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 الخالصت

في محافظة نينوى لدراسة الظروف التشغيلية المحيطةة بسةائق  2102أجريت دراسة حقلية خالل الموسم الزراعي 

ونوبات عمةل  واقية الذن السائق وبدونهاعند استخدام ضوضاء درجة الالحاصدة المركبة عند حصاد محصول الشعير من 
 2106حاصةدة جةون ديةر مةن نةوع وانواع مختلفةة مةن الحاصةدات ذات بيئةات مكيفةة  ،ثالث وخمس ساعاتبواقع مختلفة 

والخروج بنتةائ  اختبةار افضةل  ،21حاصدة جون دير موديل لنوع وبيئات غير مكيفة ، Bizon Z110وحاصدة نيوهولند 

الداء مةن انتاجيةة حي لسةائقي الحاصةدات وانعكةاس هةذظ الظةروف فةي كفةاءة اصظروف تشغيلية واقلها تؤثير على جانب ال
باسةتخدام  2106الحاصةدة جةون ديةر عنةد  لمإشرات المكننيةلالنتائ  وظهرت افضل  ،العمل ومكونات الفقد في المحصول

في حين اعطت الحاصدة نيوهولند بضوضاء ، لفقد الكميمعنوية لإعطاء اقل قيمة في واقية ونوبة عمل ذات ثالث ساعات 
فوقت الحاصدة نيوهولنةد بةدون واقيةة بنوبةة عمةل ذات خمةس ، وتاعات اعلى إنتاجيةبدون واقية وبنوبة عمل ذات خمس س
الحاصةدة نيوهولنةد بةدون اسةتخدام عنةد ظهةرت ف لمإشرات الصةحيةل النتائ اما افضل  ساعات أعلى كفاءة اداء للحاصدة .

، فةي حةين أعطةت معنويةة بدرجةةإعطاء أقل فرق مطلق لصفة حرارة الجسم في واقية أذن ونوبة عمل ذات ثالث ساعات 
أقةل فةرق مطلةق لصةفة تفوقا معنويا في اعطةاء الحاصدة نيوهولند مع ضوضاء بواقية أذن وبنوبة عمل ذات ثالث ساعات 

تفوقت الحاصدة نيوهولند بنوبةة عمةل ذات خمةس سةاعات بءعطةاء أقةل فةرق مطلةق لصةفة ضةغط و ،ضغط الدم االنقباضي
بضوضاء عند عدم استخدام واقيةة أذن مةع نوبةة عمةل ذات خمةس  2106جون دير الدم االنبساطي، هذا وتفوقت الحاصدة 

 ساعات بءعطاء أقل فرق مطلق لصفة ضغط الدم االنبساطي وأعلى فرق مطلق لمعدل النبض. 

 الضوضاء، واقية اذن، نوبة عمل. ،الحاصدة المركبة :الكلمات الدالة

 .02/0/2106: وقبوله،  02/02/2102 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمت

تطورت العمليات التقنية نتيجة معرفة االسس واالبحاث المبنية عليها فروع العلوم المختلفةة التةي تةزامن مةع تطةور 
جعلتةه  اذالتقنيات الزراعية والصناعية والصحية مما جعل االنسان يتعامل مةع الظةروف وبيئةات لةم يتعامةل معهةا مةن قبةل 

واآلالت ومةا تصةدرظ مةن تلةوث سةمعي او بيئةي جعلةت االنسةان يقةف تحت اختبار حقيقي لمواجهة تلك الظةروف فالمكةائن 
عليها كمشكلة يجب حلها لما لها من تةؤثيرات خطيةرة تمةس صةحتهل وعليةه فالمشةكلة عنةدما يةراد معالجتهةا يجةب دراسةتها 

ا بةرزت وتحليلها لمعرفة الثغرات واالخطاء التي يجةب التعامةل معهةا لتحسةين الموقةف والحصةول علةى افضةل نتةائ ، لهةذ
أهمية دراسة الظروف التشغيلية التي يتعامل معها العاملون في القطاع الزراعي ألهمية هذا القطاع على االقتصةاد القةومي 
واالمن الغذائي للبلد مةن ناحيةة ومةن ناحيةة أخةرى فالعامةل الزراعةي حالةه كبقيةة العمةال فةي القطاعةات االخةرى كالصةحة 

ام الباحثين للوصول الى افضل حالة تحسن مةن صةحته وتزيةد مةن انتاجةه لةذلك والصناعة، وصحته وراحته موضوع اهتم
قام العلماء والكثير من الباحثين المتخصصين بدراسة تلك البيئات التةي ينةت  عنهةا نةوعين مةن الةردود منهةا مةا هةو إيجةابي 

و سلبي النات  مةن الشةعور بءعيةاء العمةل كالزيادة في االنتاجية النابع من الشعور بالثقة والتكيف في بيئة العمل، ومنها ما ه
وعليه قد ينظر الى سلوك العمل كنات  لتفاعل متغيرات عدة كمإثرات الضوضاء ونوبات العمل وطبيعةة العمةل فةي مجةال 
الزراعي لهذا فالضوضاء تعد مشكلة العصر الحديث وتعرض العاملين لها بشكل مستمر وبصورة مفرطة يةإد  الةى أثةار 

(. وهذظ المشكلة جعلت كثيةرا  مةن المجتمعةات تتغيةر Ahmed ،2102ر حاسة السمع كارتفاع ضغط الدم )سلبية أخرى غي
بسةةرعة نتيجةةة تغيةةر االسةةتراتيجيات االقتصةةادية واالنتاجيةةة وبالتةةالي حةةدوث تغيةةرات اجتماعيةةة فةةي السةةلوكيات التنظيميةةة 

لتنظةيم العمةل فةي فتةرات زمنيةة مختلفةة ليتناسةب مةع  والفردية لذلك فان ترتيب الساعات العمل لديهم اصةب  عةامال  حاسةما  
القةيم االقتصةادية واالجتماعيةةة للمنظمةات والمجتمعةةات وبهةذا فةةان ضةيق الوقةةت لةم يعةةد عةامال محةةددا  للنشةاط البشةةر  الن 

امةا  خاصةا  االنسان قادر على قيام بكل شيء في أ  ساعة يريد من النهار والليل وبهذا وجد نظام العمةل بنوبةات ليلقةى اهتم

هنةا يظهةر  ومةن.  (Nazri,Tengku ،2112في عدة دول من العالم بسبب المخاوف بشؤن االنتاجية والصةحة والسةالمة )

 وهذا ،فتهيجها المخ في المركزية العصبية األلياف إلىتصل الضوضاء تؤثير الظروف التشغيلية التي يتعرض لها السائق ف

 المعةدة إفرازات فتزيد يضطرب الذ  الهضمي والجهاز نبضاته، في يسرع الذ  كالقلب الجسم أعضاء على ينعكس التؤثير

 والبنكريةاس الكبةد إفةرازات أيضةا   تتةؤثر أن ويمكةن ، عشةر ثنةىاال وقرحةة المعديةة بالقرحةة اإلصةابة إلةى يةإد  قةد ممةا
 التةي واالنفعةاالت العصةبي التةوتر مةن تزيد نهاوأ الدم، ضغط ارتفاع إلى تإد  التغيرات هذظ نأالصماء،  والغدد واألمعاء
 و Le) وبهذا استنت  الباحث أن العالقة طردية بين الضوضةاء ونبضةات القلةب..عصرنا الحاضر في الكثيرون منها يشكو

Fadel،2112)،  انةةدفاع الموجةةات الصةةوتية باتجةةاظ  عبةةروذلةةك  ،ثر علةةى الجهةةاز العصةةبي ل نسةةانإأن الضوضةةاء تةةكمةةا
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فتهةي   ،وتعبر هذظ اإلشارات األلياف العصبية حتةى تصةل إلةى لحةاء المةخ، صورة إشارات كهربائيةالجهاز العصبي على 

السةيما تلةك التةي تعةرف باسةم التكةوين الشةبكي، وتةنجم  ،وتثير اإلشارات المناطق الموجودة تحت هذظ الخاليةا هذا اللحاء .
ؤو  الةذ  يةإثر بةدورظ علةى الكثيةر مةن ثالجهاز السةمب والسيماعن هذظ اآلثار حدوث تهي  في الجهاز العصبي الالإراد ، 

 ،تزيةد إفةرازات المعةدة إذأعضاء الجسم كالقلةب الةذ  يسةرع فةي دقاتةه، والجهةاز الهضةمي الةذ  تةتقلت بعةض عضةالته 
ترتفةع  إذ تتؤثر إفرازات الغدد الصماء مثل مادة األدرينالين والنور أدرينالين،ووتتؤثر إفرازات الكبد والبنكرياس واألمعاء، 

تإثر في أعضاء الجسةم المختلفةة، ومةن المعةروف أن زيةادة مةادة األدرينةالين يةإد   ، ومن ثمنسبة هذظ اإلفرازات في الدم

يةإد  الةى  . كما ان العمل في اوقات مختلفة من النهةار(0992،ن تاج الدينبي  ) .إلى حدوث ارتفاع في نسبة السكر في الدم

نسةةان االعتيةةاد  البةةالح وفةةي حالةةة درجةةة حةةرارة الجسةةم العاديةةة ل  جسةةم بةةالرغم أنتغيةةرات فةةي درجةةة حةةرارة مركةةز ال
ن بمقدور الجسةم البشةر  الةذ  ءومع هذا ف نفسه على الرغم من اختالفها عند القياس على الفرد ºم 2.71ستراحة تكون اال

معدل الطبيعي لحرارة الجسم يختلةف بسةبب ن أو ºم .2والتي تبلح  ن يحتفظ بدرجة حرارة ثابتة تقريبا  أيتمتع بصحة جيدة 

تقل في الصباح وترتفع عنةد المسةاء بعةد يةوم مةن  ، إذثر بالوقت في اليوم الواحدؤن حرارة الجسم تت، وأمعدل األيض للفرد
ه وهذا معناظ استقرار درجة حةرارة جسةم ،أن اإلنسان من الثديات ذات الدم الحاركما  .النشاط العضلي وبعد تنؤول الطعام.

وهةذا ال يمنةع أن تةزداد ، المتالكه آليات فعالة تمكنه من إنتاج الحةرارة والةتخلت منهةا ،درجة مئوية .2طوال الوقت عند 
وأعلةى  ،ن درجةة حةرارة الجسةم تبلةح أدنةى مسةتوى لهةا أثنةاء النةومإإذ  ،النهار أثناء أو تنخفض بنصف درجة مئوية تقريبا  

العمةل فةةي قطةاع الزراعةةي يخضةع لنظةةام النوبةات ألهميةةة انجةةاز و.(2102،زاعالهةة. )مسةتوى عنةةد سةاعات المسةةاء األولةى

التةي تعةد مةن أهةم المراحةل فةي لعمليةات الزراعيةة ومنهةا الحصةاد والعملية الزراعية فةي الوقةت المحةدد، حيةث ان اغلةب ا
جهةة وغيةر مكسةورة مةن االنتاجية الحبوب والهدف منها هو الحصول على حبوب خالية مةن الشةوائب والبقايةا النباتيةة مةن 

جهة أخرى في فترة زمنية محدودة مع الحفاظ على مستويات الجودة للحبوب المحصودة، فالحاصدة تقوم بعدة عمليات فةي 
اَن واحد كةالقطع والجمةع والةدراس والفصةل والتنظيةف لهةذا فةالجمع بةين تلةك الوظةائف يتةؤثر بعوامةل تصةميمية وظةروف 

تشغيل الحاصدة في ظروف معينة يخضع لعديد من التعديالت والتنظيمةات التفاعليةة تشغيلية وخصائت المحصول كما أن 
لمواكبة التغيرات المستمرة للمحصول واالنسان والظروف الميدانية للحصاد وذلك للخروج بنتيجةة مرضةية لنةات  الحصةاد 

ذا التقيةيم يختلةف مةن حاصةدة الةى كما  ونوعا  وتعةد فقةد الحبةوب مإشةرا  رئيسةيا  لجةودة عمةل الحاصةدة واسةاس تقيميهةا وهة
أخةةةرى ألسةةةباب كثيةةةرة منهةةةا مةةةا يتعلةةةق بتصةةةميم الحاصةةةدة او عمليةةةة تنظيمهةةةا لمالئمةةةة الظةةةروف الحقليةةةة التةةةي تعمةةةل 

لهذا تستخدم عةدة انةواع مةن الحاصةدات مةن المنةاطق الزراعيةة الديميةة فةي العةراق لحصةاد محصةول و (.0992،بها.)البنا
ة بةين حقةل وأخةر وحسةب االختالفةات فةي الكثافةات النباتيةة وظةروف حقليةة اخةرى. وهةذا الحنطة والشعير وبسةرع مختلفة

التنوع في الحاصةدات يةإثر قطعةا  بةالظروف المحيطةة لمشةغليها، وهةذظ النسةبة تتغيةر حسةب طبيعةة الحقةل وخبةرة المشةغل 
 .(0999 والتنظيم الجيد للحاصدة فما يإثر الحقا  على نسب فقد الحبوب عند الحصاد. )الرجبو،

 مواد البحث وطرائقه

كم شمال الشرق مدينةة الموصةل  21في منطقة الشالالت التي تبعد ،(2102نفذت التجربة خالل الموسم الزراعي )

 Randomized Completeكتجربة عامليه اعتياديه بثالثة عوامل وفقآ لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة  اجريت هذظ التجربة

Block Design حيث استخدمت  ،ونوع الحاصدة مإشرات الضوضاء وازمنه مختلفه لنوبات العمل :وتمثلت العوامل بما يلي
 0و 2نها و بمسةتويين لنوبةات العمةل المتمثلةة بنوبةه ذات مستويين لمإشرات الضوضاء متمثلتةا باسةتخدام واقيةه ألذن وبةدو
ذات مقصةورة مغلقةة و جةون ديةر  John Deere 2106ساعات عند الظهيرة في فصةل الصةيف و بحاصةدتين جةون ديةر 

اسةتخدم و بعدة مسةتويات بواقيةة اذن للسةائق وبةدونها. 001Z Bizonبدون مقصورة وحاصدة نيوهولند من موديل  0921
 لكةةل وحةدةقةةوة كالضةغط  فةةي وحةةدات مسةةتويات ضةةغط الصةوت الةةذ  يعبيةةر عةن splى ضةةغط الصةوت مصةطل  مسةةتو

  التالي: رياضيا على النحوتعرف وdB (.Saeed,2010 )ويقاس بوحدة  ،لمساحةا

SPL = 20 Log10 (P/P°) ……….…………(1) 

SPLضغط الصوت : 
P: المقاس ضغط الصوت 

po: 0 -10 20 وهو ما يعادل مرجع الضغط 
Pa. 

وخةةارج هةةذا النطةةاق يعتبةةر  dB 1. – 40ان ضةةغط الصةةوت المسةةموح بةةه والمقبةةول لةةالذن البشةةرية يتةةراوح مةةن 
( بةةةين معةةةدل مسةةةتويات 0والجةةةدول ) (.Saeed,2010) ضوضةةةاء ضةةةارة وخصوصةةةا مةةةع ارتفةةةاع مسةةةتويات والصةةةوت.

 .dBالضوضاء المقاسة لكل حالة بوحدة 

 

 

 

 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2102( 2( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (2)   2102 
 

250 

 .dB.               Table (1): The rate of noise measured in dB بوحدة معدل الضوضاء المقاسة :(0)الجدول 

 نوع الحاصدة
Harvester 

 حالة الحاصدة
Harvester case 

 Noise (dB)     الضوضاء )ديسيبل(

 بدون واقية
Without Protective 

 واقية
Protective 

 نيوهولند
New Holland 

 مقصورة
Cabin 

99712 .9712 

 2106جون دير 

John Deere 2054 
 مقصورة
Cabin 

29700 49700 

 21جون دير 

John Deere 80 
 بدون مقصورة

Without Cabin 
96716 .6716 

 

بعةد تقةدير مقةدار الفقةد قبةل الحصةاد باخةذ اربةع  ،اخذت العينةات مةن الجوانةب وخلةف الحاصةدة مةن الحقةل مباشةرة
عشةوائيا مةن الحقةل المةراد الحصةادظ .تتةرك الحاصةدة لتعمةل لخطةوط العمةل المرصةودة 2( م1720×1720عينات بمساحة )

( م لكةل خةط او مسةار وتإخةذ العينةات مةن خلةف الحاصةدة داخةل وخةارج خةط القة  بعةد حسةةاب 01ولمسةافة التقةل عةن )

  :ياتي وكما الواحد من المحصول المزروعانتاجية الهكتار 

يقدر على اساس معدل لمجموعة قراءات التقل عن اربعةة ويقةدر فةي و فقد الحبوب والسنابل الساقطة خارج خط الق : -0
ويسةتفاد مةن تعيةين هةذا الموقةع فةي الكشةف عةن الفقةد بةاالنفراط بسةبب وحةدة القطةع وحسةب  2كل قةراءة عةدد الحبةوب / م

 (:0990)الطحان وآخرون،  تاليةالمعادالت ال

01×  عةدد العينةات( × مسةاحة األطةار بةالمتر / الكيلوغرام)كغم/هكتةار(   )مجمةوع العينةات قبةل الحصةاد بة فقد التنةاثر
6 

...............................................( .....2) 

عةةدد  × مسةةاحة األطةةار بةةالمتر / الكيلوغرامالحصةةاد بةةفقةةد التنةةاثر ووحةةدة القطةةع )كغةةم /هكتةةار(   )مجمةةوع العينةةات بعةةد 
01× العينات( 

6 ..........................( ....2) 

 (6......... )........................... فقد التناثر –فقد وحدة القطع )كغم / هكتار(   فقد التناثر ووحدة القطع 

عدل لمجموعة قراءات ال تقل عن اربعة تختةار عشةوائية داخةل كةل قدر الفقد على اساس متم ت فقد الحبوب داخل الق : -2

لوح او مسار عمل .ويشةمل االجةراء رفةع القة  او التةبن لمسةاحة متةر مربةع لكةل قةراءة او موقةع وينقةل بقطعةة قمةا  او 
وقع في الكشةف . ويستفاد من هذا الم 2وسيلة مشابهة بعد ذلك تجرى عملية التذرية الق  ويالحظ عدد الحبوب الساقطة / م

 ومعرفة الفقد القادم من وحدة الفصل.

بعةد رفةع القة  او التةبن عةن المسةاحات التةي اخةذت عليهةا القةراءات السةابقة يقةدر عةدد  فقد الحبةوب تحةت خةط القة : -2
. ويسةةتفاد مةةن هةةذا الموقةةع لمعرفةةة الفقةةد القةةادم مةةن وحةةدة 2الحبةةوب السةةاقطة علةةى األرض تحةةت طبقةةة القةة  او التةةبن / م

 التنظيف. وحسب المعادلة التالية:

مسةةاحة األطةةار  / الكيلوغرامفقةد وحةةدة الفصةل والتنظيةةف )كغةم / هكتةةار(   )مجمةةوع العينةات المةةؤخوذة خلةف الحاصةةدة بة
01× عدد العينات(  ×بالمتر 

6.............( ...0) 

مربةع متوسةطا فةي االقةل الربعةة جمةع اجةزاء السةنابل غيةر مدروسةة مةن مسةاحة متةر م فقد الحبوب غير المدروسة: تة -6
 (. يقدر فقد وحدة الدياس حسب المعادلة التالية:0992. )البنا،2قراءات في كل لوح ثم تدرس يدويا ويقدر عدد الحبوب / م

/مسةاحة  الكيلوغرامفقد وحدة الدياس )كغم / هكتةار(   )مجمةوع الحبةوب المدروسةة والغيةر مدروسةة خلةف األلةة بةالق  بة
01 ×( األطار بالمتر

6 ...................( ....4) 

 ب الفقةد الكلةي بسةبب الحاصةدة بجمةع الفقةد النةات  مةن الوحةدات العاملةة وكالتةالياحسةتةم  الفقد الكلةي بسةبب الحاصةدة: -0
 (:2116)المتيوتي، 

 (..... )............. الفقد الكلي )كغم /هكتار(   فقد وحدة القطع +فقد وحد الفصل والتنظيف +فقد وحدة الدياس

 تم حساب الحاصل الكلي للمحصول )كغم /هكتار( من خالل جمع المركبات التالية: -4

 الحاصل الكلي   الحاصل الصافي في خزان الحاصدة + الحاصل المفقود اثناء الحصاد + الحاصةل المفقةود قبةل الحصةاد
..............................................( ...2) 

تقدير فقد الوحةدات السةابقة ونسةب الفقةد قبةل الحصةاد ثةم نسةب فقةد الحاصةدة ونسةبة الفقةد الكلةي وكفةاءة األداء تم و
 (:0990)الطحان وآخرون،  وكالتالي

 )الحاصةةةةةةل الكلةةةةةةي( المفقةةةةةةودات + مةةةةةةا نحصةةةةةةل عليةةةةةةه / نحصةةةةةةل عليةةةةةةه )الةةةةةةوزن الصةةةةةةافي( مةةةةةةا   كفةةةةةةاءة األداء
× 011.................................................. (9) 
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تم تقدير انتاجية الحاصدة عندما تم وضع عالمة على االرض وبعد مسافة معلومة توضع عالمة أخةرى لتمثةل المسةافة  -.
ة المحصورة بين العالمتةين طةول لةوح الحصةاد، توضةع عالمةة علةى مقدمةة الحاصةدة وتتةرك الحاصةدة تسةير تلةك المسةاف
المحصورة لتكل العالمتين ويسجل وقت قطعها لتلك المسةافة وتحسةب السةرعة علةى اسةاس المسةافة علةى الةزمن وتعةوض 

 قيمة االخير في قانون االنتاجية.

( الةذ  يعطةي مقةدار قيمةة Spenglerقياس معةدل سةرعة القلةب عةن طريةق، جهةاز الضةغط االلكترونةي مةن نةوع ) تم -2

 النبض عند نهاية القياس.

قيقة واحةدة دطريق وضعه تحت لسان السائق ولمدة  الكتروني عنمحرار  بواسطةتم قياس درجة حرارة مركز الجسم  -9

يتم سحبه من الفم وتقرأ الدرجة  المحرار ثماخل ثم يسحب من الفم بعد ان يعطي المحرار اشارة عن طريق منبه موجود بد
 .المحيطة بالسائق البيئية متوسط القراءات يمثل (2( كمعامل تصحي . والجدول )174مع مرعاة اضافة )

( لتصةةميم القطاعةةات العشةةوائيه الكاملةةه 0991) تةةم تحليةةل البيانةةات المستحصةةل عليهةةا حسةةب مةةا اوردظ داإد واليةةاس -01
%( 0%( ومسةةتوى احتمةةال )0واسةةتخدام اختبةةار دنكةةن للمتوسةةطات إليجةةاد الفروقةةات المعنويةةه علةةى مسةةتوى احتمةةال )

ين المتوسطات أما بالنسبة للصفات الصحية فقد تم اخذ القياسات في بداية ونهاية كل نوبة عمل واستخراج الفرق للمقارنه ب
بين القياسين، وتحليله وفق التصميم التجريبي وعلى ذلك فالمتوسطات المتبوعه بحرف أبجد  مختلةف عةن الةذ  يليةه يعةد 

 ون رموز.فروقات معنويه وتترك الصفات غير المتؤثرظ معنويا د

 

 بالسائق. ئية المحيطةيالب متوسط القراءات :(2الجدول )
Table (2) Average readings surrounding environmental driver. 

 نوع الحاصدة
Harvester 

حالة 
 الحاصدة

Harvester 

case 

 

 الضوضاء

 

 النوبة
Work shifts 

 رطوبة )%( (°حرارة )م

 قبل
 النوبة

Before 

 بعد
 النوبة
After 

 قبل
 النوبة

Before 

 بعد
 النوبة
After 

 نيوهولند
New Holland 

 مقصورة
Cabin 

 بدون واقية
Without Protective 

5 23.85 20.75 33.5 16.5 

3 22.6 09.16 41 27 

 واقية
Protective 

5 28.95 20.95 27.5 18 

3 30.5 23.6 28.5 21 

 2106دير جون 
John Deere 

2054 

 مقصورة
Cabin 

 بدون واقية
Without Protective 

5 24.85 23.3 29.5 23 

3 25.95 20 30.5 24 

 واقية
Protective 

5 19.15 21.85 18.85 33.85 

3 19.6 22.4 25.1 26.6 

 21جون دير 
John Deere 

80 

بدون 
 مقصورة

Without 

Cabin 

 بدون واقية
Without Protective 

5 36.35 41.85 50.85 12.85 

3 33.25 38.5 23.5 29 

 واقية
Protective 

5 36.55 40.55 19.55 13.55 

3 30.85 39.35 33.55 40.55 
 

 النتائج والمناقشت

 العوامل المدروسة في صفة الفقد الكلي بسبب الحاصدة )%(: أوالً: تأثير

تزداد بتغير نةوع الحاصةدة  أن نسبة الفقد الكلي (2يببن الجـدول ) نوع الحاصدة في صفة فقد الكمي الكلي )%(: تأثير -1
أقةةل نسةةبة فقةةد وصةةلت  2106وهةةذا يظهةةر عنةةدما سةةجلت الحاصةةدة جةةون ديةةر  مةةن الطةةراز الحةةديث إلةةى الطةةراز القةةديم،

لتصةةل نسةبة الفقةد إلةى أعلةةى مسةتوى لهةا عنةةد  21جةون ديةر  وتةزداد هةذظ النسةةبة عنةد االنتقةال إلةى الحاصةةدة %9.61إلةى
الحالة التنظيمية للوحدات العاملة وخبرة السةائق التةي لعبةت دورا  كبيةرا   % ويعزى سبب ذلك إلى جـملة أمور منها20.19

مةي إلةى الجةـيل والحاصةدة نيوهولنةد تنت 2106(، فالحاصةدة جةـون ديةر 0992في تقليل نسبة الفقد هذا ما أشةار إليةه البنةا )
الحديث من الحاصدات التي تتمتع بالسيطرة االلكترونية على جـميع الوحدات العاملة وإعطاء تقرير بصورة دوريةة لسةائق 
الحاصدة مع إشارات تنبيهيه تنبه السائق فةي حالةة وجةـود خلةل فةي إحةدى الوحةدات العاملةة وهةذا مةاال تتمتةع بةه الحاصةدة 

ونيوهولنةد. وكةذلك احتةواء  2106لتنظيم المثالي للوحةدات العاملةة للحاصةدتين جةـون ديةر ، فضال  عن ذلك ا21جـون دير 
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مقصورة مكيفة تعزل السائق عن الظروف الخارجية والتي تةنعكس تؤثيراتهةا علةى  2106الحاصدتين نيوهولند وجون دير 
 حالة السائق الصحية.

( ان نسبة الفقد الكلي تزداد بزيادة الضوضاء مع 2جـدول )يظهر ال الضوضاء في صفة الفقد الكمي الكلي )%(: تأثير -2

وجـود فروق معنوية للضوضاء بدون واقيةة والضوضةاء بواقيةة ألذن السةائق، وسةجلت اقةل قةراءة عنةد اسةتخدام الواقيةات 
%. ويعةزى سةبب ذلةك إلةى أن الضوضةاء .06.9% في حين كانةت اعلةى قيمةة عنةد عةدم اسةتخدام واقيةات األذن 02.22

التإثر بصورة مباشرة على الحاصدة وأجـزائها ولكنها تإثر على سائق الحاصةدة الةذ  يمثةل حلقةة وصةل بةين الضوضةاء 
والفقد، إذ يظهر تؤثير الواقية واضةحا علةى السةائق حيةث قللةت مةن مسةتوى الضوضةاء ليزيةد مةن تركيةزظ وتقليةل اإلربةاك 

 .لينعكس إيجابا على جودة العمل

( أن نسبة الفقد الكلي في الحاصدة يزداد بزيادة 2يوض  الجـدول ) في صفة الفقد الكمي الكلي )%(:العمل نوبة  تأثير -3
نوبة العمل مع وجـود فروق معنوية لنوبات العمل عند ثالث وخمس ساعات، إذ سجلت اقل نسبة فقد عند النوبة ذات ثالث 

ويعةةزى سةةبب  ،%00.21سةةبة فقةةد بلغةةت % فةةي حةةين سةةجلت النوبةةة ذات خمةةس سةةاعات اعلةةى ن02.00سةةاعات وكانةةت 

حصةةول النوبةةة ذات ثةةالث سةةاعات علةةى اقةةل قيمةةة إلةةى ان النوبةةة تبةةدأ وتنتهةةي فةةي سةةاعات الصةةباح حيةةث يكةةون التةةدرج 
الرطوبي والحرار  بين اجزاء الحاصل والجو قليلة نوعا ما مقارنة بالتدرج الرطةوبي والحةرار  عنةد النوبةة ذات خمةس 

 المإشرات الصحية لسائق الحاصدة لينعكس ذلك على كفاءة ادائه. ساعات مما اثر سلبا على

( أن نسبة الفقةد الكلةي 2يبين الجـدول ) تأثير التداخل بين نوع الحاصدة والضوضاء في صفة الفقد الكمي الكلي )%(: -4
لحاصةدة، إذ تفوقةت بسبب الحاصدة تزداد عند عدم اسةتخدام واقيةة اذن لجميةع أنةواع الحاصةدات والسةيما عنةد تغيةر نةوع ا

% ويسةتمر نسةبة الفقةد بالزيةادة عنةد  9.12عند العمل بواقية بءعطاء أقل قيمة للفقد وصلت إلى 2106الحاصدة جـون دير 
%. ويعةزى سةبب ذلةك إلةى ان الحاصةدة جةـون ديةر  22.22بةدون واقيةة اذن لتصةل  21االنتقال إلةى الحاصةدة جةون ديةر

 ق يعمل في ظروف مريحة.تمتلك مقصورة مغلقة تجعل السائ 2106

( أن نسةبة الفقةد 2يوضة  الجةـدول ) تأثير التداخل بين نوع الحاصدة ونوبة العمل فيي صيفة الفقيد الكميي الكليي )%(: -5
الكلي بسبب الحاصدة تزداد بزيادة ساعات العمل وخصوصا عند االنتقال من الحاصدة ذات الطراز الحديث إلةى الحاصةدة 

معنويةة، إذ أظهةرت الحاصةدة  ر هذا عندما سجل التداخل بين نوع الحاصةدة ونوبةة العمةل فةروقويظه ،ذات الطراز القديم
 21% في حين سجلت الحاصدة جون ديةر 2.12 بنوبة عمل ذات ثالث ساعات أقل قيمة للفقد وصلت إلى 2106جون دير

بعةض مشةغلي الحاصةدة  % ويعزى سبب ذلك إلى ان.22.4عند نوبة عمل ذات خمس ساعات أعلى نسبة فقد وصلت إلى
لم تكن لديهم خبرة كافية في التعامل مع الحاصدة في حالة زيادة المواد الداخلة الةى وحةدة الةدياس اكثةر مةن  21جـون دير 

 (.0999االزم والذ  بدورظ اثر على قيم الفقد وهذا يتفق مع الرجبو)

( إلةى أن نسةبة الفقةد 2يشةير الجةـدول ) ليي )%(:الكميي الك تأثير التداخل بين الضوضاء ونوبة العميل فيي صيفة الفقيد -6

إذ سةجلت النوبةة  الكلي تزداد بزيادة كل من نوبة العمل والضوضاء وكان الفرق معنويا  للتداخل بين النوبةات والضوضةاء،
% لتنتهةةي بةةؤعلى مسةةتوى لهةةا عنةةد النوبةةة ذات خمةةس  2..00ذات ثةةالث سةةاعات بةةدون واقيةةة أقةةل نسةةبة فقةةد وصةةلت إلةةى

% . ومن الجدير بالمالحظة بان هذين العاملين بالذات كان لهما الدور األساسي فةي .04.0بدون واقية لتصل إلى ساعات 

التاثير على مإشرات السائق الحيوية وخصوصا في مإشر نسبة السكر في الةدم والتةي تةنخفض مةع تقةادم نوبةة العمةل مةن 
 كله على مقدرة السائق في ادارة عملية الحصاد.جهة وعدم ارتداء واقيات األذن من جهة اخرى لينعكس ذلك 

(،أن نسةبة الفقةد الكلةي بسةبب 2يبةين الجةـدول ) تأثير التداخل بين العواميل الثثثية فيي صيفة الفقيد الكميي الكليي )%(: -7
 الحاصدة تزداد بتغير كةل مةن نةوع الحاصةدة مةن الطةراز الحةديث إلةى الطةراز القةديم ونوبةة العمةل نحةو الزيةادة ومسةتوى
الضوضةةاء نحةةو الزيةةادة وهةةذا يظهةةر بصةةورة واضةةحة عنةةدما سةةجل التةةداخل بةةين العوامةةل الثالثةةة فرقةةا  معنويةةا،إذ أعطةةت 

% وتسةتمر نسةبة الفقةد .2..أقل نسبة فقد وصلت إلةى بنوبة عمل ذات ثالث ساعات بواقية اذن 2106الحاصدة جون دير 
مع بنوبة عمل ذات خمس سةاعات  21دام الحاصدة جون دير % عند استخ20.24بالزيادة لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 

بدون واقية اذن ويعزى سبب ذلك إلى أن الفقد في وحدات القطع والدياس والفصل والتنظيف كان عاليا  في الحاصدة جةون 
 لألسباب المذكورة في الفقرات السابقة. 21دير 

 )هكتار / ساعة(:: تأثير العوامل المدروسة في إنتاجـية الحاصدة ثانياً 

( أن إنتاجيةة الحاصةدة تةزداد بتغيةر نةوع 6يبةين الجةدول ) نوع الحاصدة في انتاجـية الحاصدة )هكتيار / سياعة(: تأثير -1

 معنويةا إذالحاصدة مةن الطةراز القةديم إلةى الطةراز الحةديث، ويظهةر هةذا عنةدما سةجل االخةتالف فةي نةوع الحاصةدة فرقةا  
أقل إنتاجية  21هكتار/ساعة في حين سجلت الحاصدة جون دير  2762نتاجية وصلت إلى سجلت الحاصدة نيوهولند أعلى إ

يعةود الةى كبةر العةرض الشةغال  2106هكتار/ ساعة، إن سبب ارتفاع إنتاجية الحاصةدة نيوهولنةد وجةون ديةر  0769بلغت 
 . 21لهما مقارنة بالحاصدة جون دير 

( نالحظ ان انتاجية الحاصدة تزداد بتغير شةدة 6الجـدول ) من (:ساعة الضوضاء في انتاجـية الحاصدة )هكتار / تأثير -2

مةن عةدم وجةود فةروق معنويةة لشةدة الضوضةاء فةي صةفة  اسةتخدامها بةالرغمالضوضاء من استخدام واقية ألذن إلى عةدم 
 اإلنتاجية.



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2102( 2( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (2)   2102 
 

253 

دة الكلي )%(تؤثير العوامل المدروسة في صفة فقد الحاص :(2جدول )ال  

Table (3):The effect of the factors studied in the total loss Harvester  )%(  

 نوع الحاصدة
Harvester 

 الضوضاء
Noise 

 (نوبة العمل )ساعة
Work shift 

 التداخل بين نوع
الحاصدة 
 والضوضاء

Harvester & 

noise 

تؤثير نوع 
 الحاصدة
Effect 

Harvester 

تؤثير 
 الضوضاء

effect 

noise 2 0 

 نيوهولند
New Holland 

 واقية
Protector 

97.0 e f 00742 e f 01749 c 

 

 

 بدون واقية
Without Protector 

01702 e f 02722 d e 0072. c 

 2106جون دير 
John Deere 

2054 

 واقية
Protector 

.72. f 01721 e f 9712 c 

 بدون واقية
Without Protector 

2702 f 00722 e f 97.0 c 

 21جون دير 
John Deere 21 

 واقية
Protector 

0.742 c d 21719 b c 02724 b 

 بدون واقية
Without Protector 

20729 a b 20724 a 22722 a 

 التداخل بين نوع
الحاصدة ونوبة 

 العمل
Harvester & 

Work shift 

 نيوهولند
New Holland 

01702 c d 02760 c 

 

00729 b 

 2106جوندير 
John Deere 2054 

2712 d 017.. c 9761 b 

 21جون دير 
John Deere 21 

09700 b 2274. a 20719 a 

التداخل بين 
 الضوضاء
 ونوبة العمل

Noise & Work 

shift 

 واقية
Protector 

007.2 c 06712 b 

 

02,22 b 

 بدون واقية
Without Protector 

02724 b c 0470. a 0679. a 

 تؤثير نوبة العمل
The effect of work shift 

02,00 b 00721 a  

 النسب األقل هي القيم األفضل والمتوسطات ذات األحرف المتشابه ال توجد فروق معنوية بينها
Ratios are at least better values and averages with the character of like there are no significant differences 

between them. 

 

( أن إنتاجيةة الحاصةدة تةزداد بزيةادة النوبةة 6يبةين الجةـدول )نوبة العمل في انتاجـية الحاصدة )هكتار / سياعة(:  تأثير -3
ساعات اقل فرق معنةو  وصةل  سجلت النوبة ذات ثالث معنوية، إذوهذا يظهر بشكل واض  عندما سجلت النوبات فروق 

هكتار/سةاعة. ويعةزى سةبب  2721هكتار/ساعة في حين سجلت النوبة ذات خمةس سةاعات انتاجيةة اعلةى بلغةت  0722الى 
النوبةات  تةؤثير( 2ذلك إلى أن السائق في نوبات العمل الطويلة نوعا  مةا يتعةرض للتعةب واالرهةاق والجةوع الحةظ جةدول )

لتةر دليةل واضة  علةى جةوع ي ملغةم /دسة 007.9انخفةاض مسةتوى السةكر بالةدم بحةدود  على مستوى السةكر فةي الةدم فةان
ظهةرت تلةك الزيةادة فةي إنتاجيةة  الطويلةة، ولهةذاجعله يزيد من سرعة عملية الحصةاد مةع تقةارب نهايةة النوبةة  السائق مما
 الحاصدة.

( إلةى أن إنتاجيةة 6يشةير الجةدول ) عة(:تأثير التداخل بين نوع الحاصدة والضوضاء في انتاجية الحاصيدة )هكتار/سيا -4
الحاصدة تزداد بتغير نوع الحاصدة من الطراز القديم إلى الطراز الحديث مع تغيةر الضوضةاء مةن واقيةة إلةى بةدون واقيةة 

هكتار/ساعة، ثةم  2724وهذا يظهر عندما سجلت الحاصدة نيوهولند بدون واقية ألذن السائق أعلى إنتاجية وصلت إلى ،اذن
هكتار/سةاعة بةدون اسةتخدام واقيةة، ويعةزى سةبب 0,62إلةى  21قيمة اإلنتاجية عند االنتقال إلى الحاصةدة جةون ديةرتنحدر 

ارتفاع إنتاجية الحاصةدة نيوهولنةد إلةى كفةاءة الحاصةدة وحةداثتها وعةرض الشةغال الكبيةر وخبةر السةائق أدت مجتمعةة إلةى 
 (.0990يتفق مع الطحان ) زيادة سرعة عملية الحصاد ومن ثم زيادة اإلنتاجية، وهذا

( أن إنتاجيةةة 6يوضةة  الجةةدول ) تييأثير التييداخل بييين نييوع الحاصييدة والنوبيية فييي إنتاجييية الحاصييدة )هكتييار / سيياعة(: -5
الحاصدة تزداد بزيادة ساعات العمل وخصوصا  عند االنتقال من الحاصةدة ذات الطةراز القةديم إلةى الحاصةدة ذات الطةراز 

إذ أظهةرت الحاصةدة ،سجل التداخل بةين نةوع الحاصةدة ونوبةة العمةل فةروق ذات داللةة معنويةة الحديث، ويظهر هذا عندما
هكتار/ساعة في حين سةجلت الحاصةدة جةون ديةر  2722نيوهولند بنوبة عمل ذات خمس ساعات أعلى إنتاجية وصلت إلى 
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جةون هكتار/ سةاعة، ويعةود احةد اسةباب قلةة إنتاجيةة الحاصةدة 0762 بنوبة عمل ذات ثالث ساعات اقل انتاجية وصلت 21
(، فضةال عةن غيةاب 0992إلى صغر العرض الشغال بالنسبة لبقية الحاصدات وهذا يتفةق مةع مةا جةاء بةه أرزاق ) 21 ردي

 في وحداتها العاملة. اإللكترونية تالمتحكما

( نالحةظ أن إنتاجيةة 6الجةدول ) مةن(: صيدة )هكتار/سياعةالتداخل بين الضوضاء ونوبية العميل فيي انتاجيية الحا تأثير -6
الحاصدة هكتار/ساعة تزداد بزيادة نوبة العمل وشدة ضوضاء مةع مالحظةة وجةود فةروق معنويةة للتةداخل بةين الضوضةاء 

س إذ سةجلت اعلةى انتاجيةة عنةد النوبةة ذات خمة ساعة(،بمستويين ونوبة العمل بمستويين في قيم إنتاجية الحاصدة )هكتار/ 
هكتار/ ساعة في حين كانت اقل انتاجية عند النوبة ذات ثةالث سةاعات باسةتخدام  2726ساعات بدون واقية اذن لتصل الى 

 ساعة.هكتار/  07.9واقيات األذن لتصل الى 

غيةر ( أن إنتاجيةة الحاصةدة تةزداد بت6يبين الجدول ) تأثير تداخل العوامل الثثثي في إنتاجية الحاصدة )هكتار /ساعة(: -7
كل من نوع الحاصدة من الطراز القديم إلى الطةراز الحةديث ونوبةة العمةل نحةو الزيةادة وزيةادة مسةتوى الضوضةاء، وهةذا 

بنوبة عمل ذات  أعطت الحاصدة نيوهولند معنوية إذيظهر بصورة واضحة عندما سجل التداخل بين العوامل الثالثة فروق 
هكتار/ ساعة وتةنخفض هةذظ القيمةة لتصةل إلةى أدنةى مسةتوياتها  2704 خمس ساعات بدون واقية أعلى إنتاجية وصلت إلى

بنوبةة عمةل ذات ثةالث سةاعات عنةد الحاصةدة جةون  هكتار/ سةاعة عنةد عةدم اسةتخدام واقيةة ألذن السةائق 0720لتصل إلى

 (.0 :الفقرة )ثانيا ،نوع الحاصدة في انتاجية الحاصدة تؤثير، ويعزى السبب إلى األسباب المذكورة في 21دير

 
 (: تؤثير العوامل المدروسة في صفة انتاجية الحاصدة )هكتار /ساعة(.6الجدول )

Table (4): The effect of the factors studied in the recipe productivity Harvester (ha / h) 

 نوع الحاصدة
Harvester 

 الضوضاء
Noise 

 (نوبة العمل )ساعة
Work shift 

 التداخل بين نوع
 الحاصدة والضوضاء

Harvester & 

noise 

تؤثير نوع 
 الحاصدة
Effect 

Harvester 

تؤثير 
 الضوضاء
effect 

noise 2 0 

 نيوهولند
New Holland 

 واقية
Protector 

2710 b C 2700 a b 2722 a b 

 

 

 بدون واقية
Without Protector 

2720 b C 2704 a 2742 a 

 2106جون دير 
John Deere 2054 

 واقية
Protector 

07.. b Cd 2704 b C 079. b C 

 بدون واقية
Without Protector 

2712 b C 2720 b 97.0 c 

 21جون دير 
John Deere 21 

 واقية
Protector 

0706 C d 0700 C d 0700 C d 

 بدون واقية
Without Protector 

0720 d 0706 C d 0762 d 

 التداخل بين نوع
 الحاصدة ونوبة العمل

Harvester & 

Work shift 

 نيوهولند
New Holland 

2702 b 2722 a 

 

2762 a 

 2106 جون دير
John Deere 2054 

0792 b C 2726 b 2712 b 

 21جون دير 
John Deere 21 

0762 d 0700 C d 0769 C 

 التداخل بين الضوضاء
 ونوبة العمل

Noise & Work 

shift 

 واقية
Protector 

07.9 b 271. a b 

 

0792a 

 بدون واقية
Without Protector 

072. b 2726 a 2701a 

 تؤثير نوبة العمل
The effect of work shift 

1.83b 2721 a  

 النسب األعلى هي القيم األفضل والمتوسطات ذات األحرف المتشابه ال توجد فروق معنوية بينها
Top ratios are better values and averages with the character of like there are no significant differences between 

them. 
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 : تأثير العوامل المدروسة في كفاءة األداء للحاصدة )%(:ثالثاً 

للحاصةةدتين ( ان هنةةاك فةةروق معنويةةة 0مةةن الجةةدول ) يتبةةين%(: نييوع الحاصييدة فييي كفيياءة األداء للحاصييدة ) تييأثير -1
أعلةةى كفةةاءة التةةي  2106ويظهةةر هةةذا بصةةورة واضةةحة عنةةدما سةةجلت الحاصةةدة جةةون ديةةر  ،2106وجةةون ديةةر  نيوهولنةةد

%. ويعةةزى سةةبب حصةةول 22.49أقةةل كفةةاءة بلغةةت  21فةةي حةةين سةةجلت الحاصةةدة جةةون ديةةر  %، 90766 وصةةلت الةةى
( اذ ان كميةة الفقةد بسةبب 2ى اقل قيمة لكفةاءة األداء يعةود إلةى أن الفقةد كمةي لهةا عةال، جةدول )عل 21الحاصدة جون دير 

الحاصدة يوثر سلبا على كمية الحاصل من الحبوب في خزان الحاصدة )الوزن الصافي( وبما ان العالقة عكسية بين كميةة 
سةلبا علةى قةيم كفةاءة األداء، وهةذا يتفةق مةع مةا جةاء بةه  الفقد وكفاءة األداء فؤن أ  زيادة في نسبة الفقةد الكمةي الكلةي يةإثر

(، الذ  أشار الى ان كفاءة األداء للحاصدات هي النسبة المئوية للوزن الصافي التي نحصل عليه 0990الطحان وآخرون )
 من حصاد لمساحة محددة من األرض الى الوزن الصافي مع الفقد الكلى بسبب الحاصدة.

( نالحظ وجود فروق معنوية للضوضةاء بمسةتويين فةي 0الجدول ) من%(: ضوضاء في كفاءة األداء للحاصدة ) تأثير -2
% فةةي حةةين سةةجلت 227.6قيمةةة كفةةاءة األداء. إذ سةةجلت الضوضةةاء عنةةد اسةةتخدام واقيةةة اذن اعلةةى كفةةاءة اداء بلغةةت 

السبب الى ان الفقد الكمةي الكلةي النةات  عةن  ويعزى %.2724.الضوضاء بدون استخدام واقية اذن اقل قيمة للكفاءة بلغت 

بصورة مباشرة  ال تإثر( ويعزى سبب ذلك إلى أن الضوضاء 2الحظ جدول ) ،الضوضاء بدون واقية اذن كان عاليا تؤثير
على الحاصدة وأجـزائها ولكنها تإثر على سائق الحاصةدة الةذ  يمثةل حلقةة وصةل بةين الضوضةاء والفقةد، إذ يظهةر تةؤثير 

ة واضحا على السائق حيث قللت من مستوى الضوضاء ليزيد من تركيزظ وتقليل اإلرباك ليةنعكس إيجابةا علةى جةودة الواقي
 العمل.

ق معنويةة لنوبةة العمةل بمسةتويين فةي و( وجةود فةر0الجةدول )مةن  نيتبةيللحاصيدة )%(: النوبة في كفاءة األداء  تأثير -3
 24794%، تةنخفض هةذظ النسةبة الةى 29714اذ سجلت النوبة ذات ثالث ساعات اعلى كفاءة لتصل الةى  قيمة كفاءة األداء.

% عند النوبة ذات خمس ساعات، ان سبب الحصول على هذظ النتيجة يعود الى الفقةد الكمةي الكلةي فةي النوبةة ذات خمةس 
 (.2%( الحظ جدول )00721ساعات كان عاليا )

 ةإلةى أن الحاصةةد (0الجةةدول ) ريشةي%(: )للحاصيدة حاصيدة والضوضيياء فيي كفيياءة األداء التيداخل بييين نيوع ال تيأثير -4
أقل كفةاءة اذن بدون واقية  21الحاصدة جون دير  سجلت% في حين  907.1حققت أعلى كفاءة بلغت اذن نيوهولند بواقية 
ان كفةاءة األداء يعةود الةى ل اقةل علةى اقةل قةيمبدون واقية  21%. أن سبب حصول الحاصدة جون دير .2070وصلت الى 

السةنابل وزيةادة نسةبة  إلةى طةرقادت خشةبية التةي  ا  لواحةأضةمها  بمضةر الفقد في وحدة القطةع كةان كبيةرا بسةبب احتةواء
انفراط الحبوب منها فضال عن اهتزاز وحدة القطع، وكذلك بسبب الفقةد الكبيةر لةدياس والفقةد فةي وحةدتي الفصةل التنظيةف 

فتحات الممشى بةالتبن النةاعم فيهةا بسةبب عةدم تنظيفهةا مةن قبةل العةاملين عنةد االنتهةاء مةن حصةاد  كان كبيرا نتيجة انغالق
 (.وبهذا فان كفاءة اداء الحاصدة تتؤثر بشكل كبير بنسبة الفقد في الوحدات العاملة في الحاصدة.2محصول سابقا، جدول )

هنةاك فةروق ان  (0الجةدول )  يوضة%(: ) التداخل بين نوع الحاصيدة ونوبية العميل فيي كفياءة األداء للحاصيدة تأثير -5

جةون وهذا يظهر بصورة واضحة عنةدما سةجلت الحاصةدة معنوية للتداخل بين نوع الحاصدة ونوبة العمل في كفاءة األداء 
وبنوبةة العمةل ذات  21الحاصةدة جةون ديةر  امةا %،92702بلغةت سةاعات أعلةى كفةاءة  ثةالثبنوبة عمةل ذات  2106دير 

بنوبةه عمةل ذات  21حصول الحاصدة جون دير %. ويعزى سبب 20741أقل كفاءة وصلت إلى خمس ساعات فقد سجلت 

بعةض  على اقل كفاءة يعود الى ان الفقد الكلى لهذظ الحاصدة عند النوبة ذات خمس ساعات كةان عاليةا بسةبب ثالث ساعات
لم تكن لديهم خبرة كافية في التعامل مع الحاصدة في حالة زيادة المةواد الداخلةة الةى وحةدة  21ـون دير لحاصدة جمشغلي ا

 مما اثر سلبا على قيم كفاءة األداء. ،(0999الدياس اكثر من االزم والذ  بدورظ اثر على قيم الفقد وهذا يتفق مع الرجبو )

ق معنويةة و( وجةود فةر0الجةدول ) نيبةيللحاصيدة )%(: ءة األداء تأثير التداخل بيين الضوضياء ونوبية العميل فيي كفيا -6
يظهةر عنةدما سةجلت النوبةة ذات ثةالث  اللحاصةدة. وهةذللضوضاء بمستويين ونوبةة العمةل بمسةتويين فةي قةيم كفةاءة األداء 

%، فةي حةين سةجلت النوبةة ذات خمةس سةاعات بةدون واقيةة اذن اقةل 29746ساعات بواقية اذن اعلى قيمةة للكفةاءة بلغةت 
%. ومن الجدير بالمالحظة بان هذين العاملين بالةذات كةان لهمةا الةدور األساسةي فةي التةؤثير علةى 24710كفاءة اداء بلغت 
لحيوية وخصوصا في مإشر نسبة السكر في الةدم والتةي تةنخفض مةع تقةادم نوبةة العمةل مةن جهةة وعةدم مإشرات السائق ا

ارتداء واقيات األذن من جهة اخرى لينعكس ذلك كله على مقدرة السائق في ادارة عملية الحصاد لينعكس اخيرا على قيمةة 
 كفاءة األداء.

نالحةةظ، يظهةةر ان التةةداخل الثالثةةي  (0الجةةدول ) نمةة %(:حاصييدة )تييداخل العوامييل الثثثييي فييي كفيياءة األداء لل تييأثير -7
 ثةالثاسةتخدام واقيةة ألذن السةائق وبنوبةة عمةل ذات عنةد  2106جون دير الحاصدة للعوامل سجل فرقا معنويا، إذ سجلت 
وبنوبةة عمةل ذات اذن واقيةة  بةدون 21سةجلت الحاصةدة جةون ديةر  فةي حةين% 927.0ساعات أعلةى كفةاءة وصةلت إلةى 

ممةا يةإثر  % 20724سبب ذلةك إلةى الفقةد الكلةي للحاصةدة البةالح  %. ويعزى9722.س ساعات أقل كفاءة وصلت إلى خم
 .على الوزن الصافي للحبوب في الخزان مما أثر سلبا على كفاءة األداء
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 (.%)كفاءة االداء للحاصدة (: تؤثير العوامل المدروسة في صفة 0الجدول )
Table (4): The effect of the factors studied in the recipe of the efficiency of the Harvester  )%( . 

 نوع الحاصدة
Harvester 

 الضوضاء
Noise 

 (نوبة العمل )ساعة
Work shift 

 التداخل بين نوع
الحاصدة 
 والضوضاء

Harvester & 

noise 

تؤثير نوع 
 الحاصدة
Effect 

Harvester 

تؤثير 
 الضوضاء
effect 

noise 
2 0 

 نيوهولند
New Holland 

 واقية
Protector 

90701 ab 29700 ab 91722 a 

 

 

 بدون واقية
Without Protector 

91702 ab 22724 b c 29766 a 

 2106جون دير 
John Deere 

2054 

 واقية
Protector 

927.0 a 91749 ab 907.1 a 

 بدون واقية
Without Protector 

92760 a 29792 ab 90702 a 

 21جون دير 
John Deere 21 

 واقية
Protector 

20700 c d 22722 e d 26720 b 

 بدون واقية
Without Protector 

2276. e f .9722 f 2070. c 

 التداخل بين نوع
الحاصدة ونوبة 

 العمل
Harvester & 

Work shift 

 نيوهولند
New Holland 

91720 ab 22790 b 

 

29700 a 

 2106 جون دير
John Deere 2054 

92702 a 91721 b 90766 a 

 21جون دير 
John Deere 21 

227.2 c 20741 d 22749 b 

التداخل بين 
 الضوضاء
 ونوبة العمل

Noise & Work 

shift 

 واقية
Protector 

29746 ab 2.720 b 

 

22,.6 a 

 بدون واقية
Without Protector 

22762 ab 24710 c .2,24 b 

 تؤثير نوبة العمل
The effect of work shift 

89.06 a 24790 b  

 النسب األعلى هي القيم األفضل والمتوسطات ذات األحرف المتشابه ال توجد فروق معنوية بينها
Top ratios are better values and averages with the character of like there are no significant differences between them. 

 

 °(:: تأثير العوامل المدروسة في الفرق المطلق لدرجـة حرارة الجـسم )مرابعاً 

( نالحةظ أن هنةاك فرقةا معنويةا 6الجةـدول ) مةن(: °نوع الحاصيدة فيي الفيرق المطليق لدرجيـة حيرارة الجيـسم )م تأثير -1
، كما نالحظ ان هنةاك ارتفاعةا فةي قةيم الفةرق المطلةق 21وبين الحاصدة جون دير  2106للحاصدتين نيوهولند وجون دير 

اما  .°م 0709الذ  وصل الى  21لدرجة حرارة الجسم في جميع أنواع الحاصدات وأن اعلى فرق كان للحاصدة جون دير 
ويعزى سةبب ذلةك إلةى ان  °م .170أعطت اقل فرق في درجة الحرارة وصل إلى  فءنها 2106حاصدة جون دير بالنسبة لل

عةن طريةق الجهةاز )تحةت المهةاد(  فالعمل في الجو البارد يإد  إلى تحفز الخاليةا الخلفيةةالسائق يعمل في ظروف مكيفة، 
الةدم بعةد ذلةك إلةى وسةط الجسةم بعيةدا  عةن األطةراف، ممةا العصبي السمبثؤو  بتقليت األوعية الدموية تحةت الجلةد ليتجةه 

وأن  ،األمر الةذ  يقلةل مةن فقةد الحةرارة مةن الجسةم ،إلى تقليت الفرق في درجة الحرارة بين الجلد والبيئة المحيطة يإد 
. وهذا يتفق هيطبقاء األوعية الدموية الطرفية متقلصة يمنع إلى حد كبيرعملية انتقال الحرارة من داخل مركزالجسم إلى مح

فةةؤن سةةبب ذلةةك يعةةود إلةةى  21(. امةةا بالنسةةبة إلرتفةةاع درجةةة الحةةرارة الجسةةم فةةي الحاصةةدة جةةون ديةةر .211مةةع الهةةزاع )
التعرض لدرجة الحرارة لفترة طويلة أدى الى فقدان كمية كبيرة من سإائل الجسم بصورة متدرجة مما أدى إلةى قلةة كميةة 

ط  الجلد نتيجة لعملية التبخر اذ نت  عن ذلك قلة عملية النقل الحرار  مةن مركةز السإائل الموجودة داخل الجسم وعلى س
الجسةةم إلةةى األطةةراف وإلةةى سةةط  الجلةةد ممةةا أدى إلةةى ارتفةةاع درجةةة حةةرارة المركةةز، وهةةذا يتفةةق مةةع ماجةةاء بةةه الحجةةار 

(0996.) 

( إلى عدم وجـود فرق معنو  لتؤثير 4الجـدول ) يشير (:°في الفرق المطلق لدرجـة حرارة الجـسم )م الضوضاء تأثير -2

 الضوضاء بمستويين في قيم درجـة الحرارة لعدم وجود تؤثير مباشر للضوضاء في قيم حرارة الجسم األساسية.
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ان هنةاك فةرق معنةو  بةين نوبةات ( 4) يبةين الجةدول°(:تأثير نوبة العمل في الفرق المطلق لدرجـة حيرارة الجيـسم )م -3
الجسم تزداد بزيادة ساعات العمل وهذا يظهر بصةورة واضةحة عنةدما سةجلت نوبةة العمةل ذات ثةالث العمل اذا ان حرارة 

فةي حةين سةجلت نوبةة العمةل ذات خمةس سةاعات اعلةى فةرق بلةح  °م170 ساعات اقل فةرق فةي درجةة الحةرارة والةذ  بلةح
نهةا تعةرض السةائق للحةرارة ويعزى سبب ارتفاع حرارة الجسم في النوبةة ذات الخمةس سةاعات الةى عةدة امةور م °م0.64

 21الخارجية واالشعاع الشمسي وكذلك طبيعة السط  الذ  يقف عليه السةائق خصوصةا عنةد اسةتخدام الحاصةدة جةون ديةر
مسةتوياتها عنةد الظهيةرة وهةذا  بةؤعلىكما ان درجات حرارة الجسم االعتيادية تكون كثيرة التقلب فةي اليةوم الواحةد وتكةون 

كما ان زيادة الجهةد البةدني المبةذول فةي نوبةة الخمةس سةاعات عمةل ( 0992)خرون آو Mackowiak به ءما جايتفق مع 
 (. 2100) خرونآو katchبه ءما جاعلى زيادة انتاجيه العضالت للحرارة وهذا يثبت مع 

سم )م تييأثير -4 ة حييرارة الجيـي ان ( 4الجةةدول ) يوضةة  (:°التييداخل بييين نييوع الحاصييدة والضوضيياء فييي الفييرق المطلييق لدرجيـي
، فةي حةين سةجلت الحاصةدة °م1,22معنويةا عنةدما سةجلت اقةل فةرق وصةل  توقةفبدون واقيةة ت 2106الحاصدة جون دير 

، وبصةورة عامةة نالحةظ عةدم وجةود فةروق معنويةة لتةؤثير الضوضةاء °م.271جون دير بدون واقية اعلى فرقا مطلقةا بلةح 

الحاصدة ودرجة حرارة الجسم وعلى هذا فان التداخل  على درجات الحرارة مركز الجسم وان الفرق معنو  كان بين نوع
 .0في الفقرة رابعا: ما ذكربين نوع الحاصدة والضوضاء تعزى اسبابه الى نفس 

سم )م تيأثير -5 ة حيرارة الجـي ( نالحةظ ان 4الجةدول ) مةن (:°التيداخل بيين نيوع الحاصيدة ونوبية العميل فيي الفيرق المطليق لدرجـي
، فةةي حةةين أعطةةت °م.172ذات ثةةالث سةةاعات تفوقةت عنةةدما سةةجلت اقةل فةةرق وصةةل الةى الحاصةدة نيوهولنةةد بنوبةةة عمةل 

، وبصورة عامة نالحظ ان نوع الحاصةدة لةم °م2766 فرق بلحبنوبة عمل ذات خمس ساعات اعلى  21الحاصدة جون دير 
بيرا علةى صةفة درجةة حةرارة ك تثيراله  النوبة كانان طول  العمل، اذايكن له تؤثيرا كبيرا مثل التؤثير الموجود في نوبات 

 الجسم.

سم )م -6 ة حيرارة الجـي ( يتبةين لنةا وجةود 4مةن الجةدول )°(:تأثير التداخل بين الضوضاء ونوبية العميل فيي الفيرق المطليق لدرجـي

فرق معنو  للتداخل بين الضوضاء والنوبة وهذا يظهر عندما تفوقت الضوضاء بدون واقية مةع بنوبةة ذات ثةالث سةاعات 
في حين سجلت الضوضاء بةدون واقيةة وبنوبةة عمةل ذات خمةس سةاعات اعلةى فةرق  °م.172فرق وصل الى بءعطاء اقل 
.ان سبب انخفاض درجة الحرارة في النوبة ذات ثالث ساعات بدون واقية يعود إلى ان العمل ينتهي في °م07.1مطلق بلح 

 Elertجةاء بةه  فعةة جةدا وهةذا يتفةق مةع مةافترة مبكرة من الصباح وال يتعرض السائق بها الى درجات حةرارة محةيط مرت
حةرارة الجةو تبعةا للوقةت بةاليوم الواحةد اذ تقةل بالصةباح وترتفةع عنةةد بثر ؤحةين اشةار ان درجةة حةرارة الجسةم تتة( 2110)

. وإن العمل في الصباح الباكر يعمل على تنشيط عملية االنتقال الحرار  بين مركز الجسم المساء بعد يوم من جهد عضلي
من جهة وبين الجلد والمحيط الخارجي من جهة أخرى مما يود  الى انخفاض حرارة مركز الجسم وهةذا يتفةق مةع  والجلد

يعةود ( .اما بالنسبة الى نوبة العمل ذات خمس ساعات بدون واقية فؤن سبب إعطائها أعلةى فةرق مطلةق 2102ال حموكة )

ات بدون واقية الى ان العمل بالظروف الجوية االعتيادية ارتفاع درجة حرارة مركز الجسم عند النوبة ذات خمس ساعالى 
وبدون حماية من تغيرات الحراريةة لفتةرات طويلةة جعلةت الجسةم يكتسةب حةرارة مةن المحةيط ذو الدرجةة الحةرارة العاليةة 

 .خصوصا في نهاية النوبة 

( إلى أن الحاصدة جـون 4ير الجـدول )يش°(:تأثير التداخل العوامل الثثثة في الفرق المطلق لدرجـة حرارة الجـسم )م -7
بدون استخدام واقية ألذن السائق وبنوبة عمةل ذات ثةالث سةاعات تفوقةت عنةدما سجةـلت أقةل فةرق وصةل إلةى  2106دير 
بةدون واقيةة وبنوبةة عمةل ذات خمةس سةاعات أعلةى قيمةة لفةرق المطلةق  21، في حين سجلت الحاصدة جةون ديةر °م 170
بةةدون اسةةتخدام واقيةةة ألذن السةةائق وبنوبةةة عمةةل ذات ثةةالث  2106ل الحاصةةدة جةةـون ديةةر ان سةةبب تسةةجي°.م 2700بلغةةت 

.امةا بالنسةبة للحاصةدة 2:والفقةرة رابعةا0:ساعات أقل فرق مطلق لدرجة الحرارة يعود لألسباب المةذكورة فةي الفقةرة رابعةا
ة لفةرق المطلةق لحةرارة الجسةم بدون واقية وبنوبة عمل ذات خمس سةاعات فيعةود سةبب إعطائهةا أعلةى قيمة 21جون دير 

 . 4:ورابعا 0فيعود لألسباب المذكورة في الفقرات رابعا:

 : تأثير العوامل المدروسة في الفرق المطلق لمعدل النبض )نبضة / دقيقة(:خامساً 

( نالحةظ أن الحاصةدة نيوهولنةد .الجةـدول ) مةن (:نوع الحاصدة في الفرق المطلق لمعدل النبض )نبضة / دقيقة تأثير -1
 2106نبضةةة / دقيقةة، فةةي حةةين ان الحاصةدة جةةـون ديةةر  .472تفوقةت معنويةةا  عنةدما سةةجلت أقةةل فةرق مطلةةق وصةةل إلةى 

على اعلى قيمة لفرق  2106سبب حصول الحاصدة جون دير  دقيقة. ويعزىنبضة/  00712سجـلت أعلى فرق وصل إلى 

ولمدة طويلة مما أثر على الدورة الدموية ونظام  حرارة منخفضةلسائق لدرجـات المطلق لمعدل النبض إلى تعرض جـسم ا
(. ان عةدم .211جةاء بةه الهةزاع ) يتفةق مةع مةا النبض وهةذاعملها في توزيع الدم حسب األهمية مما أدى زيادة في معدل 

ان العمل في األجواء الحةارة  على اعلى قيمة للنبض يخالف األدبيات العلمية التي تشير الى 21جون دير حصول الحاصدة
تإثر على حرارة مركز الجسم نحو الزيادة واألخير يةإثر بةدورظ علةى معةدل النةبض نحةو الزيةادة بسةبب آليةة توزيةع الةدم. 

 Sharkey (099..)به وهذا يتفق مع ما جاء
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 .°(تؤثير العوامل المدروسة في الفرق المطلق لحرارة الجسم )م :(4)الجدول 
Table (4): The effect of the factors studied in the absolute difference to body temperature (c°). 

 نوع الحاصدة
Harvester 

 الضوضاء
Noise 

 

 (نوبة العمل )ساعة
Work shift 

 التداخل بين نوع
الحاصدة 
 والضوضاء

Harvester & 

noise 

تؤثير نوع 
 الحاصدة
Effect 

Harvester 

تؤثير 
 الضوضاء
effect 

noise 3 5 

 نيوهولند
New Holland 

 واقية
Protector 

1740 b c▲ 0700 b c▲ 1791 b c▲ 

 

 

 بدون واقية
Without Protector 

1701 c▲ 0721 b c▲ 1740 b c▲ 

 2106جون دير 
John Deere 

2054 

 واقية
Protector 

1740 b c▲ 0721 b c▲ 1792 b c▲ 

 بدون واقية
Without Protector 

1700 c▲ 1720 b c▲ 1722 c▼ 

 21جون دير 
John Deere 

21 

 واقية
Protector 

1791 b c▲ 0722 b▲ 0700 b▲ 

 بدون واقية
Without Protector 

1741 b c▲ 2700 a▲ 271. a▲ 

 التداخل بين نوع
ونوبة الحاصدة 
 العمل

Harvester & 

Work shift 

 نيوهولند
New Holland 

172. c▲ 070. b▲ 

 

17.. b▲ 

 2106جوندير 
John Deere 2054 

1722 c▲ 17.. b c▲ 170. b▲ 

 21جون دير 
John Deere 21 

17.0 b c▲ 2766 a▲ 0709 a▲ 

التداخل بين 
 الضوضاء
 ونوبة العمل
Noise & 

Work shift 

 واقية
Protector 

17.2 b c▲ 0722 a b▲ 

 

▲1.9. 

 بدون واقية
Without Protector 

172. c▲ 07.1 a▲ ▲1.92 

 تؤثير نوبة العمل
The effect of work shift 

1.01 b▲ 0764a▲  

 النسب األقل هي القيم األفضل والمتوسطات ذات األحرف المتشابه ال توجد فروق معنوية بينها
 : يمثل االنخفاض في قيمة القياس البعد  عن القياس القبلي▼: يمثل االرتفاع في قيمة القياس البعد  عن القياس القبلي، ▲

Top ratios are better values and averages with the character of like there are no significant differences between 

them. 

▲: A rise in the value of dimensional measurement for measurement tribal, ▼: A decline in the value of 

dimensional measurement for measurement tribal 

 

  ( عةةدم وجةةـود فةةرق معنةةو.يبةةين الجةةـدول ) الضوضيياء فييي الفييرق المطلييق لمعييدل النييبض )نبضيية / دقيقيية(: تييأثير - 2

 للضوضاء بمستويين على قيمة الفرق المطلق لمعدل النبض)نبضة/دقيقة(.

ن نوبةة العمةل ذات خمةس أ (.يوضة  الجةـدول ) :دقيقية(تأثير نوبة العمل في الفرق المطلق لمعيدل النيبض )نبضية /  -3
أقل فةرق وصةل سجـلت نوبة العمل ذات ثالث ساعات في حين نبضة/دقيقة  01.90ساعات سجـلت أعلى فرق وصل إلى 

سبب حصول نوبة العمل ذات خمس ساعات على اعلى قيمة لفرق المطلق لمعدل النبض ويعزى  نبضة / دقيقة. 0.21إلى 
( الةذ  أثةر بةدورظ علةى سةرعة 2إلى ارتفاع حرارة البيئية في نهاية النوبة مإدية إلى ارتفاع حرارة الجسةم الحةظ جةدول )

 (.0996نبض القلب وهذا يتفق مع الحجار )

إلةى أن  (.يشةير الجةـدول ) :دقيقية(التداخل بين نوع الحاصيدة والضوضياء فيي الفيرق المطليق لمعيدل النيبض )نبضية /  تأثير -4
أعلةةى فةةرق وصةةل  واقيةةة بءعطةةاءب 2106الحاصةةدة جةةـون ديةةر  اذ تفوقةةت ،ح بنةةوع الحاصةةدةومعةةدل النةةبض يتةةؤثر بوضةة

دقيقة. ان نبضة/ 2فرق لمعدل النبض عند قيمة بواقية اقل  21 الحاصدة جون دير دقيقة، في حين سجلتنبضة/ 06.60إلى
يعةزى إلةى تةؤثير الضوضةاء علةى  2106نبضةة / دقيقةة فةي الحاصةدة جةون ديةر  06,60سبب وصول الفرق المطلق إلةى 

 وظائف الجهاز العصبي الذاتي وباألخت الجزء السمبثاو  المسإول عن زيادة معةدل النةبض، وهةذا يتفةق مةع عبةد الفتةاح
(2112.) 
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( نالحظ .من الجـدول ) التداخل بين نوع الحاصدة ونوبة العمل في الفرق المطلق لمعدل النبض )نبضة/دقيقة(: تأثير -5
فةي  دقيقةة،نبضةة /  0..00بنوبة عمل ذات خمةس سةاعات سجةـلت أعلةى فةرق وصةل إلةى  2106ن الحاصدة جـون دير أ

ان وصةول الفةرق  نبضة / دقيقة. 0.20بنوبة ذات ثالث ساعات أقل فرق وصل إلى  21حين سجـلت الحاصدة جـون دير 
نبضة / دقيقة يعةود إلةى طةول سةاعات العمةل إذ ان النوبةة الطويلةة يكةون تؤثيرهةا فةي 007.0المطلق في معدل النبض إلى 

( حةين أوضة  بةان 2111)Wakuiوهةذا يختلةف مةع مةا جةاء بةه معدل النةبض اعلةى ممةا هةو عليةه فةي النوبةات القصةيرة 

النوبات القصيرة يكون تؤثيرها أكبر على معدل النبض مما هو الحال في النوبات القصيرة. اما بالنسبة الى الحاصةدة جةون 
ر بنوبة عمل ذات ثالث سةاعات فقةد يعةود سةبب حصةولها علةى اقةل فةرق إلةى درجةة الحةرارة المحةيط والتةي تةإث 21دير 

بدورها على درجة حرارة مركةز الجسةم فةؤن مجةرد البقةاء فةي الجةو الحةار والرطةب لفتةرة طويلةة بةدون أ  مجهةود بةدني 
(. فقةد ذكةر 2102يإد  الةى الصةعوبة بالمحافظةة علةى درجةة حةرارة مركةز الجسةم الطبيعيةة وهةذا يتفةق مةع ال حموكةة )

( مةن الظةروف 2وف الحراريةة االعتياديةة الحةظ جةدول )( ان معدل النبض يكون أكثر انخفاضا فةي الظةر0996الحجار )
الحرارية العالية ويعزى سبب ذلك الى كمية الدم الوريد  العائد الةذ  يعمةل علةى زيةادة كميةة الةدم المدفوعةة فةي الضةربة 

 الواحدة وبهذا يقل معدل النبض.

 
 .لفرق المطلق لمعدل النبض )نبضة / دقيقة(تؤثير العوامل المدروسة في ا :(.)الجدول 

Table (7): The effect of the factors studied in the absolute difference of pulse rate (beats / 

min). 

 نوع الحاصدة
Harvester 

 الضوضاء
Noise 

 التداخل بين نوع ( ساعةCنوبة العمل )
الحاصدة 
 والضوضاء

(A  ×B) 

تؤثير نوع 
 الحاصدة

تؤثير 
 0 2 الضوضاء

 نيوهولند
New Holland 

 واقية
Protector 

00701 a b c▼ 9701a b c d▼ 01701 ab▼ 

 

 

 بدون واقية
Without Protector 

1711 f 4701 c d e f▼ 2720 c d▼ 

 2106جون دير 
John Deere 

2054 

 واقية
Protector 

00722 a b c▼ 0.711 a▲ 06760 a▲ 

 بدون واقية
Without Protector 

0711 e f▼ 06701 a b c▼ .7.0 b c▼ 

 21جون دير 
John Deere 

21 

 واقية
Protector 

2711d e f▼ 2711 d e f▼ 2711d▼ 

 بدون واقية
Without Protector 

2701b c de▼ 04711 a b▼ 02720 a b▼ 

 التداخل بين نوع
الحاصدة ونوبة 

 العمل
Harvester & 

Work shift 

 نيوهولند
New Holland 

07.0 b▼ 2711b▼ 

 

472. b▼ 

 2106جوندير 
John Deere 2054 

4760 b▼ 007.0 a▲ 00712 a▲ 

 21جون دير 
John Deere 21 

0720 b▼ 9711b▼ .702 b▼ 

التداخل بين 
 الضوضاء
 ونوبة العمل
Noise & 

Work shift 

 واقية
Protector 

2766 a▼ 9701 a▲ 

 

2.9. a▼ 

 واقية بدون
Without Protector 

2704 b▼ 02722 a▼ ...0 a▼ 

 تؤثير نوبة العمل
The effect of work shift 

5.80b▲ 01790 a▲  

 النسب األقل هي القيم األفضل والمتوسطات ذات األحرف المتشابه ال توجد فروق معنوية بينها
 : يمثل االنخفاض في قيمة القياس البعد  عن القياس القبلي▼: يمثل االرتفاع في قيمة القياس البعد  عن القياس القبلي، ▲

Top ratios are better values and averages with the character of like there are no significant differences between them. 

▲: A rise in the value of dimensional measurement for measurement tribal, ▼: A decline in the value of dimensional 

measurement for measurement tribal 

 

فةي حالةة  نأ (.) يبةين الجةـدول تأثير التداخل بين الضوضاء ونوبة العمل في الفرق المطليق لمعيدل النيبض )نبضية / دقيقية(: -6
نبضةة /  02722الةى تفوقةت معنويةا  عنةدما سجةـلت أعلةى فةرق وصةل  استخدام واقية وبنوبة عمل ذات خمس سةاعات عدم
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ويعةزى .نبضةة / دقيقةة  2,04لمعةدل النةبض بلةح  امطلقةا واقية فرق ساعات بدونذات ثالث  ، في حين أعطت النوبةدقيقة 
انخفاض معدل النبض في النوبة ذات ثالث ساعات سوآءا بواقية او بدونها يعود الى نفس السبب المةذكور فةي الفقةرة سبب 
قد يعمل على خفض النبض خصوصا عند العمل لفترات طويلة  22 -21،إذ ان العمل في درجة الحرارة المعتدلة 0خامسا:

مةا متتابعةة فةؤن هةذا يوجةد حالةة مةن التةؤقلم وهةذا  أليةامتفةع لجهةد حةرار  مربحيث تحةدث حالةة مةن التةؤقلم عنةد التعةرض 
 Sharkey (099..)ظأكد

( أن الحاصةدة .نالحةظ مةن الجةـدول )تأثير التداخل العوامل الثثثي في الفرق المطلق لمعدل النبض )نبضة / دقيقية(: -7
نبضة / دقيقة في حين  .0إلى باستخدام واقية وبنوبة عمل ذات خمس ساعات سجـلت أعلى فرق وصل  2106جـون دير 

لمعةدل النةبض  (لم تسجل الحاصدة نيوهولند بدون واقية وبنوبة عمل ذات ثالث سةاعات فرقةا مطلقةا )صةفر نبضةة / دقيقةة
بواقية وبنوبة عمل ذات خمس ساعات يعود إلى السباب المةذكورة فةي الفقةرة  2106.أن سبب حصول الحاصدة جون دير 

اصةةدة نيوهولنةةد بةةدون واقيةةة وبنوبةةة عمةةل ذات ثةةالث سةةاعات فقةةد يعةةود السةةبب الةةى األسةةباب .امةةا فةةي حالةةة الح 2خامسةةا:
 .4:المذكورة في الفقرة خامسا

 ملغم/دسي لتر(:: تأثير العوامل المدروسة في الفرق المطلق لسكر الدم )سادساً 

( إلى أن الحاصدة نيوهولند تفوقةت 8يشير الجدول )ملغم/دسي لتر(:لسكر الدم )تأثير نوع الحاصدة في الفرق المطلق  -1
اعلةى فةرق مطلقةا  لسةكر  21ملغم /دسي لتر. في حين سةجلت الحاصةدة جةون ديةر  ..7.عندما سجلت أقل فرق وصل إلى

التغيةرات ملغم / ديسي لتر .ان سبب إعطاء الحاصدة نيوهولند اقل قيمة لفرق المطلق لسكر الدم يعود الى  .0272الدم بلح 
دث في الةدم، والتةي تحةدث بصةفة مإقتةة كاسةتجابة ألداء النشةاط البةدني ثةم يعةود الةدم إلةى حالتةه فةي وقةت المإقته التي تح

الراحة، ومنها ما يتميز باالستمرارية نسةبيا  وهةي تغيةرات تحةدث فةي الةدم نتيجةة لالنتظةام فةي ممارسةة الجهةد البةدني لمةدة 
هةم خصةةائت الةةدم المهمةةة هةةي المحافظةةة علةةى مسةةتوى سةةكر معينةة ممةةا يةةإد  إلةةى تكيةةف الةةدم ألداء الجهةةد البةةدني ومةةن أ

(.امةا بالنسةبة للحاصةدة 2119العةواد  )( ملغم / ديسي لتر وهذا يتفق مع ماجةاء بةه 021-21الجلوكوز ثابتا  قدر اإلمكان )
ادة النشاط فؤن سبب إعطائها اعلى قيمة للفرق المطلق لسكر الدم فيعود الى نقصان تركيز السكر بالدم مع زي 21جون دير 

بالةدم، إذ تةزداد عمليةة  العاملةة بالطاقةة ممةا أدى الةى نقصةان تركيةزظ البدني وبهذا فان السكر يشترك في تزويةد العضةالت
التحلل الكلوكوز مع زيادة النشاط البدني، ويرتبط مستوى الكلوكةوز بالةدم بكميةة الكاربوهيةدات فةي الغةذاء فضةال عةن دور 

امداد الدم بالكلوكوز مباشةرة األبعةد عمليةة  كمية كبيرة من الكاليكوجين في العضلة فال يمكنهالكبد في تنظيم ذلك إذ يخزن 
الجلكزة. ويعتقد الباحث ان زيادة لزوجة الدم قةد يةإد  الةى زيةادة تركيةز السةكر بالةدم ولةيس زيةادة نسةبته. وهةذا يتفةق مةع 

Wh(0990.) 

( عدم وجـود فروق معنوية للضوضةاء 2الجدول )يبين ملغم/دسي لتر(:لسكر الدم )تأثير الضوضاء في الفرق المطلق  -2
 ملغم/دسي لتر(.بمستويين في قيمة الفرق المطلق لسكر الدم )

( نالحةظ عةدم وجةـود فةروق معنويةة 2مةن الجةدول ) ملغم/دسي لتر(:تأثير نوبة العمل في الفرق المطلق لسكر الدم ) - 3
ملغم/دسي لتر(، وعلى الرغم من عدم وجةود الفةرق المعنةو  إال المطلق لسكر الدم )لنوبة العمل بمستويين في قيمة الفرق 

ساعات، وهذا يدل على ان طول مدة العمل تةإد   0اننا نالحظ انه أعلى قيمة فرق مطلق سلبي كانت في نوبة العمل ذات 

كةاكون الةذ  يعمةل علةى زيةادة في سكر الدم، علةى الةرغم مةن االفةراز المتواصةل لهرمةون الكلو أكبرالى حدوث انخفاض 
 (. 2110وآخرون ) Vanderالسكر بالدم وهذا يتفق مع 

إلةةى أن  (2يشةةير الجةةدول )ملغم/دسييي لتيير(:فييي الفييرق المطلييق لسييكر الييدم )تييأثير التييداخل بييين نييوع الحاصييدة والضوضيياء  -4
لتةر، فةي حةين سةجلت الحاصةدة  ملغم/دسةي 4721الحاصدة نيوهولند بدون استخدام واقية ألذن السائق أقل فةرق وصةل إلةى

ملغم/دسي لتر. وقةد يعةود اسةباب هةذا  217.0بدون واقية اعلى فرق مطلق سلبي لسكر الدم الذ  وصل إلى  21جون دير 
 . 0االنخفاض الى نفس االسباب المذكورة في الفقرة سادسا:

(أن الحاصةدة 2يوضة  الجةدول )لغم/دسيي لتير(:مفي الفرق المطلق لسكر اليدم )تأثير التداخل بين نوع الحاصدة ونوبة العمل  -5
ملغم/دسي لتر، ويعزى السةبب إلةى  4704نيوهولند بنوبة عمل ذات ثالثة ساعات تفوقت عندما سجلت أقل فرق وصل إلى 

 2106النوبة ذات ثالث ساعات بالنسبة إلةى موعةد آخةر وجةـبة طعةام، فةي حةين أن الحاصةدة جةون ديةر قرب موعد انتهاء
ملغةم / ديسةي لتةر. تةزداد قيمةة الفةرق المطلةق لسةكر الةدم  00701ساعات سجلت فرقا  مطلقةا  وصةل إلةى  بنوبة ذات خمس

بنوبةة عمةل ذات خمةس سةاعات ويعةزى السةبب إلةى  21ملغم/دسي لتر عند استخدام الحاصدة جون دير  22701ليصل إلى

خمس ساعات من زمةن تنةؤول آخةر وجبةة  زمن تحلل الطعام لسائق الحاصدة فمن المعروف أن مستوى السكر في الدم بعد
وان عدم زيادة السكر بالدم والذ  يكون عةادة نةات  عةن  طعام يكون أقل مما هو عليه في حالة النوبات ذات ثالث ساعات.

( سةةاعات اال ان 0-2تحلةل الكاليكةوجين المخةةزن فةي الكبةةد، قةد يفسةرظ ان طبيعةةة العمةل المبةةذول بةالرغم مةن طةةول مدتةه )
ت من الجاليكوجين لم يعد كافيا لتغطية هذا الجهد لهذظ المدة من العمل، مما أدى الةى تحفيةز الكبةد لتحويةل مخزون العضال

كمية كبيرة من الكلوكوز وبعد نفاذ الجاليكوجين من الكبد يإخذمن الطعام الذ  يمتت مةن األمعةاء الدقيقةة وعنةد نفةاذظ يةتم 
( بؤن كميةة الكلوكةوز التةي تخةرج مةن 2102،وهذا ما أكدظ الشيخلي )الحصول على الطاقة من الدهن المخزون تحت الجلد

 الكبد تعتمدعلى شدة ومدة الجهد البدني وعلى عدد العضالت العاملة باجزاء مختلفة من الجسم.
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( أن الضوضةاء 2يوضة  الجةدول )ملغم/دسيي لتير(:في الفرق المطلق لسيكر اليدم )تأثير التداخل بين الضوضاء ونوبة العمل  -6
 00766استخدام واقية ألذن السائق بنوبة عمل ذات ثالثة ساعات تفوقت معنويا  عندما سجلت أقةل فةرق سةلبي وصةل إلةى ب

ملغم/دسةي لتةر. وقةد يعةزى  02720ملغم/دسي لتر، في حين سجـلت نوبة العمل ذات خمس سةاعات بةدون واقيةة فرقةا  بلةح 
خمسة ساعات عمل وعند التعرض للضوضاء الى طول فترة عدم سبب هذا االنخفاض الكبير في مستوى السكر بالدم لمدة 

تناول الطعام والتي ادت الى خفض في مستوى السكر بالدم . وهذا ما يختلف مع ما جاء في المصادر العلمية حيث ان هذظ 
الةذ   (2114وآخةرون )Widmaier الحالة تلقي عبئؤ  على الجهاز العصبي المركةز  وتولةد ضةغطا نفسةا . وهةذا مةا أيةدظ

أشار الى أنه عند أداء أ  شدة من جهد بدني معين وعند التعرض لضغط نفسي تزداد فاعـــلية الجهد العصــبي السمبثاو  

 .فضال عن األسباب التعرض للجوع لمدة طويلة ،والتي تساهم بالدم

أن الحاصةدة  إلةى (2الجةدول )يشةير  ملغيم/ دسيي لتير(:فيي الفيرق المطليق لسيكر اليدم )تداخل العوامل الثثثيي  تأثير - 7
ملغم/دسةي  0.01نيوهولند بضوضاء بدون استخدام واقية ألذن السائق بنوبة عمل ذات ثالث ساعات أقل فةرق وصةل إلةى 

بدون واقية ألذن السائق بنوبة عمل ذات خمس ساعات أعلى فرق وصل إلى  21لتر. في حين سجلت الحاصدة جـون دير 
 لتر.ملغم/دسي  22

 

 .(ملغم/دسي لترالدم ) العوامل المدروسة في الفرق المطلق لسكر : تؤثير(2الجدول )
Table (2): The effect of the factors studied the absolute difference in blood sugar (mg /dl). 

 نوع الحاصدة
Harvester 

 الضوضاء
Noise 

 التداخل بين نوع ساعة( Cنوبة العمل )
الحاصدة 
 والضوضاء

(A  ×B) 

تؤثير نوع 
 الحاصدة

تؤثير 
 0 2 الضوضاء

 نيوهولند
New 

Holland 

 واقية
Protector 

4722 d▼ 00711 b c d▲ 2790 b c▼ 

 

 

 بدون واقية
Without Protector 

0701 d▼ 4791 c d▼ 4721 c▼ 

جون دير 
2106 

John Deere 

2054 

 واقية
Protector 

02701b▼ 00711 b c d▼ 067.0 ab▼ 

 بدون واقية
Without Protector 

00722b c d▼ 21711 a b▼ 0.744 a▼ 

 21جون دير 
John Deere 

21 

 واقية
Protector 

00711 b c d▼ 0.711 b c▼ 04711a▼ 

 بدون واقية
Without Protector 

02701b c d▼ 22711a▼ 217.0 a▼ 

بين التداخل 
 نوع

الحاصدة ونوبة 
 العمل

Harvester 

& 

Work shift 

 نيوهولند
New Holland 

4704 d▼ 2790 c d▲ 

 

.7.. b▼ 

 2106جوندير 
John Deere 2054 

04790 a b▼ 00701 b c▼ 04721 a▼ 

 21جون دير 
John Deere 21 

06720 b c▼ 22701 a▼ 0272. a▼ 

التداخل بين 
 الضوضاء
 ونوبة العمل
Noise & 

Work shift 

 واقية
Protector 

02766 a b▼ 0272. a b▼ 

 

02,24a▼ 

 بدون واقية
Without Protector 

00766 b▼ 02720 a▼ 06,22a▼ 

 تؤثير نوبة العمل
The effect of work shift 

12.44 a ▼ ▼a 007.9  

 توجد فروق معنوية بينهاالنسب األقل هي القيم األفضل والمتوسطات ذات األحرف المتشابه ال 
 : يمثل االنخفاض في قيمة القياس البعد  عن القياس القبلي▼: يمثل االرتفاع في قيمة القياس البعد  عن القياس القبلي، ▲

Top ratios are better values and averages with the character of like there are no significant differences between them. 

▲: A rise in the value of dimensional measurement for measurement tribal, ▼: A decline in the value of dimensional 

measurement for measurement tribal 
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 :مما سبق نستنتج مايأتي

أفضةل صةفات مرغةوب فيهةا  بءعطةاء 2106جةون ديةر الحاصدة  تميزأظهرت المعاملة الفردية لعامل نوع الحاصدة  .0
 ، في حينحرارة الجسملأقل فرق مطلق و .كلي قل نسبة فقد كميأل

أقل فرق مطلةق وإنتاجية أعلى قل نسبة فقد كمي وتميز استخدام واقية االذن بءعطاء أفضل الصفات المرغوب فيها أل .2
كلةي كمةي  فقةدقةل نسةبة أفضةل اظهةرت مرغةوب فيهةا أل بءعطةاء الدم. بينما اظهرت النوبة ذات ثالث سةاعاتلسكر 

الحاصةةدة جةةون معةةدل النةةبض. فةةي حةةين تميةةز ووأقةةل تغيةةر فةةي المإشةةرات الصةةحية اآلتيةةة: حةةرارة الجسةةم للحبةةوب 
 للحبوب.أقل قيمة للفقد الكمي بءعطاء  ذن مع نوبة عمل ذات ثالث ساعاتأبواقية  2106دير

 وعليه نوصي بمايأتي:

وزيةادة كةل مةن الكفةاءة األداء وإنتاجيةة  ثير بالح في تقليل الفقةد الكمةيؤجيل الحديث من الحاصدات لما له تاستخدام ال .0
 .الحاصدة

عبةةاء العمةةل علةةى السةةائق مةةن جهةةة وحفاظةةا علةةى مإشةةراته أاسةةتخدام الحاصةةدات ذات المقصةةورة المكيفةةة لتخفيةةف  .2
 الصحية من جهة أخرى.

ال تتؤثر صحة السةائق كي مكيفة ال في الحاصدات غير ما وخصوصا   نوعا   ىيفضل استخدام نوبات عمل قصيرة المد .2
 العمل.على جودة  بالظروف التشغيلية لتنعكس أخيرا  

 تناول وجبات خفيفة على فترات اثناء نوبة العمل للمحافظة على مستوى السكر في الدم. .6
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ABSTRACT 

A field study has been conducted during the Agricultural season (2013) in the 

governorate of Nineveh to study the operating conditions that surround the combined 

harvester driver during harvesting barley. These conditions; the degree of noise of and 

without an ear protector, different shifts three to five hours and different types of harvesters of 
conditioned environments type of the harvester john deer 2054 new-Holland Bizonz110 with 

unconditioned environments to the harvester john deer 80.The study aims at finding the best 

operating conditions and the less effective ones on surface side for harvester drivers and the 

effect of these conditions on the efficiency of production and the components of wastage in 

the harvest . The results showed that the Machinery indicators of the harvester john deer 2054 

with noise and ear-protector and three-hour shift outperformed gave less value of Quantitative 

loss. Whereas, the non-ear protector harvester new-Holland and with five-hour shift showed 

higher productivity .Whereas the non-ear protector harvester new-Holland with noise and 

with five-hour shift showed higher efficiency of the harvester. The best results for the Health 

Indicators the non-ear protector harvester new-holland with noise and the three-hours shift 

showed outperformance in giving less absolute difference in the property of body temperature 

and blood sugar. In comparison, also the harvester john deer 2054 with noise and without 

using an ear-protector outperformed in giving higher absolute difference for pulse rate. 

Keywords: Harvester vehicle, noise, and protective ear, a heart work. 
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 المصادر

هوائي في درجتي الحرارة المعتدلة والمرتفعة في بيروكسةيد الةدهن (. تؤثير جهد 2102ال حموكة، رياض عكاب مرعي )
وعدد من مضادات األكسدة لدى ممارسي النشاط الرياضي. رسالة ماجستير، قسةم التربيةة الرياضةية، كليةة التربيةة 

 األساسية، جامعة الموصل.

مجلةةة الزراعةةة لحبةةوب فةةي الةةوطن العربةةي، لسةةة الفقةةد النةةات  عنةةد الحصةةاد االلةةي ا(. در0992أرزق، الصةةادق الفاضةةل )
 .(2) ،العربيوالتنمية في الوطن 

وزارة التعلةيم  الموصةل،جامعةة  والنشةر،مديريةة دار الكتةب للطباعةة  والحصاد،(. معدات الجني 0992رمو )البنا، عزيز 
 العالي والبحث العلمي.

جامعةةة الملةةك  الزراعيةةة،التلةةوث والبيئةةة  (.0992بةةن هةةاد  ) وضةةيف   ألراجحةةيوفةةت    علةةي تةةاج الةةدين  الةةدين،تةةاج 

 الرياض. سعود،

(. االسةةتجابات الوظيفيةةة والعضةةلية بعةةد عةةدو مسةةافات طويلةةة فةةي الجةةو الحةةار 0996الحجةةار، ياسةةين طةةه محمةةـد علةةي )

 والمعتدل. أطروحة دكتوراظ، كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل.

كليةةة  دكتةوراظ،أطروحةةة  (،(. دورة الفقةد فةةي الحنطةة )باسةةتخدام البةذار والحصةةاد اآللةي0999سةةعد عبةد الجبةةار ) الرجبةو،

 جامعة الموصل. والغابات،الزراعة 

 ت المتغيةةةةةرا بعةةةةةض تركيةةةةةز مسةةةةةتوىى علةةةةة القةةةةةدم كةةةةةرة حكةةةةةام اختبةةةةةار تةةةةةؤثير(. 2102) مةةةةةنعم الشةةةةةيخلي، سةةةةةعد
 .العراق في الرياضية التربية وأقسام لكليات عشر الثامن الدور  المإتمر الوظيفية. ة والمإشراتالبيوكيميائي

 وادارة المكةائن والة ت (. اقتصةاديات0990) عبةد الوهةابياسين هاشم ومدحت عبةد   حميةدة ومحمةـد قةدور   الطحان،

 العلمي.وزارة التعليم العالي والبحث  الموصل،جامعة  والنشر،دار الكتب للطباعة  الزراعية،

 (. فيسيولوجيا التدريب الرياضي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.2112عبد الفتاح، أبو العال )

(. أثر برنةام  تريبةي فةي بعةض المتغيةرات الفيسةيولوجية لةدى الالعبةين الشةباب لنةاد  2119العواد ، علي احمد نجيب )
 .2.2-201(: 2)2 ،مجلة علوم التربية الرياضيةاليقظة الرياضي لكرة السلة. 

(. العالقةةات التوافقيةةة لسةةرعات بعةةض الوحةةدات العاملةةة مةةع السةةرعة األرضةةية 2116حمةةود )ممتةةاز إسةةحاق  المتيةةوتي،

 جامعة الموصل. الزراعة،كلية  الحنطة. رسالة ماجستير،للحاصدة وتؤثيرها على الفقد لمحصول 

 .الرياض،لةدى اإلنسةان بةدنيال الجهةد أثنةاء والمةنحالت السوائل وتعويض الحرار  (.التنظيم.211محمـد ) هزاع الهزاع،
 الرياضي. للطب السعود  االتحاد

األساس النظةر  واألجةراءات المعمليةة للقياسةات الفيسةيولوجية.  ،(. فيسيولوجيا الجهد البدني2119هزاع محمـد ) ،الهزاع
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