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الفیزیائیة ونمو وحاصل البطاطاصفاتهاتأثیر عمق الحراثة وتنعیم التربة في بعض 
م. د. شكر محمود المحمدي
كلیة الزراعة / جامعة االنبار

الخالصــــة
الفیزیائیة ونمو التربة صفاتثة وتكرار تنعیم التربة في بعض الحراأعماقُنفذت تجربة حقلیة لدراسة تأثیر 

Solanum)وحاصل البطاطا Tubersum L.) في منطقة الصقالویة في تربة ذات نسجة مزیجةدزريصنف
.2012للموسم الربیعي

سم45و) d2(سم30و)d1(سم15بثالث مستویات هي):d(الحراثةأعماق؛ األول،شملت التجربة عاملین
)d3.(العامل الثاني فهو تنعیم التربةأما)S ( ًهي: تنعیم التربة لمرة واحدة،وبثالث مستویات ایضا)S1 ( وتنعیم

ُنفذ البحث وفقًا لتصمیم القطاعات الكاملة التعشیة).S3(وتنعیم التربة لثالث مرات) S2(التربة لمرتین
)RCBD (وعلى ضوء مراحل نمو المحصول ،% من الماء الجاهز50عند استنزاف الريوبثالث مكررات. تم

قیاس رطوبة التربة الوزنیة قبل الزراعة عند تم A.صنف األمریكياعتمادًا على ما یفقد من حوض التبخر 
لتحدید ،المحصولضجنةحللمر ،ة منهساع24وقیست ایضًا قبل الري وبعد،كیلو باسكال1500و33الشّدین

الحجمي للتربة. كما تم قیاس كل من الكثافة الظاهریة ومقاومة التربة لالختراق قبل الزراعة المحتوى الرطوبي 
وبعد الحصاد وكل من طول وكتلة الجذور وحاصل الدرنات في نهایة الموسم.

عمق بزیادةحصول تحسن في الصفات الفیزیائیة للتربة وصفات النمو والحاصل المدروسةالنتائجأظهرت
الحراثة أعماقزیادة أدتإذفي حین تأثرت جمیع الصفات المذكورة بشكل سلبي بتكرار تنعیم التربة. ،الحراثة

انخفاض قیم الكثافة الظاهریة ومقاومة التربة لالختراق وطول إلى،وتنعیم التربة لمرة واحدةسم45الى 15من
كما ازدادت قیم كتل الجذور وحاصل ، الترتیبحسب ، %26.32و %40.00و %8.00الجذور بنحو 
حسب الترتیب.، %42.00و %39.10البطاطا بحدود 

Effect of tillage depth and softening on some soil physical properties
of potato growth and yield

SH. M. Almehmdy

Al-Anbar Univ. / College of Agri.

Abstract

The experiment was conducted to study the effect of tillage depths and softening
on some soil physical properties, potato growth and yield (Solonum Tubersum L.)
class Desiree during spring season of 2012.
The experiment includes two factors; first, three tillage depths (d); 15 cm (d1), 30 cm
(d2) and 45 cm (d3). Second factor: three softening soil (s) for levels: single softening
(S1) and double softening (S2) and trible softening (S3). The treatments were
distributed as a factorial experiment in three replicates in randomized complete block
design. The irrigation was done at 50% depletion from available water, according to
crop growth stages, depending on evaporation pan losses. The soil moisture content
was measured at two tentions (0.3 , 15) bar before planting, also moisture contents are



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

242

measured before and after 24 hr. Irrigation for crop maturity stage, to determinate
volumetric soil moisture content. Bulk density and soil penetration resistance were
measured before planting and after harvesting. Also crop length, root masses and
tuber yield were measured at the end of season.

The results showed that:

By increasing tillage depths from 15 to 30 and 45 cm, some physical properties of
soil were improved, increasing of volumetric soil moisture content and decreasing of
bulk density, soil penetration resistance. Some properties of growth and potato yield
were improved. While obtained negative effect of studied soil properties and growth,
potato yield at frequency of soil softening.

Positive percentages have been obtained for both physical properties of soil ,
growth and yield of potato when increasing tillage depths from 15 to 45 cm and soil
softening for single , and as follows:

Bulk density, soil resistance for penetration and root length have decreased about
8.00 , 40.00 and 26.32% respectively. Whereas root mass values and yield of potato
increase about 39.10 , 42.00% , respectively.

ــــــةـالمقدمـ

تحسین فضًال عنوبزوغ البادرات فوق سطح التربةفي تهیئة الظروف المثلى لإلنباتة لحراثتسهم ا
ممارسة عملیة الحراثة إن)13). ذكر (10(وٕانتاجنمو أفضلالنبات والحصول على إسنادومن ثم ،هاصفات

ذات العالقة الخطیة مع قیم مقاومة التربة قد یزید من قیم الكثافة الظاهریة ،مختلفةوألعماقبشكل كثیف 
ظروف البزللتربة لالختراق وتحسن قیم الكثافة الظاهریة ومقاومة افيانخفاضعلى ) 11(حصللالختراق. 

قیم زیادةانالىنفس الباحثوأشارسم. 40الى 10عند زیادة عمق الحراثة من نمو وحاصل البطاطاوزیادة
) بان حاصل 9(وأكدر وانخفاض حركة المغذیات ونقص الحاصل. و من استطالة الجذزادتقد ،الكثافة الظاهریة

زیادة رطوبة إن) 1(وأوضحمقارنة بالترب غیر المحروثة. ،الحراثة العالیةأعماقالبطاطا ازداد في الترب ذات 
بّین فیما والعكس صحیح. ،تقلیل قیم مقاومة التربة لالختراقإلىالتربة وانخفاض قیم كثافتها الظاهریة یؤدیان 

،ة المحتوى الرطوبي الحجمي للتربةفي زیادبشكل معنوي قد اّثرسم30إلى15زیادة عمق الحراثة من إن) 8(
ان الى (5)و (4)كل من أشاروهذا انعكس بشكل ایجابي في تحسین نوعیة البطاطا وزیادة نموها وحاصلها.

كتكرار التنعیم وكثرة مرور المكائن ومعدات الحراثة في الحقل ،والثانویةاألولیةتكرار استعمال معدات الحراثة 
كزیادة كثافتها الظاهریة وتقشر سطحها وتقلیل مسامیتها وحركة الماء ،لى تدهور الصفات الفیزیائیة للتربةیؤدي ا

.فیها
Solonumیعد محصول البطاطا ( tubersum L. كمحصول درني من المحاصیل الغذائیة المهمة في العالم (

ویعتمد علیه كثیر من الشعوب كغذاء رئیسي للحصول على ،رتبة الثانیة بعد محاصیل الحبوب ویأتي في الم
المحاصیل بشكل عام وللمحاصیل الدرنیة إنتاجیةالتربة في تحدید تهیئةالطاقة الحراریة. ونظرًا لدور عملیات 

بشكل خاص سواء من خالل تأثیر تلك العملیات بشكل مباشر على نمو وامتداد المجموع الجذري لهذه 
عملیات التبادل الغازي وحركة الماء ن خالل تحسین الخصائص الفیزیائیة كأو بشكل غیر مباشر م،المحاصیل
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فقد تم تنفیذ هذه التجربة بهدف دراسة تأثیر عمق الحراثة ودرجة تنعیم التربة في ،) التربةPedonداخل بدون (
توغل الجذور وكتلتها وحاصل البطاطا.قیم كل من الكثافة الظاهریة ومقاومة التربة لالختراق وانعكاس ذلك على 

المواد وطرائق العمل
مركز محافظة االنبار خالل جنوب شرق مدینة الرمادي //في منطقة الصقالویةت دراسة حقلیة ُأجری

لدراسة عمق الحراثة والتنعیم في بعض خصائص التربة الفیزیائیة ونمو وحاصل .2012العروة الربیعیة لعام 
خلطت ومررت من منخل قطر  ،م)0.5-0عمق (وبلالفق السطحيالزراعة تربة قبلُأخذت عینة البطاطا.

.1)(جدولالتحالیل الفیزیائیة والكیمیائیة بعض وأجریت علیهامم)2(فتحاته
28.6*م5باالبعادممثلةكل قطاع مساحةثالث قطاعات؛ الىم 28.6*م18أبعادهاقسمت ارض 

م1.5بعرض بین قطاع واخرمنطقة حارسةتركت م، 5*م2.4وكل قطاع یحوي تسعة الواح ابعادها ،م
وتم توزیع المعامالت العاملیة المتمثلة بتولیفات . م 0.7وفاصلة على شكل مسطبة صغیرة بین االلواح بعرض 

االعماق والتنعیم على االلواح داخل كل قطاع بشكل عشوائي.

وفق تصمیم  ذاً البحث منفّ أصبحمشاط القرصیة؛ وبهذا ُأجریت عملیة التنعیم لكل قطاع باستخدام اال
) 2الجدول(ویوضح ).1الشكل (مبین فيوكما)وبواقع ثالث قطاعات RCBD(التعشیةالقطاعات الكاملة 

م5* م0.7معاملةكل لوح الى ثالثة مروز، اذ تصبح ابعاد كلتمریز. بعدها تممعامالت الدراسة
م 0.35م وبمسافة 0.10على عمق 25-01-2012بتاریخ Desireeرعت درنات البطاطا صنف دزريزُ زُ 

.وأخرىبین درنة 

PوNكغم400و 120و 240النتروجین والفسفور والبوتاسیوم وبمعدالت أسمدةبإضافةتم التسمید 

نتروجین وسماد فوسفات احادي)%46سماد الیوریا(أضیفاذ على الترتیب.،¹¯هكتار.K2Oو
كمصادر)K2s% 41.5كبریتات البوتاسیوم (نتروجین) وسماد %11فسفور و MAP()21%(االمونیوم
عنصري استخدم السمادین األول والثاني المذكورین آنفًا كمصادر لاضافة الى ذلكالذكر.ةلفالساللعناصر

ملغم.6000و 1500و 300كمصدر للبوتاسیوم وبالمقادیریوم وسماد نترات البوتاس،النتروجین والفسفور
یوم من 50ابتداءًا من بعد أیامرشًا على اوراق النبات وبواقع رشة واحدة كل عشرة حسب الترتیب. ، ¹¯لتر

.)2(البزوغ

من الماء %50عند استنزاف ¹¯) دیسیسیمنز.م1.24ایصالیتها الكهربائیة (الفراتتم الري بمیاه نهر
وتم تعویض الماء المستهلك اعتمادًا على ما یفقد من حوض التبخروعلى ضوء مراحل نمو المحصول.،الجاهز

نضج المحصولمن الري لمرحلةساعة24وتم قیاس الرطوبة الوزنیة للتربة قبل الري وبعد Aاالمریكي صنف 
) لتحدید 7والمذكورة في (Gardnerحسب الطریقة المقترحة من قبل ،للتأكد من دقة إضافة كمیة المیاه المطلوبة

.المحتوى الرطوبي الحجمي للتربة
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) الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسة قبل الزراعة1جدول(
الكمیةالصفة

³1.32¯ممیكا غرام.الكثافة الظاهریة

التوزیع الحجمي لدقائق 
غمالتربة

. ك
غم

¯¹

470الرمل

320الغرین

210الطین

مزیجةصنف النسجة
الرطوبة الحجمیة عند 

³¯. سم³سمالشدود
0.358باسكالكیلو33

15000.158

49.23%المسامیة

¹04.53¯سم.ساعةالمائیة المشبعةاالیصالیة 

²0.90¯كغم.سممقاومة التربة لالختراق

7.25التربــــــــــــــــــــةرقم تفاعـــــــــــــــل 

¹4.70¯دیسیسیمنز.ماالیصالیة الكهربائیة

ئبة
الذا

ت 
یونا

اال

لتر
ول.

لیم
م

¯¹
9.85سیوملالكا

7.15المغنیسیوم

11.54الصودیوم

1.45البوتاسیوم

13.50الكلورید

-الكاربونات

4.50البیكاربونات

14.50الكبریتات

النتروجین الجاهز
¹¯ملغم.كغم

60.00

12.53الفسفور الجاهز

136.00البوتاسیوم الجاهز

الكلس
¹¯غم.كغم

220.00

39.00الجبس

9.50المادة العضویة

، لم تجِر مكافحة للمحصول بسبب خدمة المحصول وذلك باجراء التعشیب وحسب الحاجةعملیاتأجریت
حشریة).أومرضیة (فطریة إصابةأیةعدم ظهور 
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معامالت الدراســــــــــــة) 2جدول(
رمز المعاملةالمعاملـــــــــــــــــــــــــــــــــةت

T1 سم وتنعیمھا لمرة واحدة15حراثة التربة لعمقd1S1
T2 سم وتنعیمھا لمرتان15حراثة التربة لعمقd1S2
T3 سم وتنعیمھا لثالث مرات15حراثة التربة لعمقd1S3
T4 سم وتنعیمھا لمرة واحدة30حراثة التربة لعمقd2S1
T5 سم وتنعیمھا لمرتان30حراثة التربة لعمقd2S2
T6 سم وتنعیمھا لثالث مرات30حراثة التربة لعمقd2S3
T7 سم وتنعیمھا لمرة واحدة45حراثة التربة لعمقd3S1
T8 سم وتنعیمھا لمرتان45حراثة التربة لعمقd3S2
T9 سم وتنعیمھا لثالث مرات45حراثة التربة لعمقd3S3

Coreرة (تم قیاس الكثافة الظاهریة بطریقة المدّ  Sample حسب ،السطحیةللطبقةالجنيوبعد ) قبل الزراعة
وبعد الجني للطبقة السالفة الذكر كما تم قیاس مقاومة التربة لالختراق قبل الزراعة .)6(قبلالطریقة المقترحة من

Penetrometer)N715(Kmباستخدام جهاز مقیاس مقاومة التربة الجیبي نوع انفًا  Mark. قیس طول
على )²م12التجریبیةاالوحدة( مساحة وحدة تجریبیةحاصل الدرنات لكل ُحسبالجذور في نهایة الموسم. وكتلة
الهكتار.إلىالحاصل سبّ ثم نُ ،انفراد

لنتائج والمناقشةا
الكثافة الظاهریـة.1

) تأثیر عمق الحراثة وتنعیم التربة في معدل قیم الكثافة الظاهریة ولكل معامالت الدراسة. 2یبین الشكل(
الحراثة من أعماقزیادة عند ³¯میكاغرام.م1.38و 1.43الى 1.49قیم الكثافة الظاهریة من تضانخفإذ 
. اما عند التنعیم لمرتین فقد انخفضت من وذلك عند التنعیم لمرة واحدة، حسب الترتیب،سم45و 30الى 15

حسب الترتیب. فیما ،أعالهبزیادة اعماق الحراثة المذكورة آنفًا في ،³¯ممیكا غرام.1.40و 1.46الى 1.50
الحراثة لنفس أعماقعند زیادة ³¯ممیكا غرام.1.41و 1.48الى 1.52انخفضت قیم الكثافة الظاهریة من 
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كانت الفروقات بانخفاض معدالت قیم إذعند تنعیم التربة لثالث مرات. ، حسب الترتیب، السالفة الذكراألعماق
) 3زیادة المحتوى الرطوبي الحجمي للتربة (جدول إلىالكثافة الظاهریة عالیة المعنویة. وقد یعود سبب ذلك 

بعضها عن بعض مؤدیا الى االنتفاخ األمر الذي ادى الى زیادة حجمها ادى الى تمیؤ حبیبات التربة مفرقاوالذي 
كانت نسبة االنخفاض في قد و .خفض قیم الكثافة الظاهریةوعمل على قلل من رّص التربةوالذي بثبات كتلتها

وتنعیم التربة لمرة ،سم45الى 15% عند زیادة عمق الحراثة من 8معدالت قیم الكثافة الظاهریة بحدود 
.واحدة

ذ ازدادت ا، بزیادة تكرار تنعیم التربةاهریة الحظ ازدیاد معدالت قیم الكثافة الظن، الحراثةأعماقوعند ثبات 
حسب الترتیب.،d1S3و d1S2و d1S1للمعامالت ³¯میكاغرام.م1.52و 1.50الى 1.49المعدالت من 

حسب الترتیب. فیما ،d2S3و d2S2و d2S1للمعامالت ³¯میكاغرام.م1.48و 1.46الى 1.43ومن 
d3S2و d3S1للمعامالت ³¯میكاغرام.م1.41و 1.40الى 1.38یم الكثافة الظاهریة منمعدالت قازدادت 

ان زیادة الكثافة . الت قیم الكثافة الظاهریة معنویةوقد كانت الفروقات بزیادة معدحسب الترتیب. ،d3S3و
ومن ثم حركتها ،بة االولیة الى دقائق ناعمة جداً الى تفتیت دقائق التر قد یعزى تكرار تنعیم التربة بالظاهریة

خالل الفراغات البینیة للتربة مّسببة تقشرها ودّكها وبالتالي زیادة معدالت قیم الكثافة الظاهریة. اما فیما یخص 
التداخل بین عاملي الدراسة(عمق الحراثة وتنعیم التربة) كان غیر معنویًا.

راقربة لالخت. مقاومة الت2

عمق الحراثة وتنعیم التربة في معدالت قیم مقاومة التربة لالختراق. اذ یالحظ تأثیر) 3یبین الشكل(
45و 30الى 15الحراثة من أعماقبزیادة ²¯مسكغم.1.50و 1.90الى 2.50انخفاض معدالت القیم من 

²¯مسكیلو غرام.1.60و 2.10الى 2.60عند تنعیم التربة لمرة واحدة. فیما انخفضت من ،حسب الترتیب،سم
لثالث مرات فقد التنعیمعند اما .عند التنعیم لمرتین،أعماق الحراثة السالفة الذكرلنفس، حسب الترتیب، 

15بزیادة أعماق الحراثة  من ،  حسب ترتیبها ، ²¯كیلو غرام.سم1.70و 2.30الى 2.90انخفضت من 
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.تأثیر عمق الحراثة وتنعیم التربة في الكثافة الظاھریة للتربة) 2(شكل



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

247

في المحتوى الرطوبي الحجمي عند مرحلة النضج للمحصول) تأثیر عمق الحراثة وتنعیم التربة 3جدول (

المحتوى الرطوبي الوزني المعامالت
للتربة (%)

الكثافة الظاهریة 
³¯میكاغرام.م

المحتوى الرطوبي 
الحجمي للتربة (%)

d1S1241.4935.76

d1S2241.5036.00

d1S3241.5236.50

d2S1271.4338.61

d2S2271.4639.42

d2S3271.4840.00

d3S1301.3841.40

d3S2301.4042.00

d3S3301.4342.30

المعنویة. ویعزى ذلك الى ان ةربة لالختراق عالیتوكان االنخفاض في معدالت قیم مقاومة السم.45و 30الى 
متمثلة بزیادة المحتوى الرطوبي،ین بعض الصفات الفیزیائیة للتربةت على تحسملّ الحراثة قد عَ أعماقزیادة 

) ذات االرتباط 2معدالت قیم الكثافة الظاهریة (شكل وانخفاضظروف بزلها وتحسن)3(جدولللتربةالحجمي
وقد بلغ االنخفاض في معدالت قیم مقاومة التربة . الت قیم مقاومة التربة لالختراقبعالقة خط مستقیم مع معد

.سم وتنعیم التربة لمرة واحدة فقط45الى 15% بزیادة عمق الحراثة من 40لالختراق 
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لـــوحظ ان قـــیم مقاومـــة التربـــة لالختـــراق ازدادت بزیـــادة تكـــرار تنعـــیم التربـــة. اذ ،الحراثـــة أعمـــاقوبثبـــات 
حسب الترتیب. ،d1S3و d1S2و d1S1للمعامالت ²¯كغم.سم2.90و 2.60الى 2.50ازدادت القیم من 

فیما ازدادت .حسب الترتیب،d2S3وd2S2وd2S1للمعامالت ²¯كغم.سم2.30و2.10الى 1.90ومن 
الترتیب. حسب،d3S3وd3S2وd3S1للمعامالت²¯كغم.سم1.70و 1.60الى 1.50القیم للعمق الثالث من 

إلى. وقد یعزى السبب في ذلك التنعیم عالیة المعنویةدة تكرار وكانت الزیادة في قیم مقاومة التربة لالختراق بزیا
) وخفض المحتوى 2كثرة مرور المكائن ومعدات الحراثة في الحقل مسببة زیادة قیم الكثافة الظاهریة (شكل

المسامات ذاتفيالري وترسیبهاإثناء) نتیجة حركة دقائق التربة الناعمة 4الرطوبي وانخفاض المسامیة (جدول
أعماقفیما یخص التداخل بین أمازیادة معدالت قیم مقاومة التربة لالختراق. الكبیر وانسدادها وبالتاليالحجم 

كانت غیر معنویة. ،لحراثة وتكرار عدد مرات التنعیم ا

) تأثیر عمق الحراثة وتنعیم التربة في المسامیة.4جدول(
)%المسامیـــة(المعامالت)%المسامیـــة(المعامالت)%المسامیـــة(المعامالت

d1S142.70d2S145.00d3S146.92
d1S242.30d2S243.85d3S246.15
d1S341.54d2S343.07d3S345.77

. طول وكتلة جذور البطاطا3

عمق الحراثة وتنعیم التربة في طول وكتلة جذور البطاطا لمعامالت الدراسة تأثیرب) 4وأ4یبین الشكلین (
أدى الى قد ،سم45و 30الى 15فان زیادة عمق الحراثة من،تبین عند التنعیم لمرة واحدة المختلفة. اذ 

غم 10.15و 9.45الى 7.80ذور من ـــــــلة الجــــادة كتــــــــسم وزی38و 44ى ـــــال48ذر من ــــــــول الجـــان طـــنقص
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أدت الى نقصان، سم 45و 30الى 15اما عند التنعیم لمرتین فان زیادة عمق الحراثة من . حسب الترتیب، 
حسب الترتیب. ، غم 10.05و 8.50الى 7.50سم وزیادة كتلتها من 40و 46الى 49طول الجذور من 

و 8.10الى 6.25سم وزیادة في كتلتة الجذور من 43و 47الى 51فیما حصل نقصان في طول الجذر من 
عند التنعیم لثالث مرات. وكان ، سم 45و 30الى 15الحراثة من أعماقحسب الترتیب. بزیادة ،غم9.75

،الحراثةقأعمافيزیادةالى هذه النتیجة الى ان عزّ وتُ .الجذور والزیادة في كتلتها عالیة المعنویةأطوالالنقصان في 
الجانبیةوزاد من تفرعاتهاأفقيالذي شجع نمو الجذور بشكل )3الحجمي (جدول قد زادت من المحتوى الرطوبي 

نسبة النقصان في وقد بلغتلتلبیة حاجة النبات من الماء والمغذیات وبالتالي انخفض طولها وزاد من كتلتها.
الى 15بزیادة عمق الحراثة من ، حسب الترتیب، % 39.10و %26.32طول الجذور والزیادة في كتلتها نحو 

سم وتنعیم التربة لمرة واحدة.45
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:تأثیر عمق الحراثة وتنعیم التربة في شكل (4)
).                                            سم(طول الجذر لمحصول البطاطا . أ

).                                          غم(كتلة الجذور لمحصول البطاطا . ب
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محصول البطاطا. فقد لوحظ زیادة جذورعلى طول وكتلةوأثرهااما فیما یخص تكرار تنعیم التربة 
غم 6.25و 7.50الى 7.80وانخفضت كتل الجذور من سم51و 49الى 48الجذور من أطوالمتوسطات 

بینما انخفضت ، سم47و 46الى 44من ازدادت . و حسب الترتیب،d1S3وd1S2وd1S1للمعامالت ،
فیما حسب الترتیب. ،d2S3وd2S2وd2S1للمعامالت غم8.10و8.50الى 9.45كتل الجذور من 

غم9.75و 10.05الى 10.15وانخفضت كتلها من ،سم43و 40الى 38ازدادت متوسطات الطول من 
الجذور الأطو وقد كانت الفروقات بزیادة متوسطات حسب الترتیب.،d3S3وd3S2وd3S1للمعامالت 

أدىمما )3(جدول الحجمي. ویعود السبب في ذلك الى انخفاض المحتوى الرطوبيمعنویة،وانخفاض كتلتها
. أطوالهاالتربة بحثًا عن الماء والمغذیات لتلبیة احتیاجات المحصول وبالتالي زیادة مقدالجذور فيةالى استطال

)2ى الى قلة التفرعات للجذر بسبب مساهمة ارتفاع كل من الكثافة الظاهریة(شكلاما انخفاض كتلة الجذور فیعزّ 
عدم معنویة الى اإلحصائيلتحلیل نتائج اأشارت) وتشجیع الجذور للنمو طولیًا. 3ومقاومة التربة لالختراق(شكل

الجذور وكتلها.أطوالالدراسة(عمق الحراثة وتنعیم التربة) في تأثیرهما على صفتي يالتداخل بین عامل

. حاصل البطاطا4

بزیادة اذ عمق الحراثة وتنعیم التربة في حاصل البطاطا ولكافة معامالت الدراسة. تأثیر) 5یبین الشكل(
20.425ازدادت متوسطات الحاصل من ،وتنعیم التربة لمرة واحدةسم45و 30الى 15الحراثة من أعماق
و 22.950إلى19.050حسب الترتیب. بینما ازدادت من ،¹¯طن.هكتار28.980و 24.061الى 

عند التنعیم أماالسالفة الذكر وتنعیم التربة لمرتین. الحراثةأعماقحسب الترتیب. بزیادة ،¹¯طن.هكتار26.250
الى 17.950فقد ارتفعت متوسطات الحاصل من ، سم45و 30الى 15الحراثة من أعماقلثالث مرات وزیادة 

ود وقد كانت الفروقات بزیادة الحاصل عالیة المعنویة. ویعحسب الترتیب. ،¹¯طن.هكتار25.100و 21.150
مما اثر ،وزیادة مخزونها من الماءللتربة )3الحجمي (جدول التحسن في المحتوى الرطوبيالىذلكالسبب في

والتي زادت بدورها من حاصل البطاطا ،یزیائیة للتربة وصفات نمو النباتایجابیًا في تحسین بعض الصفات الف
إلى15% عند زیادة عمق الحراثة من 42الحاصل بحدود قیم الزیادة في نسبةوقد كانتالحراثة.أعماقبزیادة 

سم وتنعیم التربة لمرة واحدة.45

17.950و 19.050الى20.425وعند زیادة تكرار تنعیم التربة انخفضت قیم الحاصل من 
21.150و22.950الى24.061حسب الترتیب. ومن ،d1S3وd1S2و d1S1للمعامالت ¹¯طن.هكتار
و 26.25الى 28.98حسب الترتیب. فیما انخفضت من ،d2S3وd2S2وd2S1للمعامالت ¹¯طن.هكتار

حسب الترتیب. وقد اشارت قیم اقل فرق معنوي ،d3S3وd3S2وd3S1للمعامالت ¹¯طن.هكتار25.10
)L.S.D)ىعزّ ) الى معنویة االنخفاض في قیم الحاصل بزیادة عدد مرات التنعیم. وقد یُ 5) المثبتة على الشكل

التربة ) وقیم مقاومة2الظاهریة (شكلمنها ارتفاع قیم الكثافة،بعض الصفات الفیزیائیةالى التدهور فيذلك 
إلىأدىمما ،ب)4شكل (تهاكتلانخفاضو تفرعاتها وقلة أ)4(شكل الجذور) واستطالة3(شكللالختراق
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ة وتنعیم التربة) على صـفة الحراثأعماقالمتداخل بین عاملي الدراسة (التأثیرفیما یخص أماانخفاض الحاصل. 
.اإلحصائينتائج التحلیل إلیهأشارتحسب ما ،كانت غیر معنویةفقد ،الحاصل

االستنتاجات
ین بعض الصفات قد ساهمت في تحس،الحراثةأعماقتم االستنتاج بان زیادة أعالهمن خالل النتائج 

لظاهریة ومقاومة وخفض كل من قیم الكثافة اللتربةالحجميالرطوبيمحتوىالمتمثلة بزیادة ،للتربةالفیزیائیة 
من مرة أكثرفیما كان لتكرار تنعیم التربة ،بعض صفات النمو والحاصل للبطاطاوكذلك تحسین،التربة لالختراق

الحاصل.و نمو الالمعاكس من حیث تدهور صفات التربة المدروسة وصفات األثر،واحدة
التوصیات

-تي:والظروف المشابهة لها باآلفي ظروف هذه التجربة أوصي
ساهمت في تحسین صفات التربة الفیزیائیة المدروسة ونمو ألنها،سم45تزید عن الألعماق. الحراثة 1

وحاصل البطاطا.
واحدة فقط بعد الحراثة .عدم تكرار تنعیم طبقة الحرث للتربة، واالكتفاء بتنعیمها لمرة .2
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