مجمة كربالء لمعموم الزراعية (المجمد االول  -العدد الثاني ) 2014

تأثير المحتوى الرطوبي ووزن االلة الزراعية في مقدار رص التربة مع العمق
حمزة كاظم بريسم
قسم التربة والموارد المائية – كمية الزراعة
جامعة القاسم الخضراء – العراق
E.mail/ Hamzakadom@yahoo.com
الكممات المفتاحية :رص التربة  ,رطوبة التربة ,اآلالت زراعية ,كثافة ظاهرية  ,مقاومة اختراق ,ايصالية
مائية مشبعة

المستخمص
اجريت التجربة الحقمية لتقدير الرص الحاصل في تربة مزيجة طينية بداللة ،الكثافة الظاىرية و مقاومة
 20 -10 ، 10- 0و  30-20سم  ،تحت تأثير

التربة لالختراق وااليصالية المائية المشبعة لألعماق

ثالثة محتويات رطوبة كتمية  20.57 ، 23.05و ، %18.57وأربعة أحمال رص  ،ثالثة منيا نفذت
باستعمال ساحبة زراعية وزنيا الكمي  2750كغم مع ثالث االت زراعية مختمفة في النوع وطريقة الشبك والوزن
الكمي (وزن االلة فارغة +الحمولة) وىي ،ناثرة سماد معمقو ( )300كغم،آلة رش مبيدات نوع(، Fogger
 )1290كغم وعربة نقل حبوب( ) 3600كغم وكالىما نصف مسحوبة بمحور واحد يتطابق مساره مع مسار
إطارات الساحبة .نفذت معامالت الرص بمرور الساحبة مرة واحدة فوق تربة الحقل مع كل آلة ولجميع
المحتويات الرطوبية .أما حمل الرص الرابع فيمثل معاممة بدون مرور(المقارنة) .تمت جميع القياسات لمصفات
الفيزيائية المذكورة في أعاله في مركز اثر اإلطار .
أظيرت النتائج إن أعظم رص حصل لتربة العمق 30-0سم كان تحت تأثير معاممة عربة نقل الحبوب
عند المحتوى الرطوبي  ، 23.05%اذ بمغت قيمة الكثافة الظاىرية  1.56ميكاغرام /م 3وااليصالية المائية
المشبعة  4.04ممم /ساعة .بينما اقل رص حصل لتربة العمق المذكور كان تحت تأثير معاممة ناثرة السماد
والمحتوى الرطوبي ،18.57%اذ بمغت قيمة الصفتين المذكورتين في أعاله  1.39ميكاغرام /م 3و 36.36
ممم /ساعة عمى الترتيب في حالة استثناء معاممة المقارنة  .كما تأثرت تربة العمق  30-20سم بالرص معنويا
تحت تأثير جميع معامالت اآلالت الثالث عند المحتويات الرطوبية المستعممة عدا معاممتي آلة رش المبيدات
وآلة ناثرة السماد عند المحتوى الرطوبي  18.57%اعتمادا عمى تغيرات قيم الكثافة الظاىرية وااليصالية المائية
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ABSTRACT
Afield experiment was conducted to determine the compaction resulted in clay
loam soil in terms of , bulk density , penetration resistance and saturated hydraulic
conductivity at soil depths, (0-10, 10-20 , and 20-30 cm) under the effect of
gravimatric moisture contents, (23.05 , 20.57 and 18.57%) and three agricultural
implements defferent with type , equipping and total weight (tare + input) , hanging
fertilizer spreader (300) kg , fogger (1290) kg and transport wagon (3600) kg . The
last two implements as a towed with one axle . Each of above implements represent a
compaction load. Compaction treatments were corried out using a wheeled tractor of
2750 kg , run once with each of implement behind it at all moisture contents , in
addition to non tracked treatment (control) . The towed implement wheels were
positioned to follow tractor wheels . All determination were taken beneath the track
center line .
The results show that a great compaction occurred within 0-30cm soil depth , due
to transport wagon at 23.05% moisture content ,bulk density and saturated hydraulic
conductivity values were 1.56 Mg.m-3 and 4.04 mm.h-1 respectively. Exception
control treatment, a lower compaction at the same depth above occurred under
influence off fertilizer spreader at 18.57% water content, the values of the two soil
properties mentioned above (1.39 Mg . m-3 and 36.36 mm.h-1 respectively).
The soil within 20-30cm depth was affected significantly by compaction of all
implements and moisture content treatments exception fogger and fertilizer spreader
at 18.57% moisture content treatments .A higher penetration resistance(2127kPa) was
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found at soil within 0-30cm depth under influence of transport wagon at 18.57%
moisture content.

المقدمة
يعد التقدير الغير موفق لظروف التربةة واسةتعمال المكةائن واآلالت الزراعيةة النجةاز العمميةات الحقميةة خةالل
الموسةةم  ،سةةببا فةةي حصةةول مشةةكمة رص لمتربةةة قةةد تكةةون بالغةةة الخطةةورة عمةةى بيئةةة وفمحيةةة التربةةة(), 337نتيجةةة
لحصةةول تةةدىور فةةي بنةةاء التربةةة يمكةةن االسةةتدالل عميةةو مةن قياسةةات ،الكثافةةة الظاىريةةة ( ،)30، 16 ,6مقاومةةة
التربة(  )33,32,6والصفات المائية ( .)32,18,6ان رص التربةة دالةة لحمةل الةرص( ، )34المحتةوى الرطةوبي(
 )39,24والصةةفات الفزيائيةةة والكيمائيةةة( .)24ان حمةةل الةةرص الناشةةم عةةن اسةةتعمال المكةةائن واآلالت الزراعيةةة
النجاز العمميات الحقمية المختمفة ال يأتي من وزن الساحبة فقط بل أيضا من وزن اآللة التي تةربط معيةا ليصةب
االثنةةان قطعةةة مكنيةة واحةةدة النجةةاز عمميةةة حقميةةة معينةةة .فضةةال عةةن إن وزن بعةةض اآلالت الزراعيةةة يةةزداد أثنةةاء
العمةةل مثةةل معةةدات الجنةةي ،الحصةةاد ،عربةةات نقةةل الحبةةوب والمحاريةةث ومعةةدات اخةةرى ،ممةةا يتسةةبب فةةي زيةةادة
إضافية لمحمل المسمط عمى التربة يتبعيا زيادة في تدىور الصفات الفيزيائية المذكورة في أعاله وزيادة في امتةداد
عمةةق الةةرص خةةالل مقةةد التربةةة ( . )42,36,26,23,20,6يضةةاف إلةةى ذلةةك إن تعةةدد العمميةةات الحقميةةة خةةالل
الموسم يتطمب معدات متخصصة النجاز كل عممية وان تمك المعدات تختمف مع بعضيا بةالوزن وطريقةة الشةبك
مةةع السةةاحبة وبةةالعرض الشةةغال ممةةا يتسةةبب فةةي تعةةرض تربةةة الحقةةل إلةةى أحمةةال مختمفةةة ومةةرور لمسةةاحبة واآلالت
الزراعية قد يتكرر عمى نفس المسار او يكون عشوائي .وىذا مةا يحصةل فعةال فةي الحقةل .إال أن اغمةب البةاحثين
الذين تعامموا مع مشكمة الرص اتبعوا أسموب الحمل الثابت أي وزن الساحبة فقط بدون آلة زراعية مربوطةة معيةا
وتكرار مرورىا عمى نفةس األثةر ألكثةر مةن مةرة وقةد تصةل إلةى عشةرة مةرات ومةنيم عمةى سةبيل المثةال ال الحصةر
(.)37,33,22,10,9,2
أمةةا المحتةةوى الرطةةوبي لمتربةةة والةةذي يعةةد احةةد المتغي ةرات المسةةتقمة لدالةةة الةةرص فأنةةو يحةةدد مةةدى اسةةتجابة التربةةة
لمرص .فقد أشار ( )35,31,24إلى إن التربةة الجافةة تقةاوم الةرص بسةبب صةالبة ىيكميةا  ،ودرجةة الةربط العاليةة
بةةين الةةدقائق والمقاومةةة االحتكاكيةةة لتغيةةر الشةةكل وعنةةد زيةةادة رطوبةةة التربةةة  ،فةةان األغشةةية الرطوبيةةة تضةةعف
الروابط بين الدقائق وتقمل االحتكاك الداخمي الن الماء يعمل كمزيت لدقائق التربة ممةا يجعةل التربةة أكثةر سةيولة
فةةي التشةةكل والةةرص .وعميةةو جةةاءت ىةةذه الد ارسةةة لتحديةةد تةةأثير وزن السةةاحبة واآللةةة الزراعيةةة والمحتةةوى الرطةةوبي
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لمتربةةة فةةي مقةةدار وامتةةداد عمةةق الةةرص خةةالل مقةةد التربةةة مةةن قيةاس الصةةفات الفيزيائيةةة اآلتيةةة :الكثافةةة الظاىريةةة ،
مقاومة التربة لالختراق وااليصالية المائية المشبعة.
المواد وطرائق العمل
اجريت التجربة الحقمية في منطقة مشروع المسيب في حقل تربتةو مزيجةة طينيةة مسةتغمة ولعةدد مةن السةنوات
زرعة محصول الحنطة فقط .وقد اجريت ليا حراثة عميقة لعمق  45سم قبل بدأ التجربة بسنتين  .وسنويا وبعةد
ب ا
حصةةاد المحصةةول تحةةرث التربةةة وتتةةرك لمسةةنة القادمةةة لحةةين موسةةم ز ارعةةة المحصةةول  .بمغةةت المسةةاحة التةةي نفةةذ
عمييةةا البحةةث ح ةوالي 2100م50( 2م طةةول42 xم عةةرض)  .إذ تةةم إ ازلةةة األدغةةال الناميةةة وأجريةةت ليةةا عمميةةات
التنعةةيم والتعةةديل والتسةةوية وقسةةمت إلةةى ثالثةةة قطاعةةات متسةةاوية األبعةةاد (50م طةةول42 xم عةةرض لكةةل قطةةاع).
يفصةةل بةةين قطةةاع واخةةر طريةةق بعةةرض 3م لغةةرض حركةة ومنةةاورة السةةاحبة واآللةةة الزراعيةةة المربوطةةة معيةةا أثنةةاء
تنفيذ المعامالت.
تةم ري تربةةة كةل قطةةاع ريةة ثقيمةة وبعةةد عشةرة أيةام مةن تمةك الريةةة أخةةذت عينةات مفككةةة عشةوائيا مةن طبقةةة التربةةة
30-0سةةم ومةةن مواقةةع مختمفةةة لممسةةاحة الخاضةةعة لمبحةةث .أجريةةت المعةةامالت األوليةةة لتمةةك العينةةات مةةن تجفيةةف
ىةوائي وطحةن ونخةل ومةزج وأخةذت عينةة ممثمةة لتقةةدير الصةفات الةواردة فةي الجةدول ( . )1حيةث قةدرت الصةةفات
الفيزيائية اآلتية حسب طرائق العمل الةواردة فةي ( )15اذ قةدرت نسةجة التربةة بطريقةة الماصةة والمحتةوى الرطةوبي
الوزني لمتربة عند الشدين 33و 1500كيمو باسكال وعند حد المدانة األدنةى  .بينمةا قةدرت الكثافةة الظاىريةة عمةى
عينات تربة طبيعية بطريقة االسطوانة .اما المحتوى الرطوبي الوزني لمرطوبة المثمى لمرص فقد تم تقةديره بطريقةة
 Proctorالقياسية والموضحة في( .)27كما وتم تقدير محتوى التربة من المادة العضوية بطريقة اليضم الرطةب
الموضحة في (.)21
نفةةذت التجربةةة الحقميةةة كتجربةةة عامميةةة بثالثةةة عوامةةل وثالثةةة مكةةررات واسةةتعمل تصةةميم القطاعةةات التامةةة
التعشية وفق نظام االلواح المنشقة -المنشقة ( .)3
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جدول( : )1بعض صفات التربة المستعممة في الدارسة.
وحدة القياس

الصفة
الرمل

المقدار
223.60

غم كغم

الفرين

422.20
354.20

الطين
3

1.28

الكثافة الظاىرية

ميكا غرام/م

المحتوى الرطوبي الوزني عند الشد  33كيمو باسكال

%

31.10

المحتوى الرطوبي الوزني عند الشد 1500كيمو باسكال

%

15.10

محتوى التربة من المادة العضوية

غم/كغم

10.88

وتضمنت التجربة العوامل اآلتية:
أوال :عامل المحتوى الرطوبي كعامل رئيس وبثالثة مستويات ىي
 :W1المحتوى الرطوبي لحد المدانة األدنى ومقداره 23.05%
 :W2االمحتوى الرطوبي األمثل لمرص ومقداره20.57%
 :W3المحتوى الرطوبي األقل من  W2بمقدار 2%ومقداره .)6,2 ( 18.57%
ثانيةةا :عامةةل حمةةل الةةرص كعامةةل ثةةانوي تضةةمن اربعةةة مسةةتويات ثالثةةة منيةةا يمثةةل كةةل مسةةتوى مةةرور واحةةد فقةةط
لساحبة زراعية نةوع  New Holland80-66Sثنائيةة الةدفع وزنيةا الكمةي  2750كغةم مربوطةة معيةا آلةة زراعيةة
واحدة من اآلالت اآلتية.
 :L0الحمل صفر بدون مرور(معاممة المقارنة)
 :L1ناثرة سماد معمقة وزنيا الكمي مع السماد 300كغم
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 :L2آلةةة رش مبيةةدات نةةوع  Foggerسةةعتيا( )1000لتةةر وزنيةةا الكمةةي مةةع المبيةةد  1290كغةةم ،نصةةف مسةةحوبة
بمحور خمفي ومحورىا األمامي يمثل نقطة الجر في الساحبة.
 :L3عربةةة نقةةل الحبةةوب سةةعتيا ( )4طةةن محممةةة بثالثةةة أطنةةان وزنيةةا الكمةةي مةةع حمولتيةةا  3600كغةةم  ،نصةةف
مسحوبة بمحور خمفي ومحورىا األمامي نقطة الجر في الساحبة.
ثالثا :عامل عمق التربة كعامل تحت ثانوي وتضمن ثالثة أعماق ىي:
 :D1يمثل العمق 10-0سم.
 :D2يمثل العمق20-0سم.
 :D3يمثل العمق 30-20سم.
بعد عشرة أيام من الرية األولى تم ري كل قطاع بعمق ماء يضمن وصول رطوبةة طبقةة التربةة لمعمةق 30-0سةم
إلى حد السعة الحقمية باستعمال المعادلة اآلتية الواردة في (.)5
d= Pwx

xD
حيث إن:
 : dعمق ماء الري المضاف(سم)

 :Pwالفرق بين رطوبة التربة عند السعة الحقمية ورطوبة التربة قبل الري (الرطوبة عمى اساس الوزن الجاف).
 :Bbالكثافة الظاىرية لمتربة (غم/سم)3
 :Dwكثافة الماء(غم/سم)3
 :Dعمق طبقة التربة (سم)
بعةةد انتيةةاء الةةري تةةم متابعةةة انخفةةاض رطوبةةة التربةةة بأخةةذ عينةةات مةةن العمةةق30-0سةةم لتقةةدير الرطوبةةة بالطريقةةة
الوزنيةةة ،وعنةةد وصةةوليا إلةةى أي مسةةتوى مةةن المسةةتويات الرطوبيةةة المسةةتعممة فةةي الد ارسةةة تنفةةذ معةةامالت الةةرص
بمةرور السةةاحبة ومربوطةةة معيةةا االلةة الزراعيةةة بسةةرعة أماميةةة4كم/سةاعة ( )4لقطةةع مسةةافة50م  .اذ تتةةرك مسةةافة
15م األولةةى لغةةرض تعجيةةل السةةاحبة والوصةةول الةةى السةةرعة األماميةةة المةةذكورة .امةةا المسةةافة المتبقيةةة فةةتم خالليةةا
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قيةةاس الصةةفات الفيزيائيةةة اآلتيةةة كمؤشةرات لمةةرص .اذ قيسةةت الكثافةةة الظاىريةةة بطريقةةة االسةةطوانة ومقاومةةة التربةةة
لالختةراق باسةةتعمال جيةةاز المخةراق المخروطةةي ( Hand held penetrometerمخةةروط بزاويةةة  0 30وقطةةر
0.019م) وااليصالية المائية المشبعة بطريقة عمود الماء الثابت المذكورة في ( .(15جميع تمةك الصةفات قيسةت
فةةي مركةةز اثةةر اإلطةةار ولكةةل عمةةق مةةن األعمةةاق المةةذكور سةةابقا مةةع تةةرك مسةةافة 1م بةةين معاممةةة مةةرور واخةةرى
لتالف ةةي حص ةةول ت ةةداخل بالت ةةأثير ب ةةين المع ةةامالت ( . )6وم ةةن الج ةةدير بال ةةذكر كان ةةت مس ةةارات إط ةةارات الس ةةاحبة
واطارات اآلالت النصف مسحوبة متطابقة.
النتائج والمناقشة
أشارت النتائج الموضحة في الجدول( )2إلى وجود فروق معنوية بةين متوسةطات قةيم كثافةة التربةة الظاىريةة
لعمق 30-0سم تحت تأثير مسةتويات المحتةوى الرطةوبي عنةد ثبةوت العوامةل االخةرى .اذ بمة أعمةى متوسةط لقةيم
الصةفة المةةذكورة  1.44ميكةةا غةرام/م 3وأدنةةى متوسةط 1.40ميكةةا غةرام/م 3عنةةد المسةةتويين الرطةةوبيين  W1و W3
عمى الترتيب .وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع ما حصل عميو (.)29,6,2
كما لوحظ من نتةائج الجةدول المةذكور تةأثر الكثافةة الظاىريةة معنويةا بمسةتويات حمةل الةرص عنةد ثبةوت العوامةل
االخرى إذ بم أعمى وأدنى متوسط لقيم الصفة المذكورة  1.52و  1.28ميكا غرام/م 3تحت تأثير مستويي حمةل
الةةرص  L3و  L0عمةةى الترتيةةب .يتضة مةةن ىةةذه النتيجةةة انةةو مةةع زيةةادة حمةةل الةةرص تةةزداد قيمةةة الكثافةةة الظاىريةةة.
وجةةاءت ىةةذه النتيجةةة مؤكةةدة لمةةا حص ةل عميةةو( )17,9,6إن التربةةة الواقعةةة تحةةت تةةأثير حمةةل إطةةارات السةةاحبات
والمعدات الزراعية المربوطة معيا ستبدي مقاومةة إلسةناد ذلةك الحمةل ،وعنةدما تكةون قابميةة تحمةل التربةة لإلجيةاد
المسمط عمييا من قبل اإلطارات واطئة ستستجيب التربة وبدرجة معينة لمرص ،وبداية آلية الرص تحطةيم جةزء او
نسبة من المسامات القابمة لمرص المشةغولة بةاليواء وزيةادة تقةارب وتوجيةو دقةائق التربةة مةن بعضةيا واعةادة توزيةع
لحجوم مسةامات التربةة باتجةاه المسةامات الدقيقةة .ونتيجةة لةذلك يحصةل ىبةوط فةي سةط التربةة فةي منطقةة سةط
التالمس بين اإلطارات وسط التربة الواقعة تحتو
مباشرة تستمر التغيرات في بناء التربة لحين الوصول الى حالة التوازن بين اإلجياد المسمط عمةى التربةة ورد فعةل
التربة اسفل اإلطار او انتياء فترة التحميل.
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جدددول ( )2تددأثير مسددتويات المحتددوى الرطددوبي لمتربددة وحمددل الددرص وعمددق التربددة وتددداخالت ا فددي قدديم كثافددة
التربة الظاهرية (ميكا غرام/م)3
المحتوى الرطوبي الكتمي W%

مستويات الرص()L

W1

W2

W3

LxW

االعماق(سم)) )D
D1

D2

D3

L0

1.22

1.24

1.37

1.28

L1

1.43

1.45

1.48

1.45

L2

1.44

1.46

1.50

1.47

L3

1.52

1.55

1.60

1.56

L0

1.22

1.24

1.37

1.28

L1

1.41

1.41

1.46

1.43

L2

1.42

1.43

1.47

1.44

L3

1.49

1.52

1.56

1.52

L0

1.22

1.24

1.37

1.28

L1

1.36

1.39

1.43

1.39

L2

1.38

1.41

1.44

1.41

L3

1.43

1.50

1.55

1.49

L.S.D.0.05

0.02

0.09

تاثير W
المحتوى الرطوبي W

W1

1.40

1.43

1.48

1.44

W2

1.38

1.40

1.47

1.42
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1.35

W3
L.S.D.0.05

1.39

1.45

0.06

1.40
0.03
تاثير L

مستويات الرص

L0

1.22

1.24

1.37

1.28

L

L1

1.40

1.42

1.45

1.42

L2

1.41

1.43

1.47

1.44

L3

1.48

1.52

1.57

1.52

L.S.D.0.05

0.08
1.38

تاثير االعماق ()D
L.S.D.0.05

1.40

0.07
1.47

0.07

لقد بينت نتائج الجدول ايضا وجود فروق معنوية بين متوسطات قيم الكثافة الظاىرية تحت تةأثير عمةق التربةة اذ
وجةةد ان اعمةةى متوسةةط لمصةةفة المةةذكورة  1.47ميكةةا غةرام/م 3وادنةةى متوسةةط  1.38ميكةةا غ ةرام /م 3عنةةد العمقةةين
30-20سم و 10-0سم عمى الترتيب  .يظير من ىةذه النتيجةة ان قيمةة الكثافةة الظاىريةة تةزداد مةع زيةادة عمةق
التربة .وجاءت ىةذه النتيجةة متفقةة مةع حصةل عميةو ( . )6,2وان سةبب ىةذه الزيةادة يرجةع الةى تةأثير وزن طبقةات
التربة بعضيا فوق بعض  ،باالضافة الى فعاليات االنسان والمكننة الزراعية وعمميات ادارة التربة.
اشارت نتائج التةداخل الثنةائي الموضةحة فةي الجةدول( )2الةى وجةود فةروق معنويةة بةين قةيم الكثافةة الظاىريةة
3

تحت تداخل عاممي المحتوى الرطوبي وحمل الرص .فقد وجةد اعمةى قيمةة لمصةفة المةذكورة  1.56ميكةا غةرام /م

وادنى قيمةة  1.28ميكةا غةرام /م 3تحةت تةأثير المعاممةة  L3W1ومعاممةة المقارنةة (مسةتوى الحمةل )L0لممسةتويات
الرطوبيةةة الثالثةةة .كمةةا لةةوحظ ايضةةا انةةو مةةع زيةةادة المحتةةوى الرطةةوبي وحمةةل الةةرص تةةزداد الكثافةةة الظاىريةةة لطبقةةة
التربة  30-0سم ووصمت قيمتيا تحت تأثير
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المعةةاممتين  L3W1و  L3W2الةةى  1.56و  1.52ميكةةا غ ةرام /م 3عمةةى الترتيةةب .وتعةةد ىاتةةان القيمتةةان مةةن القةةيم
الحرجة لنمو وتطور الجذور  .اذ اشار ( )13الى ان القيم الحرجة لمكثافةة الظاىريةة المحةددة لنمةو وتطةور جةذور
معظةةم المحاصةةيل تقةةع ضةةمن  1.50الةةى  1.60ميكةةا غةرام /م. 3وبينةةت النتةةائج ايضةةا انةةو مةةع انخفةةاض المحتةةوى
الرطوبي لمتربة  ،تنخفض قابميتيا لمرص تحت أي مستوى من مستويات حمل الرص المسةتعممة فةي ىةذه الد ارسةة
 .ان تةةأثير المحتةةوى الرطةةوبي فةةي زيةةادة اوخفةةض اسةةتجابة التربةةة لمةةرص يكةةون مةةن خةةالل تةةأثير االغشةةية المائيةةة
المحيطةة بالةةدقائق فةةي درجةةة صةةالبة ىيكةةل التربة.فالتربةةة الجافةةة تتميةةز بصةةالبة ىيكميةةا ودرجةةة الةربط العاليةةة بةةين
دقائقيةةا وقةةوة تماسةةكيا ومقاومتيةةا االحتكاكيةةة لتغيةةر شةةكميا،تجعميا مقاومةةة لمرص.وعنةةد زيةةادة المحتةةوى الرطةةوبي
لمتربةة ضةمن حةدود معينةة يةزداد سةمك االغشةية المائيةة المحيطةة بةدقائق التربةة .فيةؤدي الةى زيةادة اسةتجابة التربةةة
لمرص نتيجة ضعف قوتي التماسك واالحتكاك الداخمي بين الدقائق  .الن الماء يعمل كمزيةت االمةر الةذي يسةم
لمةةدقائق الواقعةةة تحةةت تةةأثير االجيةةاد الةةى اعةةادة تعبئتيةةا (ت ارصةةفيا) وترتيبيةةا وتوجيييةةا ممةةا يجعميةةا اكثةةر اسةةتجابة
لمرص عند استعمال نفس المقدار من الضغط ( الحمل) في الحالة الجافة(.)35,31,25
بينت نتائج التداخل بين عاممي المحتوى الرطوبي وعمق التربة في قيم الكثافة الظاىرية وجود فروق معنوية
 .اذ وجدت اعمى قيمةة لمصةفة المةذكورة  1.48ميكةا غةرام /م 3وادنةى قيمةة ليةا  1.35ميكةاغرام  /م 3تحةت تةأثير
المعةةاممتين  W1D3و  W3D1عمةةى الترتيةةب.يظير مةةن ىةةذه النتيجةةة انةةو بزيةةادة المحتةةوى الرطةةوبي وعمةةق التربةةة
تزداد قيمة الكثافة الظاىرية .وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع ما حصل عمييا (.)6,2
أظيرت نتائج التداخل الثنائي بين عاممي حمل الرص عمق التربة فروق معنوية بين قيم الكثافة الظاىريةة.
فقةةد لوحظةةت اعمةةى قيمةةة لمصةةفة المةةذكور 1.57ميكةةا غ ةرام /م 3قيمةةة وأدنةةى قيمةةة ليةةا  1.22ميكةةا غ ةرام /م 3عنةةد
المعةةاممتين  L3D3و  L0D1عمةةى الترتيةةب .وتبةةين مةةن ىةةذه النتيجةةة انةةو مةةع زيةةادة حمةةل الةةرص والعمةةق تةةزداد قيمةةة
الكثافة الظاىرية.
اشةةارت نتةةائج التةةداخل الثالثةةي بةةين عوامةةل التجربةةة الةةى وجةةود فةةروق معنويةةة بةةين قةةيم الكثافةةة الظاىريةةة .اذ
وجةةدت اعمةةى قيمةةة لمصةةفة المةةذكورة  1.60ميكةةاغرام  /م 3فةةي حةةين اقةةل قيمةةة  1.22ميكةةاغرام  /م 3تحةةت تةةاثير
المعاممة  W1L3D3ومعاممة الحمل  L0لمعمق  D1عند أي محتوى رطوبي عمى التريب .كما بينت نتةائج التةداخل
المةةذكور تةةأثر تربةةة العمةةق  D3معنويةةا بكافةةة معةةامالت الحمةةل L3وايضةةا بجميةةع معةةامالت الحممةةين  L1و  L2عةةدا
المعاممين  W3L1D3و  .W3L2D3ومن خالل ىذه النتيجة يظير ان امتةداد عمةق الةرص خةالل مقةد التربةة يةزداد
مةةع زيةةادة المحتةةوى الرطةةوبي وحمةةل الةةرص .وجةةاءت ىةةذه النتيجةةة مؤيةةدة لمةةا حصةةل عميةةو ((41,25,19,12,11
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الذين ذكروا ان عربات نقل الحبةوب المحممةة بأحمةال كبيةرة تسةببت فةي حصةول رص عميةق فةي التربةة اكبةر ممةا
تسببو االت التسميد المعمقة ومعدات المكافحة النصف مسحوبة ضمن حدود دراساتيم.
يوض الجدول ( )3النتةائج الخاصةة بتةأثير العوامةل التجريبيةة وتةداخالتيا فةي قةيم مقاومةة التربةة لالختةراق .
فقد اشارت النتائج الى وجود فروق معنوية بين قيم الصفة المذكورة تحت تأثير مستويات المحتوى الرطوبي .عند
ثبوت العوامل االخرى.اذ وجد ان اعمى متوسط لمصفة المذكورة  1540كيمو باسكال وادنى متوسةط  1271كيمةو
باسكال عند المستويين  W3و  W1عمى الترتيب .يظير من

ىذا انو مع انخفاض المحتوى الرطوبي لمتربةة

ت ة ةةزداد مقاوم ة ةةة الترب ة ةةة لالختة ة ةراق ض ة ةةمن ح ة ةةدود البح ة ةةث .وج ة ةةاءت ى ة ةةذه النتيج ة ةةة متفق ة ةةة م ة ةةع م ة ةةا حص ة ةةل عمي ة ةةو
()43,36,8,6ان سبب زيادة مقاومة التربة لالختراق بانخفاض المحتوى الرطوبي يرجةع الةى زيةادة صةالبة التربةة
نتيجة لزيادة قوة التماسك واالحتكاك الداخمي بين دقائق التربة .ووجةد ( )40ان التةرب الرطبةة جةدا كانةت ليةا اقةل
مقاومة لالختراق.
بينةةت نتةةائج الجةدول المةةذكور التةةأثير المعنةةوي لمسةةتويات حمةةل الةةرص فةةي قةةيم مقاومةةة التربةةة لالختةراق عنةةد
ثبوت العوامل االخرى .اذ وجد اعمى متوسط لمصفة المذكورة  1900كيمو باسكال وادنى متوسط
 859كيمو باسكال عند المستويين  L3و  . L0وىذا يوض انو مع زيادة مستوى حمةل الةرص تةزداد قيمةة مقاومةة
التربة لالختراق .وجاءت ىذه النتيجة مؤيدة لما حصل عميو ( .)33,23,6وان سبب ذلك يرجع الى اعادة ترتيةب
وتراصف دقائق التربة تحت ضغط تحميل متزايد ونشوء بناء صفائحي(.)28
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جدول ( : )3تأثير مستويات المحتوى الرطوبي لمتربة وحمل الرص وعمق التربة وتداخالت ا في قيم مقاومة
التربة لالختراق(كيمو باسكال).
المحتوى الرطوبي الكتميW%

مستويات الرص()L

W1

W2

W3

LxW

االعماق(سم)) )D
D1

D2

D3

L0

353

650

807

603

L1

1142

1223

1415

1260

L2

1217

1336

1550

1368

L3

1601

1907

2053

1854

L0

659

885

1093

879

L1

1282

1313

1352

1316

L2

1451

1548

1621

1540

L3

1746

1823

1590

1720

L0

963

1102

1218

1094

L1

1052

1347

1669

1356

L2

1349

1654

1744

1582

L3

1677

2270

2433

2127

L.S.D.0.05

120.44

n.s

تاثير W
المحتوى الرطوبي W

W1

1079

1279

1456

1271

W2

1284

1392

1413

1363
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1260

W3
L.S.D.0.05

1593

1766

117.11

1540
65.43
تاثير L

مستويات الرص

L0

658

879

1039

859

L

L1

1159

1294

1479

1311

L2

1339

1543

1638

1507

L3

1675

2000

2025

1900

L.S.D.0.05

n.s
1208

تاثير االعماق ()D

442

1429

L.S.D.0.05

1545

222.69

كما لوحظ من نتائج الجدول( )3وجود فروق معنوية بين قيم مقاومة التربة لالختراق تحت تأثير عمق التربة
وبثبةةوت العوامةةل االخةةرى .فقةةد وجةةد اعمةةى قيمةةة لمقاومةةة التربةةة لالختةراق

 1545كيمةةو باسةةكال وادنةةى قيمةةة ليةةا

 1208كيمو باسكال عند العمقين  D3و  D1عمى الترتيب.
اما نتائج التداخل الثنائي بين عوامل التجربة ،فقط اشارت الى وجود فروق معنوية بةين قةيم الصةفة المةذكورة
تحةةت تةةأثير عةةاممي المحتةةوى الرطةةوبي والعمةةق .اذ لوحظةةت اعمةةى قيمةةة لمقاومةةة التربةةة لالخت ةراق  1766كيمةةو
باسةةكال وادنةةى قيمةةة ليةةا  1079كيمةةو باسةةكال عنةةد المع ةاممين  W3D3و  . W1D1ويظيةةر مةةن ىةةذه النتيجةةة ان
مقاومة التربة لالختراق تزداد بأنخفاض المحتوى الرطوبي وزيادة عمق التربة.
كما اوضحت نتائج التداخل بين عاممي حمل الرص والمحتوى الرطوبي وجود فروق معنوية بين قيم مقاومة
التربة لالختةراق .اذ لةوحظ اعمةى قيمةة لمصةفة المةذكورة 2127كيمةو باسةكال واقةل قيمةة  603كيمةو باسةكال عنةد
المعاممين  W3L3و . W1L0يبدو من خالل ىذه النتيجة انو مع زيادة حمل الرص وانخفةاض المحتةوى الرطةوبي
تةةزداد قيمةةة مقاومةةة التربةةة لالخت ةراق  .وجةةاءت ىةةذه النتيج ةة لتؤكةةد مةةا حصةةل عميةةو). (6,2كمةةا ظيةةر مةةن خةةالل
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النتةةائج ذات التةةأثير المعنةةوي الةواردة فةةي الجةةدول( )3ان قةةيم مقاومةةة التربةةة لالختةراق قةةد تجةةاوزت  2ميكةةا باسةةكال
(2000كيمو باسكال) خصوصا عند المعاممة  W3L3اذ بمغةت قيمةة الصةفة المةذكورة  2127كيمةو باسةكال .وتعةد
تمك القيمة من القيم المؤثرة وبشدة في نمةو وتطةور جةذور اغمةب المحاصةيل المزروعةة ( .)14بينمةا ال تظيةر أي
فروق معنوية بين قيم مقاومة التربةة لالختةراق لمعةامالت التةداخل الثنةائي بةين عةاممي حمةل الةرص وعمةق التربةة.
اما نتائج التداخل الثالثي بين العوامةل التجريبيةة فةي قةيم مقاومةة التةرب لالختةراق فقةد اوضةحت عةدم وجةود فةروق
معنوية.
يبين الجةدول( )4نتةائج تةأثير العوامةل المسةتعممة فةي البحةث وتةداخالتيا فةي قةيم االيصةالية المائيةة المشةبعة .اذ
وجد فروق معنوية بين قيم الصفة المذكورة تحت تأثير مستويات المحتوى الرطوبي ،فقد بم اعمى متوسط لقيمةة
الصفة قيد المناقشة  41.24ممم/ساعة وادنى متوسط  31.29ممم/سةاعة لممسةتويين  W3و  W1عمةى الترتيةب.
يظير من ىذه النتيجة انو مع زيادة المحتوى الرطوبي تنخفض االيصالية
المائية المشبعة ضمن حدود البحث .وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع ما حصل عميو (. )6اذ وجد ان ىناك تناسبا
عكسيا بين مستويات المحتوى الرطوبي ومتوسطات قيم الصفة المعنية بالمناقشة.

جدول( : )4تأثير مستويات المحتوى الرطوبي لمتربة ,حمل الرص وعمق التربة في االيصالية المائية المشبعة
(ممم/ساعة).
المحتوى الرطوبي الكتمي W%

مستويات الرص()L

W1

W2

LxW

االعماق(سم)) )D
D1

D2

D3

L0

111.95

95.29

45.68

84.31

L1

27.11

20.39

12.99

20.16

L2

24.61

15.69

9.70

16.67

L3

6.79

3.50

1.82

4.40

L0

111.95

95.29

45.68

84.31
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W3

L1

32.52

30.45

17.13

26.70

L2

28.49

26.48

13.85

22.49

L3

8.73

6.80

3.07

6.20

L0

111.95

95.29

45.68

84.31

L1

47.00

36.56

25.51

36.36

L2

41.53

31.24

21.75

31.51

L3

26.14

8.55

3.64

12.78

L.S.D.0.05

3.50

7.10

تاثير W
المحتوى الرطوبي

W1

42.61

33.72

17.55

31.29

W2

45.42

39.75

19.93

35.03

W3

56.65

42.91

24.15

41.24

L.S.D.0.05

1.78

4.21

تاثير L
مستويات الرصL

L0

111.95

95.29

45.68

84.31

L1

35.45

29.14

18.54

27.71

L2

31.54

24.47

15.10

23.70

L3

13.89

6.28

2.84

7.67

4.44

L.S.D.0.05
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48.21

تاثير االعماق ()D
L.S.D.0.05

20.54

38.80

2.67

كما وجد تاثي ار معنويا لمستويات حمل الرص في متوسطات قيم االيصالية المائية المشبعة  .اذ لوحظ اعمى
متوسط لقيم الصفة المةذكورة  84.31ممم/سةاعة واقةل متوسةط 7.67ممم/سةاعة لمحممةين  L0و  L3عمةى الترتيةب.
من ىذا يظير انو مع زيادة حمل الرص تنخفض قيمة االيصالية المائية المشةبعة ضةمن حةدود البحةث .ان سةبب
ذلةةك يرجةةع ال ةى ان مةةع زيةةادة حمةةل الةةرص يةةزداد تحطةةيم المسةةامات القابمةةة لمةةرص وزيةةادة المسةةامات الناعمةةة ممةةا
يةةؤدي الةةى ارتفةةاع قيمةةة الكثافةةة الظاىريةةة وحصةةول اختةزال فةةي حجةةم الجةةزء المسةةامي لمتربةةة .وجةةاءت ىةةذه النتيجةةة
متوافقة مع ما ذكره (.)36,6,1
اما تأثير عمق التربة في الصفة تحت الدراسة ،فقد بينت نتةائج الجةدول( )4وجةود فةروق معنويةة بةين متوسةطات
قيم الصفة المذكورة .اذ وجد اعمى متوسط  48.21ممم/ساعة وادنى متوسط  20.54ممم/ساعة عند العمقين D1
و . D3وتشير ىذه النتيجة الى انةو مةع زيةادة عمةق التربةة تةنخفض قيمةة االيصةالية المائيةة المشةبعة ضةمن حةدود
الدراسة .وىذا يرجع الى العالقة العكسية بين قيمة الكثافة الظاىرية والعمق(جدول.)2
اشةةارت نتةةائج التةةداخل الثنةةائي بةةين مسةةتويات عةةاممي حمةةل الةةرص والمحتةةوى الرطةةوبي فةةي قةةيم االيصةةالية المائيةةة
المشةةبعة الةةى وجةةود فةةروق معنويةةة .اذ وجةةد ان اعمةةى قيمةةة لمصةةفة المةةذكورة  84.31ممم/سةةاعة بينمةةا اقةةل قيمةةة
 4.04ممم/سةةاعة لممعةةاممتين  L0عنةةد أي مسةةتوى مةةن مسةةتويات المحتةةوى الرطةةوبي و W1

 L3عمةةى الترتيةةب

.يتض من خالل ىذه النتيجة ان مع زيادة حمل الرص والمحتوى الرطوبي يزداد االنخفاض فةي قيمةة االيصةالية
المائية المشبعة ضمن حدود البحث .وجاءت ىذه النتيجة مؤيدة لما حصل عميو).)6
اما تأثير التداخل بين مستويات عاممي المحتوى الرطوبي وعمق التربة في الصفة قيد الدراسة فقد كان معنويا .اذ
وجةةد اعمةةى قيمةةة لاليصةةالية المائيةةة المشةةبعة  56.65ممم/سةةاعة واوطةةم قيمةةة  17.55ممم/سةةاعة عنةةد المعةةاممين
 W3D1و  W1D3عمةةى الترتيةةب  .يتض ة مةةن ىةةذه النتيجةةة انةةو مةةع زيةةادة المحتةةوى الرطةةوبي وعمةةق التربةةة يةةزداد
االنخفاض في قيمة الصفة تحت الدراسة.
كما بينت نتائج التداخل بين مستويات عاممي حمةل الةرص وعمةق التربةة وجةود فةروق معنويةة بةين قةيم االيصةالية
المائيةةة المشةةبعة .اذ لةةوحظ اعمةةى قيمةةة لمصةةفة المةةذكورة  111.95ممم/سةةاعة وادنةةى قيمةةة  2.84ممم/سةةاعة عنةةد
المعاممين  L0D1و  L3D3عمى الترتيةب .ويظيةر مةن ىةذه النتيجةة انةو مةع زيةادة حمةل الةرص وعمةق التربةة يةزداد
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مقدار االنخفاض في قيمة االيصالية المائية المشبعة ضمن حدود البحث .ويرجع السبب في ذلك الى لعالقة بين
الكثافة الظاىرية والمسامية الكمية مع االيصالية المائية المشبعة(.)1
اشةةارت نت ةةائج الت ةةداخل الثالثةةي لعوام ةةل التجرب ةةة والموضةةحة ف ةةي الج ةةدول( )4الةةى وج ةةود ف ةةروق معنويةةة ب ةةين ق ةةيم
االيصةةالية المائيةةة المشةةبعة  .فقةةد وجةةد ان اعمةةى قيمةةة لمصةةفة المةةذكورة كانةةت 111.95ممم/سةةاعة فةةي حةةين ادنةةى
قيمة  1.82ممم/ساعة تحةت تةأثير المعةاممتين  L0D1عنةد أي مسةتوى رطةوبي و  W1L3D3عمةى التةوالي .وظيةر
مةةن خةةالل ىةةذه النتيجةةة انةةو مةةع زيةةادة المحتةةوى الرطةةوبي وحمةةل الةةرص وعمةةق التربةةة يةةزداد مقةةدار االنخفةةاض فةةي
قيمة الصفة قيد المناقشة ضمن حدود البحث .كمةا لةوحظ ايضةا ان اوطةا قةيم االيصةالية المائيةة المشةبعة حصةمت
عند معامالت الحمةل  L3و والعمةق  D3ولجميةع المسةتويات الرطوبيةة .بينمةا اعمةى قةيم الصةفة المةذكورة فةي حالةة
استثناء معامالت حمل الرص L0لوحظت عند مستوى الحمل  L1والمحتوى الرطةوبي  W3والكافةة اعمةاق التربةة.
من ىذا يظير انو مع انخفةاض المحتةوى الرطةوبي لمتربةة تقةل اسةتجابتيا لمةرص تحةت تةأثير االجيةادات العموديةة
المسمطة عمى وحدة المساحة نتيجة لزيادة قوتي التماسك بين دقائق التربة وتجمعاتيا وقوة االحتكاك الداخمي بةين
الحبيبات (.)38,24
اما امتداد عمق الرص خالل مقد التربةة تحةت تةاثير التةداخل الثالثةي لمعوامةل المسةتعممة فةي التجربةة  ،فقةد بينةت
النتائج وصول الةرص الةى طبقةة تربةة العمةق  30-20سةم اذ تةأثرت االيصةالية المائيةة تةأثي ار معنويةا وىةذا واضة
عند مقارنة قيميا تحت تأثير معامالت التداخل الثالثي مع قيمتيا لمعاممة المقارنة لمعمق .D3
ان وص ةةول ت ةةأثير ال ةةرص ال ةةى طبق ةةة العم ةةق  D3س ةةيكون بعي ةةدا ع ةةن متن ةةاول مع ةةدات الح ارث ةةة خصوص ةةا اذا
استمرت عمميةة الح ارثةة عمةى عمةق 20سةم ولعةدة سنوات.ويصةب ىةذا الةرص تراكميةا وسةيعجل فةي تكةوين الطبقةة
الصةةماء ونشةةوء مشةةكمة بةةزل مسةةتقبال ممةةا سةةيؤثر تةةأثي ار سةةمبيا فةةي القيمةةة االنتاجيةةة لمتربةةة وتغمغةةل الجةةذور  .امةةا
الرص الحاصل ضمن طبقة التربة  20-0سم فأنو سيزال بعممية الحراثة لمموسم الالحق.
االستنتاجات
يمكن ان نستنتج من خالل نتائج البحث وضمن حدوده االتي :
.1ان اكبر االالت الزراعية وزنا سببت اعمى رص من حيث المقدار واالمتداد خالل مقد التربة.
.2مع زيادة المحتوى الرطوبي لمتربة تزداد استجابة التربة لمرص تحت أي حمل من احمال الرص.
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.3تحت أي مستوى رطوبي مستعمل في الدراسة تزداد مقاومة التربة لالختراق مع زيادة حمل الرص.
.4عنةةد ثبةةوت المحتةةوى الرطةةوبي وحمةةل الةةرص تةةزداد قيمةةة الكثافةةة الظاىريةةة ومقاومةةة التربةةة لالخت ةراق وتةةنخفض
االيصالية المائية المشبعة عند زيادة عمق التربة.
.5ان اعمةةى قيمةةة لمكثافةةة الظاىريةةة واوطةةا قيمةةة لاليصةةالية المائيةةة المشةةبعة حصةةمت تحةةت تةةأثير اعمةةى مسةةتوى
رطوبي وحمل رص  .بينما اعمى قيمة لمقاومة التربة لالختراق حصمت تحةت تةأثير اوطةأ مسةتوى رطةوبي واعمةى
حمل رص.
.6مع زيادة المحتوى الرطوبي وحمل الرص يزداد مقدار وامتداد عمق الرص خالل مقد التربة.
التوصيات
اعتمادا عمى نتائج ىذه الدراسة يوصةى بعةدم دخةول السةاحبة مةع االالت الزراعيةة المسةحوبة والمعمقةة المسةتعممة
في الدراسة الى تربة الحقل ورطوبتيا عند حد المدانة االدنى بينما يسم بدخول الساحبة مع نةاثرة السةماد او الةة
رش المبيةةدات الةةى تربةةة الحقةةل عنةةد المحتةةوى الرطةةوبي االقةةل مةةن الرطوبةةة المثمةةى لمةةرص بمقةةدار  . 2%يضةةاف
الى ذلك اجراء دراسات حول تكرار مرور الساحبة مةع معةدات زراعيةة مختمفةة الةوزن عمةى نفةس االثةر بمةا يعكةس
واقع العمل الحقمي خالل الموسم الزراعي.
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