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المستخمص
 كم جنوب محافظة بغداد بهدف50  التي تبعد2013 أجريت تجربة حقمية في احد حقول منطقة الشاخة في االسكندرية عام

تقييم أداء المحراث المطرحي الثالثي المطور في بعض المؤشرات الفنية المتمثمة في النسبة المئوية لالنزالق وقوة السحب
 استخدم تصميم القطاعات التامة التعشية وبنظام القطع المنشقة وقد شمل أعماق.واإلنتاجية العممية وحجم التربة المثار

) سم في حين مثمت سرع الجرار(الوحدة الميكنية25 و20 و15 :الحراثة حيث مثمنا القطع الرئيسة وبثالثة مستويات هي

 تم الحصول عمى اقل نسبة مئوية لالنزالق واقل قوة سحب واقل حجم تربة.ساعة/ كم3.6 و2.6 القطع الثانوية وبمستويين

 وتم الحصول عمى اقل نسبة مئوية لالنزالق واقل قوة سحب عند سرعة، سم15 مثار وأعمى إنتاجية عممية عند عمق الحراثة

ساعة في الحصول عمى اقل نسبة/ كم2.6  سم وسرعة الجرار15  وكان لمتداخل بين عمق الحراثة.ساعة/ كم2.6 الجرار
.مئوية لالنزالق واقل قوة سحب واقل حجم لمتربة المثارة
.التربة المثارة، سرعة الجرار،  عمق الحراثة،  قوة السحب،  النسبة المؤية لالنزالق:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
A field experiment was conducted in Alshakha area in Alexandria region in 2013, which lies
50 km south of Baghdad province, in order to evaluate the performance of the modified
moldboard plow and its effect on some technical indicators of machinery unit percentage of
slip, pulling power practice productivity and the size of disturbed soil. complete randomized
block design and split plot design was used tillage depth included 15, 20 and 25 cm, levels
with machinery speed included 2.6 and 3.6 km / h which represented sub plot ,were shaded in
this study. The result were shoved that the lowest percentage of slippage and less pulling
power and less a matter of the size of the soil and the highest productivity process when tillage
depth of 15 cm, was obtained to less percentage slip and less pulling power when tug speed of
2.6 km / h. The overlap between the plowing depth of 15 cm and tug speed 2.6 km / h to obtain
the lowest percentage of slippage and less strength and less drag size of the soil raised.
Keywords : slippage percentage, pulling force, tillage depth,and tractor speed soil raised, .
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الحراثة والسبب في ذلك يعود الى الزيادة في نسبة االنزالق

المقدمة

بزيادة العمق مما يؤدي الى انخفاض السرعة العممية ] [1وان

ان وجود العوامل المتعمقة بحتمية التطوير المستمر  ،جعمت

الزيادة في السرعة العممية ىي احدى اىم مركبات اإلنتاجية

البحث في مجال المكننة الزراعية أمر ميم لمستقبل الزراعة ،

العممية لذلك عند زيادة السرعة تحدث زيادة في اإلنتاجية

لذا توسعت عدة جيات في ىذا المجال ومنيا المصانع

العممية ] .[8ان حجم التربة الذي تثيره معدات الحراثة عند

اإلنتاجية والجامعات ومعاىد األبحاث وانبرى الباحثون

عممية الحراثة في وحدة زمنية معينة يعتمد عمى اإلنتاجية

العراقيين لمدخول في ىذا العالم الجديد الذي بدأت معالمو في

وعمق الحراثة ويقاس بالمتر المكعب لوحدة الزمن ][13

الستينات من القرن الماضي وظيرت في الصحافة العراقية

ويتأثر حجم التربة المثار بالسرعة العممية فعند زيادة السرعة

والعربية وفي المؤتمرات المحمية والعربية موضوعات تتناول

بثبات المحتوى الرطوبي تزداد معدالت حجم التربة المثارة

ىذا الجانب أو ذاك من المكننة الزراعية .

] ،[9ولغرض دعم استخدام المكننة الزراعية في العراق

إن اليدف الرئيس من عممية الحراثة ىو تحسين تركيب التربة

وتطويرىا  ،ولغرض تقيم اداء المحراث الذي طورتو الشركة

لحسين حركة الماء واليواء وتأثيرىا كذلك في فعالية الجذور

العامة لمصناعات الميكانيكة جائت ىذه الدراسة .

تغير كبي اًر في تركيب
ومن ثم في الحاصل فتعد عممية الحراثة اً

التربة ] .[16تستخدم المحاريث المطرحية القالبة في تفكيك
أنواع كثيرة من الترب وتفتيتيا والسيما عندما يكون من

المواد والطرائق

تم اختيار األرض في احد حقول منطقة الشاخة في مدينة

الضروري قمب سطح التربة او تغطية بقايا المحاصيل السابقة

اإلسكندرية جنوب محافظو بغداد تبعد عنيا  50،كم  ،ذات

في األراضي غير المعرضة لمتعرية المائية واليوائية والخالية

نسجة مزيجية رممية حيث كانت األرض مستوية ولم تزرع

من األمالح التي يراد زيادة خصوبتيا بدفن بقايا المحاصيل

في الموسم السابق .وجرى تحديد الحقل بأشرطة قياس واوتاد

والمواد العضوية في باطن األرض ] ،[4تعد صفة االنزالق

وتم قياس الكثافة الظاىرية ميكا غرام.م

حيث كانت كثافة

دليالً عن مقدار القدرة المفقودة في أثناء العمل فضالً عن

التربة الظاىرية قبل إجراء التجربة  1.54ميكاغرام.م

كونيا مقياسا ألداء الجرارت الزراعية ] [2وان نسبة االنزالق

3-

3-

وبعد

عممية الحراثة تم قياس الكثافة الظاىرية ولعدة مواقع مختارة

عشوائيا لالعماق نفسيا المنتخبة إذ أصبحت الكثافة الظاىرية

تتأثر بعدة عوامل منيا قوة مقاومة السحب والسرعة الحقمية

3-

ونوع حالة التربة وضغط اإلطارات والتحميل والقدرة الحصانية

 0.23ميكاغرام.م  .إستخدم في التجربة عاممين ىما أعماق

لمجرار ] . [20تعرف قوة السحب بأنيا القوة المطموبة لسحب

الحراثة وبثالثة مستويات 15 :و 20و 25سم ومثل االلواح

آلة معينة باتجاه حركة مصدر القدرة وتعتمد عمى مقاومة

الرئيسية والعامل الثاني سرعة الساحبة وبمستويين  2.6و

التربة ورطوبتيا ونسبة االحتكاك بينيا وبين المحراث

 3.6كم/ساعة ومثل االلواح الثانوية في التجربة  ،تم دراسة

ميل المحراث ] .[19عند تثبيت السرعة األمامية لمحراثة

لالنزالق وقوة السحب واإلنتاجية العممية وحجم التربة المثار

وزيادة عمق الحراثة تزداد قوة السحب وىذه الزيادة ترافقيا

ونفذ البحث باستعمال نظام القطع المنشقة تحت نضام

زيادة في النسبة المئوية لالنزالق واستيالك الوقود ،ولكن عند

القطاعات العشوائية الكاممة .تم تنفيذ التجربة بتسيير الج ارران

زيادة في قوة السحب ولكن بمقدار أقل مما لو كانت السرعة

30م طول المعاممة وفقاً لالعماق المختارة والتثبيت عمى

مؤشرات االداء لموحدة الميكنية والتي تمثمت النسبة المئوية

وااللتصاق بالمحراث والسرعة العممية وعمق وعرض وزاوية

نوع ماسي فوركسن  80حصان وبينيما الداينموميتر لمسافة

تثبيت عمق الحراثة وزيادة السرعة األمامية لمحراثة الحظوا
ثابتة ] ،[18تعد اإلنتاجية العممية من المؤشرات الفنية الميمة

السرعة المختارة لمساحبة لغرض حساب الزمن العممي مع

لآللة وتعتمد عمى العرض الشغال وعمق الحراثة وسرعة

ترك مسافة 15م لغرض الوصول الى سرعة ثابتة لمج ارريين.

العمل وحالة المكائن الفنية والتنظيمية ] .[11وىناك تأثير

من ثم تم التغيير عمى السرعة الثانية لمساحبة وعمى وفق

معنوي ألعماق الحراثة في اإلنتاجية العممية لمعدات الحراثة،

األعماق المطموبة ولنفس المسافة لكل معاممة وتم اخذ

إذ ان ىناك انخفاض في اإلنتاجية العممية عند زيادة عمق

القراءات .تم قياس العرض الشغال العممي باستخدام شريط
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قياس متري بعد اجراء عممية الحراثة ولكل معاممة .وفي اثناء

 :FPuقوة الدفع والمحراث في أثناء عممية الحراثة

القيام بالتجربة تم تسجيل القراءات الخاصة بقوة السحب

(كيمونيوتن).

والزمن العممي والمسافة العممية لكل معاممة من المعامالت.

 : FRmمقاومة التدحرج والمحراث يكاد يالمس األرض

لحساب االنزالق تم حساب السرعة النظرية والعممية لموحدة

(كيمونيوتن).

الميكنية إذ تم حساب السرعة النظرية بتسيير الجرار

وبعد إحتساب العرض الشغال الفعمي بشريط قياس معدني

المعاممة لقياس الزمن النظري والسرعة النظرية من المعادلة

األنتاجية الفعمية ]:[15

اآلتية ]:[10

)Pp=0.1*Bp*Vp*ft---------(5
إذ إن : Pp:اإلنتاجية الفعمية (ىكتار /ساعة).

لكل معاممة عمى حدة إستعممت المعادلة اآلتية في تقدير

والمحراث يكاد يالمس سطح األرض عمى طول مسافة

 : Bpالعرض الشغال الفعمي لممحراث (م).

إذ إن:

 : Vpالسرعة العممية (كم /ساعة)

 : Vtالسرعة النظرية (كم/ساعة).

 :ftمعامـل إستغالل الزمن ويحسـ ـب  0.7كمتوسـط لممحاريث

 :Stالمسافة النظرية (م).

)دليل الشركة العامة لمصناعات الميكانيكية /االسكندرية).

 : Ttالزمن النظري (ثا).

وتم قياس حجم التربة الذي يثيره المحراث خالل مدة الحراثة

وبالطريقة نفسيا بعد انزال األسمحة داخل التربة يقاس الزمن

باالعتماد عمى االنتاجية العممية لاللة وعمق الحراثة العممي

العممي والسرعة العممية بالمعادلة اآلتية ]:[10

وتم حسابو بأستخدام المعادلة االتية والمقترحة من ياية ]:[14
)S.D.V = Pp*Dp -------------(6
 :S.D.Vحجم التربة المثار (م / 3ساعة).

إذ أن:
 :Vpالسرعة العممية (كم/ساعة) : Sp.المسافة العممية (م).

 :Ppاالنتاجية العممية (م / 2ساعة).

 : Tpالزمن العممي (ثانية).

 : Dpعمق الحراثة الفعمي (م).

وجرى استعمال المعادلة اآلتية الحتساب النسبة المئوية

النتائج والمناقشة

لإلنزالق ]:[17

.1النسبة المئوية لالنزالق (:)%

يوضح الجدول ( )1التأثير المعنوي العماق الحراثة في
النسبة المئوية لالنزالق ،إذ بزيادة عمق الحراثة إزدادت النسبة

 :Sالنسبة المئوية لإلنزالق (.)%

المئوية لالنزالق .وحققت األعماق  15و 20و 25سم قيم

 :Vtالسرعة النظرية (كم/ساعة).

انزالق  %بالتتابع 17.15 .و 13.61و ،10.32ويبين

 :Vpالسرعة العممية (كم/ساعة).

الجدول التاثير المعنوي لسرع الساحبة ويالحظ أن قيم النسبة

وتم حساب قوة السحب بإستخدام جياز داينموميتر ميكانيكي

المئوية لإلنزالق إزدادت معنوياً مع زيادة سرعة الساحبة ،إذ

نابضي نوع ( )Dillonمربوط بين الج اررين وتم شبك

إن زيادة سرعة الساحبة من  2.6الى  3.6كم/ساعة ادت

المحراث بالجرار الثاني وتسيير الج اررين في الحقل والمحراث

الى زيادة النسبة المئوية لإلنزالق من  13.48الى %13.9

يكاد يالمس األرض،وذلك لقياس مقاومة الحركة (مقاومة

بالتتابع .يشير الجدول ( )1الى معنوية التداخل بين عمق

التدحرج) لمجرار والمحراث ،ومن ثم تسيير الج اررين في الحقل

الحراثة وسرع الساحبة في النسبة المئوية لالنزالق ،إذ حقق

وبينيما الداينموميتر والمحراث في حالة الحراثة عمى وفق

العمق 15سم وسرعة الساحبة 2.6كم/ساعة اقل قيمة

الضغوط واألعماق المطموبة وذلك لحساب قوة الدفع ،وتم

لالنزالق بمغت  %10.01بينما حقق العمق 25سم والسرعة

حساب قوة السحب عمى وفق المعادلة اآلتية ]:[10
)FT=FPu-FRm------------(4

 2.6كم/ساعة أعمى

قيمة بمغت  .%17.29زيادة نسبة

األنزالق وجاءت ىذه النتائج متفقة مع النتائج التي حصل

إذ إن : FT :قوة السحب (كيمونيوتن).

عمييا العبدلي (.)3
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العممية .وحققت األعماق  15و 20و25سم انتاجية عممية

جدول  .1تأثير اعماق الحراثة وسرع الساحبة في النسبة

بمغت  0.43و 0.35و 0.28ىكتار/ساعة،بالتتابع .فيما بين

المئوية لالنزالق()%
االعواق(سن)

15

20

25

سرعة الساحبة(كن/س)

2.6
3.6
هتوسط االعواق
L.S.D
عند هستوى %5

17.29
13.14 10.01
17.01
14.07 10.62
17.15
13.61 10.32
اعواق الحراثة سرعة الساحبة
1.23
1.89
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الجدول ايضا بأنو اليوجد تأثير معنوي لسرعة الساحبة في

هتوسط
السرع

االنتاجية العممية .ويشير الجدول كذلك الى أنو اليوجد تأثير

13.48
13.9

معنوي لمتداخل بين عمق الحراثة والسرعة في معدل االنتاجية

العممية.

التداخل
2.01

جدول  .3تأثير اعماق الحراثة وسرع الساحبة في االنتاجية

 .2قوة السحب (كيمو نيوتن ) يوضح الجدول ( )2التأثير

العممية (هكتار/ساعة)

المعنوي العماق الحراثة وسرع الساحبة في قوة السحب .إذ

االعواق(سن)

بزيادة أعماق الحراثة ازدادت قوة السحب ،وحققت األعماق

15

25

20

سرعة الساحبة(كن/س)

 15و 20و25سم متوسط قيم بمغت  9.57و13.27

2.6
3.6
هتوسط االعواق
L.S.D
عند هستوى %5

و 16.57كيمونيوتن ،وكذلك بزيادة سرعة الساحبة من 2.6
الى  3.6كم/ساعة ازدادت قوة السحب من  12.49الى

 13.8كيمونيوتن بالتتابع .يشير الجدول الى معنوية التداخل

0.275
0.335
0.43
0.285
0.365 0.425
0.28
0.35
0.43
اعواق الحراثة سرعة الساحبة
0.069
0.102

هتوسط
السرع
0.35
0.36
التداخل
0.063

وقد يعود السبب في إنخفاض األنتاجية العممية عند زيادة
أعماق الحراثة الى زيادة الحمل نتيجة لزيادة العمق مما ادى

بين عمق الحراثة وسرع الساحبة في قوة السحب ،إذ حقق

الى تقميل السرعة والتي ىي إحدى عوامل األنتاجية ،وتتفق

العمق 15سم وسرعة الساحبة 2.6كم/ساعة اقل قيمة بمغت

ىذه النتائج مع النتائج التي حصل عمييا ].[5

 8.96كيمونيوتن ،بينما حقق العمق 25سم والسرعة

قيمة بمغت  16.83كيمونيوتن .ان

التأثير المعنوي العماق الحراثة وسرع الساحبة والتداخل

 -4حجم التربة المثار ( م/3ساعة ) :يوضح الجدول ()4
التأثير المعنوي العماق الحراثة في حجم التربة المثار .إذ

بينيما في قوة ىالسحب قد يعود السبب في زيادة قوة السحب

بزيادة أعماق الحراثة ازداد حجم التربة المثار وحققت األعماق

3.6كم/ساعة أعمى

 15و20و25سم قيم بمغت  488و 629و 698م/3ساعة

مع العمق فتعزى الى ان زيادة الحمل الواقع عمى المحراث
مما يزيد من قيمة المقاومة التي يالقييا المحراث فتزداد قوة

بالتتابع .واظيرت النتائج التأثير المعنوي لسرع الساحبة في

قوة السحب بزيادة سرعة الساحبة يعود الى زيادة اجياد قص

كم/ساعة ازداد حجم التربة المثار من  590الى 618

التربة مما ادى الى زيادة قدرة السحب والنسبة المئوية لالنزالق

م /ساعة .بين الجدول كذلك ان التداخل بين اعماق الحراثة

وتتفق ىذه النتائج مع نتائج ].[12

وسرع الساحبة اثر معنوياً في حجم التربة المثار ،إذ حقق

حجم التربة المثار ،اذ بزيادة السرعة من  2.6الى 3.6

السحب وتتفق ىذه النتائج مع نتائج ] .[7وان السبب في زيادة

3

العمق 15سم والسرعة  2.6كم/ساعة اقل معدل لحجم التربة

جدول  .2تأثير اعماق الحراثة وسرع الساحبة في قوة

3

المثار بمغ  469م /ساعة بينما حقق العمق  25سم والسرعة

السحب (كيمونيوتن)

3

 3.6كم/ساعة اعمى معدل بمغ  710م /ساعة.

االعواق(سن)
سرعة
الساحبة(كن/س)
2.6
3.6
هتوسط االعواق
L.S.D
عند هستوى %5

15

20

25

16.36
12.15
8.96
16.83
14.39 10.18
16.57
13.27
9.57
اعواق الحراثة سرعة الساحبة
2.21
1.46

هتوسط
السرع

جدول  .4تأثير اعماق الحراثة وسرع الساحبة في حجم
التربة المثار (م/3ساعة)

12.49
13.8

االعواق(سن)
15

20

25

سرعة الساحبة(كن/س)

التداخل
1.31

2.6
3.6
هتوسط االعواق
L.S.D
عند هستوى %5

 .3االنتاجية العممية (هكتار/ساعة)

يوضح الجدول ( )3التأثير المعنوي العماق الحراثة في
االنتاجية العممية ،إذ بزيادة أعماق الحراثة إنخفضت االنتاجية
1517

685
617
469
710
640
506
698
629
488
اعواق الحراثة سرعة الساحبة
35.47
75.1

هتوسط
السرع
590
618
التداخل
54.24
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ان التأثير المعنوي العماق الحراثة وسرع الساحبة والتداخل

of Agriculture and Forestry". University of
Mosul.
6. Al-Hadithi, S. A. A. 2006. "Pressure and
Swelling of The Leading Tire Type and Speed
Aharat Tug in some Technical Indicators and
some of the Physical Characteristics of the
Soil Effect". Master Thesis. Agricultural
Mech-anization Department. Faculty of
Agriculture. Baghdad University. pp:37-38.
7. Al-shojeery, T. A. 2008. "The Effect of the
Added Weight of the Tires in the Lead Tug
and the Type and Depth of the Plow Tillage in
some Performance Indicators of the Unit
Almiknyh and some Physical Properties of the
Soil. Master Thesis". Agricultural Mechanization. Klah Department of Agriculture.
Baghdad University. pp:58-59.
8. Al-Sabbagh, A., F. S. al-Ani, and O. A.
Abdali, 1990. Test the performance of the unit
almiknyh 66-88 new Holland tractor and
Moldboard Plow (ERMO) in the Central
Region of Iraq. The Iraqi Journal of
Agricultural Sciences, Vol.20 No.1 pp:23-26.
9. Al-Talabani, J. H. N., A. M. Ali, and T. M.
Hassan, 2006. The Effect of soil moisture and
quicken jars and overlap between them in
productivity and some physical properties of
the soil using aharat triple disc. The Iraqi
Journal of Agricultural Sciences. Volume (37)
Number (1). pp:15.
10. Al-Tahan, Y. H., M. A. and M. A.
Kaddouri 1991, The Economics and Management of the Machines and Aagricultural
Machinery. Faculty of Agriculture and
Forestry. University of Mosul. The Ministry of
Higher Education and Scientific Research.
pp:113-122.
11. Al-Kazaz, M. K. 1989. "Tractors and
Agricultural equipment". The Ministry of
Higher Education and Scientific Research
Press Directorate. Baghdad University. pp:
12. Al-Kazaz, M. K. 2006. Study the
Performance of some of the Indicators of the
Plow rig (157) Manufacturer Locally with the
Tug Massey Ferguson MF650. The Iraqi
Journal of Agricultural Sciences Extension
(37) Number (1). pp:55-57.
13. Bukhari, S.; M. A. Bhutto; J. M. Baloch;
A. B. Bhutto and A. N. Mirani 1988
Performance of selected tillage implements . J.
AMA. 19 (14): 9-14.

 قد يكون السبب في زيادة حجم،بينيما في حجم التربة المثار
التربة المثار الى ان السرعة احدى مركبات االنتاجية الداخمة
في حساب حجم التربة المثار فضال عن العمق الفعمي
 وتتفق ىذه النتائج مع النتائج التي حصل عمييا،لمحراثة

 نستنتج من ىذه الدراسة عمى ضوء النتائج التي.[6] الحديثي
 سم في الحصول15 تم التوصل إلييا تفوق عمق الحراثة

عمى اقل نسبة مئوية لالنزالق واقل قوة سحب واقل حجم تربة
 كذلك تفوق سرعة الساحبة.مثار وعمى أعمى إنتاجية عممية

ساعة في الحصول عمى اقل نسبة مئوية لالنزالق/ كم2.6
 كما وتفوق التداخل الثنائي بين عمق الحراثة.واقل قوة سحب
ساعة في الحصول عمى/ كم2.6  سم وسرعة الساحبة15
اقل نسبة مئوية لالنزالق واقل قوة سحب واقل حجم لمتربة
.المثارة
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