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دور الزراعة الحافظة في زيادة إنتاجية محصول القمح ومحتوى التربة من المادة 
 العضوية في المنطقة الجنوبية من سورية  

 ( 2) محمد منهل الزعبيو ( 1) أيمن الشحاذه العودهو  ( 1) *منال عثمان

 سورية.، دمشق، قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة، جامعة دمشق(. 1)
 ، دمشق، سورية. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث الموارد الطبيعية(. 2)

 (. manalosman709@gmail.com)*للمراسلة: م. منال عثمان. البريد اإللكتروني: 

 06/02/2020تاريخ القبول:    16/01/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص
التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، في محافظة درعا، خالل   البحث في محطة بحوث إزرع ُنفذ

 ،3تقييم استجابة أصناف القمح القاسي ]دوما(، بهدف 2017/2018)و(، 2016/2017الموسمين الزراعيين )
نة مع [، لنظام الزراعة الحافظة كحزمٍة زراعيٍة متكاملة بالمقار 6، وشام4[، وأصناف القمح الطري ]دوما5وشام

[ كمحصوٍل بقولي في الدورة 3الزراعة التقليدية، تحت ظروف الزراعة المطرية، واعتمد صنف العدس ]إدلب
، بمعّدل المنشقة  -وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة، بترتيب القطع المنشقة التجربة الزراعية. وضعت 

ى معنويًا تحت ظروف الزراعة الحافظة، في  ثالثة مكررات. كان متوسط عدد الحبوب في المتر المربع األعل
القطع التجريبية التي ُطبقت فيها الدورة الزراعية، وفي حال ترك كامل البقايا النباتية للمحصول السابق )الشعير(، 

المثمرة إلى الكلية، ووزن  (. وكان متوسط نسبة اإلشطاءات2حبة/ م 3070) 5لدى صنف القمح القاسي شام
األلف حبة، والغّلة الحبية األعلى معنويًا خالل الموسم الزراعي األّول األكثر هطواًل، تحت ظروف الزراعة 

%، 71.27) 3الحافظة، في القطع التجريبية التي ُطبقت فيها الدورة الزراعية، لدى صنف القمح القاسي دوما
والي(. وكان متوسط محتوى التربة من المادة العضوية األعلى معنويًا كغ/ هكتار على الت  4162وغ، 33.549و

خالل الموسمين الزراعيين الثاني واألّول، تحت ظروف الزراعة الحافظة، في القطع التجريبية التي ُطبقت فيها  
القاسي ُيعد صنف القمح % على التوالي(. 0.6983و، 0.7483سم( ) 20-0الدورة الزراعية، عند العمق األّول )

أكثر استجابة لنظام الزراعة الحافظة في المنطقة الجنوبية )إزرع( من سورية،  6، وصنف القمح الطري شام3دوما
بالمقارنة  على التوالي( هكتار/كغ 2385و ،2561حيث كانت الغّلة الحبية األعلى معنويًا لدى هذين الصنفين )

 .على التوالي(  هكتار/غك 1724و، 1951) (4دوماو ، 5مع الصنفين اآلخرين )شام
 العضوية. الزراعة الحافظة، الزراعة التقليدية، بقايا المحصول، الدورة الزراعية، القمح، المادةالكلمات المفتاحية: 
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محاصيل الحبوب % من مساحة 53(، ويغطي القمح زهاء Shao et al., 2007% من سكان العالم )35ُتشكل حبوب القمح مصدرًا غذائيًا لنحو
طنًا،  1850740هكتارًا، واإلنتاج قرابة  1169911حيث ُقدِّرت المساحة المزروعة في سورية بنحو  األساسية المزروعة في القطر العربي السوري،

سورية من حيث   (. ويحتل محصول القمح المرتبة األولى في2017)وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،  كغ/هكتار1582ومتوسط اإلنتاجية قرابة 
في سورية  Rainfed باالعتماد على مياه األمطار % من مجمل األراضي القابلة للزراعة، وُتشكل المساحات المزروعة20األهمية، حيث يشغل 

ة الزراعة  ُتعد الحراثة أحد مكونات أنظم (.2018% من إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، 55قرابة 
، ومن فوائدها العديدة تهوية التربة، وإتاحة المواد الغذائية لنمو المحصول، وقتل األعشاب الضارة، وتنظيم Conventional Agricultureالتقليدية 

ضها لالنجراف بالماء حركة الهواء والماء في التربة، ولكن للحراثة المكثفة أثر عكسي في تركيب التربة، حيث تزيد من تحطيم حبيباتها ومن تعر 
، وأصبحت الحراثة العامل Allmaras, 2003)  (Reicosky andوالهواء، كما تؤثر سلبًا في نوعية البيئة عن طريق تسريع فقدان كربون التربة

، دفعت هذه  (Edwards and Smith, 2005)األكثر تكلفة من الناحية االقتصادية في تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية مع زيادة أسعار الوقود
جة  المشاكل المزارعين التباع أنظمة حراثة تقلل من اآلثار السلبية في البيئة, وتحافظ على إنتاجية المحاصيل بشكل دائم ومستمر, وتغطي حا 

مات اإلنتاج، فكانت التقنية السكان المتزايدة للغذاء, والتي يجب تأمينها بكميات كبيرة من مساحات محدودة من التربة, وتقلل أيضًا من تكاليف مستلز 
 Conservationُتعّرف الزراعة الحافظة   Conservation Agriculture.األكثر استجابة للتحديات السابقة هي تبني نظام الزراعة الحافظة

Agriculture  بأّنها زراعة المحاصيل في تربة غير محضرة بشكٍل مسبق، من خالل فتح شق ضيق على شكل خندق أو شريط بعرض وعمق
ُيساعد تطبيق نظام الزراعة . (Phillip and Young, 1973كافيين فقط لوضع األسمدة المعدنية والبذار, وتغطية البذار المزروعة بشكٍل مالئم )

فاءة استعمال الموارد المائية المتاحة بكمياٍت محدودة، وبخاصٍة في المناطق الجافة وشبه الجافة تحت نظم الزراعة  في زيادة ك (CA)الحافظة 
، وزيادة اإلنتاجية، وتقليل انبعاث غازات  Production costsالمطرية، ووقف عملية تدهور األراضي الزراعية، وتقليل تكاليف اإلنتاج الزراعي 

بّينت الدراسات أّن زيادة غّلة محصول القمح الحبية يمكن أن تنتج من عملية  Greenhouse gases (.(Bashour et al., 2016الدفيئة 
أظهرت دراسة أجريت في إيكاردا )تل حديا( أّن إنتاجية  (، حيث ,1990Bouzzaاالنتقال من الفالحة التقليدية إلى نظام الزراعة بدون فالحة )

طن/ هكتار(،  1.71ة زراعية مع محصول العدس كانت أعلى معنويًا تحت ظروف نظام الزراعة الحافظة )محصول القمح المزروع ضمن دور 
ُنفذت تجربة حقلية في محطة بحوث جلين بمحافظة درعا في الجمهورية  (. (ICARDA, 2012(طن/ هـكتار 1.66بالمقارنة مع الزراعة التقليدية )

  1105، بهدف تقييم أداء صنفين من القمح )صنف القمح القاسي أكساد2009/2010و 2008/2009 العربية السورية خالل الموسمين الزراعيين
(، ضمن ظروف الزراعة الحافظة بالمقارنة مع الزراعة التقليدية, وبتطبيق الدورة الزراعية مع محصول الحمص 885القمح الطري أكساد وصنف

متوسط عدد الحبوب في النبات كان األعلى معنويًا خالل الموسم الزراعي األّول تحت ظروف الزراعة  بالمقارنة مع غياب الدورة الزراعية، لوحظ أن  
حبة/ نبات(، كان متوسط وزن األلف حبة األعلى معنويًا خالل   121.5) 1105الحافظة مع تطبيق الدورة الزراعية لدى صنف القمح القاسي أكساد

 غ،41.40) 1105ت ظروف الزراعة الحافظة, مع تطبيق الدورة الزراعية لدى صنف القمح القاسي أكسادل والثاني تباعًا تحاألو   ةالزراع موسمي
الزراعة الحافظة مع تطبيق الدورة الزراعية لدى صنف  على التوالي(، ولوحظ أّن متوسط الغلة الحبية كان األعلى معنويًا تحت ظروف  غ41.17

خصائص التربة على المدى الطويل إلى تحسين الزراعة الحافظة  يؤدي تطبيق نظام(. 2011)قنبر،  (كغ/ دونم 309.3) 1105القمح القاسي أكساد
(، وذلك بسبب توقف انجراف التربة بشكٍل كبير، Gupta et al., 2007الفيزيائية والكيميائية والحيوية، وخصوبتها بالمقارنة مع الزراعة التقليدية )

ة من المادة العضوية. أظهرت دراسة في ايكاردا أنَّ تطبيق نظام الزراعة الحافظة من خالل ترك بقايا والمحافظة على أو زيادة محتوى الترب 
 Organic matter (Soil Quality Forالمحصول السابق، وإتباع دورة زراعية مناسبة، يؤدي إلى تحسين محتوى التربة من المادة العضوية 

Environmental Health, 2011 .) نتيجة عدم الفالحة  0.2 -0.1أظهرت دراسة أخرى ارتفاع محتوى التربة من المادة العضوية بنسبة ،%
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يهدف البحث  و  (.(Bot and Benites, 2005سطح التربة، وتطبيق الدورة الزراعية المناسبة  فوق وترك كميٍة كافية من بقايا المحصول السابق 
  :إلى
( المعتمدة محليًا تحت ظروف الزراعة المطرية، في المنطقة  5، وشام3(، والقاسي )دوما6، وشام4وماتقييم استجابة أصناف القمح الطري )د -1

 .بالمقارنة مع الزراعة التقليدية الجنوبية )إزرع( لنظام الزراعة الحافظة كحزمٍة زراعيٍة متكاملة
  .تقييم دور الزراعة الحافظة في تحسين محتوى التربة من المادة العضوية -2

  :مواد البحث وطرائقه
[، المعتمدة في المنطقة الجنوبية، تحت  6، وشام4[، وصنفين من القمح الطري ]دوما5وشام ،3م صنفين من القمح القاسي ]دوماستخدِّ اُ المادة النباتية: 

[ كمحصوٍل  3التقليدية، واعتمد صنف العدس ]إدلبظروف الزراعة المطرية، لنظام الزراعة الحافظة كحزمٍة زراعيٍة متكاملة بالمقارنة مع الزراعة 
 (.1الجدول من بنك األصول الوراثية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية )ّم الحصول على البذار ت  .بقولي في الدورة الزراعية

 . توصيف المادة النباتية المدروسة. 1الجدول 

 الصفات  الصنف 

 

 )قمح قاسي(  5شام

يومجاً،  181يوماً، عدد األيام حتى النضج   144عدد األيام حتى اإلسبال 

 1847غ، اإلنتاجية بعالً 36.25سم، وزن األلف حبة  56ارتفاع النبات 

 كغ/ هكتار.

 

 )قمح طري(  6شام

يومجاً،  183يوماً، عدد األيام حتى النضج   144عدد األيام حتى اإلسبال 

غ، اإلنتاجيججة بعججالً 31.2سججم، وزن األلججف حبججة  85-65ارتفججاع النبججات 

 كغ/ هكتار.  2525

 

 )قمح قاسي(  3دوما

يومجاً،  131يوماً، عدد األيجام حتجى النضج   90عدد األيام حتى اإلسبال 

 3200غ، اإلنتاجيجة بعجالً 36.4سم، وزن األلجف حبجة 78ارتفاع النبات 

 كغ/ هكتار.

 

 )قمح طري(  4دوما

يومجاً،  134يوماً، عدد األيجام حتجى النضج   93عدد األيام حتى اإلسبال 

 3200غ، اإلنتاجيجة بعجالً 34.6سم، وزن األلجف حبجة 70ارتفاع النبات 

 كغ/ هكتار.
 

البحث في محطة بحوث إزرع التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، في محافظة درعا، خالل الموسمين الزراعيين  ُنفذموقع تنفيذ التجربة:  
° شرقًا، وخط  36.15كم جنوب مدينة دمشق على خط طول  80تقع محطة بحوث إزرع على بعد قرابة (. 2017/2018(، )2016/2017)

م عن سطح البحر. تتميز التربة فيها بأّنها طينية ثقيلة حمراء تتشقق عند الجفاف، وفقيرة جدًا بالمادة  575° شمااًل. وترتفع قرابة 32.51عرض 
مغ/ كغ  518.8، 11.75% على التوالي(، وجيدة المحتوى من الفوسفور وغنية جدًا البوتاسيوم )0.05628، %0.499العضوية واآلزوت الكلي )

كان فيها معّدل الهطول المطري السنوي خالل الموسمين الزراعيين المدروسين نحو  ،ثانيةاستقرار زرع كمنطقة ُتصنَّف منطقة إتربة على التوالي(. و 
 مم على التوالي.  219.1، و238.5

األصناف   ، ُزرعتالمنشقة –وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة، بترتيب القطع المنشقة التجربة وضعت  المعامالت وطريقة الزراعة:
مدروسة من القمح الطري والقاسي في ثالثة مكررات، بهدف تقييم أدائها ضمن ظروف نظام الزراعة الحافظة كحزمة زراعية متكاملة )بدون ال

% من بقايا المحصول السابق، بالمقارنة مع محصول التغطية األخضر، الذي ُزرع مباشرًة بعد حصاد  100فالحة، وتغطية سطح التربة بنحو 
عدس( بالمقارنة مع الزراعة التقليدية )الفالحة التقليدية، وإزالة كامل  -يس في الدورة الزراعية(، وبتطبيق الدورة الزراعية الثنائية: )قمح المحصول الرئ 

قمح(. وتضمن كل مكرر قطعتين: قطعة للزراعة التقليدية  -بقايا المحصول وغياب محصول التغطية األخضر، وغياب الدورة الزراعية: )قمح 
ة سطح  وقطعة للزراعة الحافظة، وُقّسمت قطعة الزراعة الحافظة إلى تحت قطعتين، ُترك في األولى كامل بقايا المحصول السابق، في حين تم  تغطي 

يخ التربة في القطعة الثانية بمحصول التغطية األخضر )ذرة بيضاء(، الذي ُزرع مباشرًة بعد حصاد المحصول الرئيس )القمح، أو العدس(، بتار 
، اعتمادًا على مخزون التربة المائي، وتم  إعطاء رية تكميلية لنباتات محصول التغطية األخضر لضمان النمو األولي للنباتات وتغطية  15/06
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عد سطح التربة بشكٍل كامل. وتم ت زراعة المحصول الرئيس فوق بقايا محصول الذرة البيضاء، التي عادًة ما تموت بفعل التجفاف قبل بدء المو 
، البرازيلية الصنع( double-disc plow Faunkhouser)األمثل لزراعة المحصول الرئيس. وُزرعت قطع الزراعة الحافظة بواسطة بذارة خاصة 

سم، أّما  17سم، وُتضبط المسافة بين السطور بنحو 5والبذار على عمق  سم 7التي تعمل على إحداث شقوق في التربة، وتضع السماد على عمق 
سم  20سم( باستعمال المحراث المطرحي، تلتها فالحة على عمق  25قطع الزراعة التقليدية، فتم ت فالحتها فالحة أولى خريفية عميقة )بعمق 

ريقة التقليدية، حيث تّم نثر السماد والبذار بشكٍل يدوي في القطع باستعمال المحراث القرصي، ثّمُ تّم تنعيم التربة باستعمال الكالتفاتور، ثّم ُزرعت بالط
ا، ولكن ُزرع التجريبية، ثمَّ تم ت تغطية السماد والبذار بقلب التربة بفالحتها سطحيًا. وتم ت الزراعة خالل الموسم الزراعي الثاني بالطريقة نفسه

ل الحبي )القمح( من مختلف األصناف، تحت ظروف الزراعة الحافظة، في ( مكان المحصو 2015المحصول البقولي األنسب )العدس( )قنبر، 
، وكان معّدل البذار 2م 7.5حين تكررت زراعة الصنف نفسه من القمح تحت ظروف الزراعة التقليدية. وكانت مساحة القطعة التجريبية قرابة 

Seeding rate  كغ للدونم بالنسبة للعدس، ونحو  8كغ للدونم، ونحو  12نحو بالنسبة إلى مختلف أصناف القمح تحت ظروف الزراعة الحافظة
%( 46%، والسوبر فوسفات الثالثي 46كغ للدونم على التوالي تحت ظروف الزراعة التقليدية. وتم ت إضافة األسمدة المعدنية  )اليوريا  12و 15

كتار على ثالث دفعات متساوية: عند الزراعة، ووقت  ه /Nكغ  150بناءًا على نتائج تحليل التربة وتوصيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي )
وخالل الموسم الزراعي  20/11وقت الزراعة. تّمت الزراعة خالل الموسم الزراعي األول بتاريخ  (هكتار/5O2Pكغ  50اإلشطاء، وعند اإلزهار(، )

 . 23/12الثاني بتاريخ 
   :الصفات المدروسة

 المثمرة )السنابل( إلى اإلشطاءات الكلية )%(. نسبة اإلشطاءات -1
(، وُدرست السنابل، 2م 1تّم حصاد جميع النباتات التي تشغل مساحة )(: 2متوسط عدد الحبوب في وحدة المساحة من األرض )حبة/ م -2

 (.2م 1وُسجل عدد الحبوب في وحدة المساحة )
وتّم بوزن كمية من الحبوب بعد إزالة الشوائب والحبوب المكسورة منها، ثّم تّم تقّسيم الوزن على العدد الكلي متوسط وزن األلف حبة )غ(:  -3

 (.  2008)العلي وآخرون،  1000للحبوب، وضرب الناتج بـ 
                                                                 100 مكسورة(/ عدد الحبوب السليمة ×وزن ما تحتويه من شوائب وحبوب  –)غ(= )وزن العينة  حبة 1000وزن 

 ُحسب متوسط وزن الحبوب في المتر المربع، ثّم تمَّ تحويله إلى كغ في الهكتار. ة الحبية للقمح )كغ / هـكتار(: ّ  متوسط الغل -4
تّم أخذ عينات ترابية مركبة بشكٍل عشوائي من كافة القطع التجريبية قبل بداية البحث وعند نهايته،  :(%)محتوى التربة من المادة العضوية  -5

مل  5بطريقة المعايرة، حيث تمَّ أخذ ½غ تربة وُأضيف عليها  محتوى التربة من المادة العضوية وتمَّ تحديد سم. 40 – 20، و20 – 0على أعماق 
 3مل ماء مقطر، ثّم  100عليها ُأضيف ، وُتركت لليوم التالي، ثّم 4SO2(H(مل حمض الكبريت المركز 10من مزيج ديكرومات البوتاسيوم، و

 . )Walkley and Black, 1934ليتحول من اللون األصفر إلى أحمر آجري ) FeSO)4(نقاط فيروئين، ثّم تمت المعايرة بسلفات الحديدوز 
 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي:  

، حيث شغل نوع الزراعة )حافظة أو تقليدية( القطع المنشقة -وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة، بترتيب القطع المنشقة ُنفذت التجربة 
يا المحصول السابق، أم محصول التغطية  الرئيسة، ووجود الدورة الزراعية أو غيابها في القطع المنشقة من الدرجة األولى، ونوع التغطية )بقا

في القطع المنشقة من الدرجة الثالثة، بمعّدل ثالثة مكررات. وتّم تسجيل القراءات من  األخضر( في القطع المنشقة من الدرجة الثانية، واألصناف
لحساب قيم أقل فرق معنوي  (Russel, 1996) (Mstat-C)باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي السطور الوسطية، وتم  تبويب البيانات وتحليلها 

(LSD)  5عند مستوى المعنوية( بين المتغيرات المدروسة والتفاعالت المتبادلة بينها، وحساب قيم معامل االختالف %CV .)% 
  :النتائج والمناقشة
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( في P≤0.05التحليل اإلحصائي وجود فروقات معنوية )ُيالحظ من نتائج نسبة اإلشطاءات المثمرة )السنابل( إلى اإلشطاءات الكلية )%(:  -1
يًا خالل  صفة متوسط نسبة اإلشطاءات المثمرة إلى الكلية بين المواسم الزراعية، حيث كان متوسط نسبة اإلشطاءات المثمرة إلى الكلية األعلى معنو 

وُيالحظ أّن متوسط نسبة اإلشطاءات المثمرة إلى الكلية كان  %(.60.79%( بالمقارنة مع الموسم الزراعي الثاني )64.13الموسم الزراعي األول )
%(. وكان األعلى معنويًا في القطع التجريبية 60.04%( بالمقارنة مع نظام الزراعة التقليدية )64.87على معنويًا تحت نظام الزراعة الحافظة )األ

%(. وكان متوسط نسبة 61.30ة التي لم ُتطبق فيها الدورة الزراعية )%( بالمقارنة القطع التجريبي 63.62التي ُطبقت فيها الدورة الزراعية ) 
%(، في حين كان األدنى معنويًا لدى صنف القمح الطري 65.46) 3اإلشطاءات المثمرة إلى الكلية األعلى معنويًا لدى صنف القمح القاسي دوما

حيث ازداد عدد السنابل في النبات، وطول السنبلة  ne, (2005)Saki(. توافقت هذه النتائج مع ما توصل إليه 2%( )الجدول،59.69) 4دوما
وُيالحظ بالنسبة إلى تفاعل نظم الفالحة مع الدورة الزراعية  بشكٍل معنوي عند معاملة الفالحة السطحية بالمقارنة مع نظم الفالحة التقليدية.

األعلى معنويًا تحت ظروف الزراعة الحافظة، في القطع التجريبية التي واألصناف المدروسة، أّن متوسط نسبة اإلشطاءات المثمرة إلى الكلية كان 
%(، في حين كان األدنى معنويًا تحت ظروف الزراعة التقليدية، في القطع 71.27) 3ُطبقت فيها الدورة الزراعية، لدى صنف القمح القاسي دوما

%(. عمومًا، عادًة ما تكون كمية المياه المتاحة في منطقة  55.79) 5شام التجريبية التي ُطبقت فيها الدورة الزراعية، لدى صنف القمح القاسي
فة إلى انتشار الجذور خالل الموسم الزراعي األّول األكثر هطواًل، وتحت ظروف نظام الزراعة الحافظة، وفي حال تطبيق الدورة الزراعية )باإلضا

عند ترك كامل بقايا المحصول السابق أكبر، ما يزيد من نمو األجزاء الهوائية دورها في إتاحة كمية أكبر من عنصر اآلزوت المثبت حيويًا(، و 
ية إلى الفّعالة في عملية التمثيل الضوئي، وتصنيع وتراكم كميٍة أكبر من نواتج التمثيل الضوئي المتاحة لتحول عدٍد أكبر من اإلشطاءات الخضر 

 نتاجية. مثمرة )سنابل(، األمر الذي سيزيد من كفاءة المحصول اإل

      
 A B C D E AB AC BC AD BD CD AE BE CE DE ABC المتغير

 . تحت تأثير العوامل المدروسة . متوسط نسبة اإلشطاءات المثمرة إلى الكلية )%( خالل موسمي الزراعة2الجدول 

 م  2018/ 2017الموسم الزراعي الثاني  م  2016/2017الموسم  الزراعي األول  المواسم
المتوسط 

 األصناف العام 

 العوامل
 المتوسط 4دوما 3دوما 6شام 5شام المتوسط 4دوما 3دوما 6شام 5شام

زراعة 

 حافظة

بوجود 

الدورة 

 الزراعية

محصول التغطية 

 األخضر
66.75 67.50 71.50 58.92 66.17 62.69 63.57 67.77 55.20 62.31 64.24 

 67.62 66.02 60.65 70.88 66.82 65.72 69.23 61.67 74.92 70.75 69.58 البقايا النباتيةا

بغياب 

الدورة 

 الزراعية

محصول التغطية 

 األخضر
65.08 67.67 71.67 61.50 66.48 61.00 63.70 67.73 60.83 63.32 64.90 

 62.73 61.56 61.15 59.86 60.95 64.30 63.90 58.25 64.08 65.00 68.25 البقايا النباتية

 64.87 63.30 59.46 66.56 63.76 63.43 66.44 60.08 70.54 67.73 67.42 المتوسط

 زراعة

 تقليدية

 61.31 59.58 59.33 62.87 62.18 53.92 63.04 62.03 66.43 66.03 57.66 بوجودالدورة الزراعية

 58.78 56.97 56.93 58.34 56.67 55.94 60.59 60.14 61.83 60.57 59.82 بغياب الدورة الزراعية

 60.04 58.27 58.13 60.61 59.42 54.93 61.81 61.09 64.13 63.30 58.74 المتوسط

 62.46 60.79 58.80 63.58 61.59 59.18 64.13 60.58 67.33 65.51 63.08 المتوسط العام
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LSD 

 (0.05) 
1.095 1.095 1.095 1.095 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 

 ABD ACD BCD ABE ACE BCE ADE BDE CDE ABCD ABCE ABDE ACDE المتغير
BCD

E 
ABCDE - 

LSD 

 (0.05) 
2.190 2.190 2.190 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098 4.381 4.381 4.381 4.381 6.195 - 

C.V (%) 6.1 % 

 (.E(، األصناف )D(، نمط التغطية )C(، الدورة الزراعية )Bالفالحة )(، نظم Aالمواسم الزراعية )

( في صفة متوسط عدد P≥0.05)بّينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروقات معنوية   (:2)حبة/ م  متوسط عدد الحبوب في المتر المربع - 2
 2813الحبوب في المتر المربع األعلى معنويًا تحت نظام الزراعة الحافظة )الحبوب في المتر المربع بين نظم الفالحة، حيث كان متوسط عدد 

 2729(. وكان األعلى معنويًا في القطع التجريبية التي ُطبقت فيها الدورة الزراعية )2حبة/ م 2547(، بالمقارنة مع نظام الزراعة التقليدية )2حبة/ م
(. وكان متوسط عدد الحبوب في المتر المربع األعلى 2حبة/ م 2630طبق فيها الدورة الزراعية )(، بالمقارنة مع القطع التجريبية التي لم تُ 2حبة/ م

( )الجدول، 2حبة/ م 2273) 6(، في حين كان األدنى معنويًا لدى صنف القمح الطري شام2حبة/ م 3070) 5معنويًا لدى صنف القمح القاسي شام
الذي بّين أّن متوسط عدد الحبوب في النبات، كان األعلى معنويًا لدى نباتات صنف (، 2011)(. توافقت هذه النتائج مع ما توصل إليه قنبر 3

وُيعزى تفوق متوسط عدد الحبوب في المتر المربع تحت ظروف الزراعة (. 2( بالمقارنة مع نباتات صنف القمح الطري )دوما1القمح القاسي )دوما
ور الزراعة الحافظة في المحافظة على محتوى التربة المائي من خالل تقليل معّدل فقد المياه بالتبخر، الحافظة بالمقارنة مع الزراعة التقليدية إلى د

لى حٍد ما ما يؤدي إلى زيادة كفاءة استعمال المياه ومن ثّم زيادة كمية المياه المتاحة للنباتات، ما ُيساعد في امتصاص كمية من المياه كافية إ
نتح، ما يسهم في المحافظة على جهد االمتالء داخل خاليا األوراق واستمرار استطالة الخاليا النباتية، األمر الذي يؤدي لتعويض المياه المفقودة بال

(، فتزداد كمية المادة الجافة المتاحة خالل مرحلة  Cossgrove,1989إلى زيادة المسطح الورقي األخضر الفعَّال في عملية التمثيل الضوئي )
ورها، ما يؤدي إلى زيادة عدد الزهيرات الخصبة ومن ثّم عدد الحبوب المتشكلة في النبات ووحدة المساحة من األرض. كان تشكل الزهيرات وتط

بقت فيها متوسط عدد الحبوب األعلى معنويًا خالل الموسم الزراعي األّول األكثر هطواًل، تحت ظروف الزراعة الحافظة، في القطع التجريبية التي طُ 
(، في حين كان األدنى معنويًا خالل 2حبة/ م 3516) 5اعية، وعند ترك كامل بقايا المحصول السابق، لدى صنف القمح القاسي شامالدورة الزر 

الطري ف القمح الموسم الزراعي الثاني األقل هطواًل، تحت ظروف الزراعة التقليدية، في القطع التجريبية التي لم ُتطبق فيها الدورة الزراعية، لدى صن 
الذي بي ن أّن متوسط عدد الحبوب في وحدة المساحة كان األعلى  2015(. تخالفت هذه النتائج مع ما توصل إليه )قنبر( 2حبة/ م 2132) 6شام

ورة  معنويًا خالل الموسم الزراعي الثاني، تحت ظروف الزراعة الحافظة، في القطع التجريبية التي تضمَّنْت محصولي البيقية، والعدس في الد
 2-حبة. م 5831.35، 5932.16% من البقايا النباتية فوق سطح التربة )50(، وفي حال ترك 4، ودوما2الزراعية، لدى صنفي القمح الطري )دوما

 التوالي(. على
 
 
 
 
 
 
 

 المدروسة. ( خالل موسمي الزراعة تحت تأثير العوامل 2م /حبة. متوسط عدد الحبوب في المتر المربع )3الجدول 
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 A B C D E AB AC BC AD BD CD AE BE CE DE ABC المتغير

LSD 

 (0.05) 
54.2 54.2 54.2 54.2 76.7 76.7 76.7 76.7 76.7 76.7 76.7 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 

 - ABD ACD BCD ABE ACE BCE ADE BDE CDE ABCD ABCE ABDE ACDE BCDE ABCDE المتغير 

LSD 

 (0.05) 
108.5 108.5 108.5 153.4 153.4 153.4 153.4 153.4 153.4 153.4 217.0 217.0 217.0 217.0 306.9 - 

C.V (%) 6.1 % 

 (.E(، األصناف )D(، نمط التغطية )C(، الدورة الزراعية )B(، نظم الفالحة )Aالمواسم الزراعية )

( خالل الموسم الزراعي األّول األكثر هطواًل P≤0.05كان متوسط وزن األلف حبة األعلى معنويًا )متوسط وزن األلف حبة )غ(:  -3
غ(. عمومًا، ُيعزى تراجع متوسط وزن األلف حبة تحت ظروف اإلجهاد 29.874غ(، بالمقارنة مع الموسم الزراعي الثاني األقل هطواًل )32.698)

حيث يؤدي تعّرض النباتات إلى ظروف اإلجهاد المائي خالل الموسم الزراعي الثاني إلى تأثير الجفاف سلبًا في كٍل من حجم المصدر والمصب، 
  المائي إلى تقصير أطوال المراحل التطورية المختلفة، وبالتالي تقصير طول مرحلة النمو الخضري، األمر الذي يؤدي إلى تراجع حجم المسطح 

دة الجافة المصّنعة والمتاحة خالل فترتي اإلزهار الورقي األخضر الفّعال في عملية التمثيل الضوئي، ومن ُثّم كفاءة النبات التمثيلية وكمية الما
مح وامتالء الحبوب، األمر الذي يؤثر سلبًا في عدد الحبوب المتشكلة، ومتوسط وزن األلف حبة، اللتان ُتعدان من أهم مكونات غلة محصول الق

غ(، بالمقارنة مع نظام الزراعة 32.998عة الحافظة )الحبية العددية. وُيالحظ أّن متوسط وزن األلف حبة كان األعلى معنويًا تحت نظام الزرا 
 ,Shan and Chenونتائج الباحثين ، Fowler et al., (1989)(. توافقت هذه النتائج مع ما توّصل إليه 4غ( )الجدول، 29.575التقليدية )
غ(، بالمقارنة مع القطع 32.473لدورة الزراعية )التجرييبية التي ُطبقت فيها ا. وكان متوسط وزن األلف حبة األعلى معنويًا في القطع (1998)

 3غ(. وكان متوسط وزن األلف حبة األعلى معنويًا لدى صنف القمح القاسي دوما30.099التجرييبية التي لم ُتطبق فيها الدورة الزراعية )
 4يًا لدى صنف القمح الطري دوماغ(، في حين كان األدنى معنو 32.325) 6غ(، تاله وبفروقاٍت معنوية صنف القمح الطري شام33.549)
(. ُيعزى التباين في متوسط وزن األلف حبة إلى زيادة 4غ( )الجدول، 30.198) 5غ(، تاله وبفروقاٍت معنوية صنف القمح القاسي شام29.072)

، 3والطري )دوما القمح القاسيبالمقارنة مع صنفي ( 4، دوما5)شاملدى صنفي القمح القاسي والطري عدد الحبوب في وحدة المساحة من األرض 
ة ، األمر الذي يؤدي إلى زيادة حّدة المنافسة على نواتج التمثيل الضوئي بين الحبوب المتشكلة خالل فترة امتالء الحبوب، بسبب عدم كفاي (6شام

 م  2018/ 2017الموسم الزراعي الثاني  م  2016/2017الموسم  الزراعي األول  المواسم
المتوسط 

 العام
 األصناف

 العوامل
 المتوسط 4دوما 3دوما 6شام 5شام المتوسط 4دوما 3دوما 6شام 5شام

زراعة 

 حافظة

بوجود 

الدورة 

 الزراعية

محصول التغطية 

 األخضر
3190 2442 2680 3017 2832 3141 2392 2631 2967 2783 2807 

 2914 2889 2970 2617 2502 3467 2939 3020 2667 2552 3516 البقايا النباتية

بغياب 

الدورة 

 الزراعية

محصول التغطية 

 األخضر
3175 2315 2718 3326 2883 3125 2265 2669 3276 2834 2859 

 2671 2646 2920 2585 2077 3001 2696 2970 2635 2127 3051 البقايا النباتية

 2813 2788 3034 2626 2309 3183 2837 3083 2675 2359 3233 المتوسط

 زراعة

 تقليدية

 2598 2574 2639 2488 2244 2925 2622 2687 2536 2292 2972 بوجودالدورة الزراعية

 2496 2472 2484 2382 2132 2891 2520 2532 2430 2180 2939 بغياب الدورة الزراعية

 2547 2523 2561 2435 2188 2908 2571 2609 2483 2236 2955 المتوسط

 2680 2655 2798 2530 2248 3046 2704 2846 2579 2297 3094 المتوسط العام
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 ,.Gifford et alل محور السنبلة )نواتج التمثيل الضوئي لملئ جميع الحبوب المتشكلة، أو بسبب زيادة نسبة الحبوب الصغيرة الطرفية على طو 
وكان متوسط وزن األلف حبة األعلى معنويًا خالل الموسم الزراعي األّول، تحت ظروف  . 2011توافقت هذه النتائج مع نتائج )قنبر(  (.1984

ق سطح التربة، لدى صنف القمح القاسي الزراعة الحافظة، في القطع التجريبية التي ُطبقت فيها الدورة الزراعية، وبوجود بقايا المحصول السابق فو 
غ(، في حين كان األدنى معنويًا خالل الموسم الزراعي الثاني، تحت ظروف الزراعة التقليدية، في القطع التجريبية التي لم ُتطبق  38.373) 3دوما

(. ُتشير هذه البيانات إلى  4لي( )الجدول، غ على التوا25.468، 25.273) 5وشام 4فيها الدورة الزراعية، لدى صنفي القمح الطري والقاسي دوما
الخضراء  أهمية عدم فالحة التربة وتطبيق الدورة الزراعية المناسبة وترك أكبر كمية ممكنة من بقايا المحصول السابق، أو زراعة محاصيل التغطية 

لزيادة كمية نواتج التمثيل  Grain filling stageحبوب في المحافظة على محتوى التربة المائي لفترٍة زمنيٍة أطول، وبخاصٍة خالل فترة إمتالء ال
الواصلة إلى الحبوب، ألنَّ الماء هو الناقل الوحيد لنواتج التمثيل الضوئي من المصدر )األوراق، والسوق( إلى  Photo-assimilatesالضوئي 

، وقنبر  Ramon and Agnes, (2005)ما توصل إليه المصب )الحبوب(، ما يؤدي إلى زيادة متوسط وزن األلف حبة. توافقت هذه النتائج مع 
 ، الذي بّين أّن نظام الفالحة لم يؤثر في وزن األلف حبة.  Sakin, (2005)واختلفت مع نتائج (. 2011)

 

 
 A B C D E AB AC BC AD BD CD AE BE CE DE ABC المتغير

LSD 

 (0.05) 
0.3041 0.3041 0.3041 0.3041 0.4301 0.4301 0.4301 0.4301 0.4301 0.4301 0.4301 0.6083 0.6083 0.6083 0.6083 0.6083 

 - ABD ACD BCD ABE ACE BCE ADE BDE CDE ABCD ABCE ABDE ACDE BCDE ABCDE المتغير

LSD 

 (0.05) 
0.6083 0.6083 0.6083 0.8602 0.8602 0.8602 0.8602 0.8602 0.8602 0.8602 1.2166 1.2166 1.2166 1.2166 1.7205 - 

C.V (%) 3.4% 

 (.E(، األصناف )D(، نمط التغطية )C(، الدورة الزراعية )B(، نظم الفالحة )Aالزراعية )المواسم 

كغ/هكتار(،  2607( خالل الموسم الزراعي األول )P≤0.05كان متوسط الغلة الحبية األعلى معنويًا )متوسط الغلة الحبية )كغ/ هـكتار(: -4

كغ/هكتار(، بالمقارنة مع نظام   2560كغ/هكتار(. وكان األعلى معنويًا تحت نظام الزراعة الحافظة ) 1704بالمقارنة مع الموسم الزراعي الثاني )
كغ/هكتار(، بالمقارنة مع  2351كغ/هكتار(. وكان األعلى معنويًا في القطع التجريبية التي ُطبقت فيها الدورة الزراعية ) 1751الزراعة التقليدية )

(. وكان متوسط الغلة الحبية األعلى معنويًا لدى صنف القمح 5كغ/هكتار( )الجدول  1960فيها الدورة الزراعية ) القطع التجريبية التي لم ُتطبق

 . تحت تأثير العوامل المدروسة  حبة )غ( خالل موسمي الزراعة 1000متوسط وزن   .4الجدول 

 م  2018/ 2017الموسم الزراعي الثاني  م  2017/ 2016الموسم  الزراعي األول  المواسم
المتوسط 

 األصناف العام 

 العوامل
 المتوسط 4دوما 3دوما 6شام 5شام المتوسط 4دوما 3دوما 6شام 5شام

زراعة 

 حافظة

بوجود 

الدورة  

 الزراعية

محصول التغطية 

 األخضر
34.377 35.783 36.827 32.650 34.909 31.270 32.773 33.940 29.690 31.918 33.414 

 34.645 33.157 31.140 35.360 33.727 32.400 36.133 34.117 38.373 36.640 35.403 البقايا النباتية

بغياب 

الدورة  

 الزراعية

محصول التغطية 

 األخضر
34.267 35.443 36.550 31.653 34.478 31.327 32.583 33.550 28.730 31.547 33.013 

 30.918 29.406 25.733 32.553 31.807 27.530 32.431 28.620 35.667 34.780 30.657 البقايا النباتية

 32.998 31.507 28.823 33.851 32.723 30.632 34.488 31.760 36.854 35.662 33.676 المتوسط

 زراعة

 تقليدية

 30.917 29.608 27.836 32.378 29.924 28.296 32.226 30.351 34.844 32.697 31.013 بوجودالدورة الزراعية

 28.232 26.874 25.273 28.555 28.201 25.468 29.589 27.953 31.204 31.008 28.192 بغياب الدورة الزراعية

 29.575 28.241 26.554 30.467 29.063 26.882 30.908 29.152 33.024 31.852 29.603 المتوسط

 31.286 29.874 27.689 32.159 30.893 28.757 32.698 30.456 34.939 33.757 31.639 المتوسط العام 
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كغ/هكتار(، في حين كان األدنى معنويًا لدى صنف   2385) 6كغ/هكتار(، تاله وبفروقاٍت معنوية صنف القمح الطري شام 2561) 3القاسي دوما
كغ/هكتار(. وكان متوسط الغّلة الحبية األعلى  1951) 5ار(، تاله وبفروقاٍت معنوية صنف القمح القاسي شامكغ/هكت1724) 4القمح الطري دوما

يا المحصول  معنويًا خالل الموسم الزراعي األّول، تحت ظروف الزراعة الحافظة، في القطع التجريبية التي ُطبقت فيها الدورة الزراعية، عند ترك بقا
كغ/هكتار(، في حين كان األدنى معنويًا خالل الموسم الزراعي الثاني، تحت ظروف الزراعة   4533) 3القاسي دوماالسابق، لدى صنف القمح 

كغ/هكتار على التوالي(. عمومًا، تؤدي زيادة الكتلة  1113، 1054) 4التقليدية، بغياب الدورة الزراعية أو وجودها، لدى صنف القمح الطري دوما
ة الغّلة الحبية من خالل زيادة متوسط وزن األلف حبة، نتيجة زيادة كمية المادة الجافة المتاحة خالل فترة امتالء الحبوب، الحية عند النضج إلى زياد

ُتشير النتائج  (.Gifford et al., 1984) حيث ُتعد صفة الكتلة الحية عند النضج من الصفات الفيزيولوجية المحددة لغّلة محصول القمح الحبية 
لتباين في صفة متوسط وزن األلف حبة أكثر أهمية في تحديد الغلة الحبية النهائية من التباين في صفة متوسط عدد الحبوب في وحدة  إلى أنَّ ا

 Bashourوتوافقت أيضًا مع نتائج . Sakine, (2005)المساحة، استجابًة للممارسات الزراعية المدروسة. توافقت هذه النتائج مع ما توصل إليه 
et al., (2016) . 

 

 

 (.E(، األصناف )D(، نمط التغطية )C(، الدورة الزراعية )B(، نظم الفالحة )Aالمواسم الزراعية )

( خالل الموسم P≤0.05العضوية األعلى معنويًا )المادة كان متوسط محتوى التربة من متوسط محتوى التربة من المادة العضوية )%(:  -5
%(. وُيعزى ذلك إلى أّن الرطوبة المرتفعة، وارتفاع درجات الحرارة  0.4748%( بالمقارنة مع الموسم الزراعي األّول )0.5229الزراعي الثاني )

 موسم الزراعي األّول قد أّدت إلى تسريع معّدل تفكك المادة العضوية بفضل الكائنات الحية الدقيقة )حيث يزداد ضمن هذه الشروط األرضية خالل ال

 . تحت تأثير العوامل المدروسة متوسط الغلة الحبية )كغ/هكتار( خالل موسمي الزراعة .5الجدول 

 م  2017/2018الموسم الزراعي الثاني  م  2016/2017الموسم  الزراعي األول  المواسم
المتوسط 

 العام
 األصناف

 العوامل
 المتوسط 4دوما 3دوما 6شام 5شام المتوسط 4دوما 3دوما 6شام 5شام

زراعة 

 حافظة

بوجود 

الدورة 

 الزراعية

محصول التغطية 

 األخضر
2760 3562 3792 2614 3182 1764 2561 2795 1612 2183 2682 

 2841 2341 1611 3534 2740 1481 3340 2611 4533 3736 2480 بقايا النباتيةال

بغياب 

الدورة 

 الزراعية

محصول التغطية 

 األخضر
2852 3223 3419 2388 2970 1854 2224 2422 1387 1972 2471 

 2244 1743 1312 1892 2014 1755 274.4 2310 2897 3012 2758 بقايا النباتيةال

 2560 2060 1481 2661 2385 1713 305.9 2481 3660 3383 2713 المتوسط

 زراعة

 تقليدية

 1940 1476 1113 1782 1667 1341 240.3 2039 2711 2593 2270 بوجودالدورة الزراعية

 1563 1219 1054 1262 1286 1274 190.7 1661 2096 2000 1870 بغياب الدورة الزراعية

 1751 1347 1084 1522 1477 1308 215.5 1850 2403 2297 2070 المتوسط

 2155 1704 1282 2091 1931 1511 2607 2165 3032 2840 2391 المتوسط العام

 A B C D E AB AC BC AD BD CD AE BE CE DE ABC المتغير

LSD 

 (0.05) 
8.42 8.42 8.42 8.42 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 16.84 16.84 16.84 16.84 16.84 

 ABD ACD BCD ABE ACE BCE ADE BDE CDE ABCD ABCE ABDE المتغير
ACD

E 
BCDE ABCDE - 

LSD 

 (0.05) 
16.84 16.84 16.84 23.81 23.81 23.81 23.81 23.81 23.81 23.81 33.67 33.67 33.67 33.67 47.62 - 

C.V (%) 13.6% 



 

Othman et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(3): 232-245 June 2020 
 

 2020  يونيو/حزيران  245-232(: 3)7 السورية للبحوث الزراعية المجلة  – عثمان وآخرون  241

من  متصاص)الرطوبة والحرارة المرتفعة نسبيًا( نشاط جميع الكائنات الحية، وبخاصٍة األحياء الدقيقة(، إلى عناصر معدنية مغذية بسيطة قابلة لال
الزراعي  قبل جذور النباتات، وهذا ضروري جدًا لتأمين احتياجات النباتات األكبر من العناصر المغذية، ألّن نمو النباتات كان أكبر خالل الموسم

ّول بالمقارنة مع الموسم األّول بالمقارنة مع الموسم الزراعي الثاني. وهذا ما ُيفّسر تراجع محتوى التربة من المادة العضوية خالل الموسم الزراعي األ
%( بالمقارنة مع نظام الزراعة 0.5988الزراعي الثاني. وكان محتوى التربة من المادة العضوية األعلى معنويًا تحت نظام الزراعة الحافظة )

حيث بّينوا أّن عملية  الحراثة المتكررة والمكثفة   Reicosky and Allmaras, (2003)%(. تتوافق هذه النتائج مع نتائج 0.3990التقليدية )
Intensive soil tillage األمر الذي زاد من حساسيتها لالنجرافين ، أّدت إلى تهديم بناء التربة، وقّللت من حجم الكتل الترابية، نتيجة تفتيت التربة،

وكان محتوى التربة من المادة العضوية معنويًا  ة أكسدة المادة العضوية.الريحي والمائي، وسّرعت من معّدل فقدان كربون التربة، نتيجة زيادة وتير 
%( بالمقارنة مع القطع التجريبية التي لم ُتطبق فيها الدورة الزراعية 0.5454أعلى في القطع التجريبية التي ُطبقت فبها الدورة الزراعية )

، حيث بّين تطبيق الدورة الزراعية وزراعة محاصيل التغطية ُيساعد في Singh, (2011)توصل إليه %(. تتوافق هذه النتائج مع ما 0.4523)
التربة على استعادة نشاطها  زيادة محتوى التربة من المادة العضوية، وتحد من االنجرافين الريحي والمائي، وتحافظ على رطوبة التربة، وُتساعد

%( بالمقارنة مع 0.5946في حال ترك كامل البقايا النباتية للمحصول السابق ) وكان محتوى التربة من المادة العضوية األعلى معنوياً  الحيوي.
، حيث بين أّن ترك أكبر كمية Boulal et al., (2011)%(. توافقت هذه النتائج مع ما توصل إليه 0.4031زراعة محصول التغطية األخضر )

التربة   وية، األمر الذي أّدى إلى زيادة حجم الكتل الترابية وثباتيتها، وزاد مقاومةمن البقايا النباتية أّدى إلى تحسين محتوى التربة من المادة العض
%(، في حين 0.5510سم( ) 20-0وحّسن من خصوبتها. وكان محتوى التربة من المادة  العضوية األعلى معنويًا عند العمق األّول )، لإلنجراف

%(. وُيالحظ أّن محتوى التربة من المادة العضوية يتناقص بشكٍل معنوي وطردي 0.4467سم( ) 40-20كان األدنى معنويًا عند العمق الثاني )
 مع زيادة عمق قطاع التربة، وهذا شيء طبيعي ألّن المادة العضوية عادًة ما تتركز ضمن طبقات التربة السطحية، وبخاصة تحت ظروف الزراعة

أعماٍق كبيرة. وُيالحظ بالنسبة إلى تفاعل المواسم الزراعية مع نظم الفالحة والدورة  الحافظة، نتيجة عدم قلب بقايا المحصول السابق وطمرها على
راعة الزراعية واألعماق، أّن محتوى التربة من المادة العضوية كان األعلى معنويًا خالل الموسمين الزراعيين الثاني واألّول، تحت ظروف الز 

على التوالي(، في حين كان األدنى  %0.6983، 0.7483لدورة الزراعية، عند العمق األّول )الحافظة، في القطع التجريبية التي ُطبقت فيها ا
عمق الثاني معنويًا خالل الموسم الزراعي األّول، تحت ظروف الزراعة التقليدية، في القطع التجريبية التي لم ُتطبق فيها الدورة الزراعية، عند ال

وتوافقت أيضًا مع  .Blair et al., (2006)وتوافقت أيضًا مع ما توصل إليه (. 2011(. توافقت هذه النتائج مع قنبر ) 6%( )الجدول،0.285)
 Leعمومًا، ُيعد محتوى التربة من المادة العضوية من أهم العوامل المحددة لثباتية الكتل الترابية  )  Bot and Benites, (2005).نتائج 

Bissonnais et al., (2007 .أّدت زيادة محتوى التربة من المادة العضوية، وتحسين نوعية المادة العضوية تحت ظروف الزراعة الحافظة   فقد
ما أّدى إلى زيادة معّدل رشح المياه إلى باطن التربة ، وثباتيتها، Aggregates sizeبالمقارنة مع الزراعة التقليدية إلى زيادة حجم الكتل الترابية 

Water infiltration rate والحد من الجريان السطحي للمياه ،Surface run-offقلل من إمكانية حدوث االنجراف المائي ُُ ، األمر الذي ي
 .Chang and Lindwall, (1989)للتربة  
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 (.E(، األعماق )Dالتغطية )(، نمط C(، الدورة الزراعية )B(، نظم الفالحة )Aالمواسم الزراعية )

 والتوصيات:  االستنتاجات
الحافظة كحزمٍة زراعية متكاملة إلى زيادة متوسط عدد الحبوب في النبات، ووزن األلف حبة، والغّلة الحبية، لذلك يؤدي تطبيق نظام الزراعة  .1

 ُيوصى باستبدال نظام الزراعة التقليدية بنظام الزراعة الحافظة، وبخاصٍة في البيئات الجافة المماثلة لبيئة الدراسة.
أكثر استجابة لنظام الزراعة الحافظة في المنطقة الجنوبية )إزرع( من سورية، حيث   6القمح الطري شام، وصنف 3ُيعد صنف القمح القاسي دوما .2

لى غّلة كانت الغّلة الحبية األعلى معنويًا لدى هذين الصنفين بالمقارنة مع الصنفين اآلخرين المدروسين، لذلك ُيوصى بزراعتهما للحصول على أع
 حافظة.حبية عند اتباع نظام الزراعة ال

يتناقص محتوى التربة من المادة العضوية بشكٍل معنوي وطردي مع زيادة عمق قطاع التربة، وبخاصٍة تحت ظروف الزراعة الحافظة، نتيجة   .3
التربة ي عدم قلب بقايا المحصول السابق وطمرها على أعماٍق كبيرة. وُيسهم تطبيق نظام الزراعة الحافظة في تقليل معّدل أكسدة المادة العضوية ف

 نتيجة إلغاء الفالحات.

   :لمراجعا
(. تأثير اإلجهاد المائي في بعض صفات القمح الكمية ومحتوى الحبوب من البروتين. 2008العلي، أحمد عمر وأيمن العودة ومحمود صبوح )

 .236 – 219(: 1)24مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية. 

 . تحت تأثير العوامل المدروسة . متوسط محتوى التربة من المادة العضوية )%( خالل موسمي الزراعة6الجدول 

 م  2017/2018الموسم الزراعي الثاني  م  2016/2017الموسم  الزراعي األول  المواسم
المتوسط 

 العام
 األصناف

 العوامل

العمق االول   

 سم( 0-20)

العمق الثاني   

 سم( 20-40)
 المتوسط

العمق االول   

 سم( 0-20)

العمق الثاني   

 سم( 20-40)
 المتوسط

زراعة 

 حافظة

بوجود 

الدورة 

 الزراعية

محصول التغطية 

 األخضر
0.5167 0.4600 0.4883 0.5667 0.5100 0.5383 0.5133 

 0.7933 0.8183 0.7067 0.9300 0.7683 0.6567 0.8800 بقايا النباتيةال

بغياب 

الدورة 

 الزراعية

محصول التغطية 

 األخضر
0.4600 0.4500 0.4550 0.4967 0.5000 0.4983 0.4766 

 0.6117 0.6367 0.5700 0.7033 0.5867 0.5200 0.6533 بقايا النباتيةال

 0.5988 0.6229 0.5717 0.6742 0.5746 0.5217 0.6275 المتوسط

 زراعة

 تقليدية

 0.4375 0.4625 0.4083 0.5167 0.4125 0.3583 0.4667 بوجودالدورة الزراعية

 0.3604 0.3833 0.3350 0.4317 0.3375 0.2850 0.3900 الدورة الزراعيةبغياب 

 0.3990 0.4229 0.3717 0.4742 0.3750 0.3217 0.4283 المتوسط

 0.4989 0.5229 0.4717 0.5742 0.4748 0.4217 0.5279 المتوسط العام

 A B C D E AB AC BC AD BD CD AE BE CE DE ABC المتغير

LSD 

(0.05) 
0.024

35 

0.024

35 

0.024

35 
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Abstract 

The research was conducted at Izra’a Research Station, General Commission for 

Scientific Agricultural Research (GCSAR), during the growing seasons (2016/2017and 

2017/2018), in order to evaluate the response of two durum wheat verities (Douma3 

and Cham5) and two bread wheat varieties (Douma4 and Cham6) to Conservation 

Agriculture (CA) as a full package compared with Conventional Tillage system (CT) 

under rainfed condition using lentils (Variety Edleb3) in the applied crop rotation. The 

experiment was laid according to split-split RCBD with three replications. The average 

number of grains per square meter was significantly higher under conservation 

agriculture in the presence of crop rotation, when all the crop residues where left on the 

soil surface (Barley residues) in the variety Cham5 (3070 grain/ m2). The average of 

fertile to total tillers, 1000-kernel weight and grain yield were, significantly higher 

under conservation agriculture in the presence of crop rotation, of the variety Douma3 

(71.27%, 33.549g, 4162 kg/ ha respectively ). soil organic matter content was 

significantly higher during the second and first growing seasons, under conservation 

agriculture, in plots in which crop rotation was applied, at the soil depth (0 – 20 cm) (0. 

7483, 0. 6983%  respectively). The two varieties Douma3 and Cham6 are considered 

more responsive to conservation agriculture system in the southern region of Syria, 

because they recorded the highest grain yields (2561and 2385 kg/ ha respectively) 

compared with the other studied varieties (Cham5 and Douma4) (1951 and 1724 kg/ ha 

respectively). 

Key words: Conservation Agriculture, Conventional Tillage, Crop residues, Crop 

rotation, Wheat, Organic matter. 
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