سددطح األرض بفددارق 
مددرات بواقددع  10ويددتم تكددرار تمددك القددراءات  وأخددرىقددراءة 
ألخدددذ  وأخدددرىسدددم مدددن طدددول خدددط الحدددرث بدددين قدددراءة 10

المعدددددل لممعاممدددددة الواحددددددة، وىكددددذا لممعدددددامالت جميعيدددددا 
سددددم البيدددداني لخشددددونة سددددطح لغددددرض الحصددددول عمددددى الر 

 التربة.

 

 (يمونيوتن)ك قوة السحب .2
 الداينمومترقوة السحب بإستخدام جياز  تحسب

وتم شبك  جرارينمربوط بين ال Dillonنابضي نوع ال
المحراث بالجرار الثاني وتسيير الجرارين في الحقل 

وذلك لقياس مقاومة  والمحراث يكاد يالمس األرض،
دحرج( لمجرار والمحراث، ومن ثم الحركة )مقاومة الت

ينموميتر الجرارين في الحقل وبينيما الداتسيير 
األعماق المطموبة في حالة الحراثة عمى وفق والمحراث 

السحب عمى  وذلك لحساب قوة الدفع، وتم حساب قوة
 وفق المعادلة االتية:

 
FT = Fpu – Frm ……………(2) 

 إذ إن:
FT: (قوة السحب )كيمونيوتن 

Fpu ة الدفع والمحراث في أثناء عممية الحراثة : قو
 (يمونيوتن)ك

Frm مقاومة التدحرج والمحراث يكاد يالمس األرض :
 .(يمونيوتن)ك

 

 )سم/ساعة( .اإليصالية المائية المشبعة3
 Constantالثابتستخدمت طريقة إرتفاع الماء ا

head Method  المثارة المشبعة وفقا  ير لمتربة
حسبت قيم اإليصالية المائية و  ]Klute] ،1965لطريقة 

   -المشبعة من معادلة دارسي وكاآلتي:
                                                 

K=V L /A t ∆h ……………(3)  

 إذ إن:

Kاإليصالية المائية المشبعة لمتربة )سم/ساعة :( 

V : (3)سمالمتدفق الماء حجم 
L :)طول عمود التربة )سم 
A :(2قطع )سممساحة الم 
t: )الزمن )ساعة 

∆h)الفرق في الضا ط المائي )سم : 
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 النتائج والمناقشة
 .مظهر الحراثة1
 سم )%( 10النسبة المئوية لمكتل الترابية ذات االقطار االكبر من  أ.

( التدددددددأثير المعنددددددددوي لنددددددددوع 1يوضدددددددح الجدددددددددول )
 األقطددارلمكتددل الترابيددة ذات المحددراث فددي النسددبة المئويددة 

ن أقدل كدا القديم متوسطإذ يتضح أن  ،سم 10من  األكبر
محراث المقارندددددددة بددددددد فدددددددي المحدددددددراث المطرحدددددددي المحدددددددور

تمدددددددك القددددددديم  ات، وبمغدددددددت متوسدددددددطالمطرحدددددددي القياسدددددددي
فدددددددددي المحدددددددددراث المطرحدددددددددي % 57.527% و327.70
بالتتددددابع. ويبددددين  محددددور والمحددددراث المطرحددددي القياسدددديال

زيدادة ، إذ بألعماق الحراثدةالجدول كذلك التأثير المعنوي 
النسبة المئوية لمكتدل الترابيدة ذات  ازدادتة أعماق الحراث

 15و 10. وحققت األعمداق سم 10االكبر من  االقطار
 42.125و 36.787بمغددددت  كتدددل ترابيدددةسدددم قددديم  20و
الددى معنويددة  (1)ويشددير الجدددول  % بالتتددابع.348.93و

حراثدددة فدددي النسدددبة التدددداخل بدددين ندددوع المحدددراث وعمدددق ال
، سدم 10الترابيدة ذات االقطدار االكبدر مدن  المئوية لمكتل

سدم أقدل 10والعمدق  المحراث المطرحي المحور إذ امتمك
رحدي المحدراث المط بينمدا امتمدك% 18.997 تبمغ قيمة

 %. 60.499 تبمغ سم أعمى قيمة20والعمق  القياسي

 
 )%(سم 10ات االقطار االكبر من حراثة في النسبة المئوية لمكتل الترابية ذ( تأثير نوع المحراث وأعماق ال1جدول )

 األعماق
 متوسط المحاريث 20 11 10 نوع المحراث

 57.527 60.499 57.506 54.578 قياسيمطرحي 
 327.70  37.368 26.744 18.997 مطرحي محور
  348.93 42.125 36.787 متوسط األعماق
L . S . D 
 %5عند مستوى 

 التداخل       ثة       نوع المحراث                 أعماق الحرا
0.614    0.752    10.539 

     

إن التأثير المعندوي لندوع المحدراث وعمدق الحراثدة 
والتدددداخل بينيمدددا فدددي النسدددبة المئويدددة لمكتدددل الترابيدددة ذات 

سددم قددد يعددود الددى أن المحددراث  10االقطددار االكبددر مددن 
المطرحددي القياسددي فددي أثندداء عمميددة الحراثددة يتددرك كميددة 

سدم، بينمدا عممدت 10من الكتل الترابيدة األكبدر مدن كبيرة 
الزعددددانف الموضددددوعة عمددددى اسددددمحة المحددددراث المطرحددددي 
المحدور عمدى تفتيدت او تقطيددع الكتدل الترابيدة الدى أحجددام 

عنددد  أقددل مددن المتكونددة مددن المحددراث المطرحددي القياسددي
قمددب التربددة. أمددا السددبب فددي زيددادة الكتددل الترابيددة األكبددر 

سددم بزيددادة أعمدداق الحراثددة، فيعددود الددى ظيددور او 10مددن 
قمدددددب التدددددرب تحدددددت السدددددطحية التدددددي تكدددددون ذات كثافدددددة 
وصددالبة أعمددى مددن التددرب السددطحية وتتفددق ىددذه النتددائ  

 البنددا واخددرون،[مددع النتددائ  التددي حصددل عمييددا كددل مددن 
 . ]2008ي ،الشجير [و ]1986

 
 خشونة سطح التربة ب.

ندوع المحدراث فدي خشدونة ( تدأثير 1يبين الشدكل )
 ، إذ أعطددددى المحددددراث المطرحددددي القياسدددديسددددطح التربددددة

سطحًا أكثر خشونة من المحراث المطرحدي المحدور وقدد 
 محدراث المطرحدي القياسدديالفدي ذلددك لكدون يعدود السدبب 

الددى  يقمددب التربددة تحددت السددطحية الددى السددطح ممددا يددؤدي

بينمددددا عممددددت الزعددددانف  تددددرك كتددددل كبيددددرة عمددددى السددددطح،
الموضوعة عمى أسمحة المحراث المطرحي المحور عمى 

متكونددة تقطيددع الكتددل الترابيددة الددى أحجددام أقددل مددن تمددك ال
ممددا أعطددى مظيددرًا أقددل  مددن المحددراث المطرحددي القياسددي
 خشونة لسطح التربة المحروثة.
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 شونة سطح التربة( تأثير نوع المحراث في خ1شكل )

 
( تددددددأثير أعمدددددداق الحراثددددددة فددددددي 2يبددددددين الشددددددكل )
يتبددين أنددو بزيددادة أعمدداق الحراثددة  .خشددونة سددطح التربددة 

سم إزداد سطح التربة  20سم والى  15سم الى  10من 
خشونة ولكال المحراثين، إذ كمما إزداد عمق الحراثة كان 

فدي التربدة أكثدر خشدونة والعكدس صدحيح  مظيدر الحراثدة

يعددددود السددددبب فددددي ذلددددك الددددى ظيددددور التربددددة تحددددت وقددددد 
السددددطحية التددددي تكددددون ذات كثافددددة وصددددالبة اعمددددى مددددن 
التددرب السددطحية،وجاءت ىددذه النتددائ  متوافقددة مددع النتددائ  

 .]2004الحديثي، [التي حصل عمييا 

 

 
 في خشونة سطح التربة ةالحراث اعماق( تأثير 2شكل )

 نيوتن( )كيمو قوة السحب .2
( التدددددددأثير المعنددددددددوي لنددددددددوع 2يوضدددددددح الجدددددددددول )

قددددوة  اث فددددي قددددوة السددددحب. إذ يتضددددح ان متوسددددطالمحددددر 
 ، إذ امتمدكمعنويًا في معاممة ندوع المحدراث ازدادالسحب 

أقدددددل قدددددوة سدددددحب مقارندددددة  المحدددددراث المطرحدددددي القياسدددددي
متوسددددطات تمددددك  توبمغددددبددددالمحراث المطرحددددي المحددددور، 

فددددددي  كيمونيدددددوتن 13.199كيمونيددددددوتن و 110.66 القددددديم
بالتتدابع.  والمحدراث المحدور، المطرحي القياسي المحراث

التدددأثير المعندددوي ألعمددداق  أيضددداً ( 2فيمدددا بدددين الجددددول )
. قدددوة السدددحب ازدادتة الحراثدددة، إذ بزيدددادة أعمددداق الحراثددد

 تقدددوة سدددحب بمغدددد سددددم20و 15و 10 وحققدددت األعمددداق
 بالتتددددابع. ،كيمونيددددوتن 12.958و 11.853و 10.978

اخل بددين نددوع المحددراث الددى أن التددد( 2)ويشددير الجدددول 
تدأثير عدالي المعنويدة فدي قدوة السدحب، لدو وعمق الحراثة 

د عند كيمونيوتن 10.013لقوة السحب  ت أقل قيمةإذ بمغ
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وعمددددددق الحراثددددددة  معاممدددددة المحددددددراث المطرحددددددي القياسددددددي
سدددم، فيمدددا حقدددق المحدددراث المطرحدددي المحدددور وعمدددق 10

 14.599 تلقوة السحب  بمغ سم أعمى قيمة20اثة الحر 
 .ونيوتنكيم

    

  (اق الحراثة في قوة السحب )كيمونيوتن( تأثير نوع المحراث وأعم2جدول )

 األعماق         

 نوع المحراث
 متوسط المحاريث 20 11 10

 10.661 11.317 10.651 10.013 قياسيمطرحي 

 13.199 14.599 13.055 11.944 مطرحي محور

  12.958 11.853 10.978 متوسط األعماق

L . S . D 

 %5عند مستوى 

 التداخل            أعماق الحراثة                   نوع المحراث                

0.152                         0.186                                0.982 
 

ان التأثير المعندوي لندوع المحدراث وعمدق الحراثدة 
سددببو الددى ان  والتددداخل بينيمددا فددي قددوة السددحب قددد يعددود

فددي المحددراث المطرحددي القياسددي  لالنددزالقالنسددبة المئويددة 
لممحدددددراث  لالندددددزالقكاندددددت أقدددددل مدددددن النسدددددبة المئويدددددة  إذ

الددددددى حصددددددول المحددددددراث  أدىالمطرحددددددي المحددددددور ممددددددا 
المطرحددي القياسددي عمددى أقددل معدددل لقددوة السددحب مقارنددة 

أمددا السددبب فددي زيددادة قددوة  بددالمحراث المطرحددي المحددور.
دة أعمددداق الحراثدددة فقدددد يعدددود الدددى ان زيدددادة السدددحب بزيدددا

عمدددددق الحراثدددددة تدددددؤدي الدددددى زيدددددادة الحمدددددل الواقدددددع عمدددددى 
المحدددددراث ممدددددا يزيدددددد مدددددن قيمدددددة المقاومدددددة التدددددي يالقييدددددا 

وتتفددق ىددذه النتددائ  مددع مددا  المحددراث فتددزداد قددوة السددحب.
 .]2008الشجيري ،[توصل اليو 

 
 اإليصالية المائية المشبعة)سم/ساعة( .3

( التدددددددأثير المعنددددددددوي لنددددددددوع 3دول )يوضدددددددح الجدددددددد
المحدددراث فدددي اإليصدددالية المائيدددة المشدددبعة. إذ يتضدددح ان 

معنويدددددًا فددددددي المحددددددراث  ازدادمعددددددل اإليصددددددالية المائيددددددة 
راث المطرحددي المحددور، المطرحددي القياسددي مقارنددة بددالمح
 سدددددم/ 02.58و 752.9 وبمغدددددت متوسدددددطات تمدددددك القددددديم

سددددددداعة فدددددددي المحدددددددراث المطرحدددددددي القياسدددددددي والمحدددددددراث 
 (3)  فيمدا يوضدح الجدددول بالتتدابع. المطرحدي المحدور،

أيضا التأثير المعندوي ألعمداق الحراثدة، إذ بزيدادة أعمداق 
وحققدت  الحراثة انخفضت قيم اإليصدالية المائيدة المشدبعة

يصدالية مائيدة إقديم  سدم متوسدط 20و 15و 10األعماق 
بالتتدابع.  سداعة سدم/ 1.788و 3.159و 3.386بمغت 

ان التدددداخل بدددين ندددوع ( 3فدددي جددددول ) النتدددائ  وأظيدددرت
المحراث وعمق الحراثة اثر معنويًا في اإليصالية المائيدة 

لقياسددي والعمددق المشددبعة، إذ سددجل المحددراث المطرحددي ا

 سدم/ 3.649يصالية المائية بمن سم أعمى معدل لال 10
سددددداعة عندددددد تدددددداخل  سدددددم/ 181.7سددددداعة بينمدددددا سدددددجل 

 .سم20المحراث المطرحي المحور والعمق  
ان التأثير المعندوي لندوع المحدراث وعمدق الحراثدة 
والتددداخل بينيمددا فددي اإليصددالية المائيددة المشددبعة قددد يعددود 
سددببو الددى زيددادة قدديم اإليصددالية المائيددة المشددبعة لمعاممددة 
المحدددددراث المطرحدددددي القياسدددددي بسدددددبب المسدددددامية العاليدددددة 
وحجددم المسددامات الكبيددرة المسددؤولة عددن حركددة المدداء فددي 

 محمدد والموسدوي،[تفق ىذه النتائ  مع مدا وجدده التربة وت
اإليصدددالية المائيدددة  انخفددداض. أمدددا السدددبب فدددي ] 2000

المشددبعة عنددد زيددادة أعمدداق الحراثددة فقددد يعددود السددبب فددي 
ذلددك الددى ان ىندداك عالقددة ارتبدداط عاليددة بددين اإليصددالية 
المائية المشبعة والمسامية والمسامات الكبيدرة لمتربدة وىدذا 

 .]1982،وآخرون [Ahuja ما توصل اليو
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 يصالية المائية المشبعة )سم/ساعة(وع المحراث وأعماق الحراثة في اال( تأثير ن3جدول )
 األعماق         

 متوسط المحاريث 20 11 10 نوع المحراث

 2.975 1.859 3.418 3.649 مطرحي عادي
 2.580 1.718 2.900 3.122 مطرحي محور
  1.788 3.159 3.386 متوسط األعماق
L . S . D 
 %5عند مستوى 

 نوع المحراث                 أعماق الحراثة                             التداخل
0.025                       0.031                               0.174  

 

نستنت  من ىذه الدراسة عمى ضوء النتائ  التي 
 يأتي : تم التوصل الييا ما

فدددددي ق اسدددددتخدام المحدددددراث المطرحدددددي المحدددددور تفدددددو  (1
الحصددول عمددى اقددل نسددبة مئويددة لمكتددل الترابيددة ذات 

سدددم واقدددل خشدددونة لسدددطح  10مدددن  األكبدددر األقطدددار
التربددددددة وتفددددددوق المحددددددراث المطرحددددددي القياسددددددي فددددددي 

واعمدى ايصدالية مائيدة  الحصول عمى اقل قوة سدحب
 .مشبعة

تفددددددوق التددددددداخل الثنددددددائي بددددددين المحددددددراث المطرحددددددي  (2
سددددم فددددي الحصددددول عمددددى اقددددل  10ور والعمددددق المحددد

نسددبة مئويددة لمكتددل الترابيددة ذات االقطددار االكبددر مددن 
بدددددين المحدددددراث سدددددم  وتفدددددوق التدددددداخل الثندددددائي  10

سدددم فدددي الحصددددول  10المطرحدددي القياسدددي والعمدددق 
 .ايصالية مائية مشبعة وأعمى عمى اقل قوة سحب
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