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  2008، )1(العدد : 6، المجلدمجلة االنبار للعلوم الزراعیة
  

  تأثیر نظم حراثة مختلفة في تربة جبسیة على حاصل الحنطة تحت نظام الري بالرش المحوري

  

  غزوان حسام النعیميویاس خضیر حمزة ،عصام خضیر الحدیثي 

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة

  

  الخالصة

، لدراســة تــأثیر اســتخدام 2001حافظــة االنبــار خــالل الموســم الشــتوي لعــام اجریــت ثالثــة تجــارب فــي م

وتاثیر ذلك على حاصل الحنطة وباستخدام الري ) تربة جبسیة ( ثالثة انواع من المحاریث الزراعیة لحراثة التربة 

  .بالرش المحوري 

ب فــي التــرب الجبســیة ویمكــن المطرحــي القــالالمحــراثتــم التوصــل مــن خــالل هــذه الدراســة الــى اســتبعاد اســتخدام

ویمكــن اســتخدام المحــراث الــدوراني فــي ظــروف هــذه االعتمــاد علــى اســتخدام االمشــاط وتحــت نظــام الــري بــالرش 

  .التربة 

  

Effect of different tillage systems in gypsiferous soil on yield of wheat 
under center pivot sprinkler irrigation system

I. K. Al-Hadithi , Y. K. Hamza and G. H. Al-Niemi
University of Al-Anbar / College of Agriculture

Abstract
Three experiment was conducted in Al- Anbar governorate during winter 

season 2001 to study the effect of three types plows to cultivate the soils (gypsiferous 
soils) and its effect on yield of wheat under center pivot sprinkler irrigation system.
It have been reached that, Exclusion of using the the moldboard plow in gypsiferous
soils, it can be reliable on using of disc harrow under sprinkler irrigation system , and 
also using of rotary plow type under local conditions of these soils. 

  

  المقدمة

ادارة التربــــة بانهــــا مجمــــل العملیــــات والمعــــامالت المضــــافة للتربــــة لتحســــین خواصــــها الفیزیائیــــة تعــــرف

ة علـــى قابلیـــة التربـــة والمحافظـــة علـــى محتـــوى خصـــوبي مالئـــم لنمـــو النبـــات لرفـــع االنتـــاج الزراعـــي مـــع المحافظـــ

االنتاجیــة كمــا تعــرف ادارة التربــة بانهــا المجمــوع الكلــي لكافــة العملیــات والمعــامالت الحقلیــة التــي تجــرى علــى او 

  ).1(النبات نتاجإلتحسینتضاف الى التربة

ییــرلتغالمهمــة فـي ادارة التربــة والهـدف منهــا تفتیـت التربــة وخلطهـا وتعـد الحراثــة مـن الممارســات الحقلیـة 

). 2()التربة وتوزیعهـا الحجمـي للمسـامات وقابلیتهـا لالحتفـاظ بالمـاء والتهویـةمسامیة( بعض خواصها الفیزیائیة 

الســلبیة للطبقــة الســطحیة الــى ان االســتخدام المفــرط لــالالت الزراعیــة قــد یحــدث بعــض التغیــرات) 3(ولقــد اشــار 

  .سامیتهاومفي ثباتیة تجمعات التربة من خالل تأثیرهاللتربة
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ة التربـــة وادارة یئـــوبســـبب تبـــاین الظـــروف البیئیـــة والمناخیـــة ترتـــب اعتمـــاد اكثـــر مـــن نـــوع مـــن معـــدات ته

(       الغرض من استعمالها كمعدات تهیئـة التربـة للمعـامالت االولیـة وتشـملالعملیات الحقلیة وتصنیفها حسب 

( ت تهیئـــة التربـــة للمعـــامالت الثانویـــة وتشـــمل ومعـــدا) المحـــراث المطرحـــي القـــالب والحفـــار والقرصـــي والـــدوراني 

ان الصفات النوعیة للحراثـة تختلـف مـن واحـدة الـى اخـرى ومـن منطقـة الـى اخـرى حسـب ) . االمشاط والعازقات 

المتطلبــات الزراعیــة ، حیــث تســتعمل المحاریــث القالبــة فــي تفكیــك انــواع كثیــرة مــن التــرب وتفتیتهــا خاصــة عنــدما 

حــراث الــدوراني مــن حیــث ســطح التربــة او تغطیــة بقایــا المحاصــیل الســابقة ویختلــف المیكــون مــن الضــروري قلــب

تفتیته واثارته للتربة اختالفا جوهریا عن المحاریث القالبة ، حیث ان المحاریث الدورانیة ال تقلـب مقطـع التربـة بـل 

نسـا مـع بقایـا المحاصـیل ، امـا بانتظـام الـى حبیبـات صـغیرة ومـن ثـم خلطهـا خلطـًا متجابتفتیت طبقات التربـة تقوم 

االمشــاط تســتخدم بالدرجــة الرئیســیة فــي تفكیــك الطبقــة العلیــا مــن التربــة بعــد معاملتهــا بمعــدات الحراثــة حیــث تقــوم 

وقـد توصـل ) .4(وذلك من خالل حركتها في الحقل بشـكل متعامـد مـع اتجـاه الحـرث بتكسیر تلك الكتل وتنعیمها 

القـــاطع ومحـــراث التغطیـــة علـــى المحـــراثین المطرحـــي والقرصـــي فـــي تحســـین فـــي دراســـة الـــى تفـــوق المحـــراث) 5(

صـــفات التربـــة معنویـــًا فـــزادت قـــیم معـــدل القطـــر المـــوزون والمحتـــوى الرطـــوبي وقلـــت قـــیم الكثافـــة الظاهریـــة فـــي 

دة المعامالت التي استخدم فیها المحراث القـاطع ومحـراث التغطیـة مقارنـة بالمعـامالت االخـرى ، االضـافة الـى زیـا

  .األخرىمعنویة في انتاج المحصول وصفات النبات 

یض الماء ، حیث غبان لنوع المحراث المستخدم في عملیة الحراثة تاثیرًا في مقدار معدل ) 6(وقد وجد 

كمـا اجریــت دراسـة مـن قبــل . يرنـة بــالمحراثین المطرحـي والقرصـیض مقاغـاعطـى المحـراث الحفـار قیمــة اعلـى لل

باسـلوبي حراثـة ) المطرحـي ، القـالب ، القرصـي العـادي والحفـار ( مختلفة من المحاریـث واع لمعرفة تاثیر ان) 7(

فـي انتاجیـة محصـول الحنطـة حیـث الحـظ تفـوق معـاملتي ) سـم 25–20( عمیقـةو ) سـم 15–10( سطحیة 

م میكـــــا غـــــرا1.44اذ اعطـــــت حاصـــــل بلـــــغ الحراثـــــة الســـــطحیة بـــــالمحراث القرصـــــي العـــــادي والمطرحـــــي القـــــالب 

میكـا غـرام 0.66مقارنة بمعاملة الحراثة العمیقة بـالمحراث الحفـار الـذي اعطـى ادنـى حاصـل بلـغ 1-هكتار.حبوب

المحــراث الــدوراني ، ( المعــامالت قیــةتفــوق معاملــة الخرماشــة مــرور متعامــد علــى ب) 8(واوضــح 1-هكتــار.حبــوب

حاصـل الحنطــة ، اذ اعطـت متوسـط حاصــل فـي) خرماشـة مـرور واحـد ، االمشــاط النابضـة ، والزراعـة المباشــرة 

میكــا غــرام 0.57مقارنــة بالزراعــة المباشــرة التــي اعطــت ادنــى حاصــل بلــغ 1-هكتــار.میكــا غــرام حبــوب0.72بلــغ 

  .1-هكتار.حبوب

یم كفاءة نظام الري بالرش المحوري فـي التـرب الجبسـیة باسـتخدام ثالثـة انـواع مـن قییهدف هذا البحث لت

  .ذلك على انتاجیة محصول الحنطة أثیروتاالالت الزراعیة 

  

  ق العملائالمواد وطر 

وقضـاء راوه ) مـوقعین ( ناحیـة الگرمـة في ثالثة مواقع مختلفة في محافظة االنبار وهي تجربةاجریت ال

تحت نظام الـري ) المحراث الثالثي ، الدسك ، الخرماشة ( لدراسة تاثیر استخدام االالت الزراعیة ) موقع واحد ( 

، ضـــمن فعالیـــات البرنـــامج % 18–12لرش المحـــوري ، فـــي تربـــة جبســـیة تراوحـــت نســـبة الجـــبس فیهـــا بـــین بـــا

  :وزارة الزراعة باستعمال حزمة متكاملة من العملیات الزراعیة وكانت كما یلي / الوطني لتطویر تقانات الري

( فـي حقـل المـزارع 12/2001/ 20اجریت التجربـة االولـى فـي ناحیـة الگرمـة بتـاریخ : التجربة االولى 

تضــمنت اســتعمال ثالثــة انــواع مــن . كانــت مزروعــة ســابقًا بالــذرة الصــفراءفــي تربــة جبســیة ) طــه فیــاض ســرحان 
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مـــع حراثـــة ) دونـــم 15( والخرماشـــة ) دونـــم 15( والدســـك ) دونـــم 90( االالت الزراعیـــة هـــي المحـــراث الثالثـــي 

  . متعامدة لجمیع المعامالت بالخرماشة

ثــم اضــافة ســماد ) نثــر یــدوي . ( دونــم/ كغــم بــذار35بمعــدل ) صــنف ابــو غریــب ( عــة الحنطــة تــم زرا

60كمــا اضــیف ســماد ســوبر فوســفات بمعــدل . دونــم واضــیف علــى دفعتــین بعــد االنبــات/ كغــم40الیوریــا بمعــدل 

تحـــت ) م /منز یدیســـي ســـ3.4( دونـــم عنـــد تحضـــیر االرض والحراثـــة ، وتـــم الـــري باســـتخدام میـــاه االبـــار / كغـــم

  .منظومة الري بالرش المحوري 

حقــل المزارعــة صــیاغة ( 2001/ 11/ 15اجریــت التجربــة فــي ناحیــة الگرمــة بتــاریخ : التجربــة الثانیــة 

تضـمنت . دونـم/ كغـم بـذار35بمعـدل ) ابـو غریـب ( بالحنطـة صـنف ) دونم 80( تم زراعة مساحة ) عبد حمد 

سـمدت االرض ). دونـم10(والخرماشـة ) دونـم 70( لمحـراث الثالثـيالتجربة نوعین من االالت الزراعیة هـي ا

قبـل ( دونـم عنـد الحراثـة / كغـم50دونم بعد االنبات وسـماد سـوبر فوسـفات بمعـدل / كغم40بسماد الیوریا بمعدل 

  .تحت منظومة الري بالرش المحوري )م / منزیدیسي س3.4( اه االباروتم الري باستخدام می) الزراعة 

تـم ) حقـل المـزارع ازهـر رفیـق ( 2001/ 12/ 1اجریت الدراسة فـي قضـاء راوه بتـاریخ : لتجربة الثالثة ا

60( دونــم بطریقــة النثــر الیــدوي بحراثــة / كغــم35بمعــدل 95بالحنطــة صــنف إبــاء ) دونــم 80( زراعــة مســاحة 

  .بالدسك) دونم 20( بالمحراث الثالثي و ) دونم 

/ كغـم50دونم بعد االنبات وسماد سوبر فوسـفات بمعـدل / كغم50ا بمعدل سمدت االرض بسماد الیوری

  .استعملت میاه نهر الفرات في الري باستخدام منظومة الري بالرش المحوري. دونم

یوضـح بعـض ) 2( یوضح بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لترب الدراسة والجدول ) 1( والجدول 

  ستخدمة في الدراسة  الصفات الكیمیائیة للمیاه الم

  .الحاصل النهائي ومعدل انتاجیة الحنطة في نهایة التجارب الثالث تم تقدیر 

  

  

اجریــــت عملیــــات االرواء للتجــــارب الــــثالث باعتمــــاد توصــــیات البرنــــامج الــــوطني لتطــــویر تقانــــات الــــري 

احتیاجــًا مائیــًا موســمیًا تــوفرالــرش المحــوري علــى ســرعوالبرنــامج الــوطني لتطــویر زراعــة الحبــوب بتشــغیل جهــاز

  .ملم612یقدر بـ 

  

  

  

  بعض الصفات الكیمیائیة للمیاه المستخدمة في التربة) 2( جدول 

التجربة الثالثة التجربة الثانیة ىاألولالتجربة 

  محراث ثالثي

90
  محراث ثالثي60  محراث ثالثي60

15دسك 

  خرماشة
15

دسك20
20

خرماشة
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  الصفات
  مصدر المیاه

  اآلبارمیاه   میاه نهر الفرات

  3.4  1.2  م/ درجة التوصیل الكهربائي دیسي سیمنز

pH7.1  7.3  

  لتر/ العناصر الغذائیة ملي مول

Ca6.8  21.1  
Mg3.2  20.2  
Na5.3  17.4  
K1.1  2.6  
Cl6.4  28.1  

SO47.6  27.5  
HCO31.7  3.1  

SAR2.3  4.3  
  

  النتائج والمناقشة 

. تــأثیر اســتخدام اآلالت الزراعیــة علــى قــیم الكثافــة الظاهریــة فــي تــرب الدراســة ) 3( یوضــح الجــدول 

كمـا . حظ بصورة عامة ان استخدام الحراثة قد خفض من قیم الكثافـة الظاهریـة قیاسـًا بـالقیم قبـل الحراثـة حیث نال

نالحــظ ان اســتخدام المحــراث المطرحــي القــالب قــد ادى الــى انخفــاض فــي قــیم الكثافــة الظاهریــة اكثــر مــن بقیــة 

قلب وتفتیت التربة اكثر من بقیة اآلالت اآلالت الزراعیة وهذا یعود الى ان المحراث المطرحي القالب یعمل على

  ) .5(االخرى ، وهذا یتفق مع 

  

  )3م. میكا غرام( الكثافة الظاهریة للتربة تاثیر استخدام االالت الزراعیة على ) 3(جدول 

  نوع االلة الزراعیة  التجربة
  الكثافة الظاهریة

  3م. میكا غرام  

  األولى

  1.30  امشاط متعامدة

  1.28  امشاط+ الب محراث مطرحي ق

  1.29  امشاط+ محراث دوراني 

  الثانیة
  1.29  محراث مطرحي قالب

  1.31  امشاط

  الثالثة
  1.30  امشاط

  1.28  محراث مطرحي قالب

  

  

  

  

  

إنتاجیـــةیوضـــح تـــاثیر اســـتخدام االالت الزراعیـــة علـــى انتاجیـــة الحنطـــة ، انخفـــاض ف)4( جـــدولامـــا 

دونـم ، بینمـا ارتفعـت / كغـم1150بلغـت فـي التجربـة االولـى فقـدطرحي القالب الحنطة عند استخدام المحراث الم

الــى نتــائج دونــم عنــد اســتخدام المحــراث الــدوراني مــع االمشــاط ونفــس الشــيء بالنســبة / كغــم1673االنتاجیــة الــى 

  .التجربة الثانیة والثالثة
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لـب التربـة تاركـة مقطـع التربـة د السبب في ذلك الـى ان المحاریـث القالبـة تعمـل علـى قطـع ورفـع وقو ویع

بشكل مفكك وناعم اضافة الى ان استخدام االمشاط یؤدي الى تنعیم التربة بشـكل اكبـر وان اسـتخدام الـري بـالرش 

دقـــائق التربــة الناعمـــة اثنــاء الـــري وســقوط قطــرات المـــاء ادت الــى تنـــاثر دقــائق التربـــة وتحطــیم مجامیعهـــا وحركــة 

الــى تقلیــل المســامیة خــالل الطبقــة الســطحیة وهــذا ممــا ادى الــى زیــادة الكثافــة وترســیبها فــي المســامات ممــا ادى 

  ) .9(الظاهریة وادى الى تقلیل في بزوغ البادرات ، وهذا ما یتفق مع 

اضافة الى ان استخدام المحراث المطرحي القالب ادى الى قلـب التربـة وزیـادة نسـبة الجـبس فـي الطبقـة 

مة تحتوي على نسب عالیة من الجبس في اعماق قریبة من السطح وهـذا ممـا السطحیة خاصة ان التربة المستخد

في خصـائص التربـة ممـا ادى الـى تكـوین قشـرة سـطحیة ادى الى خلط الجبس مع الطبقة السطحیة وهذا اثر سلباً 

التربة دون اما المحاریث الدورانیة والتي تفكك وتنعم. على الحاصلعند إتباع نظام الري بالرش وهذا ما اثر سلباً 

قلبها فكانت هي المفضلة تحت ظروف التربة الجبسیة مما كـان دورهـا ایجابیـًا علـى انتاجیـة التـرب وهـذا یتفـق مـع 

اما استخدام االمشاط وبشكل متعامد مع سـطح التربـة فقـد ادى الـى تفتیـت الكتـل الترابیـة دون قلبهـا مـع بقـاء ).4(

وبالتالي سـاهم فـي زیـادة المحافظة على مجامیع الكتل الترابیة الىادىجزء من بقایا النباتات للموسم السابق مما 

  ) .10(و ) 9(الحاصل وهذا یتفق مع 

  

  الحنطةإنتاجیةالزراعیة على اآلالتاستخدام تأثیر) 4(جدول 

  دونم/ االنتاجیة كغم  نوع االلة الزراعیة  التجربة

  االولى

  1457  امشاط متعامدة

  1150  اطامش+ محراث مطرحي قالب 

  1673  امشاط+ محراث دوراني 

  الثانیة
  1078  محراث مطرحي قالب

  1223  امشاط

  الثالثة
  1220  امشاط

  985  محراث مطرحي قالب

  

من خالل نتائج هذه الدراسة یمكننـا ان نوصـي باسـتبعاد اسـتخدام المحـراث المطرحـي القـالب فـي التـرب 

وبشــكل متعامــد فــي التــرب مكــن االعتمــاد علــى اســتخدام االمشــاط الجبســیة اال فــي الحــاالت الضــروریة جــدًا ، وی

  .الجبسیة وتحت نظام الري بالرش ، كما یمكن استخدام المحراث الدوراني في ظروف هذه التربة
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  الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لترب الدراسةبعض ) 1(جدول 

  موقع التجربة

  %مفصوالت التربة 

  نسجة التربة
نسجة الجبس 

%  

درجة التوصیل الكهربائي 

  م/دیسي سیمنز
  درجة تفاعل التربة

معدل الفیض األساسي 

  1-ساعة. سم

الكثافة الظاهریة 

  الطین  الغرین  الرمل  3م. میكا غرام

  األولى

  الگرمة
  1.32  9.8  7.3  5.4  18  مزیجیة غرینیة  19  52  29

  الثانیة

  الگرمة
  1.36  9.6  7.3  4.8  16.5  مزیجیة غرینیة  17  55  28

  الثالثة

  راوه
  1.38  13  7.4  6.4  12  مزیجیة رملیة  10  32  58
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