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تأثير ثالثة نظم حراثة ونهع ومدتهى بقايا السحرهل الدابق في بعض الخرائص الفيزيائية وأجزاء 
 الكاربهن العزهي في تربة جبدية

 
 الدين دمحم مهاوش نهر د.أ. هذام احسد صالح جعاطة

 جامعة تكخيت/ كمية الدراعة  محافطة صالح الجيغمجيخية زراعة 
 قدع عمـػ التخبة والسػارد السائية صالح الجيغ

   

 (71/7/1217، قبل لمشذخ في  71/71/1212)قجـ لمشذخ في 
 

 :ص البحثمخم
ثباتية تجسعات التخبة أجخي تصبيق مبجأ الدراعة الحافطة )الجورة الدراعية( تحت تأثيخ أساليب حخاثة مختمفة لسعخفة تأثيخىا في 

( في تخبة جبدية إذ زرع MOC( والسختبط معجنيًا )POCوالسحتػى الخشػبي ومحتػى السادة العزػية وكاربػف التخبة العزػي الجقائقي )
والحخاثة  NTتحت تأثيخ نطاـ عجـ الحخاثة  1272 -1271محرػؿ البقػؿ )البخسيع( ومحرػؿ الحرة الرفخاء في السػسع الخبيعي 

%( لستبكياتيع بعج حراد التجخبة، زرعت الحرة 722% ،02% ، 2وتع األبقاء عمى السدتػى ) CTوالحخاثة التقميجية  RTخترخة  الس
الرفخاء )العخوة الخخيفية( في نفذ مػقع السػسع الخبيعي وتحت تأثيخ نفذ العػامل السجروسة في التجخبة األولى أضافة الى تأثيخ عامل 

ؿ الدابق، وبعج الحراد تع أخح عيشات مغ التخبة لكل وحجة تجخيبية لسعخفة تأثيخ العػامل السجروسة عمى ثباتية ندبة متبكيات السحرػ 
، أما  RT(% وغيخ معشػي عمى نطاـ1.8وبشدبة تفػؽ بمغت ) CTمعشػيًا عمى نطاـ  NTتجسعات التخبة. بيشت الشتائج تفػؽ نطاـ 

(%، 10.1بشدبة ) CT(% وعمى نطاـ 11.1بشدبة ) RTعمى نطاـ  NTي لشطاـ التأثيخ في السحتػى الخشػبي حرل تفػؽ معشػ 
(% في محتػى السادة العزػية. تفػؽ 5.0وبشدبة ) CTوتفػؽ معشػي عمى نطاـ  RTعمى نطاـ  NTولػحطت زيادة غيخ معشػية لشطاـ 

(% 2.782( و )2.700قيسيسا )التي بمغت  MOCو  POCفي محتػى  CTو  RT) % عمى نطاـ 2.750معشػيًا بكيسة ) NTنطاـ 
و  2.721التي بمغت ) CTو  RT(% مقارنة  بكيع 2.725تفػؽ بكيسة بمغت ) MOCعمى التػالي، أما في محتػى  POCفي محتػى 

(% عمى التػالي، نتيجة العالقة الصخدية بيغ محتػى السادة العزػية والكاربػف العزػي في التخبة. وأيزًا تفػقت متبكيات 2.712
(% 78.01) ممع في ثباتية التجسعات وبكيسة )7.810البقػؿ )البخسيع( عمى متبكيات محرػؿ الحرة الرفخاء )الخبيعية( بكيسة ) محرػؿ

                                           
() االولالباحج  أطروحة دكتوراهمستل من. 
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و بكيسة بمغت  POC)% في 2.751تخبة في محتػى السادة العزػية وبكيسة ) 7-)غع كغع71.15في السحتػى الخشػبي وبكيسة )
تخبة و  7-غع كغع 71.77% و  71.20ممع و  7.001ات الحرة الرفخاء التي بمغت قيسيا )مقارنة بتأثيخ متبكي MOC)% في 2.720)

 % زادت معشػيًا ثباتية722% الى السدتػى 2%( عمى التػالي لمرفات السجروسة. وبديادة مدتػى الستبكيات مغ 2.710% و  2.702
 – 2.781) % والكاربػف العزػي الجقائقي مغ )78.17–77.08مغ ) ) ممع  والسحتػى الخشػبي7.851 – 7.011التجسعات مغ )

تخبة. تفػقت  7-( غع كغع71.11 –71.12مغ ) ( % ومحتػى السادة العزػية2.728 – 2.710) % والسختبط معجنيًا مغ )2.750
)% 71.08بي بكيسة )معشػيًا عمى جسيع معامالت الجراسة في السحتػى الخشػ  NT.C.C2.Re100%معاممة التجاخالت الثالثية 
)% عمى التػالي، بأستثشاء ثباتية MOC (0.208)% و POC (0.185تخبة وفي  7-) غع كغع70.85ومحتػى السادة العزػية )

) ممع مقارنة بالسعاممة  7.052بكيسة ) RT.C.C2.Re100%التجسعات لمتخبة حرمت زيادة غيخ معشػية لمسعاممة 
NT.C.C2.Re100%( ممع7.000التي بمغت (  . 

 .كمسات مفتاحية: عدم الحراثة، حراثة مختررة، حراثة تقميدية، دورة زراعية، متبقيات محاصيل، الكاربهن العزهي 
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Abstract:  
The preservative agriculture principle practice (crop rotation)  was conducted under effect of 

different tillage systems to assess  their effect on stability of the soil aggregates, moisture content and 

organic carbon fractions, ie. particulate organic carbon (POC) and mineral associted organic carbon 

(MOC) in  a gypsiferous soil. Clover and Corn were planted in spring season (2018-2019)., under effect 

of  no tillage system (NT), reduced tillage (RT), and conventional tillage (CT) , keeping on levels (0% , 

50% and 100%) for their residues after ex harvesting. In autumn season corn was planted in the same 

site of spring season, under the same effect of studied factors in the first experiment, besides  factor of 

previous crop residues. Soil samples were taken after harvest to study effect of these factors on 

aggregate stability. Results showed the superiority of  NT system significantly on CT system at a 
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percent up to 8.4 % and not significantly superior  over RT system. No tillage was significantly superior 

on RT in moisture content by a percentage up to 22.8 % and 25.2 % over CT. An  increase in organic 

matter contant was noticed for NT and RT systems over CT by a percent  up to 6.5% . NO- tillage 

system was significantly superior over RT and CT, their values reached 0.163 % , 0.155  and 0.149 % ,  

respectively in POC content, while for MOC the values were 0.196 %,  0.192%  and 0.180 %, 

respectively, because of the positive relationship between organic matter content  and organic carbon in 

soil. Legume crop (clver) residues was significantly superior over spring corn with a value 1.483 mm in 

aggregate stability and with a value 14.38 % in moisture content, and 12.86 gm kg
-1 

soil  in organic 

matter content, and 0.162 % in POC, and 0.195 % in MOC compared  to the effect of corn spring 

residues which reached ( 1.357mm, 12.03%, 12.11g kg
-1 

soil, 0.150% and 0.183%), respectively for the  

parameters.. By increasing level of residues from 0% to 100% values of the studied parameters 

increased significantly,  aggregate stability from 1.372 to 1.468 mm, mositure content from 11.54 to 

14.81% ,  POC from 0.148 to 0.163% , MOC from 0.183 to 0.194 % , organic matter content from 12.20 

to 12.77 gm kg
-1 

soil. Triple interaction treatment NT.C.C2 Re100% was significantly superior over 

other treatments with values reached 17.34% ,  13.46 g kg
-1 

soil ,  0.185% , 0.208% for moisture content, 

organic matter content, POC, and MOC, respectively;  except for aggregate stability where there was no 

significant difference between  RT.C.C2 Re100% (1.560 mm) and NT.C.C2 Re100% (1.553 mm). 
Key words: No.Tillage, Reducesd Tillage, Conventional Tillage, Crop rotation,  crop Residues, Organic carbon 
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 السقدمة 
بقايا السحاصيل الدراعية مغ سصح التخبة تخاجع كبيخ في خرػبة  سببت عسميات الدراعة السكثفة، ورعي وأزالة    

التخبة، وخرائريا الفيديائية والكيسيائية والحيػية، بدبب أنخفاض محتػى التخبة مغ السادة العزػية، وأنخفاض 
دروعة، لحلظ محتػاىا الخشػبي بدبب فقج الساء بالتبخخ، األمخ الحي يؤثخ سمبًا في الكفاءة األنتاجية لمسحاصيل الس

أصبح لدامًا البحث عغ شخؽ األنتاج الدراعي السدتجاـ واألقل أستشفاذ لمسػارد الصبيعية الدراعية )التخبة والسياه(. ونطخًا 
مميػف ىكتار مغ مداحة العخاؽ البالغة  1.1لكبخ السداحة التي تغصييا التخب الجبدية في العخاؽ، والتي تبمغ حػالي 

بأنخفاض ندبة السادة  (، التي تتسيد1227مغ مداحة العخاؽ الكمية )سميع ،   12ػالي%مميػف ىكتار أي ح 80.0
يعج نطاـ الدراعة الحافطة الحي يعتسج في . ونطخًا لفقخ ىحه التخب %7.1 – 2.7العزػية فييا التي تتخاوح بيغ 

خة لدصح التخبة ببقايا جػىخة عمى ثالثة ركائد أساسية وىي تصبيق أدنى عسمية حخث لمتخبة والتغصية السدتس
السحاصيل الدابقة وتصبيق نطاـ الجورة الدراعية السشاسب، مغ االنطسة الدراعية البجيمة التي يسكغ أف تحقق االنتاج 

. لحلظ (1277أكداد، -الدراعي السدتجاـ واالقل استشفاذًا لمسػارد الصبيعية الدراعية لمتخبة والسياه )التقخيخ الفشي الدشػي 
(  إلى 2013),Moraru and Rusuالحخاثة مغ العسميات السيسة في العسمية الدراعية إذ أشار كل مغ  تعج عسميات

أف اختيار نػع السحخاث السشاسب لو أىسية كبيخة في تحجيج جػدة الحخاثة وتحديغ صفات التخبة مسا يؤدي الى زيادة 
ة إلى أف االختيار الخاشئ لمسحخاث يؤدي الى نتائج االنتاجية لمسحرػؿ السدروع، وعمى الخغع مغ فػائج الحخاثة العجيج

سمبية تشعكذ عمى صفات التخبة خاصة في التخب الجبدية، وبيشت الجراسات التي أجخيت في التخب الجبدية أف 
الحخاثات الخفيفة تالئع ىحه التخب بدبب وجػد األفق الجبدي السختمف العسق، لحلظ أصبح مغ أساسيات أستخجاـ 

في التخبة الجبدية ىػ عجـ التعسق بالحخاثة لتجشب رفع كسيات عالية مغ الجبذ الى الدصح  شخؽ الحخاثة
 (.  1272والسجسعي ، 1271والسدسار، 1271وعػيغ، 1270والسجسعي، 7222)الصائي،

 أف لشػع السحرػؿ السدروع وفق نطاـ الجورة الدراعية تأثيخ في صفات التخبة مشيا الثباتية البشائية والسحتػى  
الخشػبي،   فقج وجج أف الجورات الدراعية التي تتزسغ محرػؿ بقػلي يسكغ أف تديج مغ خرػبة التخبة وكحلظ 
الديصخة عمى تعخية التخبة وتحدغ الرفات الفيديائية )زيادة ثباتية التجسعات لمتخبة والسحتػى الخشػبي( والرفات 

(. أما بالشدبة لسػػػػػحتػى Dhaka et al.,2016ػػل الالحػػػق )الكيسيائية لمتخبة وحساية      السحرػؿ وزيادة الحاصػػػ
(% تػػػػػػػػػػحت 7.82أف محتػى السادة العزػية بمغ )Uzoh et al .,(2019 )التخبة مػػػػػػغ السادة العزػية فقج وجػػػػػػػج 
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ذرة  –(% تحت تأثيخ نطاـ الدراعة ) ذرة صفخاء 7.15ذرة صفخاء( و ) –تأثػػػػػػيخ نػػػػػػػػػطاـ الدراعة ) فاصػلياء 
صفخاء(، وبديادة محتػى السادة العزػية يدداد محتػى كاربػف التخبة العزػي، وتؤثخ مدتػى متبكيات السحاصيل 

ػػػػػػس الرفات الخرػػبية لمتخبة مػػغ خػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ تأثيخىا عمػػػى محتػػػػػػى في بعػالسدروعة سابقًا وفق نطاـ الجورة الدراعية 
السادة العزػػػػية، فقج وجػػػػػػػػج أف بقاء متبكيات السحاصيل الدابقة عمى الدصح تديج مغ الحفاظ عمى  بشاء التخبة 

Hao et al.,(2008  ) وتػصل (. Abdalla et al.,2016( و Deksissa et al.,2008والسحتػى الخشػبي 
إلى أف أضافة السخمفات العزػية  الى التخبة  برػرة عامة تديج مغ محتػى السادة العزػية فييا التي تعسل عمى 
إضافة عشاصخ مغحية لمتخبة بذكل مدتسخ، مسا يعيج التػازف لمعشاصخ السغحية فييا، وبحلظ تكػف السادة العزػية 

لكغ يختمف  جييد الشبات بالعشاصخ السغحية فزاًل عغ التقميل مغ فقجانيا عغ شخيق الغدل،السزافة مرجرًا جيجًا لت
لحلظ إعادة بقايا السحاصيل الدابقة الى التخبة برػرة عامة تديج مغ  ،تأثيخىا حدب نػع متبكيات السحرػؿ السدروع

ة كسية السادة العزػية السزافة الى محتػى التخبة مغ السغحيات الجاىدة، ومحتػى السادة العزػية يدداد مع زياد
(. ومغ أجداء كاربػف التخبة العزػي )الكاربػف العزػي الجقائقي والكاربػف العزػي Song et.al.,2010التخبة )

جدء مغ كاربػف  بأنو Particulate organic carbonالسختبط معجنيًا( لحلظ يعخؼ كاربػف التخبة العزػي الجقائقي
يختبط مع دقائق التخبة وعشج تحدغ خػاص التخبة الفيديائية والكيسيائية والخرػبية يتحدغ التخبة العزػي الحي 

 Mineral معدنيا  الكاربػف العزػي السختبط  (، أماBayer et al.,2006محتػى الكاربػف العزػي الجقائقي )

associated organic carbon ويتع بط مع معادف التخبة، جدء مغ كاربػف التخبة الكمي الحي يكػف مخت ُيعخؼ بأنو
( بصخيقة الفرل الفيديائي MOC( عغ الكاربػف العزػي السختبط معجنيًا )POCفرل الكاربػف العزػي الجقائقي )

وبديادة ندبيسا يدداد تحدغ صفات التخبة الفيديائية  ((،Cambardella and Elliott,1992التي ذكخت مغ قبل 
التجسعات لمتخبة وزيادة جاىدية العشاصخ الغحائية في التخبة والحفاظ عمى خرػبة وأنتاجية التخبة التي  مشيا ثباتية

تشعكذ إيجابًا عمى نسػ وحاصل الشباتات الشامية. وتتأثخ أجداء كاربػف التخبة العزػي مغ خالؿ تأثيخ عسميات األدارة 
( مغ كاربػف MOC( أف الجدء )2014),Essel( و 1993),Lalلمتخبة مشيا الحخاثة ومتبكيات السحاصيل، فقج وجج 

وكاربػف ة، في عػسميػػػات الػػػػػحخاثة خاصػػػػػػػػػػػة الحخاثة التقميجيػػػػػػػة بفػػػػػػػػػعل تأثيخىػا فػػػػػػػػػي بشاء التخبػػػػػػػػػػػػ التخبة العزػي تأثخ
 Liuفعل عسميات األدارة مغ كاربػف التخبة العزػي الجقائقي، أما التخبة العزػػػػػػػػػي السختبط معجنيًا يكػف أقل تأثخ ب

et al .,(2013( وجج أف الكاربػف العزػي في التخبة )SOC)  soil organic carbon ( 5.22،  0.21بمغ )
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% عمى التػالي، أما الكاربػف الجقائقي 722% وأضافة الستبكيات 2تخبة عشج عجـ أضافة الستبكيات  7-غع.كغع
(POC) Particulate organic carbon  عشج معاممة أضافة متبكيات السحاصيل 22كاف بشدبة زيادة بمغت %

 soil organic carbon storage (SOCS%، والكاربػف السخدوف )2% مقارنة بعجـ األضافة لمستبكيات 722
 Hermle et. ووجج %18% لسعاممة األضافة مقارنة بسعاممة عجـ األضافة التي كانت بشدبة 02كاف بشدبة 
al.,(2008 أف نطاـ عجـ الحخاثة )NT  أثخ معشػيًا في أجداء الكاربػف العزػي )الجقائقيPOC  والسعجنيMOC 
، ولع يحرل عمى  فخؽ معشػي  PL) Mouldboard ploughing( مقارنة مع الحخاثة التقميجية )SOCSوالسخدوف 

إال أف أجداء الكاربػف تحت تأثيخ نطاـ الحخاثة  Shallow tillage (STوالحخاثة الدصحية ) NTبيغ عجـ الحخاثة 
الدصحية كانت أكثخ تجانذ مقارنة بشطاـ عجـ الحخاثة، وقج أعدى ذلظ الى خمط متبكيات الشباتات مع جدء التخبة 

راسة . لحلظ كاف ىجؼ ىحه الجمع بقاء جدء مغ الستبكيات الشباتية عمى الدصح تحت تأثيخ الحخاثة الدصحيةالدصحي 
ىػ معخفة تأثيخ تصبيق نطاـ األدارة التكاممي لمتخبة في صفات التخبة الفيديائية )ثباتية تجسعات التخبة والسحتػى 

( في التخبة MOC( والسختبط معجنيًا )POCالخشػبي( وحالة السادة العزػية ومحتػى الكاربػف العزػي الجقائقي )
 الجبدية.

 السهاد وطرائق العسل
 جراسة ثالثة عػامل:تزسشت عػامل ال

 Reduced – tillage، حخاثة مخترخة   No –tillageعجـ الحخاثة   .الحخاثة: شسمت ثالثة أنػاع مغ الحخاثة ىي 7
عمى التػالي، حيث أجخيت عجـ الحخاثة  NT ،RT  ،CTورمد ليا   Conventional – tillage، حخاثة تقميجية 

يجوية محمية الرشع لدراعة البحور والتدسيج والحخاثة السخترخة بأستخجاـ السحخاث الحفار)الخخماشة(  بأستخجاـ آلو
( سع وأستخجـ السحخاث السصخحي القالب أواًل ثع السحخاث القخصي ثع السحخاث الحفار )الخخماشة( 72-0بعسق) 

 ( سع.10-72لمتدػية في إجخاء الحخاثة التقميجية لعسق) 

رػؿ: زرع محرػؿ الحرة الرفخاء)العخوة الخخيفية( بعج محرػؿ البقػؿ )البخسيع( ومحرػؿ الحرة . نػع السح1
 الرفخاء )العخوة الخبيعية( وفق نطاـ دورة زراعية نرفية.
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. مدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة: تع أعتساد ثالثة مدتػى لستبكيات محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخبيعية( 0
والسدتػى الثالث  Re50%والسدتػى الثاني  Re0%ػؿ البقػؿ)البخسيع( وىي السدتػى االوؿ ومتبكيات محر

Re100%. 

( سع قبل الدراعة وخمصت وشحشت  02-2أخحت عيشات عذػائية مغ مػقع تشفيح التجخبة مغ الصبقة الدصحية )
ت الفيديائية والكيسيائية ممع، لغخض تقجيخ بعس الرفا 1وجففت ىػائيًا ومغ ثع َمخرت عمى مشخل قصخ فتحاتو 

 (.7والخرػبية لتخبة الجراسة كسا مػضح في ججوؿ )

  1272-1271تجخبة الدراعة: نفحت التجخبة الحقمية األولى في حقػؿ كمية الدراعة ، جامعة تكخيت لمسػسع الدراعي 
ـ( تع تخؾ  77*0) متخ 00تع تقديع األرض الى قصاعات وكل قصاع إلى وحجات تجخيبية مداحة كل وحجة تجخيبية 

ـ وذلظ لتدييل أجخاء وتشفيح  11ـ داخل كل وحجة تجخيبية لتربح مداحة الػحجة التجخيبية السدروعة  0ـ بيغ كل  7
وبثالث مكخرات ووزعت السعامالت Split Plot designالتجخبة الثانية، ونفحت التجخبة حدب نطاـ القصع السشذقة  

ومحاصيل  main plot(( ووضعت الحخاثة في القصع الخئيدة R.C.B.Dممة وفق ترسيع القصاعات العذػائية الكا
 Sub – plotالجورة الدراعية محرػؿ البقػؿ )البخسيع( ومحرػؿ الحرة الرفخاء)العخوة الخبيعية( في القصع الثانػية 

 وحجة تجخيبية، بعج الحراد وزعت متبكيات السحاصيل حدب الشدب 71وكاف عجد الػاحجات التجخيبية 
%( عذػائيًا في الػحجات التجخيبية بعج تحجيج الػحجات التجخيبية لمتجخبة الثانية، أما التجخبة الثانية %722،%02،2)

وتع تقديع األرض  1272فقج نفحت وفق نطاـ الجورة الدراعية في مػقع التجخبة األولى في السػسع الدراعي الخخيفي 
ـ( ، ونفحت التجخبة عمى نطاـ  0*0متخ ) 2ة كل وحجة تجخيبية الى قصاعات وكل قصاع إلى وحجات تجخيبية مداح

وبثالث مكخرات ووزعت السعامالت وفق ترسيع القصاعات   Split – Split Plot Designمشذقة  –القصع السشذقة 
ع ومحاصيل الجورة الدراعية في القص main plot(( ووضعت الحخاثة في القصع الخئيدية R.C.B.Dالعذػائية الكاممة 

وأصبح عجد الػحجات  sub-sub plotومتبكيات السحاصيل الدابقة في القصع تحت الثانػية  Sub– plotالثانػية 
أيصالي السشذأ  Dracma.  صشف دراخسا Zea mays L( وحجة تجخيبية. زرعت بحور الحرة الرفخاء08التجخيبية )

ط. تست الدراعة في أربعة خصػط ( بحرة في كل جػرة عمى شكل خصػ 0-1في جػر بسعجؿ ) 1272/1/10في 
سع بيغ نبات ونبات بػاقع أثشاعذخ نبات في الخط الػاحج.  10سع بيغ خط وخط و10داخل المػح الػاحج وبسدافة 

سع ثع تغصيتيا  1.0وبعسق point Applicationوأضيفت السعامالت الدسادية في خصػط الدراعة بصخيقة التمكيع 
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سميات خجمة السحرػؿ كافة مغ ري وتعذيب ومكافحة، وكاف الخي السدتخجـ ري بصبقة خفيفة مغ التخبة. أجخيت ع
 71(. تع حراد محرػؿ التجخبة عشج اكتساؿ نزجو بتاريخ 1بالخش حدب حاجة الشبات بأستخجاـ ماء بئخ ججوؿ )

 (Kemper,1965. وأخحت عيشات التخبة بعج الحراد لتقجيخ ثباتية تجسعات التخبة حدب شخيقة )77/1272/
( Black et al.,1965والسحتػى الخشػبي بالصخيقة الػزنية والسادة العزػية بصخيقة األكدجة الخشبة كسا ورد في ) 

تع أجخاء عسمية الفرل الفيديائي حدب ما ذكخ  فقج( MOC( والسختبط معجنيًا )POCأما الكاربػف العزػي الجقائقي)
ممع  1غع مغ نسػذج التخبة السشخػؿ بسشخل قصخ فتحاتو  02( بػزف 1992),Cambardella and Elliottمغ قبل 

 00مل ماء مقصخ، يشقل السعمق ويسخر مغ خالؿ مشخل قصخ فتحاتو  720ووضع في زجاجة )بيكخ( ويزاؼ لو 
( والجدء الحي مخر مغ خالؿ POCمايكخوف، إف الجدء الستبقي فػؽ السشخل يسثل جدء الكاربػف العزػي الجقائقي )

بعج إجخاء عسمية الفرل يتع تجفيف الشساذج بالفخف عمى  MOCشخل يسثل الكاربػف العزػي السختبط معجنيًا ))الس
( والسختبط معجنيًا POCالى اف تجفف الشساذج بالكامل، وتع تقجيخ الكاربػف العزػي الجقائقي ) C0 12درجة حخارة 

(MOCوفق شخيقة تقجيخ محتػى الكاربػف باألكدجة الخشبة ك ) سا ورد في (Black et al.,1965 وتع تحميل .)
( وفق ترسيع القصاعات ANOVA( بأستخجاـ تحميل التبايغ )SASالبيانات إحرائيًا بأستخجاـ البخنامج اإلحرائي )

(  بأستخجاـ 0( وأختبخت الفخوقات بيغ الستػسصات الحدابية عشج مدتػى معشػية )%RCBDالعذػائية الكاممة )
 (.1222د الحجود )الخاوي و خمف هللا ،اختبار دنكغ متعج

 . يػضح بعس الرفات الكيسيائية والفيديائية لتخبة الجراسة7ججوؿ 
 الكيسة الػحجة الرفة

 رمػل
 

7-غع كغع
 

 
 

078.22 
 غػخيغ
 

115.22 
 شػيغ
 

172.22 
 صشف ندجة التخبة

 
S.C.L 

 مديجة شيشية رممية

 مديجة شيشية رممية

 ممع معجؿ القصخ السػزوف 
 

2.21 
 1.02 - االس الييجروجيشي
7-ديدي سيسيشد ـ التػصيل الكيخبائي

 1.52 

7-سشتي مػؿ كغع سعة تبادؿ االيػف السػجب
 71.1 
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 السادة العزػية
 
 
 

تخبة7-غع كغع  

 
 

1.10 

 الكاربػف العزػي الجقائقي
 

% 

% 

2.25 
الكاربػف العزػي السختبط 

 معجنياً 
2.72 

تخبة7-غع كغع معادف الكاربػنات  

 
172 

 81.75 الجبذ

 الشتخوجيغ الجاىد

7-ممغع كغع
 

12.12 
 4.90 الفدفػر الجاىد

 727 البػتاسيـػ الجاىد
 (7:7االيػنات السػجبة والدالبة الحائبة )

 الكالديـػ 
 

7-مميسػؿ لتخ
 70.0 

7-مميسػؿ لتخ السغشديـػ
 0 

7-مميسػؿ لتخ الرػديـػ
 7.5 

7-مميسػؿ لتخ البػتاسيـػ
 2.78 

7-مميسػؿ لتخ الكاربػنات
 Nil 

7-مميسػؿ لتخ البيكخبػنات
 7.2 

7-مميسػؿ لتخ الكبخيتات
 71.8 

7-مميسػؿ لتخ الكمػريجات
 1.8 

 
 . يبيغ بعس الرفات الكيسائية لساء الخي 1ججوؿ 

 الػحجة الكيسة  الرفة  الػحجة  الكيسة  الرفة 
EC 0.11  ديدي سيسيشد

7-ـ
 

7-مميسػؿ لتخ 2.22 البػتاسيـػ
 

PH 1.02  الكاربػنات Nil 7-مميسػؿ لتخ
 

7-مميسػؿ لتخ 2.11 الكالديـػ
7-مميسػؿ لتخ 1.72 البيكخبػنات 

 

7-مميسػؿ لتخ 1.02 السغشديػـ 
7-مميسػؿ لتخ 77.21 الكبخيتات 
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7-مميسػؿ لتخ 7.70 الرػديـػ
7-مميسػؿ لتخ 0.15 الكمػريج 

 

 
 الشتائج والسشاقذة 

 تجسعات التربة  . ثباتية1
 10.72برػرة عامة جسيع عػامل الجراسة أثخت إيجابًا في ثباتية تجسعات التخبة وبشدبة معشػية تخاوحت بيغ )       

(. أما معصيات ججوؿ 7) ممع ججوؿ )2.21)% مقارنة بثباتية التجسعات في التخبة األصمية التي بمغت )02.71-
ػى متبكيات السحاصيل الدابقة والتجاخل بيشيسا في ثباتية تجسعات التخبة ( تبيغ تأثيخ نطع الحخاثة ونػع ومدت0)

)معجؿ القصخ السػزوف( بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، مغ خالؿ 
اصيل الدابقة الشتائج حرل فخؽ معشػي بيغ نطع الحخاثة كسعجؿ بغس الشطخ عغ تأثيخ نػع ومدتػى متبكيات السح

( ممع تحت تأثيخ نطاـ عجـ الحخاثة وأقل متػسط 7.802وتجاخالتيسا في ثباتية تجسعات التخبة، إذ بمغ أعمى متػسط )
(%، لكغ لع تكغ ىشاؾ عالقة معشػية 1.8( ممع تحت تأثيخ نطاـ الحخاثة التقميجية وبشدبة تفػؽ بمغت)7.085بمغ )

خة ويعدى ذلظ الى دورىسا في الحفاظ عمى محتػى السادة العزػية في الصبقة بيغ نطاـ عجـ الحخاثة والحخاثة السختر
مع   Soil aggregatesالدصحية لمتخبة التي تعسل عمى تحدغ بشاء التخبة مغ خالؿ تساسظ وتخابط مجاميع التخبة

ئق التخبة مع بعزيا البعس، وزيادة مدظ ماء التخبة مغ خالؿ زيادة عجد السدامات الرغيخة والكبيخة بخبط دقا
بعزيا، وعشج تحمل السادة العزػية َتفخز مػاد ىالمية لدجة متكػنة مغ سكخيات ثشائية وسميمػز وبخوتيشات وأصساغ 

 -Bioxتعسل عمى ربط دقائق التخبة مع بعزيا التي تديج مغ ثباتية التجسعات في التخبة ىحا يتفق مع )
Fayos,2003    وLiebig et al.,2004   1220و Reicosky، و  1225، و الجساسSundermeier 

( الحيغ تػصمػا الى نتائج مساثمة، أما الحخاثة التقميجية عسمت عمى ىجـ بشاء التخبة ومداميتيا أضافة الى 2011,
(  مغ خالؿ قمب الصبقة Essel,2014تأثيخىا عمى السحتػى الخشػبي ونذاط األحياء الجقيقة ىحا يتفق مػػػػػػػع )

ق التخبة وضيػر الجبذ عمى الدصح الحي يترف بزعف البشاء بدبب ضعف قػة التساسظ بيغ الدصحية الى عس
(. أما معامالت نػع الستبكيات لمسحاصيل الدابقة أثخت معشػيًا بثباتية تجسعات FAO,1990دقائقو ىحا يتفق مع )

( ممع تحت تأثيخ متبكيات 7.810التخبة بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخخيفية(، إذ بمغ أعمى متػسط )
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( ممع تحت تأثيخ متبكيات محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخبيعية( وبشدبة تفػؽ 7.001)البخسيع( وأقل متػسط بمغ )
 (%، يعدى  ذلظ الى دور محرػؿ البقػؿ  الحي يعسل عمى زيادة ثباتية تجسعات التخبة مغ خالؿ أضافة2.1بمغت )

   

. تأثيخ نطع الحخاثة ونػع ومدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة والتجاخل بيشيسا في ثباتية تجسعات التخبة 0ججوؿ 
 )ممع( بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء وفق نطاـ الجورة الدراعية

نظم الحراثة  
T   

السحرهل  
C  

Re 0% Re 50% Re 100%  متهسط نظم
  الحراثة

NT C.C1 1.373 fg 1.400 f 1.460 de NT 7.802 a 

C.C2 1.466 de 1.503 a,,d 1.553 ab RT 1.455 a 

RT C.C1 1.330 g 1.386 fg 1.426 ef CT 1.346 b 

C.C2 1.500 b,d 1.530 a,c 1.560 a متهسط السحرهل 
CT C.C1 1.226 h 1.276 h 1.336 g C.C

1 

1.357 b 

C.C2 1.336 g 1.426 ef 1.476 c,e C.C
2 

1.483 a 

متهسط متبقيات 
  السحاصيل

1.372 c 1.420 b 1.468 a  

NT             نطاـ عجـ الحخاثة :RT      نطاـ الحخاثة السخترخة :CT                                                  نطاـ الحخاثة التقميجية :
C.C1         محرػؿ الحرة الرفخاء )الخخيفية( في مػقع محرػؿ الحرة الرفخاء )الخبيعية ( وفق نطاـ الجورة :
 الدراعية

C.C2        محرػؿ الحرة الرفخاء )الخخيفية ( في مػقع محرػؿ البخسيع وفق نطاـ الجورة الدراعية : 
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Re 0%,Re50%,Re100%   ندب متبكيات =Residues قة في السػسع االوؿ وفق الجورة السحاصيل الداب
 الدراعية

 
كسيات مغ السادة العزػية التي تحدغ بشاء التخبة بدبب سخعة تحممو مقارنة بسحرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة 

. ومغ خالؿ دراسة تأثيخ مدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة كسعجؿ Dhaka et al.,2016الخبيعية( ىحا يتفق مع))
( وجػد فخوؽ 0لتخبة بعج حرػػػػػػاد محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخخيفية(، ومػػػػػػػػغ نتائج ججوؿ )في ثباتية تجسعات ا

وأقل متػسط بمغ  Re100%( ممع تحت تأثيخ السدتػى 7.851معشػية بيغ السعامالت إذ بمغ أعمى متػسط )
(%، يعدى ذلظ الى دور الستبكيات الدابقة في 1وبشدبة تفػؽ بمغت ) Re0%( ممع تحت تأثيخ السدتػى 7.011)

أضافة كسيات مغ السادة العزػية الى التخبة التي حدشت مغ بشاء التخبة وبالتالي زادت مغ تذكيل تجسعات كبيخة 
ائج مساثمة. ( الحيغ تػصمػا الى نت(Magdoff and weil,2004الحجع تديج مغ ثباتية تجسعات التخبة ىحا يتػافق مع 

وعشج دراسة تأثيخ التجاخل الثالثي بيغ نطع الحخاثة ونػع ومدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة في ثباتية تجسعات 
( 0التخبة بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، مغ خالؿ نتائج ججوؿ)

 RT.C.C2Re100%( ممع تحت تأثيخ السعاممة 7.052أعمى قيسة )وجػد فخوؽ معشػية بيغ السعامالت إذ بمغت 
(%، سبب ذلظ 11.1وبشدبة تفػؽ بمغت ) CT.C.C1Re0%( ممع تحت تأثيخ السعاممة 7.115وأقل قيسة بمغت )

التفػؽ ىػ دور نطاـ الحخاثة السخترخة ومتبكيات محاصيل  )البخسيع( التي بديادة ندبتيا زادت ثباتية التجسعات كسا 
 خ سابقًا.ذك

 
 .السحتهى الرطهبي2

( تبيغ تأثيخ نطع الحخاثة ونػع ومدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة والتجاخل بيشيسا في 8بيانات ججوؿ )       
سع بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء)العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة  02السحتػى الخشػبي لمتخبة عمى عسق 

لػحع وجػد فخوؽ معشػية بيغ نطع الحخاثة كسعجؿ إذ تفػؽ نطاـ عجـ الحخاثة معشػيًا عمى الدراعية، مغ خالؿ الشتائج 
( % تحت تأثيخ نطاـ 71.77( % مقارنة بأقل متػسط بمغ )70.71نطاـ الحخاثة السخترخة والتقميجية بستػسط بمغ )

دوره في الحفاظ عمى محتػى  (%، يعدى تفػؽ نطاـ عجـ الحخاثة الى10.1الحخاثة التقميجية وبشدبة تفػؽ بمغت )
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( التي تحفع الخشػبة وتقمل عسميات Sekaran et al.,2012% )02السادة العزػية بتخكو مخمفات تديج عغ 
% 70التبخخ والتعخية خاصة في الطخوؼ الجافة وشبو جافة مقارنة بالحخاثة التقميجية التي تتخؾ متبكيات التديج عغ 

( لشػع مخمفات 8الحيغ تػصمػا الى نتائج مساثمة في دراستيع. مغ نتائج ججوؿ )( Vita et al.,2007ىحا يتفق مع )
سع بعج حراد محرػؿ الحرة  02السحرػؿ السدروع سابقًا تأثيخ في الحفاظ عمى السحتػى الخشػبي في التخبة لعسق 

البخسيع(  بستػسط بمغ الرفخاء )العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، إذ تفػقت متبكيات محرػؿ البقػؿ )
(% وبشدبة تفػؽ بمغت 71.20( % مقارنة بتأثيخ متبكيات محرػؿ الحرة الرفخاء التي كانت بستػسط بمغ )78.01)
( % ، يعدى ذلظ الى دور محرػؿ البقػؿ  في الحفاظ عمى رشػبة التخبة عشج أدخالو في نطاـ الجورة 72.77)

 (.Dhaka et al.,2016لحرة الرفخاء ىحا يتفق مع )الدراعية تحت ضخوؼ الجفاؼ مقارنة بسحرػؿ ا

 
. تأثيخ نطع الحخاثة ونػع ومدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة والتجاخل بيشيسا في السحتػى الخشػبي)%( 8ججوؿ 

 سع بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء وفق نطاـ الجورة الدراعية. 02عمى عسق 
نظم الحراثة  

T   

السحرهل  
C  

Re 0% Re 50% Re 100%  متهسط نظم
  الحراثة

NT C.C1 11.22 fg 14.65 b,d 16.31 ab NT 70.71 a 

C.C2 15.36 bc 16.13 ab 17.34 a RT 12.35 b 

RT C.C1 9.92 g 10.83 fg 13.27 de CT 12.11 b 

C.C2 11.08 fg 13.73 c,e 15.26 bc متهسط السحرهل 
CT C.C1 9.53 g 10.62 fg 11.92 ef C.C1 12.03 

b 
C.C2 12.13 ef 13.68 c,e 14.76 b,d C.C2 14.38 

a 
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متهسط متبقيات 
  السحاصيل

11.54 c 13.27 b 14.81 a  

NT              نطاـ عجـ الحخاثة :RT      نطاـ الحخاثة السخترخة :CT                                                  نطاـ الحخاثة التقميجية :
C.C1         محرػؿ الحرة الرفخاء )الخخيفية( في مػقع محرػؿ الحرة الرفخاء )الخبيعية ( وفق نطاـ الجورة :
 الدراعية

C.C2        محرػؿ الحرة الرفخاء )الخخيفية ( في مػقع محرػؿ البخسيع وفق نطاـ الجورة الدراعية : 

Re 0%,Re50%,Re100%   ندب متبكيات =Residues قة في السػسع االوؿ وفق الجورة السحاصيل الداب
 الدراعية

 
لسدتػى متبكيات السحاصيل السدروعة سابقًا تأثيخ في السحتػى الخشػبي في التخبة بغس الشطخ عغ نػعيا بعج 

( حرمت فخوؽ 8حراد محرػؿ الحرة الرفخاء)العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، مغ خالؿ نتائج ججوؿ)
وأقل متػسط بمغ  Re100%(% تحت تأثيخ السدتػى 78.17تبكيات إذ بمغ أعمى متػسط )معشػية بيغ ندب الس

( %، يعدى ذلظ الى دور الستبكيات التي عسمت 11.0وبشدبة تفػؽ بمغت) Re0%(% تحت تأثيخ السدتػى 77.08)
السحتػى الخشػبي كغصاء في سصح التخبة وأدت الى زيادة محتػى السادة العزػية التي بجورىا تديج مغ الحفاظ عمى 

مغ خالؿ تحدغ الرفات الفيديائية والكيسيائية والخرػبة لمتخبة وبديادة ندػػػػػػػبة الستبكيات أزداد السحتػى الخشػبي 
أما تأثيخ التجاخل الثالثي بيغ  (. Abdalla et al.,2016( و Deksissa et al.,2008 لمتخبة ىػػػػػػػػػحا يتفق مػػػػػػػػػػػػػع

نطع الحخاثة ونػع ومدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة في السحتػى الخشػبي في التخبة بعج حراد محرػؿ الحرة 
( وجػد فخوؽ معشػية بيغ السعامالت 8الرفخاء )العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، مغ خالؿ نتائج ججاوؿ )

(% تحت تأثيخ 2.00وأقل قيسة بمغت ) NT.C.C2Re100%(% تحت تأثيخ السعاممة 71.08إذ بمغت أعمى قيسة )
(%، لحلظ وجػػػػد السخمفات العزػية لمسحاصػػػيل الدابقة عمى 11وبشدبة تفػؽ بمغت  ) CT.C.C1Re0%السعاممة 

(، لحلظ بخز دور نطاـ عجـ الحخاثة Ding et al.,2020الدصػػػػػػػح يعج مؤشخ لػجػػػػػد محتػى رشػػػػػبي مشاسػػػػػػػػػػػػب  )
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في الحفاظ عمى رشػبة التخبة مقارنة بشطاـ الحخاثة السخترخة والتقميجية أضافة الى تأثيخ محرػؿ البقػؿ )البخسيع(  
 مقارنة بسحرػؿ الحرة الرفخاء وبديادة ندبة الستبكيات زاد الحفاظ عمى محتػى الخشػبة.

 ة محتهى السادة العزهية في الترب. 0

( تبيغ تأثيخ نطع الحخاثة ونػع ومدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة والتجاخل بيشيسا في كسية 0بيانات ججوؿ )     
السادة العزػية  في التخبة بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء)العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، مغ الشتائج 

في تأثيخىا في كسية السادة العزػية في التخبة إذ تفػؽ نطاـ عجـ الحخاثة وجػد فخوؽ معشػية بيغ نطع الحخاثة كسعجؿ 
تخبة  7-( غع كغع77.21تخبة عمى نطاـ الحخاثة التقميجية التي كانت بستػسط بمغ ) 7-( غع كغع71.10بستػسط بمغ )

التي كانت بستػسط  (%، والتػجج عالقة معشػية بيغ نطاـ عجـ الحخاثة والحخاثة السخترخة5.0وبشدبة تفػؽ بمغت )
تخبة، مغ مسيدات نطاـ عجـ الحخاثة والحخاثة السخترخة الحفاظ عمى خرػبة التخبة وتحدغ  7-( غع كغع71.10بمغ )

 Liebigنػعية التخبة مغ خالؿ تخاكع السادة العزػية في الدصح وزيادة الكفاءة الحيػية لألحياء الجقيقة ىحا يتفق مع )
et al.,2004  وSundermeier,2011 الحيغ تػصمػا الى أف نطاـ عجـ الحخاثة والحخاثة السخترخة يعسالف عمى )

زيادة تخاكع السادة العزػية في الدصح وزيادة الكفاءة البايمػجية لألحياء الجقيقة ، لحلظ سبب تفػؽ نطاـ عجـ الحخاثة 
التخبة أعمى مغ الحخاثة التقميجية  والحخاثة السخترخة في دراستشا يعدى الى دورىسا في تخمف مادة عزػية مزافة الى

بفعل االالت السدتعسمة في ىحه االنطسة التي تعسل عمى عجـ قمب الصبقة الدصحية الى العسق وضيػر الجبذ عمى 
الدصح الحي يؤثخ عمى خرائز التخبة الفيديائية والكيسيائية والخرػبية مشيا محتػى السادة العزػية كسا حرل في 

(. لشػع السحرػؿ السدروع سابقًا تأثيخ في كسية السادة 1271وعػيغ، 1271حا يتفق مع )السدسار،الحخاثة التقميجية ى
العزػية في التخبة بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء)العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، مغ خالؿ نتائج 

-( غع كغع71.15بخسيع  بستػسط بمغ )( وجػد فخوؽ معشػية بيغ السعامالت إذ تفػقت متبكيات محرػؿ ال0ججوؿ )

تخبة تحت تأثيخ متبكيات محرػؿ الحرة الرفخاء)العخوة الخبيعية(  7-( غع كغع71.77تخبة مقارنة بأقل متػسط بمغ) 7
(%، يعدى ذلظ الى دور محرػؿ البقػؿ )البخسيع(  في تحدغ محتػى السادة العزػية في 5.1وبشدبة تفػؽ بمغت )

( الحيغ تػصمػا الى أف Reddy,2016و  Islam et al.,2014و  1272الرعيجي،التخبة ىحا يتفق مع )
السحاصيل البقػلية تحدغ محتػى السادة العزػية في التخبة، بدبب سخعة تحمميا مقارنة بسحرػؿ الحرة الرفخاء 

كسعجؿ في كسية  )العخوة الخبيعية( نتيجة لسحتػاه العالي مغ الشتخوجيغ. وأثخت مدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة
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السادة العزػية السزافة الى التخبة بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء)العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، 
 Re100%( وجػد فخوؽ معشػية بيغ مدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة إذ تفػؽ السدتػى 0مغ نتائج ججوؿ)

تخبة تحت تأثيخ السدتػى  7-( غع كغع71.12تخبة مقارنة بأقل متػسط بمغ ) 7-( غع كغع71.11بستػسط بمغ )
Re0% ( 8.5وبشدبة تفػؽ بمغت ،%) أف أضافة السخمفات العزػية الى التخبة  برػرة عامة زادت مغ محتػى

سغحية السادة العزػية فييا التي عسمت عمى إضافة عشاصخ مغحية لمتخبة بذكل مدتسخ، وعادت التػازف لمعشاصخ ال
% الى زيادة كسية 722، لحلظ يعدى تفػؽ السدتػى لكغ يختمف تأثيخىا حدب نػع متبكيات السحرػؿ السدروعفييا ، 

السخمفات العزػية السزافة الى التخبة التي زادت مغ محتػى السادة العزػية في التخبة، وحدشت خػاص التخبة 
والحفاظ عمى السحتػى الخشػبي في التخبة أضافة الى دورىا في حفع الفيديائية والكيسيائية والخرػبية مشيا بشاء التخبة 

 Hao et al.,2008و 1225السغحيات وزيادة جاىديتيا بفعل نذاط االحياء الجقيقة في التخبة ىحا يتفق مع )الجساس،
 التخبة.  ( الحيغ تػصمػ الى أف بأضافة السخمفات الشباتية يدداد محتػى السادة العزػية فيSong et.al.,2010و

 
. تأثيخ نطع الحخاثة ونػع ومدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة والتجاخل بيشيسا في محتػى السادة العزػية 0ججوؿ 

 تخبة( بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء وفق نطاـ الجورة الدراعية. 7-في التخبة )غع كغع

نظم الحراثة  
T   

السحرهل  
C  

Re 0% Re 50% Re 100%  متهسط نظم
  الحراثة

NT C.C1 12.10 gh 12.36 fg 12.46 ef NT 71.10 a 

C.C2 12.93 cd 13.20 a,c 13.46 a RT 12.73 a 

RT C.C1 11.86 hi 12.26 fg 13.06 bc CT 11.97 b 
C.C2 12.73 de 13.13 bc 13.36 ab متهسط السحرهل 

CT C.C1 11.40 j 11.73 i 11.80 i C.C
1 

12.11 
b 
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C.C2 12.16 fg 12.30 fg 12.46 ef C.C
2 

12.86 
a 

متهسط متبقيات 
  السحاصيل

12.20 c 12.50 b 12.77 a  

NT    نطاـ عجـ الحخاثة :RT      نطاـ الحخاثة السخترخة :CT                                                       نطاـ الحخاثة التقميجية :
C.C1 الخخيفية( في مػقع محرػؿ الحرة الرفخاء )الخبيعية ( وفق نطاـ الجورة الدراعية: محرػؿ الحرة الرفخاء( 

C.C2محرػؿ الحرة الرفخاء )الخخيفية ( في مػقع محرػؿ البخسيع وفق نطاـ الجورة الدراعية : 

Re 0%,Re50%,Re100%      ندب متبكيات =Residues  السحاصيل الدابقة في السػسع االوؿ وفق الجورة
 عيةالدرا 

عشج دراسة تأثيخ التجاخل الثالثي بيغ نطع الحخاثة ونػع ومدتػى متبكيات السحاصيل السدروعة سابقًا في كسية السادة 
( وجػد 0العزػية بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء)العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، مغ نتائج ججوؿ )

تخبة تحت تأثيخ السعاممة  7-غع كغع (70.85سة )فخوؽ معشػية بيغ السعامالت إذ بمغت أعمى قي
NT.C.C2Re100% (غع كغع77.82وأقل قيسة بمغت )-تخبة تحت تأثيخ السعاممة  7CT.C.C1Re0%  وبشدبة

(%، لحلظ أثخ نطاـ عجـ الحخاثة إيجابًا في محتػى السادة العزػية مقارنة بشطاـ الحخاثة التقميجية، 71تفػؽ بمغت)
ػؿ البقػؿ )البخسيع(  مقارنة بستبكيات محرػؿ الحرة الرفخاء)العخوة الخبيعية(، وكمسا أزدادت وبػجػد متبكيات محر

ندبة الستبكيات زاد محتػى السادة العزػية في التخبة، التي حدشت صفات التخبة مشيا ثباتية التجسعات والسحتػى 
 يػـ. الخشػبي وجاىدية العشاصخ الغحائية خاصة الشتخوجيغ والفدفػر والبػتاس

 particulate organic carbon (POC) . الكاربهن العزهي الدقائقي8

( 7(% ججوؿ)2.25عند مقارنة نسبة الكاربون العضوي الدقائقي في التربة األصلية قبل الزراعة التي بلغت )        
بعج تصبيق معامالت الجراسة لػحع تحدغ في ندبة الكاربػف العزػي الجقائقي  مع ندب الكاربػف العزػي الجقائقي

(% يعػد ذلظ الى نجاح تصبيق نطاـ الدراعة الحافطة)الجورة الدراعية( في السشاشق 121 - 700بشدبة تخاوحت بيغ )
زػية التي تحافع عمى الجافة وشبو الجافة التي تعسل عمى الحفاظ عمى السحتػى الخشػبي وزيادة محتػى السادة الع
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( حرل فخؽ معشػي بيغ نطع الحخاثة كسعجؿ في تأثيخىا في 5الكاربػف العزػي في التخبة.  ومغ بيانات ججوؿ )
( في التخبة بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخخيفية( إذ بمغ أعمى POCندبة الكاربػف العزػي الجقائقي)

(% تحت تأثيخ نطاـ الحخاثة 2.782الحخاثة مقارنة بأقل متػسط بمغ ) ( % تحت تأثيخ نطاـ عجـ2.750متػسط )
قمة إثارة التخبة والحفاظ عمى السحتػى  (%، يعدى تفػؽ نطاـ عجـ الحخاثة الى2.8التقميجية وبشدبة تفػؽ بمغت )

لعزػية الخشػبي مغ خالؿ بقاء متبكيات السحاصيل الدابقة عمى الدصح التي ساعجت عمى الحفاظ عمى السادة ا
مسا أنعكذ إيجابًا عمى  وأنخفاض سخعة تحمميا وفقجانيا تحت الطخوؼ الجافة مقارنة بالحخاثة السخترخة والتقميجية

(. عشج Uzoh et al.,2019و  Hermle et al.,2008زيادة الكاربػف العزػي الجقائقي في التخبة ىحا يتفق مع )
( في التخبة بعج حراد POCي ندبة الكاربػف العزػي الجقائقي )دراسة تأثيخ نػع السحرػؿ السدروع سابقًا كسعجؿ ف

( وجػد فخوؽ معشػية 5محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، مغ خالؿ نتائج ججوؿ )
تػسط (% مقارنة بأقل م2.751بيغ السعامالت إذ تفػقت معاممة متبكيات محرػؿ البقػؿ )البخسيع(  بستػسط بمغ )

(%، 1(% تحت تأثيخ معاممة متبكيات محرػؿ الحرة الرفخاء)العخوة الخبيعية( وبشدبة تفػؽ بمغت )2.702بمغ )
(، بدبب سخعة تحمميا بفعل 0أثخت متبكيات محرػؿ البقػؿ )البخسيع(  معشػيًا في محتػى السادة العزػية ججوؿ)

ر مع محرػؿ البقػؿ، وبديادة محتػى السادة العزػية زاد نذاط األحياء الجقيقة خاصة األحياء التي ليا عالقة تعاي
 Cattanio etمحتػى الكاربػف العزػي في التخبة الحي يعج مؤشخ لسحتػى السادة العزػية في التخبة ىحا يتفق مع )

al.,2008  وHill et al.,2017 الحيغ تػصمػا الى نتائج مساثمة. وأثخت مدتػى متبكيات السحاصيل السدروعة )
( في التخبة بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة POCقًا كسعجؿ في ندبة الكاربػف العزػي الجقائقي )ساب

( وجػد فخوؽ معشػية بيغ السعامالت إذ تفػؽ السدتػى 5الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، مغ خالؿ نتائج ججوؿ )
Re100% ( تحت تأثيخ السدتػى 2.781(% مقارنة بأقل متػسط بمغ )2.750بستػسط بمغ %)Re0%  وبشدبة

(%، برػرة عامة كمسا زاد مدتػى الستبكيات زاد محتػى السادة العزػية في التخبة كسا مبيغ في 72تفػؽ بمغت )
مغ حيث محتػى السادة العزػية  Re100%(، لحلظ تفػؽ السدتػى et al., 2008) Hao( ىحا يتفق مع 0ججوؿ)

(، لحلظ بديادة ندػػػػػبة POCإيجابًا عمى ندبة الكاربػف العزػي الجقائقي ) مسا أنعكذ Re0%مقارنة بالسدتػى 
 (Liu et al ., 2013.)( في التخبة ىػػػػػػػػحا يتفق مػػػػػػػػػع  POCالستبكيات زاد مػػحتػى الكاربػف العزػػػػػػػػػػي الجقائقػػي )
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. تأثيخ نطع الحخاثة ونػع ومدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة والتجاخل بيشيسا في الكاربػف العزػي الجقائقي  5ججوؿ 
 في التخبة )%( بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية.

نظم الحراثة  
T   

السحرهل  
C  

Re 0% Re 50% Re 100%  الحراثةمتهسط نظم   

NT C.C1 0.147 fg 0.155 e,f 0.159 c,e NT 2.750 a 

C.C2 0.161 cd 0.174 b 0.185 a RT 0.155 b 

RT C.C1 0.142 g 0.149 e,g 0.161 cd CT 0.149 c 

C.C2 0.150 d,,g 0.161 cd 0.169 bc متهسط السحرهل 
CT C.C1 0.140 g 0.147 fg 0.150 d,,g c.c1 0.150 b 

C.C2 0.147 fg 0.154 d,f 0.154 d,f c.c2 0.162 a 

متهسط متبقيات 
  السحاصيل

0.148 c 0.157 b 0.163 a  

NT    نطاـ عجـ الحخاثة :RT      نطاـ الحخاثة السخترخة :CT                                                       نطاـ الحخاثة التقميجية :
C.C1 الخخيفية( في مػقع محرػؿ الحرة الرفخاء )الخبيعية ( وفق نطاـ الجورة الدراعية: محرػؿ الحرة الرفخاء( 

C.C2محرػؿ الحرة الرفخاء )الخخيفية ( في مػقع محرػؿ البخسيع وفق نطاـ الجورة الدراعية : 

Re 0%,Re50%,Re100%      ندب متبكيات =Residues  السحاصيل الدابقة في السػسع االوؿ وفق الجورة
 عيةالدرا 

 
عشج دراسة تأثيخ التجاخل الثالثي بيغ نطع الحخاثة ونػع ومدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة في ندبة الكاربػف 

( في التخبة بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، مغ خالؿ POCالجقائقي )
(% تحت تأثيخ السعاممة 2.710ت إذ بمغت أعمى قيسة )( وجػد فخوؽ معشػية بيغ السعامال5نتائج ججوؿ )
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NT.C.C2Re100% ( تحت تأثيخ السعاممة 2.782مقارنة بأقل قيسة بمغت %)CT.C.C1Re0%  وبشدبة تفػؽ
(%، مغ خالؿ الشتائج أثخت نطع الحخاثة في ندبة الكاربػف الجقائقي في التخبة وبديادة أداء عسميات الحخث 01بمغت )

صة بأستخجاـ الحخاثة التقميجية التي أثارت التخبة ورفعت كسيات مغ الجبذ الى الدصح، الحي يؤثخ عمى في التخبة خا
خرائز التخبة الفيديائية والكيسيائية والخرػبية مشيا محتػى السادة العزػية الحي أنعكذ تأثيخه سمبًا عمى ندبة 

( الحي تػصل الى نتائج مساثمة في 1272جسعي،( في التخبة ىحا يتفق مع )السPOCالكاربػف العزػي الجقائقي )
 تخبة جبدية. 

 
 Mineral associated organic carbon (MOCالكاربهن العزهي السرتبط معدنيًا ). 5

لػحع تحدغ كبيخ في محتػى الكاربػف العزػي السختبط معجنيًا بعج تصبيق معامالت الجراسة ومغ الشتائج        
(% مقارنة بسحتػى الكاربػف العزػي 721 - 51معامالت الجراسة بشدبة تخاوحت بيغ)السدتحرل عمييا تبيغ تفػؽ 

( تبيغ تأثيخ نطع الحخاثة ونػع ومدتػى متبكيات 1السختبط معجنيًا في التخبة األصمية قبل الدراعة. معصيات ججوؿ )
( في التخبة بعج حراد MOCالسحاصيل الدابقة والتجاخل بيشيسا في ندبة الكاربػف العزػي السختبط معجنيًا )

محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، مغ الشتائج وجػد فخوؽ معشػية بيغ نطع الحخاثة 
(% تحت تأثيخ 2.725( إذ بمغ أعمى متػسط )MOCكسعجؿ في تأثيخىا بشدبة الكاربػف العزػي السختبط بالسعادف )

(% تحت تأثيخ نطاـ الحخاثة التقميجية وبشدبة تفػؽ 2.712ل متػسط بمغ )نطاـ عجـ الحخاثة مقارنة بأق
(%، يعدى تفػؽ نطاـ عجـ الحخاثة الى دوره بعجـ إثارة التخبة وقمبيا التي تؤثخ عمى الكاربػف العائج الى 1.2بمغت)

ػػػي التخبة مقارنة بالحخاثة التخبة وتديج مغ معجؿ أكدجة السادة العزػية التي تديج مػػػغ فقج الكاربػف السخدوف فػػػ
لشػع السحرػؿ السدروع سابقًا تأثيخ في ندبة (. Hermle et al., 2008) السخترخة والتقميجية ىػػػػػػػػػػػػػتحا يتفق مػػػػع
( في التخبة بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخخيفية( وفق MOCالكاربػف العزػي السختبط بالسعادف )

( وجػد فخوؽ معشػية واضحة بيغ السعامالت إذ تفػقت متبكيات محرػؿ 1نطاـ الجورة الدراعية، مغ نتائج ججوؿ )
ية( التي بمغ (% مقارنة بتأثيخ متبكيات محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخبيع2.720البقػؿ )البخسيع( بستػسط بمغ )

 (%، سبب تفػؽ 5.0(% وبشدبة تفػؽ بمغت)2.710متػسصيا )
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. تأثيخ نطع الحخاثة ونػع ومدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة والتجاخل بيشيسا في الكاربػف العزػي السختبط 1ججوؿ 
 الدراعية.معجنيًا في التخبة )%( بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة 

نظم الحراثة  
T   

السحرهل  
C  

Re 0% Re 50% Re 100% متهسط نظم الحراثة  

NT C.C1 0.186 e,g 0.189 c,e 0.189 c,e NT 2.725 a 

C.C2 0.199 bc 0.204 ab 0.208 a RT 0.192 b 

RT C.C1 0.179 f,h 0.187 d,f 0.196 b,,e CT 0.180 c 

C.C2 0.191 c,e 0.197 b,d 0.202 ab متهسط السحرهل 
CT C.C1 0.168 i 0.178 gh 0.176 hi c.c1 0.183 b 

C.C2 0.178 gh 0.187 d,f 0.191 c,e c.c2 0.195 a     
متهسط متبقيات 
  السحاصيل

0.183 b 0.190 a 0.194 a  

NT    نطاـ عجـ الحخاثة :RT      نطاـ الحخاثة السخترخة :CT                                                       نطاـ الحخاثة التقميجية :
C.C1محرػؿ الحرة الرفخاء )الخخيفية( في مػقع محرػؿ الحرة الرفخاء )الخبيعية ( وفق نطاـ الجورة الدراعية : 

C.C2الدراعية : محرػؿ الحرة الرفخاء )الخخيفية ( في مػقع محرػؿ البخسيع وفق نطاـ الجورة 

Re 0%,Re50%,Re100%      ندب متبكيات =Residues  السحاصيل الدابقة في السػسع االوؿ وفق الجورة
 الدراعية

متبكيات محرػؿ البقػؿ)البخسيع( يعدى الى دورىا  في زيادة السحتػى الخشػبي في التخبة وتخاكع السادة العزػية 
عزػي السخدوف في التخبة بدبب قمة عسميات الفقج لمسادة ( في الدصح التي حدشت مدتػى الكاربػف ال0ججوؿ)

 Islam et al.,2014و  Higashi et al.,2014و  1278العزػية بفعل عسمية األكدجة ىحا يتػافق مع )حجاديغ،
( الحيغ تػصمػا الى نتائج مساثمة. وحرمت فخوؽ معشػية بيغ مدتػى متبكيات السحاصيل Uzoh et al.,2019و 
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( بعج حراد محرػؿ الحرة MOCؿ في تأثيخىا بشدبة الكاربػف العزػي السختبط بالسعادف)الدابقة كسعج
(% 2.728بستػسط بمغ ) Re100%الرفخاء)العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، مغ الشتائج تفػؽ السدتػى 

حلظ كمسا زادت ندبة (%، ل5وبشدبة تفػؽ بمغت) Re0%(% تحت تأثيخ السدتػى 2.710مقارنة بأقل متػسط بمغ )
الستبكيات لمسحاصيل الدابقة زاد محتػى السادة العزػية السزافة وبالتالي يدداد مدتػى الكاربػف العزػي السختبط 

عشج دراسة تأثيخ   Liu et al ., 2013)و . Hao et al.,2008معجنيًا في التخبة والعكذ صحيح ىحا يتفق مػػػػػػػػع )
حخاثة ونػع ومدتػى متبكيات السحاصيل الدابقة في ندبة الكاربػف العزػي السختبط التجاخل الثالثي بيغ نطع ال

( بعج حراد محرػؿ الحرة الرفخاء )العخوة الخخيفية( وفق نطاـ الجورة الدراعية، مغ خالؿ نتائج MOCبالسعادف )
سعاممة (% تحت تأثيخ ال2.121( وجػد فخوؽ معشػية بيغ السعامالت إذ بمغت أعمى قيسة )1ججوؿ )

NT.C.C2Re100%  (تحت تأثيخ السعاممة 2.751مقارنة بأقل قيسة بمغت %)CT.C.C1Re0%  وبشدبة تفػؽ
(%. يعدى ذلظ الى دور نطاـ عجـ الحخاثة تحت تأثيخ معاممة متبكيات )البخسيع( وبديادة ندبتيا زاد 10.1بمغت )

 محتػى الكاربػف العزػي السختبط معجنيًا في التخبة.

 : تاالستشتاجا

حقق نطاـ عجـ الحخاثة نتائج مستازة في ىحه التخب وذلظ لسا لػحع مغ تحدغ في صفات التخبة مشيا ثباتية       
( بفعل زيادة MOC( والكاربػف العزػي السختبط معجنيًا )MOCتجسعات التخبة ومحتػى الكاربػف العزػي الجقائقي )

حتػى الخشػبي، أما نطاـ الحخاثة التقميجية فقج أثخ في تخاكع متبكيات السحاصيل عمى الدصح والحفاظ عمى الس
الرفات السجروسة مغ خالؿ تأثيخه في محتػى السادة العزػية بفعل رفع كسيات مغ الجبذ الى الدصح الحي أثخ 

حه عمى جسيع صفات التخبة الفيديائية والكيسيائية والخرػبية والحيػية لحلظ أستعسالو في التخب الجبدية غيخ مالئع لي
التخب. كاف لشطاـ الجورة الدراعية دور ميع في تحدغ صفات التخبة، بفعل نػع السحاصيل السختارة ضسغ الجورة 
الدراعية والتي تفػؽ فييا معشػيًا محرػؿ)البخسيع( عمى محرػؿ الحبػب )الحرة الرفخاء( في ثباتية تجسعات التخبة و 

( نتيجة MOC( والكاربػف العزػي السختبط معجنيًا )MOCي)السحتػى الخشػبي ومحتػى الكاربػف العزػي الجقائق
% 2لديادة محتػى السادة العزػية السزافة الى التخبة، أما متبكيات السحاصيل الدابقة بديادة مدتػى الستبكيات مغ 

والكاربػف ( MOC% زادت ثباتية التجسعات لمتخبة والسحتػى الخشػبي ومحتػى الكاربػف العزػي الجقائقي )722الى 
( بفعل الحفاظ عمى محتػى السادة العزػية بالتخبة، لحلظ فأف إدارة الحخاثة وأختيار MOCالعزػي السختبط معجنيًا)



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 959 - 

 

السحرػؿ السشاسب وفق نطاـ الدراعة الحافطة )الجورة الدراعية( وتحت تأثيخ متبكيات السحاصيل والحي تع بحثو في 
 خبة الجبدية. ىحه الجراسة يعج نطاـ أدارة تكاممي لمت

 السرادر:
. التقخيخ الفشي الدشػي )الدراعة الحافطة(. السخكد العخبي لجراسات السشاشق الجافة واالراضي 1277اكداد. -7

 القاحمة. جامعة الجوؿ العخبية.

الحرة الرفخاء في بعس الرفات  تأثيخ إضافة مجخوش كػالح .1225. بداـ عالء الجيغ حامج الجساس، -1
 جامعة بغجاد .  -كمية زراعة –الفيديائية لسػاد تخبة مختمفة السحتػى مغ الجبذ . رسالة ماجدتيخ 

 –. ترسيع وتحميل التجارب الدراعية. جامعة السػصل  1222، خاشع محسػد وعبج العديد دمحم خمف هللا. الراوي  -0
 .وزارة التعميع العالي والبحث العمسي

 . الدراعة السدتجامة لالراضي الجافة والسخوية. دار الشذخ لمجامعات. 1272الديج حامج. الرعيدي، -8

. عالقة بعس الشطع االدارية في تػزيع صيغ الفدفػر لتخب رسػبية مغ 7222شو احسج عمػاف .الظائي،   -0
 مذخوع بيجي ، اشخوحة دكتػراه ، كمية الدراعة ، جامعة بغجاد .

.. أثخ نطع الحخاثة ومدتػى وشخيقة ِإضافة الدساد الفػسفاتي في جاىدية 1270 خمف حديغ حسج ،عيالسجس -5
 جامعة تكخيت.  –الفدفػر   ونسػ وحاصل نبات الحشصة. رسالة ماجدتيخ ، كمية الدراعة 

. تأثيخ الحخاثة والسادة العزػية ومدتػى الفدفػر في حالة فدفػر وكاربػف 1272، خمف حديغ حسج .السجسعي -1
 جامعة تكخيت. –التخبة ونسػ وحاصل الحرة الرفخاء في تخبة جبدية.أشخوحة دكتػراه. كمية الدراعة 

يج الشتخوجيشي في نسػ وحاصل تأثيخ نطاـ الحخاثة والدراعة الستجاخمة والتدس .1271نذسي احسج ىالؿ. السدسار، -1
 .جامعة تكخيت –كمية الدراعة  –الحرة الرفخاء والمػبيا في تخبة جبدية ، رسالة ماجدتيخ 

.الكامل في االسسجة والتدسيج )تحميل التخبة والشباتات والساء(. دار الكتب  1271، مطفخ أحسج داود. السهصمي -2
 العمسية.

ى الدراعة الحافطة في زراعة السحاصيل الحقمية.السخكد الػششي لمبحث . التحػؿ ال1278ميداء. حدادين، -72
 واالرشاد الدراعي.السسمكة االردنية الياشسية.
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