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 الخالصة

تأثٌر االلواح الحقلٌة بالمسند التقلٌدي والمحراث بالمسند المحور وبمستوٌن للمحتوو   مقارنةجرٌت التجربة حقلٌاً لإ
، وفق تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة بطرٌقوة االلوواح المنشوقة وتوأثٌر فلوب فوً بعو  18.36%و  %9.22الرطوبً 

مؤشرات األداء )قدرة السحب والنسبة المئوٌة لالنزالق وقوة التصواق التربوة ونسوبة االنحورار الروسوً والجوانبً ومعامول 
اث بالمسند المحور ود  الى انخفوا  فوً كول استغالل العر  الشغال وكفاءة األداء(، وظهرت النتائج عند استخدام المحر

موون قوودرة السووحب والنسووبة المئوٌووة لالنووزالق وقوووة التصوواق التربووة ونسووبة االنحوورار الجووانبً وزٌووادة فووً معاموول اسووتغالل 
العر  الشغال وكفلب كفاءة األداء بٌنما عنود زٌوادة المحتوو  الرطووبً ود  الوى انخفوا  كول مون قودرة السوحب والنسوبة 

المسوند ب المحوراث % مو 18.36فً حٌن سجل التداخل بوٌن المحتوو  الرطووبً  ،لالنزالق وزٌادة فً كفاءة األداءالمئوٌة 
المسوند التقلٌودي ب المحراث م 18.36% المحور وقل قدرة سحب واعلى كفاءة اداء وسجل التداخل بٌن المحتو  الرطوبً 

 المحور المسندالمحراث ب م 9.22%لرطوبً وقل نسبة انزالق وقد سجلت وقل قوة التصاق عند المحتو  ا

 .االنزالق ،قدرة السحب ،المسند ،المحراث المطرحً الدالة:كلمات ال

 .21/18/8112: وقبوله،  6/7/8112 :تارٌخ تسلم البحث

 المقذمة

تعمل على زٌادة خصوبة التربة وخواصها وفلب عن طرٌق قط  التربة وقلبها  بالمحارٌث القالبة ان عملٌة الحراثة
 .(1996وآخورون، Grissoوخلطها وتحرٌكها لٌنتج عنها تحسٌن فً ظروفها لتحقٌق النمو األفضل للمحصول والحاصل )

تامٌن ثبوات اتجواا الحركوة للمحوراث وٌقٌوه  وظٌفته ،اللوح الحقلً )المسند( ٌعد جزء مساعد للمحراث المطرحً القالب نو
بعملٌوة  همن االحتكاب بجدار األخدود وخاصة البدن األخٌر، وان ما ٌتعر  له بدن المحراث المطرحً القالب وثنواء قٌامو

الحراثوة إلووى العدٌوود موون قوووة الوودف  الجانبٌووة للتربووة التووً تسوبب دفعووه وانحرافووه عوون خووط سووٌرا المسووتقٌم، لووفلب ٌجهووز بوودن 
محراث بمسند فً الجانب عند التربة غٌر المحروثة لٌتمكن من إسناد البدن علوى جودار التربوة، فالمسوند ٌمثول مون وجهوه ال

النظر الهندسٌة احد األضالع الرئٌسٌة فً بناء زاوٌة فصل المقط ، وعلٌه فان وي انحرار فً هفا الجزء معنواا تغٌور فوً 
ئٌسوٌة للمصونعٌن فوً مجوال المعودات الزراعٌوة هوو التقلٌول  قودر اإلمكوان مون قٌمة هفا الزاوٌة اٌضواً إن احود األهودار الر

التصاق التربة على األجزاء الشغالة فً التربة وإطوارات السواحبة الزراعٌوة وفكور إن درجوة التصواق التربوة تعتمود بشوكل 
الضغط وتوزداد قابلٌوة التربوة كبٌر على نسبة المحتو  الرطوبً للتربة ودرجة التفتٌت وطبٌعة السطوح الشغالة عند ثبوت 

لاللتصاق عند زٌادة المحتو  الرطوبً إلى حد معٌن ثم تبدو بالنقصان بسبب زٌادة سومب الطبقوة المائٌوة العازلوة، حٌوث إن 
زٌادة االلتصاق تحدث نتٌجة لزٌادة تفتٌت التربة وبالتوالً زٌوادة فوً القودرة المطلوبوة ألجوراء العمول الحقلوً لهوفا المعودات 

( عندما قاموا بتحوٌر األلواح الحقلٌة الثالثة للمحراث المطرحً محلً الصن  2006(.وجد العانً وآخرون )1990 ،)البنا
( بأنه تم انخفا  قوة السحب المطلوبة لجمٌ  السرع المختارة، وقد عزوا السوبب فوً فلوب إلوى قلوة االحتكواب 113طراز )

جورار مو  المحوراث المطوور مقارنوة مو  المحوراث االعتٌوادي كموا فكور بٌن التربة وبدن المحراث وانتظام اتجاا الحركوة لل
المطور قد حقق إنتاجٌة وعلى من المحراث المطرحً االعتٌوادي وهوفا الزٌوادة جواءت نتٌجوة  اٌضاً ون المحراث المطرحً

لشوغال النتظام العر  الشغال وسرعة الحركة فً المحوراث المطوور الوفي صواحبه زٌوادة فوً سورعة الحركوة والعور  ا
( فً دراسة توأثٌر المحتوو  الرطووبً للتربوة وبعو  ونوواع المحارٌوث األولٌوة 2008نتٌجة لتغٌر طول المسند. وشار جبر)

% متفوقوا علوى المحوراث الحفوار 9.28 على بع  صفات األداء، بان المحراث الودورانً سوجل وقول نسوبة انوزالق بمعودل
كة دوران وسلحة المحراث الدورانً تكون م  اتجاا حركة السواحبة والمحراث المطرحً، وقد عزا السبب فً فلب إلى حر

(% انخفاضوا 18وي ٌعطً قوة دف  طفٌفوة مموا ود  إلوى تسوجٌل نسوبة انوزالق بقوٌم قلٌلوة، وقود سوجل المحتوو  الرطووبً )
د  إلى زٌادة %، وٌرج  السبب فً فلب إلى انخفا  رطوبة التربة و1.216 معنوٌا فً نسبة المئوٌة لالنزالق بمعدل بلغ 

المطرحوً الثالثوً القوالب مو  السواحبة ماسوً  ( فوً دراسوة وجراهوا للمحوراث2009فكور جبور ) مقاومة التربوة للمحوراث.
ن صاحبه زٌوادة فوً معودل قووة السوحب مو %12 –%17(، بأنه عند انخفا  المحتو  الرطوبً من MF 650فٌركسن )

كغم. قوة، وقد عزا السبب إلى زٌوادة تماسوب دقوائق التربوة بانخفوا  المحتوو  الرطووبً مموا  2462.666 – 666.2234
ود  إلووى زٌووادة القوووة المطلوبووة الختووراق التربووة كمووا فكوور ان تووأثٌر المحتووو  الرطوووبً للتربووة وعمووق الحراثووة للمحووراث 

%( قد 12 –% 17  المحتو  الرطوبً من )المطرحً الثالثً القالب تأثٌر على اإلنتاجٌة العملٌة، وبٌن وٌضا إن انخفا

صواحبه انخفوا  فووً اإلنتاجٌوة العملٌووة، وقود عووزا السوبب إلوى إن انخفووا  السورعة العملٌووة للسواحبة سووببه انخفوا  نسووبة 
( بان للمحتو  الرطوبً للتربة توأثٌر 2011الرطوبة فً التربة وبالتالً انخفا  اإلنتاجٌة العملٌة. وكد الشرٌفً وآخرون )

 ( ود  إلى انخفوا  نسوبة االنوزالق مون%17-%15نسبة المئوٌة لالنزالق، حٌث بٌنوا ان زٌادة رطوبة التربة من )فً ال

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني.
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وقد عزوا السبب فً فلب إلوى انخفوا  المحتوو  الرطووبً ٌزٌود مون مقاوموة الحركوة للمحوراث  ،% 9.34 –%  10.96
ووضوح زٌودان ة والتربة فتزداد النسبة المئوٌة لالنوزالق. وهفا ٌؤدي الى انخفا  قوة التماسب بٌن العجالت الدافعة للساحب

( فً دراسة وجراها على سكب المحراث المطرحً بوان السوكة المقطعوة قود وعطوت وقول نسوبة التصواق علوى سوطح 2012)
 0.139فوً المرتبووة الثانٌوة السوكة التقلٌدٌووة التوً سووجلت التصواق مقوودارا  اعقبووه، 8كٌلونٌووتن/ م 0.086السوكة حٌوث بلغووت 

، وقود عوزا السوبب فوً فلوب إلوى عودم 8كٌلونٌووتن/ م  0.149، وحققت السكة الفأسٌة وعلى قٌمة حٌث سجلت 8كٌلونٌوتن/ م
انسٌابٌة حركة دقائق التربة على سطح السكة الفأسٌة والتقلٌدٌة األمر الفي ود  إلى زٌادة مقدار قوة االلتصواق علوى سوطح 

ٌادة اإلنتاجٌة العملٌة لآللوة فوفلب ٌوتم مون خوالل طورٌقتٌن اموا زٌوادة العور  ( عندما ٌراد ز2008) Khaffaf. بٌن السكب

الشغال لآللة وو عن طرٌق زٌادة السرعة العملٌة للحراثة وي إنه عند زٌادة وحداهما وو كالهما فأنه سور ٌؤدي إلوى زٌوادة 
 اإلنتاجٌة.

 مواد البحد وطرائقه

( فً إحد  الحقول الزراعٌة التابعة لقرٌة المصوائد الواقعوة علوى بعود 2012جرٌت التجربة فً الموسم الزراعً )إ
العووراق، وتمٌووز الحقوول باسووتواء طوبوغرافٌتووه، وتووم فحوول نسووجه التربووة لحقوول  –كووم جنوووب غوورب مدٌنووة الموصوول (18)

وبمسوتوٌن  (%(33.4%( ونسوبة الطوٌن 38.7%( ونسوبة الغورٌن )27.9طٌنٌة، نسوبة الرمول ) ةالتجربة وتبٌن إنها مزٌجٌ
 عن طرٌق ري الحقل بالمرشات المحورٌة ومن ثم قٌاس المحتوو  الرطووبً %(18.36%( و)9.22للمحتو  الرطوبً )

 ،3( غورام /سوم1.35انً )وللمحتوو  الرطووبً الثو 3( غورام /سوم1.27وكانت الكثافة الظاهرٌوة للمحتوو  الرطووبً االول )
( حٌث استخدمت وحداهما لغور  رفو  وخفو  المحوراث فقوط حٌوث 80استخدمت لتنفٌف التجربة ساحبتان من نوع )عنتر 

كووان صووندوق السوورع بوضوو  الحٌوواد، ومووا السوواحبة األخوور  اسووتخدمت كمصوودر قوودرة لغوور  السووحب وقٌوواس المؤشوورات 
كغووم  (290)( تركووً المنشووأ كتلتووه Aydin Pullukتوواش شووركة )المدروسووة. كمووا اسووتخدم محووراث مطرحووً قووالب موون ون

زمٌلً، وتم تصنٌ  المسواند فوً شوركة إنوع المطرحة مهفبة ونوع السالح  ،بدان ثالثةسم وعدد اال (82)وعرضه الشغال 

سوم الهندسوة فً مختبورات ق هعٌصنتالفي تم  المساند كما وتم إجراء اختبار معدن ،عمال المٌكانٌكٌة ــ الموصلالموصل لؤل
( التركٌبة الكٌمٌائٌة والخووال المٌكانٌكٌوة للمعودن الوفي 1المٌكانٌكٌة / كلٌة الهندسة ــ جامعة الموصل. وٌوضح الجدول )

 صنعت منه المساند.

 Split Plotلقووود توووم تقسوووٌم الحقووول وفوووق التصووومٌم المسوووتخدم لتنفٌوووف التجربوووة وهوووو تصووومٌم األلوووواح المنشوووقة )

Design)،،وتووم تقسووٌم حقوول التجربووة إلووى ثووالث مكووررات وكوول مكوورر قسووم إلووى لوووحٌن رئٌسووٌٌن (1990)داود والٌووأس ،
(Main Plot()( خصصووت للمحتووو  الرطوووبً وقسووم كوول لوووح رئٌسووً إلووى لوووحٌن ثووانوٌٌن )ولووواح منشووقةsub plot )

مٌم القطاعووات خصصووت للمسوواند )االلووواح الحقلٌووة(، وتووم توزٌوو  الوحوودات الثانوٌووة ضوومن كوول لوووح رئٌسووً باسووتخدام تصوو
( كانت التجربوة عاملٌوه بعواملٌن حٌوث كوان العامول األول Randomized complete block designالعشوائٌة الكاملة )

المسوواند و(% والعاموول الثووانً كووان المسوواند وبمسووتوٌٌن المسوواند التقلٌدٌووة 18.36و   9.22المحتووو  الرطوووبً بمسووتوٌٌن )

للبٌانوات وتحلٌول التبواٌن باسوتخدام اختبوار دنكون متعودد المود  للمتوسوطات إلٌجواد المحورة. توم إجوراء التحلٌول اإلحصوائً 
توم تسوٌر السواحبة فوً الحقوول واخوف ثوالث مكوررات لمسووافة  ،(0.01( و)0.05الفروقوات المعنوٌوة تحوت مسوتو  احتمالٌووة )

سوورعتٌن النظرٌووة والعملٌووة المحتووو  الرطوووبً بالنسوبة لل ً( متور، وتووم حسوواب السورعة األمامٌووة للسوواحبة عنوود مسوتو30ٌ)
 وحسب المعادلة اآلتٌة:

 3.6السرعة النظرٌة كم /ساعة = )المسافة المقطوعة / الزمن النظري( 

حٌووث وخووفت  ،( سووم30تووم تسووٌر السوواحبة موو  المحووراث حٌووث كووان المحووراث بوضوو  العموول وعلووى العمووق المثبووت مسووبقا )
 دلة اآلتٌة:وفق المعا القٌاسات لجمٌ  المؤشرات والصفات المدروسة

 (.1990 ،وتم حساب قدرة السحب من خالل المعادلة اآلتٌة: )البنا

Pf= (Ft × Vp)/ 270  ……………(1) 

 إف ان:

Pf: .)ًقدرة السحب )حصان مٌكانٌك 

 Vp.)السرعة العملٌة )كم/ساعة : 

Ft: .)قوة السحب )كغم 

 ،داٌنمومٌتر( وتحسب كما فوً المعادلوة اآلتٌوة )المشورقًوقد تم قٌاس قوة السحب وثناء التنفٌف من جهاز قٌاس قوة السحب )
1999:) 

Ft =Fpm – Fm  ………………(2) 

 إن: إف

Ft: .)القوة الالزمة للسحب)كغم 
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Fpm: .)قوة الدف  للعجالت الخلفٌة للساحبة األمامٌة )كغم 

: Fm.)مقاومة التدحرش للعجالت الخلفٌة للساحبة )كغم 

 من المعادلة اآلتٌة: وتم حساب النسبة المئوٌة لالنزالق

     [(     )   ]            ( )  

 (:1985ادلة اآلتٌة )السحٌبانً و وهبً، عمن خالل الم هاباحس تم اما التصاق التربة على سطح السكة فقد

C= Ws / A               ………………… (4)                                                     

 إف ون:

 C :(.8التصاق التربة على سطح السكة )كٌلونٌوتن/ متر 

 Ws.)وزن التربة الملتصقة على سطح السكة )كٌلونٌوتن : 

 A(.8)متر : مساحة السكة 

 :(1972،و آخرونBernacki)نسبة االنحرار الروسً تم حسابها من المعادالت اآلتٌة: 

∑                 …………………. (5) = asr 

∆a=√∑(   –     )      ……………… (6) 

δ   (∆a/asr)× 100    ………….………  (7)                 

 إف ون:

asr : .متوسط العمق المطلوب 

 ap)العمق المقاس)متر :. 

: np .عدد المكررات 

∆a:.)متوسط األنحرار للعمق )متر 

 : نسبة عدم االنتظام للعمق الحراثة )%(.  

 .(1972،وآخرون Bernackiالجانبً تم حسابها من خالل المعادالت اآلتٌة:) نسبة األنحرار

∑                    …………….(8) =    

∆b=√∑(   –     )           ….…....(9) 

δ  (      )          ……....… (10) 

   :إف إن

bsr : . متوسط العر 

 bp.)العر  المقاس)متر : 

: np .عدد المكررات 

∆b: األنحرار للعر  )متر(.متوسط 

 : نسبة األنحرار الجانبً  )%(.  

 (.Levi ،1975) معامل استغالل العر  الشغال فقد تم حسابه من خالل المعادلة اآلتٌة:

 ( )  (     )      …………… (11) 

   :إف إن

 .معامل استغالل العر  الشغال)%( :

 : العر  الشغال الفعلً)متر(.  

 التصمٌمً )متر(.: العر  الشغال   

 .(1991،)الطحان وآخرون :وتكون اإلنتاجٌة الحقلٌة على نوعٌن :اإلنتاجٌة وكفاءة األداء

 فٌمكن حسابها من خالل المعادلة اآلتٌة: (:TFCاإلنتاجٌة الحقلٌة النظرٌة ) -1
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     :إف إن    (12) …………        

 :إف إن

 االنتاجٌة الحقلٌة النظرٌة )هكتار/ساعة(.    :

 السرعة )م/ساعة(.  :

 عر  االلة )متر(.  :

 المساحة)هكتار(.  :

ان اإلنتاجٌة الحقلٌة النظرٌة تعطً قٌموة اكبور مون اإلنتاجٌوة العملٌوة األلوة لوفلب ٌجوب حسواب ماٌسومى باإلنتاجٌوة 
 .وهً دائما وقل من اإلنتاجٌة النظرٌة وتعكس الواق  العملً الفعلً الحقلٌة  الفعلٌة

 :وٌمكن حسابها من خالل المعادلة اآلتٌة (EFCالحقلٌة الفعلٌة ) اإلنتاجٌة -8

        
 

 
ن:إف إ        (13) …………        

 :إف إن

 : االنتاجٌة الحقلٌة الفعلٌة )هكتار/ساعة(.   

 السرعة )م/ساعة(.  :

 عر  االلة )متر(.  :

 )هكتار(. المساحة  :

( و )النعموووة 1977،وآخووورون Roth%( ) 90-75: الكفوواءة )%( )قٌمتهوووا بالنسوووبة للمحوووراث المطرحوووً القووالب مووون  
 ومن خالل ما تقدم ٌمكن حساب كفاءة األداء لآللة من خالل المعادلة اآلتٌة: (.2011،والجبوري

   (       )           ………… (14) 

 

 

 الخرٌطة التصمٌمٌة للمسندٌن التقلٌدٌن األول والثانً :(1لشكل )ا

Figure (1): Design plan of two conventional landside the first and the second 

 

 (: الخرٌطة التصمٌمٌة للمسند التقلٌدي الثالث8الشكل )

Figure (2): Design plan of conventional landside third 
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 الخرٌطة التصمٌمٌة للمسندٌن المحورٌن األول والثانً :(3الشكل )

Figure (3): Design plan of two manufactured landside the first and the second 

 

 للمسند المحور الثالث خرٌطة التصمٌمٌةال :(4الشكل )

Figure (4): Design plan of manufactured landside third 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخرٌطة التصمٌمٌة لكعب المسند المصن  :(5الشكل )

Figure (5): Design plan of heel manufactured landside  
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 التركٌبة الكٌمٌائٌة والخوال المٌكانٌكٌة للمساند المستخدمة فً التجربة :(1الجدول )
Table (1): The chemical composition and the mechanical properties of landside used in the 

study 

 الخوال المٌكانٌكٌة
the mechanical properties 

 التركٌبة الكٌمٌائٌة
the chemical composition 
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 النحائج والمناقشة

( ون هنوواب تووأثٌر 2نتووائج التحلٌوول اإلحصووائً فووً الجوودول ) تبووٌن اوالً: تأأير ا اواوا أأم او ةاويأأف  أأر  أأسف :أأةا  اويأأ  :
 ،كٌلوو واط 12.71معنوي لنوع المسند على قدرة السحب فقد سجل المحراث بالمسند المحور وقل قدرة سوحب حٌوث كانوت 

وٌعوود السوبب فوً فلوب إلوى اخوتالر  ،كٌلوو واط 13.10فً حٌن سجل المحراث بالمسند التقلٌدي وعلى قودرة سوحب بلغوت 
 ٌل مقارنة م  المحراث بالمسند التقلٌودي القصوٌر ود  إلوى اسوتقرار المحوراثاالطوال حٌث ان طول المسند المحور الطو

بشكل وفضل نتٌجة المتصال الضغوط الجانبٌة القادمة مون جودار االخودود وبالتوالً حوافظ علوى اسوتقرارٌه المحوراث فوً 
ي سواهم اٌضوا فوً خط الحرث ومكنه من شق التربة وتحدٌود جودار لؤلخودود بشوكل افضول اضوافة الوى مسواعدا الكعوب الوف

 ،العوانً وآخورون) (و1990 ،فكورا )البنوا موا انسٌابٌة شق التربة وبالتالً قلل من القدرة المطلوبة للسوحب، وهوفا ٌتفوق مو 
عنودما سوجل وقول قودرة سوحب حٌوث  %18.36(. ٌتضح من الجدول وٌضا وجوود توأثٌر معنووي للمحتوو  الرطووبً 2006
 ،كٌلوو واط 13.57% الوفي سوجل وعلوى قودرة سوحب بلغوت 9.22الرطووبً  كٌلوو واط مقارنوة مو  المحتوو  12.24كانت 

ٌوؤدي إلوى تماسوب دقوائق التربوة وهوفا ٌوؤدي إلوى زٌوادة القووة  وٌرج  السبب فً فلب إلوى ون انخفوا  المحتوو  الرطووبً
المطلوبة من قبل المحراث الختراق التربة وبالتالً زٌادة الطاقة المطلوبة إلحوداث فعول االختوراق وي قودرة السوحب توزداد 

محتوو  الرطووبً (. اموا عنود التوداخل بوٌن ال2009 ،وهفا ٌتفوق مو  )جبور ،الن عالقة قوة السحب م  القدرة عالقة طردٌة
ونوع المسوند لوم تظهور فروقوات معنوٌوة مون الناحٌوة العددٌوة فقود سوجل المحوراث بالمسوند المحوور مو  المحتوو  الرطووبً 

% كٌلوو واط للمحوراث بالمسوند 13.63 بٌنما وعلى قدرة سحب كانت  ،كٌلو واط 11.91% سجل وقل قدرة سحب  18.36
 %.9.22التقلٌدي م  المحتو  الرطوبً 
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 تأثٌر العوامل المدرسة فً قدرة السحب )كٌلوواط( :(2الجدول )
Table (2): effect studied factors in drawbar force (kw) 

 المسند نوع تأثٌر
Effect of type 

landside   

تأثٌر المحتو  
 الرطوبً

 Effect of 

moisture         

content 

التداخل بٌن المحتو  الرطوبً 
 ونوع المسند

Interaction between 

moisture content and type 

landside 

              نوع المسند للمحراث
type landside of 

plow 

  المحتو  الرطوبً
moisture content  

% 

 12.24 b 
 conventional تقلٌدي 12.58

18.36 
 manufactured محور 11.91

13.10 a 
13.57 a 

 conventional تقلٌدي 13.63
9.22 

12.71 b 13.51 محور manufactured 

 
( عودم 3تبوٌن نتوائج التحلٌول اإلحصوائً فوً الجودول ) ران اً: تير ا اواوا م او ةاويف  أر  أسف اونيأاف او ةو أف وقنأ ال :

وجود تأثٌر معنوي لنوع المسند فً النسبة المئوٌة لالنزالق من الناحٌة اإلحصائٌة وما مون الناحٌوة العددٌوة فقود سوجلت وقول 
%، بٌنما سجل المحراث بالمسوند التقلٌودي وعلوى نسوبة انوزالق 14.85نسبة انزالق لصالح المحراث بالمسند المحور كانت 

دود المسموح بها وان سبب انخفا  نسبة االنوزالق عنود المحوراث بالمسوند المحوور %، وهفا القٌم ضمن الح14.95كانت 
ٌعود الى االستقرارٌة العالٌوة الن الجهود الوفي ٌحتاجوه المحوراث وي الحاجوة الفعلٌوة الوى صورر طاقوة وقووة إلحوداث فعول 

ٌتضح وجود تأثٌر معنوي حٌوث سوجل االختراق للتربة تكون وقل وبالتالً انزالق الساحبة وقل. اما عند المحتو  الرطوبً 
% وعلووى نسووبٌة 9.22%، بٌنمووا سووجل المحتووو  الرطوووبً 13.65% وقوول نسووبة انووزالق كانووت 18.36المحتووو  الرطوووبً 

%، وٌعود السبب فً فلب إلى ون المحتو  الرطووبً المونخف  ود  إلوى زٌوادة فوً القودرة المطلوبوة 16.16انزالق كانت 
طلوب إلحداث فعل االختراق بسبب زٌادة تماسب دقائق التربة وبالتالً مقاوموة عالٌوة للتربوة للسحب نتٌجة لزٌادة الجهد الم

(. وٌتضوح مون الجودول 2011 ،وهفا بدورا ود  إلى زٌادة فً النسوبة المئوٌوة لالنوزالق، وتتفوق هوفا النتوائج مو  )الشورٌفً
% موو  18.36سووجل المحتووو  الرطوووبً  اٌضووا وجووود تووأثٌر معنوووي للتووداخل بووٌن المحتووو  الرطوووبً ونوووع المسووند حٌووث

% عنوود المحتووو  16.41%، بٌنمووا وعلووى نسووبة انووزالق كانووت 13.50المحووراث بالمسووند التقلٌوودي وقوول نسووبة انووزالق كانووت 
% اٌضا م  المحراث بالمسند التقلٌدي، وٌعود السبب إلى ان انخفا  المحتو  الرطوبً ٌؤدي إلوى زٌوادة 9.22الرطوبً 

زٌادة نسبة االنزالق نتٌجة لزٌادة المقاومة فً اختراق التربة ومن جهة اخر  زٌادة قوة الدف  الجانبٌة قوة السحب وبالتالً 
التً ٌتعر  لها المحراث من قبل جدار االخدود مما تسببت فً انخفا  استقرارٌه المحراث وزٌوادة قودرة السوحب وهوفا 

 .(2008 ،برٌنعكس على نسبة االنزالق فتزداد، وتتفق هفا النتائج م  )ج

 تأثٌر العوامل المدروسة فً االنزالق )%( :(3الجدول )
Table (3): effect studied factors in slippage (%) 

 المسند نوع تأثٌر
Effect of type 

landside   

تأثٌر المحتو  
 الرطوبً

 Effect of 

moisture         

content 

التداخل بٌن المحتو  الرطوبً 
 ونوع المسند

Interaction between 

moisture content and 

type landside 

              نوع المسند للمحراث
type landside of 

plow 

  المحتو  الرطوبً
moisture content  

% 

 13.65 b 

13.50 c 
 تقلٌدي

conventional 
18.36 

13.79 c 
 محور

manufactured 

14.95 

16.16 a 

16.41 a 
 تقلٌدي

conventional 
9.22 

14.85 15.90 b 
 محور

manufactured 

 
( ون هنواب 4ٌتبٌن من نتائج التحلٌل اإلحصائً فوً الجودول ) راوراً: تير ا اواوا م او ةاويف  ر  سف :و  اوت ا  اوتااف:

، ومووا 8كٌلونٌوووتن/ م 0.262معنوٌووا لنوووع المسووند حٌووث سووجل المحووراث بالمسووند المحووور وقوول قوووة التصوواق كانووت  توواثٌرآ
، وٌعود السبب إلى ون انتظوام خوط سوٌر 8كٌلونٌوتن/ م 0.279المحراث بالمسند التقلٌدي فقد سجل قوة التصاق وعلى كانت 
ق التربة بعضها على بع  وانسٌابٌة حركتها على سطح السوكة المحراث عند استخدام المسند المحور ود  إلى تعجٌل دقائ

(. ٌتضح من الجودول 2012 ،نتٌجة لزٌادة استقرارٌه عمل المحراث مقارنة بالمسند التقلٌدي، وتتفق هفا النتائج م  )زٌدان
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 0.087تصواق % قووة ال9.22وٌضا إلى ون للمحتو  الرطوبً تاثٌرآ معنوٌا فً هفا الصفة حٌث سجل المحتو  الرطوبً 
، 8كٌلونٌووتن/ م 0.454% حٌث كانت 18.36، وما وعلى قوة التصاق فقد تم تسجٌلها عند المحتو  الرطوبً 8كٌلونٌوتن/ م

وٌعود السبب فً فلب إلى ون زٌادة المحتو  الرطوبً ٌصواحبه زٌوادة فوً قووة التصواق التربوة علوى سوطح الجوزء الشوغال 
ل قووة ممكنوة مون قبول دقوائق التربوة الرطبوة وهوفا بودورا ٌسواعد علوى بتجوافب تلوب للمحراث نتٌجة لكون الماء ممسوكا بأق

(. 1990 ،الدقائق على سطح السكة الشغالة لتشكل بدورها وغلفة رابطة بٌن السكة والتربة وهفا ما اشار الٌه كل مون )البنوا
ون وقل قوة التصاق سجلت عند المحتو   ٌالحظ من التداخل بٌن المحتو  الرطوبً ونوع المسند وجود تأثٌراً معنوٌاً حٌث

، وما وعلوى قووة التصواق فقود توم تسوجٌلها عنود 8كٌلونٌوتن/ م 0.080% م  المحراث بالمسند المحور كانت 9.22الرطوبً 
، وٌعود السبب فوً فلوب إلوى 8كٌلونٌوتن/ م 0.462% م  المحراث بالمسند التقلٌدي حٌث بلغت 18.36المحتو  الرطوبً 

محتو  الرطوبً تزٌد من قوة التصاق دقائق التربة على سطح السكة عند المحراث بالمسند التقلٌودي الن زٌوادة ون زٌادة ال
وجعله فً حالة انحرار مستمر حٌث لم ٌوتمكن مون  هستقرارٌتاالمحتو  الرطوبً ساعدت المحراث اثناء العمل على عدم 
غط متباٌناً مما زاد قووة االلتصواق علوى العكوس مموا كوان الضوغط تسلط ضغطاً متساوٌاً ومنتظماً على التربة وانما كان الض

منتظم وعالً نحو االسفل باتجاا التربة عند المحراث بالمسند المحور بفعل االستقرارٌة العالٌة التً سواعدت علوى قلوة قووة 
 م  الزٌادة فً الضغط. ( من ان معامل االلتصاق ٌتناسب عكسٌا1990 ،االلتصاق وهفا اٌضا ٌتفق م  ما اشار الٌه )البنا

  (8تأثٌر العوامل المدروسة فً االلتصاق )كٌلونٌوتن/م :(4الجدول )
Table (4): effect studied factors in adhesion (kn/m

2
) 

 المسند نوع تأثٌر
Effect of type 

landside   

تأثٌر المحتو  
 الرطوبً
 Effect of 

moisture content 

التداخل بٌن المحتو  الرطوبً 
 ونوع المسند

Interaction between moisture 

content and type landside 

              نوع المسند للمحراث
type landside of 

plow 

  المحتو  الرطوبً
moisture content  

% 

 a 0.454 

a 0.464 
 تقلٌدي

conventional 
18.36 

b 0.443 
 محور

manufactured 

a 0.279 

b 0.087 

c 0.094 
 تقلٌدي

conventional 
9.22 

b 0.262 
d 0.080 

 محور
manufactured 

( 5ٌتبوٌن مون خوالل التحلٌول اإلحصوائً فوً الجودول ) اااااً: تير ا اواوا م او ةاويف  ر  سف نيأاف االن أااا اواييأر:
عدم وجود تأثٌر معنوي لنوع المسند فً صفة نسبة االنحرار الروسً من الناحٌوة االحصوائٌة وموا مون الناحٌوة العددٌوة فقود 

%، بٌنموا وقول نسوبة لالنحورار الروسوً سوجلت عنود 3.80سجل المحراث بالمسند التقلٌدي وعلى نسوبة لالنحورار الروسوً 
ظ وٌضووا عوودم وجووود فروقووات معنوٌووة للمحتووو  الرطوووبً فووً نسووبة %، كمووا ٌالحوو3.28المحووراث بالمسووند المحووور بلغووت 

%، 3.15% كانوت 18.36االنحرار الروسً حٌث ان وقل قٌمة لنسبة االنحرار الروسوً سوجلت عنود المحتوو  الرطووبً 
%. وموا عنود التوداخل بوٌن المحتوو  الرطووبً ونووع 3.93% كانوت 9.22بٌنما وعلى قٌمة سجلت عند المحتو  الرطووبً 

ند ٌتضح عدم وجود فروقات معنوٌة فً نسبة االنحرار الروسً حٌوث ون وعلوى نسوبة لالنحورار الروسوً توم تسوجٌلها المس
%، فوً حوٌن وقول نسوبة لالنحورار الروسوً 4.27 % م  المحراث بالمسند التقلٌدي وكانوت 9.22 عند المحتو  الرطوبً 

 %.2.97 ر كانت % م  المحراث بالمسند المحو18.36سجلت عند المحتو  الرطوبً 

 
 تأثٌر العوامل المدروسة فً نسبة االنحرار الروسً )%( :(5الجدول )

Table (5): effect studied factors in vertical deviation percentage (%) 

 المسند نوع تأثٌر
Effect of type 

landside   

تأثٌر المحتو  
 الرطوبً

 Effect of 

moisture         

content 

التداخل بٌن المحتو  الرطوبً 
 ونوع المسند

Interaction between 

moisture content and 

type landside 

              نوع المسند للمحراث
type landside of 

plow 

  المحتو  الرطوبً
moisture content  

% 

  3.15 

 3.33 
 تقلٌدي

conventional 
18.36 

 2.97 
 محور

manufactured 

 3.80  3.93  4.27 
 تقلٌدي

conventional 
9.22 
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 3.28 
 3.58 

 محور
manufactured 

 
( ون لنوع المسوند توأثٌرا معنوٌوا 6ٌتضح من الجدول ) تير ا اواوا م او ةاويف  ر  سف نياف االن ااا اوجانار: خا ياً:
%، فوً حوٌن سوجل  0.268وقول نسوبة انحورار جوانبً  نسوبة االنحورار الجوانبً فقود سوجل المحوراث بالمسوند المحوورفوً 

%، وٌعوود السوبب فوً فلوب إلوى ون طوول المسوند  0.465المحراث بالمسند التقلٌدي وعلوى نسوبة لالنحورار الجوانبً بلغوت 
األخدود وبالتالً حافظ على وفضل وستقرارٌة جانبٌة للمحراث المحور الكبٌر قد تغلب على القوة الجانبٌة المتأتٌة من جدار 

من جانب اخر فان وجود الكعب فً نهاٌة المسند المحور ساعد اٌضا على اعطاء خط حراثة جٌد وي اخودود حورث منوتظم 
اما وفلب من خالل امتصال القو  والضغوط الجانبٌة وبالتالً المحافظة على عر  الحرثة )وي عر  اخدود منتظم(. 

لم ٌكن هناب تأثٌرا معنوٌا فً نسبة االنحورار الجوانبً اال ون وعلوى قٌموة  عند التداخل بٌن المحتو  الرطوبً ونوع المسند
%، فووً حووٌن وقوول قٌمووة لنسووبة 0.499 % موو  المحووراث بالمسووند المحووور كانووت  9.22سووجلت عنوود المحتووو  الرطوووبً 

 %. 0.244% م  المحراث بالمسند التقلٌدي كانت  18.36االنحرار الجانبً سجلت عند المحتو  الرطوبً 

 
 نسبة االنحرار الجانبً )%( المدروسة فً تأثٌر العوامل :(6الجدول )

Table (6): effect studied factors in horizontal deviation percentage (%) 

 المسند نوع تأثٌر
Effect of type 

landside   

تأثٌر المحتو  
 الرطوبً

 Effect of 

moisture content 

التداخل بٌن المحتو  الرطوبً 
 ونوع المسند

Interaction between moisture 

content and type landside 

              نوع المسند للمحراث
type landside of 

plow 

  المحتو  الرطوبً
moisture content  

% 

  0.337 

 0.244 
 تقلٌدي

conventional 
18.36 

 0.430 
 محور

manufactured 

0.465 b 

 0.396 

 0.292 
 تقلٌدي

conventional 
9.22 

0.268 a 
 0.499 

 محور
manufactured 

 

( وجوود 7خوالل الجودول ) ٌتبوٌن مون ياةياً: تأير ا اواوا أم او ةاويأف  أر  أسف  اا أم ايأترقم اواأا  او:أرام  % :
 فروقات معنوٌة لنوع المسند حٌث سوجل المحوراث بالمسوند المحوور وعلوى قٌموة لمعامول اسوتغالل العور  الشوغال كانوت 

%، وٌعوود السوبب فوً فلوب إلوى  98.09 %، فً حٌن سجل المحراث بالمسند التقلٌدي وقل قٌمة لهفا الصفة بلغوت 98.69
كعب قلل من احتكاب المسند بجدار األخدود مما حافظ على العور  الشوغال للمحوراث تغٌر طول المسند المحور ووجود ال

بشكل وفضول وو قرٌوب مون العور  الشوغال التصومٌمً للمحوراث مون المسوند التقلٌودي وهوفا موا توضوحه نتوائج االنحورار 
(. ٌوضوح الجودول عودم وجوود فروقوات معنوٌوة للمحتوو  الرطووبً فوً 2006 ،الجانبً، وٌتفق هوفا مو  )العوانً وآخورون

% وعلوى قٌموة لمعامول اسوتغالل العوور   18.36صوفة معامول اسوتغالل العور  الشوغال حٌوث سوجل المحتوو  الرطووبً 
%. وموا عنود التوداخل بوٌن 98.38 % وقول قٌموة لوه بلغوت 9.22 %، بٌنما سوجل المحتوو  الرطووبً  98.40الشغال كانت 

و  الرطوبً ونوع المسند ٌشٌر الجدول إلى عودم وجوود فروقوات معنوٌوة فوً هوفا الصوفة حٌوث ون وعلوى قٌموة لهوفا المحت
%، فوً حوٌن وقول قٌموة 98.78 % مو  المحوراث بالمسوند المحوور وكانوت 18.36 الصفة سجلت عنود المحتوو  الرطووبً 

 %.98.02 غت % م  المحراث بالمسند التقلٌدي بل18.36 سجلت عند المحتو  الرطوبً 

 
 معامل استغالل العر  الشغال )%( فً المدروسة تأثٌر العوامل :(7الجدول )

Table (7): effect studied factors in the coefficient of working width exploitation (%) 

 المسند نوع تأثٌر
Effect of type 

landside   

تأثٌر المحتو  
 الرطوبً

 Effect of 

moisture         

content 

التداخل بٌن المحتو  الرطوبً 
 ونوع المسند

Interaction between 

moisture content and 

type landside 

              نوع المسند للمحراث
type landside of 

plow 

  المحتو  الرطوبً
moisture content  

% 

 98.40 

98.02 
 تقلٌدي

conventional 
18.36 

98.78 
 محور

manufactured 
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98.09 b 

98.38 

98.17 
 تقلٌدي

conventional 
9.22 

98.69 a 
 98.60 

 محور
manufactured 

 
( ون هنواب توأثٌرا معنوٌوا لنووع المسوند فوً 8ٌشوٌر الجودول ) يااااً: تير ا اواوا م او ةاويف  ر  سف كساء  األةاء  % :

%، بٌنموا وقول كفواءة وداء سوجلها  67.13صفة كفاءة األداء حٌث سوجل المحوراث بالمسوند المحوور وعلوى كفواءة وداء كانوت 
%، وٌعود السبب فً فلب إلى ون المسند المحور قد وعطوى اتوزان وكثور للمحوراث 66.41 المحراث بالمسند التقلٌدي كانت 

ً من حٌوث انتظوام العور  الشوغال والوفي ود  إلوى زٌوادة اإلنتاجٌوة الحقلٌوة العملٌوة ألنوه احود محودداتها فوً حوٌن المطرح
انعكست على قٌمة كفاءة األداء فزادت عند المسند المحور وكفلب سرعة الحركوة للمحوراث مموا ود  إلوى زٌوادة فوً كفواءة 

(. وٌتبٌن وٌضا ون للمحتو  الرطوبً تأثٌرا معنوٌوا فوً كفواءة 2006 ،األداء وٌتفق هفا م  ما توصل الٌه )العانً وآخرون
%، فوً حوٌن سوجل المحتوو  الرطووبً  67.57% وعلوى كفواءة وداء كانوت  18.36األداء حٌث سجل المحتو  الرطووبً 

 % سجل انزالق اعلوى9.22 %، وٌعود السبب فً فلب الى ان المحتو  الرطوبً  65.97وقل كفاءة وداء بلغت  % 9.22
% نتٌجة لزٌادة تماسب دقائق التربة وي مقاومة التربة اعلى وبالتالً اثارة التربة وقل نتٌجة  18.36من المحتو  الرطوبً 

لقلة عمق الحراثة وعر  الحراثة الشغال سبب انحرار المحراث عن خط سٌر العمل بفعل هفا المقاومة مما انعكس هوفا 
 ،نعكس بدورا على كفاءة األداء فتكون هً االخر  وقول الن العالقوة بٌنهموا طردٌوةعلى االنتاجٌة العملٌة فتكون وقل وهفا ٌ

(. وٌشوٌر التوداخل بوٌن المحتوو  الرطووبً ونووع المسوند إلوى عودم 2009)،وهفا اٌضاً ٌتفق وهفا مو  موا توصول الٌوه جبور
موو  المحوراث بالمسوند المحووور  %18.36 وجوود توأثٌرا معنوٌوا فووً اال ان وعلوى كفواءة وداء كانووت عنود المحتوو  الرطووبً

 % موو  المحووراث بالمسووند التقلٌوودي بلغووت 9.22 ، ومووا وقوول كفوواءة وداء فقوود سووجلت عنوود المحتووو  الرطوووبً% 67.98

65.66.% 

 :  ا يا  نيتنتج
سجل المحراث بالمسند المحور وقل قدرة سحب وقوة التصاق للتربة ونسبة إنحرار جوانبً، ووعلوى معامول اسوتغالل  .1

 غال وكفاءة األداء.للعر  الش

عند زٌادة المحتو  الرطوبً ود  إلى انخفا  فً قدرة السحب والنسبة المئوٌة لالنزالق، وزٌادة فً قوة االلتصواق  .8
 للتربة وكفاءة األداء.

 :اوةاايف تو ر ن  إوعل ه  
 وخر  لكونهم حققوا وفضل متطلبات قدرة. باستخدام المحراث بالمساند المحورة م  مستوٌات محتو  رطوبً .1

 باعتماد سرعات عمل مختلفة ووعماق حراثة متباٌنة إلعطاء صورة ووضح الستخدام المساند المحورة وتقٌٌم ودائها. .8

 بدراسة التجربة فً نسجات تربة مختلفة لمعرفة مد  تأثٌرها وتؤثرها بأطوال المساند. .2

 

 
  تأثٌر العوامل المدروسة فً كفاءة األداء )%( :(8الجدول )

Table (7): effect studied factors in performance efficiency (%) 

 المسند نوع تأثٌر
Effect of type 

landside   

تأثٌر المحتو  
 الرطوبً

 Effect of 

moisture        

 content 

 التداخل بٌن المحتو  الرطوبً
 ونوع المسند

Interaction between 

moisture content and 

type landside 

              نوع المسند للمحراث
type landside of 

plow 

  المحتو  الرطوبً
moisture content  

% 

 67.57 a 

 67.15 
 تقلٌدي

conventional 
18.36 

 67.98 
 محور

manufactured 

66.41 b 

65.97 a 

 65.66 
 تقلٌدي

conventional 
9.22 

67.13 a 
 66.27 

 محور
manufactured 
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DESIGNING AND MANUFACTURING LANDSIDE BY DIFFERENT 

LENGTH OF MOLDBOARD PLOW AND STUDYING EFFECT IN SOME 

NOTES OF FIELD PERFORMANCE UNDER TWO LEVELS OF MOISTURE 
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ABSTRACT 

A field experiment conducted In the agronomic season (2012) to study the influence of 

landside through two levels traditional landside with moldboard plow and the plow with 

manufactured landside with two levels of moisture content (9.22 – 18.36)%. according to 

RCBD which has been used with split plot method and its influence in measuring 

performance (draw bar force. slippage percentage. adhesion force. vertical and horizontal 

deviation percentage. the coefficient of working width exploitation and performance 

efficiency). Results of using plow with manufactured landside led to decrease the draw bar 

force. slippage percentage. adhesion force soil and horizontal deviation percentage, it also led 

to increase the coefficient of working width exploitation and performance efficiency. While 

the increase of  moisture content led to decrease the draw bar force, slippage percentage, and 

to increase the performance efficiency. The interference between the moisture content 18.36% 

with manufactured landside recorded a decrease in the draw bar force and high value for 

performance efficiency while the interference between the moisture content 18.36% for the 

plow with traditional landside recorded less slippage percentage and recording less adhesion 

force with moisture content 9.22% for the plow with manufactured landside. 

Keywords: Moldboard plow. Landside. Draw bar force. Slippage. 
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 المصادر

مدرٌوة دار الكتوب ،  الموصل والبحث العلمً جامعة العالً وزارة التعلٌم ،التربة تهٌئة معدات .(1990) ،البنا، عزٌز رمو
 للطباعة والنشر.

األداء والتكوالٌر  صوفات بعو  ونوواع المحارٌوث األولٌوة علوى وبعو  رطوبة التربوة (. تأثٌر2008) ،عباس حسٌن، جبر
 .1322_  1310(: 25) 4مجلة الزراعة العراقٌة.  ،اإلجمالٌة

للمحوراث  الفنٌوة المؤشورات وبعو  الوقوود فً استهالب وعمق الحراثة التربة (. تأثٌر رطوبة2009حسٌن عباس، )، جبر
مجلوة الزراعوة  ،غرٌنٌوه تربوة مزٌجٌوه طٌنٌوة فوً MF 650فٌركسون الثالثً القوالب مو  السواحبة ماسوً المطرحً

 .250 -244( 2) 14 العراقٌة )عدد خال(

 ،والبحث العلمً ًالعال التعلٌم وزارة (. الطرق اإلحصائٌة لؤلبحاث الزراعٌة،1990) ،خالد محمد وزكً عبد الٌأس ،داؤد

  .ر الكتب للطباعة والنشرمدٌرٌة دا ،جامعة الموصل

رسووالة  محلٌووا. (. تقٌووٌم األداء الحقلووً لسووكب المحووراث المطرحووً القووالب المصوونعة2012غووزوان احموود دحووام ) ،زٌوودان
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لكلٌوة الزراعوة  الخوامسالمؤتمر العلمً  لفٌزٌائٌة.ا مؤشرات األداء وصفات التربة للوحدة المكنٌة فً بع  العملٌة
 .2011ٌسان ن 27لغاٌة  26تكرٌت للمدة من  جامعة –

المكووائن واآلالت  (. اقتصووادٌات وإدارة1991موودحت عبوودهللا حمٌوودة ومحموود قوودري عبوود الوهوواب ) ،ٌاسووٌن هاشووم ،الطحووان
 النشر.للطباعة و الكتب دار مدٌرٌة ،جامعة الموصل ،وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،الزراعٌة
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بتغٌور طوول  القوالب (. تطووٌر المحوراث الثالثو2006ًوفوراس سوالم العوانً ) عبود المعطوً الخفوار ،رفعت نوامق ،العانً
 . 129 -137(:(2 11مجلة الزراعة العراقٌة  .لزٌادة كفاءة األداء اللوح الحقلً

 بالمحارٌوث القالبوة الشوبب وتوأثٌرا فوً وداء السواحبة المحملوة (. تطووٌر افرع1999سومٌر عبودهللا علوً سوعٌد، ) ،المشرقً
 ،كلٌوة الزراعوة والغابوات ،المكننوة الزراعٌوة قسوم ،دكتووراا وطروحوة ،وحاصول الحنطوة للتربة والصفات الفٌزٌائٌة
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