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تأثير نوع المحراث وعمق الحراثة في مظهر الحراثة وقوة السحب وااليصالية
*

المائية المشبعة

عبد الرحمن ايوب سعيد الصباغ

ايناس عبد الستار عبد الجبار التميمي

قسم المكائن واآلالت الزراعية  /كمية الزراعة  /جامعة بغداد

المستخمص
أجريت تجربة حقمية في احد حقول كمية الزراعة– أبو غريب خالل عام  2009في تربة غرينية طينية لدراسة تأثير نوع المحراث
وعمق الحراثة في مظهر الحراثة وقوة السحب وااليصالية المائية المشبعة بتصميم القطاعات الكاممة التعشية Randomized Complete
 Block Designوبثالثة مكررات .استخدمت نوعين من المحاريث ف ي هذه الدراسة هما المحراث المطرحي القياسي والمحراث المطرحي

ذي األسمحة المحورة بإضافة زعنفتين عموديتين عمى كل سالح من أسمحة المحراث المطرحي (العامل األول) ول ثالثة أعماق لمحراثة هي
 10و 11و 20سم (العامل الثاني) مع جراربن األول ماسي فوركسن ) )MF-650والثاني نيوهوالند (” )S “66كوحدة ميكنية .وتم

دراسة بعض المؤشرات والتي تمثمت بمظهر الحراثة الذي شمل النسبة المئوية لمكتل الترابية ذات األقطار األكبر من  10سم وخشونة سطح

التربة وقوة السحب وااليصالية المائية المشبعة .أوضحت النتائج وجود تأثير معنوي لنوع المحراث لجميع الصفات المدروسة ،إذ أدى
استخدام المحراث المطرحي المحور الى الحصول عمى أقل نسبة مئوية لمكتل الترابية ذات األقطار األكبر من  10سم وأقل خشونة لسطح

التربة بينما حصل المحراث المطرحي القياسي عمى أقل قوة سحب وأعمى ايصالية مائية مشبعة .وكان التأثير معنويا أيضا ألعماق الحراثة
في جميع الصفات المدروسة ،إذ أدى زيادة عمق الحراثة من  10الى  11والى  20سم الى زيادة معنوية في النسبة المئوية لمكتل الترابية
ذات األقطار األكبر من 10سم وخشونة سطح التربة وقوة السحب واقل ايصالية مائية مشبعة.

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 Baghdad- Abu-Ghraib during year 2009 in silty clay soil to study the effect of plow type and plowing 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 experiment was conducted by including Randomized Complete Blocks Design which was used under 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 increased tillage goodness and drawpar power but decreased the saturated hydraulic conductivity.
* البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول.
** تاريخ تقديم البحث لمنشر  ، 2010/11/22تاريخ القبول .2010/12/28
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المقدمة
يعد المحراث المطرحي القالب أكثر أنواع
المحاريث إستعماال في العراق وبقية انحاء العالم
لمزاياه الكثيرة من تحضير مراقد البذور وقابميتو العالية
عمى دفن بقايا النباتات وخمطيا بالتربة والقضاء عمى
الحشرات والمسببات المرضية لمجو لتيمك
]عمي .[1986،وتعد خشونة سطح التربة من المؤشرات
الميمة التي تحدد كفاءة معدات الحراثة والتنعيم ودليل

]  and Wattsأن قوة السحب لمعدات الحراثة تتغير
بشكل واسع ومباشر تبعاً لنوع آلة الحراثة المستخدمة
ونوع التربة ورطوبتيا والمعامالت السابقة ليا كذلك
كثافتيا والغطاء النباتي الموجود فييا وعمق الحراثة
وسرعة الجرار .أشار ( Padureanuواخرون)2004 ،
الى ان قدرة قوة السحب تعتمد أساساً عمى عوامل
متعمقة بالجرار كوزن الجرار وعدد محاور الدفع ونوع

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

م ددن األم ددالح ،وتس ددتعمل لد ارس ددة خد دواا الترب ددة المائي ددة
وتقي دديم جري ددان الم دداء ف ددي التربةةة ) Johnsonواخ ددرون،
 .(2005وأشد ددار ]العد دداني واخد ددرون )2000،أن الح ارثد ددة

اإلطارات والضغط داخل اإلطارات كما تعتمد عمى
عوامل متعمقة بالتربة كصالبة سطح التربة والمحتوى
الرطوبي ليا فضالً عن عمق الحراثة الذي يعد من
العوامل الميمة المؤثرة عمى قوة السحب.
تعددد االيصددالية المائيددة المشددبعة واحدددة مددن اىددم
الخصددائا المائيددة التددي ت ارعددى فددي ري التربددة و سددميا

لمظير الحراثة ولبناء التربة وثباتية تجمعاتيا وعمق
مرقد البذور] . [1996,Rickmanتتأثر خشونة سطح
التربة بعوامل عدة أىميا الحراثة والبقايا النباتية ونوع
الري ونسجة التربة وبعض صفاتيا الفيزيائية
] .[1995,Zobeckوذكر ] Albertsوآخرون[1995،
أن خشونة سطح التربة أو مظير الحراثة يمكن قياسو

العميقد ددة أدت الد ددى زيد ددادة عاليد ددة فد ددي اإليصد ددالية المائيد ددة
المش د ددبعة لمطبق د ددة الت د ددي وص د ددمت اليي د ددا الح ارث د ددة مقارن د ددة
بالحراثة السطحية.
تيدف التجربة الى معرفة نوع المحراث الذي
يعطي أفضل مظير حراثة وقوة سحب وأفضل ايصالية
مائية مشبعة لمتربة تحت أعماق حراثة مختمفة.

وترتيبيا بشكل جيد .وجد ]الحديثي [2004،أن زيادة
أعماق الحراثة من  15الى  20والى 25سم ليا تأثي ار
معنويا في النسبة المئوية لمكتل الترابية ذات األقطار
وعز سبب تمك الزيادة الى ظيور
ا
األكبر من 10سم،
التربة تحت السطحية التي تكون ذات كثافة وصالبة
أعمى من التربة السطحية .ذكر [1998,Onwualu

المواد وطرائق العمل

االسد ددكندرية-الع د دراق ،وأسد ددتخدم نفد ددس المح د دراث بعد ددد
تحددويره بإضددافة زعنفتددين عمددوديتين عمددى كددل سددالح
مد ددن أسد ددمحة المح د دراث المطرحد ددي ،بمد ددن وزن الزعنفد ددة
الواحدة  510م وبسمك  6ممم.
 استعمل ج ارران عند تنفيذ التجربة وذلك لربطالداينموميتر بين الج اررين لغرض قياس قوة السحب،
الجرار األول كان ماسي فوركسن ()MF 656
والثاني من نوع فيات(نيوىولند )"S" 66
وتم قياس بعض المؤشرات الفنية وااليصالية

نف ددذت التجرب ددة ف ددي أح ددد حق ددول كمي ددة الز ارع ددة -
جامعة بغداد – ابو ريب في عام  2009لد ارسدة تدأثير
ن ددوع المحد دراث وعمد دق الح ارث ددة ف ددي مظي ددر الح ارث ددة وق ددوة
السددحب وااليصددالية المائيددة المشددبعة عمددى قطعددة أرض
مس دداحتيا 2500م ،2نس ددجتيا طينيددة ريني ددة ( %4رم ددل
و %43ط د ددين و %53د د درين) ي د ددر مزروع د ددة لمموس د ددم
السد د ددابق .أس د د ددتخدم ترتي د د ددب االل د د دواح المنش د د ددقة بتص د د ددميم
القطاعدات الكاممدة التعشدية وبثالثدة مكدررات (السداىوكي
ووىيب.)1990 ،

المائية المشبعة لمتربة وكما يأتي:

 أستخدم المحراث المطرحي القياسي محمي الصنع منانت د د د دداج المنش د د د ددأة العام د د د ددة لمص د د د ددناعات الميكانيكي د د د ددة
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 .1مظهر الحراثة

أ .النسبة المئوية لمكتل الترابية ذات األقطار األكبر من
الستخراج مظير الحراثة (النسبة المئوية لمكتل
الترابية ذات األقطار األكبر من 10سم) تم جرف التربة
بوساطة كيمة خشبية بمساحة  1/2م 2من مناطق
عشوائية لكل وحدة تجريبية ثم وزنت بعدىا نخمت
بمنخل سمكي أقطار فتحاتو 10سم وبعدىا وزن ما تبقى
من العينة عمى المنخل وتم استخدام المعادلة

اآلتي ] Bhushanواخرون -:[1973،

المجمد ( -)9العدد (2009 - )1

10سم ()%
)M=(W1-W2 / W1( * 100 …………………(1
إذ إن:
 : Mالنسبة المئوية لمكتل الترابية ذات األقطار األكبر
من 10سم ()%
 : W1الكتمة الكمية لمعينة (كغم)
 : W2كتمة العينة العابرة من المنخل التي قطرىا أقل
من 10سم (كغم).

ب .خشونة سطح التربة
المسددطرة حتددى سددطح األرض بفددارق 10سددم عددرض بددين
ق دراءة وأخددرى ويددتم تك درار تمددك الق دراءات  10م درات بواقددع
10سددم مددن طددول خددط الحددرث بددين ق دراءة وأخددرى ألخددذ
المعد دددل لممعاممد ددة الواحد دددة ،وىكد ددذا لممعد ددامالت جميعيد ددا
لغدددرض الحصد ددول عمد ددى الرس ددم البيد دداني لخشد ددونة سد ددطح
التربة.

لمعرفة خشونة سطح التربة الناتجدة مدن اسدتخدام
المح د دراث المطرحد ددي القياسد ددي والمحد ددور تحد ددت األعمد دداق
المسد ددتعممة فد ددي التجربد ددة ،تد ددم اسد ددتعمال مسد ددطرة مدرجد ددة
بطد ددول 2.50م ومسد ددندان خشد ددبيان بارتفد دداع 0.5م لكد ددل
منيم ددا ،ثب ددت المس ددندان عم ددى ج ددانبي خ ددط الح ددرث وت ددم
وضددع المسددطرة المدرجددة فوقيمددا وتددم التأكددد مددن اسددتوائيا
من خالل مسدطرة اسدتواء بعدد ذلدك تدم أخدذ القدراءات مدن

 .2قوة السحب (كيمونيوتن)
حسبت قوة السحب بإستخدام جياز الداينمومتر
النابضي نوع  Dillonمربوط بين الج اررين وتم شبك
المحراث بالجرار الثاني وتسيير الج اررين في الحقل
والمحراث يكاد يالمس األرض ،وذلك لقياس مقاومة
الحركة (مقاومة التدحرج) لمجرار والمحراث ،ومن ثم

)FT = Fpu – Frm ……………(2
إذ إن:
 :FTقوة السحب (كيمونيوتن)
 :Fpuقوة الدفع والمحراث في أثناء عممية الحراثة
(كيمونيوتن)

تسيير الج اررين في الحقل وبينيما الداينموميتر
والمحراث في حالة الحراثة عمى وفق األعماق المطموبة
وذلك لحساب قوة الدفع ،وتم حساب قوة السحب عمى
وفق المعادلة االتية:

 :Frmمقاومة التدحرج والمحراث يكاد يالمس األرض
(كيمونيوتن).

.3اإليصالية المائية المشبعة (سم/ساعة)
 :Kاإليصالية المائية المشبعة لمتربة (سم/ساعة(
 :Vحجم الماء المتدفق (سم)3
 :Lطول عمود التربة (سم)

استخدمت طريقة إرتفاع الماء الثابت Constant
 head Methodلمتربة ير المثارة المشبعة وفقا
لطريقة ] [1965، Kluteوحسبت قيم اإليصالية المائية

 :Aمساحة المقطع (سم)2
 :tالزمن (ساعة)
 :∆hالفرق في الضا ط المائي (سم)

المشبعة من معادلة دارسي وكاآلتي-:

)K=V L /A t ∆h ……………(3
إذ إن:
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النتائج والمناقشة
.1مظهر الحراثة

أ .النسبة المئوية لمكتل الترابية ذات االقطار االكبر من  10سم ()%
االقطار االكبر من  10سم .وحققت األعمداق  10و15
و 20س ددم ق دديم كت ددل ترابي ددة بمغ ددت  36.787و42.125
و %48.933بالتتددابع .ويشددير الجدددول ( )1الددى معنويددة
الت ددداخل ب ددين ن ددوع المحد دراث وعم ددق الح ارث ددة ف ددي النس ددبة
المئوية لمكتل الترابيدة ذات االقطدار االكبدر مدن  10سدم،

يوض د د ددح الج د د دددول ( )1الت د د ددأثير المعن د د ددوي لن د د ددوع
المحدراث فددي النسددبة المئويددة لمكتددل الترابيددة ذات األقطددار
األكبر من  10سم ،إذ يتضح أن متوسط القديم كدان أقدل
فد د ددي المح د د دراث المطرحد د ددي المحد د ددور مقارند د ددة ب د د دالمحراث
المطرح د د ددي القياس د د ددي ،وبمغ د د ددت متوس د د ددطات تم د د ددك الق د د دديم

إذ امتمك المحراث المطرحي المحور والعمدق 10سدم أقدل
قيمة بمغت  %18.997بينمدا امتمدك المحدراث المطرحدي
القياسي والعمق 20سم أعمى قيمة بمغت .% 60.499

 %27.703و %57.527فد د د ددي المح د د د دراث المطرحد د د ددي
المح ددور والمح د دراث المطرحد ددي القياسد ددي بالتتد ددابع .ويبد ددين
الجدول كذلك التأثير المعنوي ألعماق الح ارثدة ،إذ بزيدادة
أعماق الحراثة ازدادت النسبة المئوية لمكتدل الترابيدة ذات

جدول ( )1تأثير نوع المحراث وأعماق الحراثة في النسبة المئوية لمكتل الترابية ذات االقطار االكبر من 10سم ()%
نوع المحراث

األعماق

مطرحي قياسي
مطرحي محور
متوسط األعماق
L.S.D
عند مستوى %5

11

10
54.578
18.997
36.787
نوع المحراث
0.614

إن التأثير المعندوي لندوع المحدراث وعمدق الح ارثدة
والتددداخل بينيمددا فددي النسددبة المئويددة لمكتددل الترابيددة ذات
االقطددار االكبددر مددن  10سددم قددد يعددود الددى أن المح دراث
المطرحددي القياسددي فددي أثندداء عمميددة الح ارثددة يتددرك كميددة

20

60.499
57.506
37.368
26.744
48.933
42.125
أعماق الح ارثة
0.752

متوسط المحاريث
57.527
27.703
التداخل

أقددل مددن المتكونددة مددن المح دراث المطرحددي القياسددي عنددد
قمددب التربددة .أمددا السددبب فددي زيددادة الكتددل الترابيددة األكبددر
مددن 10سددم بزيددادة أعمدداق الح ارثددة ،فيعددود الددى ظيددور او
قم د ددب الت د ددرب تح د ددت الس د ددطحية الت د ددي تك د ددون ذات كثاف د ددة
وصددالبة أعمددى مددن التددرب السددطحية وتتفددق ىددذه النتددائ
مددع النتددائ التددي حصددل عمييددا كددل مددن ]البنددا واخددرون،
 [1986و]الشجيري . [2008،

كبيرة من الكتل الترابيدة األكبدر مدن 10سدم ،بينمدا عممدت
الزع ددانف الموض ددوعة عم ددى اس ددمحة المحد دراث المطرح ددي
المحدور عمدى تفتيدت او تقطيددع الكتدل الترابيدة الدى أحجددام
ب .خشونة سطح التربة

ت ددرك كت ددل كبيد درة عم ددى الس ددطح ،بينم ددا عمم ددت الزع ددانف
الموضوعة عمى أسمحة المحراث المطرحي المحور عمى
تقطيددع الكتددل الترابيددة الددى أحجددام أقددل مددن تمددك المتكونددة
مددن المحدراث المطرحددي القياسددي ممددا أعطددى مظيد اًر أقددل

يبين الشدكل ( )1تدأثير ندوع المحدراث فدي خشدونة
سد ددطح التربد ددة ،إذ أعطد ددى المح د دراث المطرحد ددي القياسد ددي
سطحاً أكثر خشونة من المحراث المطرحدي المحدور وقدد
يعدود السدبب فدي ذلددك لكدون المحدراث المطرحدي القياسددي

خشونة لسطح التربة المحروثة.

يقمددب التربددة تحددت السددطحية الددى السددطح ممددا يددؤدي الددى
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شكل ( )1تأثير نوع المحراث في خشونة سطح التربة
وقد ددد يعد ددود السد ددبب فد ددي ذلد ددك الد ددى ظيد ددور التربد ددة تحد ددت
السد ددطحية التد ددي تكد ددون ذات كثافد ددة وصد ددالبة اعمد ددى مد ددن
التددرب السددطحية،وجاءت ىددذه النتددائ متوافقددة مددع النتددائ

يب د ددين الشد د ددكل ( )2ت د ددأثير أعمد د دداق الح ارث د ددة فد د ددي
خشددونة سددطح التربددة  .يتبددين أنددو بزيددادة أعمدداق الح ارثددة
من  10سم الى  15سم والى  20سم إزداد سطح التربة

التي حصل عمييا ]الحديثي.[2004 ،

خشونة ولكال المحراثين ،إذ كمما إزداد عمق الحراثة كان
مظيدر الح ارثدة فدي التربدة أكثدر خشدونة والعكدس صدحيح

شكل ( )2تأثير اعماق الحراثة في خشونة سطح التربة
 .2قوة السحب (كيمو نيوتن)
فيم ددا ب ددين الج دددول ( )2أيضد داً الت ددأثير المعن ددوي ألعم دداق
الح ارثددة ،إذ بزيددادة أعمدداق الح ارث دة ازدادت قددوة السددحب.

يوض د د ددح الج د د دددول ( )2الت د د ددأثير المعن د د ددوي لن د د ددوع
المحد ددراث فد ددي قد ددوة السد ددحب .إذ يتضد ددح ان متوسد ددط قد ددوة

وحقق ددت األعم دداق  10و 15و20س ددم ق ددوة س ددحب بمغد دت
 10.978و 11.853و 12.958كيمونيد ددوتن ،بالتتد ددابع.
ويشددير الجدددول ( )2الددى أن التددداخل بددين نددوع المح دراث
وعمق الحراثة لدو تدأثير عدالي المعنويدة فدي قدوة السدحب،
إذ بمغت أقل قيمة لقوة السحب  10.013كيمونيوتن عندد

السحب ازداد معنوياً في معاممة ندوع المحدراث ،إذ امتمدك
المح د دراث المطرح د ددي القياس د ددي أقد ددل ق د ددوة س د ددحب مقارن د ددة
ب ددالمحراث المطرحد ددي المح ددور ،وبمغ د دت متوس ددطات تمد ددك
الق د دديم  10.661كيموني د ددوتن و 13.199كيموني د ددوتن ف د ددي
المحراث المطرحي القياسي والمحدراث المحدور ،بالتتدابع.
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الحراثة 20سم أعمى قيمة لقوة السحب بمغت 14.599
كيمونيوتن.

معامم د ددة المحد د دراث المطرح د ددي القياس د ددي وعم د ددق الح ارث د ددة
10س ددم ،فيمددا حقددق المحددراث المطرحددي المحددور وعم ددق

جدول ( )2تأثير نوع المحراث وأعماق الحراثة في قوة السحب (كيمونيوتن)
األعماق

10

11

20

متوسط المحاريث

مطرحي قياسي

10.013

10.651

11.317

10.661

مطرحي محور

11.944

13.055

14.599

13.199

متوسط األعماق

10.978

11.853

12.958

L.S.D

نوع المحراث

نوع المحراث

عند مستوى %5

0.152

أعماق الحراثة

التداخل

0.186

0.982

بددالمحراث المطرحددي المحددور .أمددا السددبب فددي زيددادة قددوة

ان التأثير المعندوي لندوع المحدراث وعمدق الح ارثدة

السددحب بزي ددادة أعمدداق الح ارث ددة فقددد يع ددود ال ددى ان زي ددادة
عمد ددق الح ارث د ددة ت د ددؤدي ال د ددى زي د ددادة الحم د ددل الواق د ددع عم د ددى
المح د دراث ممد ددا يزيد ددد مد ددن قيمد ددة المقاومد ددة التد ددي يالقييد ددا
المحدراث فتددزداد قددوة السددحب .وتتفددق ىددذه النتددائ مددع مددا
توصل اليو ]الشجيري .[2008،

والتددداخل بينيمددا فددي قددوة السددحب قددد يعددود سددببو الددى ان
النسددبة المئويددة لالندزالق فددي المحدراث المطرحددي القياسددي
إذ كاند ددت أقد ددل مد ددن النسد ددبة المئويد ددة لالن د دزالق لممح د دراث
المطرح د ددي المح د ددور مم د ددا أدى ال د ددى حص د ددول المحد د دراث
المطرحددي القياسددي عمددى أقددل معدددل لقددوة السددحب مقارنددة
 .3اإليصالية المائية المشبعة(سم/ساعة)
يوض د د ددح الجد د د ددول ( )3الت د د ددأثير المعن د د ددوي لن د د ددوع

 10سم أعمى معدل لاليصالية المائية بمن  3.649سدم/

بمغت  3.386و 3.159و 1.788سدم /سداعة بالتتدابع.
وأظي ددرت النت ددائ ف ددي ج دددول ( )3ان الت ددداخل ب ددين ن ددوع
المحراث وعمق الحراثة اثر معنوياً في اإليصالية المائيدة
المشددبعة ،إذ سددجل المح دراث المطرحددي القياسددي والعمددق

المشددبعة عنددد زيددادة أعمدداق الح ارثددة فقددد يعددود السددبب فددي
ذلددك الددى ان ىندداك عالقددة ارتبدداط عاليددة بددين اإليصددالية
المائية المشبعة والمسامية والمسامات الكبيدرة لمتربدة وىدذا
ما توصل اليو ] Ahujaوآخرون.[1982،

سد دداعة بينمد ددا سد ددجل  1.718سد ددم /سد دداعة عند ددد تد ددداخل
المحراث المطرحي المحور والعمق 20سم.
ان التأثير المعندوي لندوع المحدراث وعمدق الح ارثدة
والتددداخل بينيمددا فددي اإليصددالية المائيددة المشددبعة قددد يعددود
سددببو الددى زيددادة قدديم اإليصددالية المائيددة المشددبعة لمعاممددة
المح د دراث المطرحد ددي القياسد ددي بسد ددبب المسد ددامية العاليد ددة
وحجددم المسددامات الكبي درة المسددؤولة عددن حركددة المدداء فددي
التربة وتتفق ىذه النتائ مع مدا وجدده ]محمدد والموسدوي،
 .[ 2000أم ددا الس ددبب ف ددي انخف دداض اإليص ددالية المائي ددة

المح دراث فددي اإليصددالية المائيددة المشددبعة .إذ يتضددح ان
مع د دددل اإليص د ددالية المائي د ددة ازداد معنويد د داً ف د ددي المحد د دراث
المطرحددي القياسددي مقارنددة بددالمحراث المطرحددي المحددور،
وبمغد ددت متوسد ددطات تمد ددك القد دديم  2.975و 2.580سد ددم/
سد د دداعة فد د ددي المح د د دراث المطرحد د ددي القياسد د ددي والمح د د دراث
المطرحدي المحدور ،بالتتدابع .فيمدا يوضدح الجدددول )(3
أيضا التأثير المعندوي ألعمداق الح ارثدة ،إذ بزيدادة أعمداق
الحراثة انخفضت قيم اإليصدالية المائيدة المشدبعة وحققدت
األعماق  10و 15و 20سدم متوسدط قديم إيصدالية مائيدة
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جدول ( )3تأثير نوع المحراث وأعماق الحراثة في االيصالية المائية المشبعة (سم/ساعة)
األعماق
نوع المحراث

10

11

20

متوسط المحاريث

مطرحي عادي

3.649

3.418

1.859

2.975

مطرحي محور

3.122

2.900

1.718

2.580

متوسط األعماق

3.386

3.159

1.788

L.S.D

عند مستوى %5

نوع المحراث

0.025

أعماق الحراثة
0.031

نستنت من ىذه الدراسة عمى ضوء النتائ التي
 )1تف د ددوق اس د ددتخدام المحد د دراث المطرح د ددي المح د ددور ف د ددي
الحصددول عمددى اقددل نسددبة مئويددة لمكتددل الترابيددة ذات
األقط ددار األكب ددر م ددن  10س ددم واق ددل خش ددونة لس ددطح
التربد د ددة وتفد د ددوق المح د د دراث المطرحد د ددي القياسد د ددي فد د ددي
الحصول عمى اقل قوة سدحب واعمدى ايصدالية مائيدة
مشبعة.

)2

)3

)4

0.174

 )2تف د ددوق الت د ددداخل الثن د ددائي ب د ددين المحد د دراث المطرح د ددي
المحد دور والعم ددق  10س ددم ف ددي الحص ددول عم ددى اق ددل
نسددبة مئويددة لمكتددل الترابيددة ذات االقطددار االكبددر مددن
 10س د ددم وتف د ددوق الت د ددداخل الثن د ددائي ب د ددين المحد د دراث
المطرح ددي القياس ددي والعم ددق  10س ددم ف ددي الحص ددول
عمى اقل قوة سحب وأعمى ايصالية مائية مشبعة.
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