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 الخالصة

المصتتيعة محليتتا  الجةليديتة والمستتايد المحتور  المستتايد اجريتت ججربتتة حةليتة لدراستتة مةاريتة يتتوعين متن

ستتم وجتتا ير فلتتف فتتا صتتتات مجطلبتتات الةتتدر   21-81و 01-01طرحتتا الةتتعم بعمةتتا حرا تتة للمحتتراا الم
)الةدر  على فراع الستحم ومةاومتة الجربتة للةطتل والجشتكيل وكتتاغ  استجغعل الطاقتة( وصتتات االداغ الحةلتا 

سم 01-01راف الجايبا(. واظهرت اليجائج ان زياد  اعماق الحرا ة من )يسبة االيحراف الراسا ويسبة االيح

سم اعطى قيم اعلتى لكتل متن الةتدر  علتى فراع الستحم ومةاومتة الجربتة للةطتل والجشتكيل ويستبة 21-81الى 
االيحراف الجايبا. اعطت المسايد المحور  قيما اعلى فا كتاغ  اسجغعل الطاقة بييما سجلت المسايد الجةليدية 

قيما اعلى فا الةدر  علتى فراع الستحم ومةاومتة الجربتة للةطتل والجشتكيل. ستجل الجتدامل بتين عمتق الحرا تة 

 ( سم مل المسايد الجةليدية قيم أعلى للةدر  على فراع السحم ومةاومة الجربة للةطل والجشكيل. 81-21)
 جايبايسبة االيحراف الراسا وال، مجطلبات الةدر : اعماق الحرا ة، كلمات دالة

 01/2/8102وقبوله  82/6/8102 :جاريخ جسلم البحا

 المقدمة

يعد المحراا المطرحا من اك ر ايواع المحاريا الميجشر  فا العتالم ومتن معتدات جهيئتة الجربتة االوليتة       

الجا ججطلم قو  سحم كبير  وهفه الةوى مصتدرها وزن االلتة وقتوى الجربتة االساستية المطلوبتة لةطتل وجتجيتت 
وقلم الجربة والةوى الضار  الجتا جتيدا التى زيتاد  قتو  الستحم المطلوبتة اال ايهتا ضترورية لغتر  الجتوازن 

( أن مجطلبتات 8116وآمترون ) Arvidsson(. وفكتر 8110،الستياد فتا المحتراا المطرحتا )عتدااكةوى ا
بستتبم أن  ،الستتحم للمحتتراا المطرحتتا الةتتعم كايتتت أعلتتى بالمةاريتتة بالمشتتط الةرصتتا والمحتتراا الحتتتار

الحرا تة بالمشتتط الةرصتتا والمحتتراا الحتتتار كايتتت ستتطحية أا متتن دون جعميةهتتا بشتتكل كبيتتر ممتتا أدى  لتتى 

للةطتل والجشتكيل جتتزداد  ( أن مةاومتة الجربتتة8100وآمترون ) Mahmoodايمتتا  مجطلبتات ستحبهما. وبتتين 
وارجل سبم فلف  لى مجطلبات قو  السحم جتزداد بزيتاد  عمتق الحرا تة ممتا يتيدا  ،مـل زياد  عمــق الحرا ة

ن أفضل فـا بدوره  لى زياد  مةاومة الجربة للةطل والجشكيل. وبييوا كفلف أن المحراا المطرحا الةعم كـــا

ل والجشتكيل مةاريــتـة بتالمحراا الةرصتا الةتعم وعتزوا ستبم فلتف لمةاومة الجربة للةطتجحةيةه يجائج ميمتضة 

ق للمحتراا  لى االمجعف فتا الجصتميم الميكتاييكا لكتع المحترا ين متن حيتا العتر  وزاويـــــتـة ميتل الستا

( ان امجيتار يتوع المحتراا 8112)  Grissoستاعده علتى جمتتي  جلتف الةتو . وبتينالتفا  ،المطرحتا الةتعم
ربطه بالجرار اهمية كبير  فا جحديد جود  ومظهر الحرا ة )االيحتراف العتامودا والجتايبا( المياسم وجيظيم 

جيشا ردود فعل مجم لة بةوى ياشئة عن الجربة ا ياغ قطل وجتجيت ورفل ويةتل وقلتم المةطتل جتيدا التى ايحتراف 

يم ربطتته عتامودا وجتايبا فتا مطتتوط الحرا تة جمجلتف حستتم يتوع المحتراا وحركجته وجصتتميمه ووزيته وجيظت

ملتف الجتترار وستترعة وعمتتق الحرا تة ويستتجة الجربتتة وقتتو  الستتحم. ان الجيظتيم الجيتتد للمحتتراا عيتتد ربطتته 

 االستتجةرارية ايمتتا  التى( 8112) الطحتتان وبتينبتالجرار يتيدا التتى جةليتل االيحتراف العتتامودا والجتايبا. 
 العمتق متل قتعم مطرحتا المحترا الججريبتا اليمتوف  ستجل حيتا ،والسترعة العمتق متن كتل بزياد  الرأسية

 ستتجل بييمتا ستم( 1.04) قيمجهتتا وكايتت رأستية استتجةرارية أفضتل ستاعة/ كتتم( 6.6) والسترعة ستم( 21 -81)

 اسجةرارية أقل ساعة/  كم( 2) والسرعة سم( 21 -81) العمق مل الصيل المحلا الةعم المطرحا المحراا

 لكتتتع والستترعة العمتتق بزيتتاد  الجايبيتتة االستتجةرارية ايمتتتا  كتتفلف بتتين كمتتا ،ستتم( 1.20) وقيمجهتتا رأستتية

 والستترعة  ستم( 81 – 81) العمتق متل المطرحتا لمحتتراا الججريبتا بتاليموف  المعاملتة وستجلت المحترا ين

 المحلتا المطرحتا بتالمحراا المعاملة سجلت حين فا سم( 1.28) جايبية اسجةرارية أفضل  ساعة/كم( 6.6)

 .سم( 1.84) وقيمجها جايبية اسجةرارية أقل ساعة/  كم( 2) والسرعة سم(  21 -81) العمق مل الصيل
 وطرائةه مواد البحا

فتا احتد الحةتول الزراعيتة الواقعتة شتمالا شترق مدييتة الموصتل فتا ميطةتتة  8102أجريتت الججربتة فتا عتام 

حيا كايت مساحة الحةل المستجغلة  24،ومط عر   62الشعالت قرم دجلة سيجا والواقعة على مط طول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني

mailto:Adel_agric@yahoo.com
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 ،ف الججربتتة( دويتتم وكتتان الحةتتل مزروعتتا بمحصتتول البطاطتتا فتتا المواستتم الجتتا ستتبةت موستتم جيتيتت01فعليتتا )

%( وجتم جحليتل يستجة الجربتة لحةتل الججربتة 04وكايت يستبة الرطوبتة ) ،وجميزت طوبوغرافية الحةل باسجوائها

%( علمتا بتان حةتل 4002%( ويستبة الطتين )22081%( ويستبة الغترين )1011فكايت )طيييتة( يستبة الرمتل )

تتاحبة 285sوركستتن )يتوع ماستا ف ستتاحبجين البحتا جيتيتتف فتا واستجمدم. ٳروائيتتاالججربتة كتان  ( ، اعجمتدت السا
تة مصتدرال لةتدر  الستحم وقيتاع جميتل ميشترات وصتتات األداغ وأمتا الستاحبة األمترى فةتد استتجمدمت  األماميا
لغر  رفل المحراا ومتضته عيتدما كتان صتيدوق السترع فتا وضتل الحيتاد. واستجمدم المحتراا المطرحتا 

كغتم  821للمعتدات واالالت الزراعيتة كجلجته (  AYDIN PULLUKالةعم جركا الميشت  متن  يجتا  شتركة )

ملتم. وجتم اعجمتاد المستايد المصتيعة محليتا التى جايتم المستايد الجةليديتتة  281والعتر  الشتغال الجصتميما لته 

( ابعتاد المستايد الجةليديتة )االول 2و 0الماصة بتالمحراا المطرحتا الةتعم فتا البحتا حيتا يوضت  الشتكل )

( ويوضت  الشتكل وال التا ( ابعتاد المستايد المحتور  )االول وال تايا4و 2كل )( كما يوض  الشوال الا وال ايا

تتحم. طبةتتت DILLON( كعتتم المستتيد. واستتجمدم داييمتتوميجر ميكتتاييكا يابضتتا يتتوع )1) (، لةيتتاع قتتوا  السا

 Factorial Experimental)( RCBDججربتتة عامليتتة بعتتاملين بجصتتميم الةطاعتتات العشتتوائية الكاملتتة )

Design) ( 21 -81و  01-01: أعمتاق الحرا تة وجضتمن مستجويين )(. والعوامتل هتا0221واليتاع )يود دا

 2.21عيتد سترعة حرا تة ،و اييهما: يوع المستايد وجضتمن مستجويين )المستيد الجةليتدا و المستيد المحتور(  ،سم

  فتا ( معاملتة طتول المعاملتة الواحتد 08( أا أيهتا احجتوت علتى )  2*8*8وبفلف جكون الججربتة )  كم/ساعة

( مجر. واسجمدم امجبار ديكن المجعدد المدى للمجوسطات إليجاد التروقات المعيويتة جحتت مستجوى 21المكرر )

( للمةاريتتتة بتتتين المجوستتتطات.وفيما يتتتاجا المعتتتادالت الجتتتا استتتجمدمت فتتتا ايجتتتاد 1.10( و ) 1.11احجمتتتال )
 رات المدروسة.شالمي

 (Mckyes، 0221كتاغ  اسجغعل الطاقة: ) -0

1000)/1(  SR
  ………………  (0)   

 حيا  ن:
ميگاجول(.2= كتاغ  اسجغعل الطاقة ) مجر / 

SR(.8= المةاومة الياوعية )كيلو ييوجن/ مجر 
AFSR /   ……………………………  (8)  

 حيا  ن:

F .)حم )كيلو ييوجن  = قوا  السا

A (.8= المساحة الم ار  )مجر 

A= BP * DP…………………………… (2)                                                                                                                      

BPجر(.= عر  الحرا التعلا )م 

DP  .)عمق الحرا التعلا )مجر = 

 (0222علا وعزت قدر  السحم: )  -8

270/* PVtFFP 
……………………….. (6)      

  أو

 
6.3/*

P
VtF

F
P 

 …………………….. (1)                                                                                                      

F
P

 = قدر  السحم )حصان ميكاييكا( والجا حولت فيما بعد  لى وحد  كيلوواط. 

P
V

 = السرعة العملية )كم/ساعة(. 

tF
 = قو  السحم )كيلوييوجن(.
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ويجم أمتف قيتاع قتو  الستحم مباشتر ل متن جهتاز قيتاع قتو  الستحم )التداييموميجر( وجحستم كمتا فتا المعادلتة 

 ( 0222 ،المشرقا)االجية: 

                                                   (4........................) 
 حيا  ن:

tF
حم )كيلوييوجن(.    = الةوا  العزمة للسا

pmF
احبة األمامياة )كيلوييوجن(.   فل للعجعت الملتياة للسا  = قوا  الدا

rmF
احبة الملتياة )كيلوييوجن(. دحر  لعجعت السا  = مةاومة الجا

 ( 0226 ،مةاومة الجربة للةطل والجشكيل: ) أبو المير -2

)                                           2....................) CSR=SR * DP * BP                    
 حيا أن:

CSR.)مةاومة الجربة للةطل والجشكيل )كيلو ييوجن = 

BP.)عر  الحرا التعلا )مجر = 

DP.)عمق الحرا التعلا )مجر = 

SR (.8= المةاومة اليوعية للسحم )كيلو ييوجن / مجر 
 ،مستاحة متن مةطتل الحترا وجحستم علتى وفتق المعادلتة االجيتة: )يايتهوجم ل جزغ من المةاومة الكلية لوحتد  ال

0222) 

                                  (2  .............................)BP * DP ) /)SR= Ft    

SR(.8= مةاومة يوعية للسحم )كيلو ييوجن/ مجر 

DP  .)عمق الحرا التعلا )مجر = 

BP.)عر  الحرا التعلا )مجر = 

Ft .)حم )كيلوييوجن  = الةوا  العزمة للسا

 (0228 ،وآمرون  Bernackiيسبة االيحراف الراسا: ) -6

                                 (2 ..............................) npapa
sr

/
       

sr
a

 = مجوسط العمق )مجر(.
ap .)العمق المةاع )مجر = 
np.عدد المكررات = 

   npaapa
sr

/
2

…………. (01)     

  100*/
sr

aaa 
……………….. (00) 

a.)مجوسط االيحراف للعمق )مجر = 

a( يسبة عدم االيجظام لعمق الحرا ة =%.) 

 ( 0228 ،وآمرون  Bernacki االيحراف الجايبا: )يسبة  -1

 npbpb
sr

/
………… (08) 

sr
b

 = مجوسط العر  )مجر(.

rmpmt FFF 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 8102( 6( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (4)   8102 
 

864 
 

 

bp
 = العر  المةاع )مجر(.

   npbbpb sr /
2

…………… (02) 

  100*/
sr

bbb 
………………... (06) 

b.)مجوسط االيحراف للعر  )مجر = 
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b( يسبة االيحراف الجايبا =%.) 

 ( المسيد الجةليدا االول وال ايا0الشكل )
Fig(1) The first and second traditional 

 

 

 ( المسيد الجةليدا ال الا8الشكل )
Fig(2) the third traditional landside 
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 Fig(3) The first and second ( المسيدين المحورين االول وال ايا2الشكل )

manufactured landside 
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 ( المسيد المحور ال الا6الشكل )
fig(4) the third traditional landside 

 

 
 ( كعم المسيد1الشكل )

Fig (5) landside foot 

 

 النتائج والمناقشة

 :قدر  السحم )كيلو واط( -0
فةتتد كتتان هيتتاف  يجضت  بزيتتاد  عمتتق الحرا تتة جتتزداد بالمةابتتل الةتتدر  علتى فراع الستتحم، وعلتتى هتتفا األستتاع

ل امجعف معيوا حيا ( 2010 ف بلغتت ) ،( ستم أعلتى قتدر  علتى فراع الستحم 21-81عمتق الحرا تة ) َستجا

والسبم  ،ط( كيلووا6011( سم أقل قدر  على فراع السحم بلغت )01-01عمق الحرا ة ) بييما سجل كيلوواط
فتا فلتف قتد يعتود  لتى زيتاد  مةاومتة الجربتة وحجتم الجربتة الم تار  بزيتاد  عمتق الحرا تة حيتا أن قتو  الستتحم 

Bayhan (8112 )و Alkanوهتتتتفا يجتتتتتق متتتتل متتتتا وجتتتتده كتتتتل متتتتن  ،ق الحرا تتتتةججياستتتتم طرديتتتتا متتتتل عمتتتت

 Raper (8111 .)( و8116وامرون ) Arvidssonو
أقتل قتدر  ستحم كايتت ، فةتد ستجل المستيد المحتور عيتوا ليتوع المستيد علتى قتدر  الستحمجت  ير م كفلف هياف

، ويعتود الستبم فتا كيلتو واط 4.64، فا حين سجل المسيد الجةليدا أعلى قتدر  ستحم بلغتت كيلو واط 1014
فلف  لى امجعف األطوال  ف  ن طول المسيد المحتور الطويتل مةاريتة متل المحتراا بالمستيد الجةليتدا الةصتير 

بشكل أفضتل يجيجتة المجصتال الضتغوط الجايبيتة الةادمتة متن جتدار األمتدود ممتا  أدى  لى اسجةرار المحراا

، ة وجحديتد جتدار لدمتدود بشتكل أفضتليه متن شتق الجربت، ومكى اسجةرارية المحراا فا مط الحراحافظ عل
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فضعل عن مساعد  الكعم الفا أسهم فا ايستيابية شتق الجربتة كتفلف ، ممتا قلتل متن الةتدر  المطلوبتة للستحم، 

 (.8114العايا وآمرون )( و8102وهفا يجتق مل فكره حمود )
ستتجل المستتيد  حيتاعيويتتة أمتا عيتتد الجتتدامل بتين عمتتق الحرا تتة ويتوع المستتيد فةتتد ستجلت فروقتتات م

وجعه فا فلف المسيد المحور عيد  ( كيلوواط2.12) كايت قدر  سحم على( سم أ21-81العمق ) عيد جةليداال

-01فتا حتين ستجل المستيد المحتور عيتد العمتق ) ( كيلتوواط1.24يل قدر  سحم كايت )يتع العمق فا جسج

( كيلوواط وجعه فا فلف المسيد الجةليدا عيد هتفا العمتق بجستجيل قتدر  6004( سم أقل قدر  سحم كايت )01

والسبم فا فلف ان قلة االحجكاف بين المسايد الطويلة المحور  وجدار االمدود  ( كيلوواط.6.26سحم كايت )
الجربة للةطل والجشكيل فجعمل على جةليل من قدر  السحم كفلف جعمل هفه المسايد  جعمل على جةليل من مةاومة

على زياد  اسجةرارية المحراا الجايبية وجمكيه من شق الجربة وجحديد جدار لعمدود بشكل افضل. وهتفا يجتتق 

 Termino (8112.)مل ما وجده 

 ()كيلوواط سة فا قدر  السحمو( ج  ير العوامل المدر0لجدول )ا
Tab (1) effect studied factors in drawbar power 

 ج  ير يوع المسيد

Effect 

landside type 

ج  ير عمق 

 الحرا ة

Effect 

tillage depth 

الجدامل بين عمق الحرا ة ويوع 

 المسيد

Intraction between tillage 

depth and landside type 

 يوع المسيد

Landside 

type 

عمق 

 الحرا ة

Tillage 

depth 

 جةليدا   6.26  

traditional 
01-01 

 محور د 6.04

manufactured 

 جةليدا أ 2.12

traditional 
81-21 

 محور م 1.24

manufactured 

 01-01   م 6.11

 21-81 أ 2.10

 جةليدا  أ 4.64

traditional 

 

 محور م 1.14

manufactured 
 الةيمة األقل ها األفضل            

 مةاومة الجربة للةطل والجشكيل )كيلوييوجن(: -8
 ف ستجل عمتق  ،أعطت زياد  أعماق الحرا ة امجعفا معيويا واضتحا فتا صتتة مةاومتة الجربتة للةطتل والجشتكيل

أمتا أعلتتى مةاومتة جربتتة  ،( كيلوييتوجن2064( ستم اقتتل مةاومتة جربتة للةطتتل والجشتكيل كايتتت )01-01الحرا تة )

( سم. وستبم فلتف يعتود  لتى أن مجطلبتات قتو  21-81( كيلوييوجن عيد العمق )4022للةطل والجشكيل فكايت )
وهفا يجتتق متل  ،السحم جزداد بزياد  عمق الحرا ة مما ييدا بدورها  لى زياد  مةاومة الجربة للةطل والجشكيل

 (.8100وآمرون )  Mahmood ( و0222ما فكره الطائا )
، فةد سجل المحتراا لى مةاومة الجربة للةطل والجشكيلوجود ج  ير معيوا ليوع المسيد ع يضاكان هياف او    

، فا حتين ستجل المحتراا بالمستيد وييوجن( كيل6.22بالمسيد المحور أقل مةاومة جربة للةطل والجشكيل بلغت )

يعجمتد علتتى ابعتتاد  ( كيلوييتوجن. والستتبم فتا فلتتف1.61الجةليتدا أعلتتى مةاومتة جربتتة للةطتل والجشتتكيل بلغتتت )
جصميم بدن المحراا فضع عن كعم المسيد الفا يعمل على جةليل االحجكاف بين المسيد وجدار االمتدود ممتا 
يةلل من الةدر  المطلوبة للستحم الجتا ججياستم طرديتا متل مةاومتة الجربتة للةطتل والجشتكيل. وهتفا يجتتق متل متا 

 (.8100عبد هللا )( و8100) Szymanskiفكره كل من 

-81العمق )عيد  جةليداالمسيد ال فروقات معيوية حيا سجلالجدامل بين اعماق الحرا ة ويوع المسايد  سجلو

يتع عيد  محورالمسيد ال وجعها فا فلف( كيلوييوجن 2.02مةاومة جربة للةطل والجشكيل بلغت ) أعلى ( سم21



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 8102( 6( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (4)   8102 
 

810 
 

 

فتتا حتين أقتل مةاومتتة جربتة للةطتتل  ( كيلوييتوجن1.12مةاومتتة جربتة للةطتل والجشتتكيل مةتدارها ) بجستجيل عمتقال

( كيلوييوجن وجعها فا فلف المسيد 2.81( سم للمسيد المحور كايت )01-01والجشكيل جم جسجيلها عيد العمق )

. والستبم فتا فلتف ان المستايد الطويلتة ( كيلوييتوجن2.20الجةليدا عيد هفا العمق بجسجيل مةاومة جربة كايت )
الجهتتد الةتادم متتن جتدار االمتتدود وجزيتد متتن استتجةرارية و االحجكتاف ةليتتلالمحتور  وكعتتم المستيد جعمتتل علتى ج

الجربتة المجاجيتة  ىالمحراا الجايبية وبالجالا الجةليل من مةاومة الجربة للةطل والجشكيل ومن جهتة امترى ان قتو

يتاد  فتا من جدار االمدود جعمل على زياد  الجهد المسلط على المستايد ا يتاغ عمليتة الحرا تة للجربتة وهتفه الز

 باليسبة للمسايد الجةليدية. ممجلف االعماقالجربة ساعدت على زياد  مةاومة الجربة للةطل والجشكيل عيد  وىق

 ) كيلوييوجن(( ج  ير العوامل المدرسة فا مةاومة الجربة للةطل والجشكيل8الجدول )
Tab(2) effect studied factors in soil resistance force to cut and consistency   

 ج  ير يوع المسيد

Effect 

landside type 

ج  ير عمق 

 الحرا ة

Effect tillage 

depth 

الجدامل بين عمق الحرا ة ويوع 

 المسيد

Intraction between 

tillage depth and 

landside type 

 يوع المسيد

Landside 

type 

عمق 

 الحرا ة

Tillage 

depth 

 جةليدا   2020  

traditional 
01-01 

 محور د 2081

manufactured 

 جةليدا أ 2002

traditional 
81-21 

 محور م 1012

manufactured 

 01-01   م 2064

 21-81 أ 4022

 جةليدا  أ 1061

traditional 

 

 محور م 6022

manufactured 
 الةيمة األقل ها األفضل           

 /ميكاجول(:2كتاغ  اسجغعل الطاقة )م -2

لتم جستجل اا جتتا يرات  كتتاغ  استتجغعل الطاقتةفتا صتتة  ان جتا ير العوامتتل المدروستة (2) يجضت  متن الجتدول

( 22024للطاقتة بلغتتت )أعلتى كتتاغ  استجغعل معيويتة باستج ياغ جتا ير يتوع المستيد حيتا ستجل المستيد المحتور 

( 21022/ميكتتاجول مجتوقتتا معيويتتا علتتى المستتيد الجةليتتدا التتفا ستتجل أقتتل كتتتاغ  استتجغعل للطاقتتة بلغتتت )2م

/ميكاجول. والسبم فا فلف هو ان المسايد الطويلة المحور  جعمل على زياد  االسجةرارية االفةية للمحتراا 2م
االمدود بشتكل افضتل متن المستايد الجةليديتة ممتا يزيتد متن يبية الةادمة من جدار ايجيجة امجصال الضغوط الج

 (.8100كتاغ  اسجغعل الطاقة. وهفا يجتق مل ما فكره عبد هللا )
امتا متن الياحيتة  ات معيويتة متن الياحيتة االحصتائيةاما باليسبة لجا ير العوامل االمرى والجا لم جظهر اا فروق

/ميكتتاجول 2( م22010) كتتاغ  استتجغعل الطاقتتةقيمتتة لأعلتتى  ( ستتم01-01) الحرا تة ستتجل عمتتقالعدديتة فةتتد 

/ميكتتاجول. 2( م28022التتفا ستتجل أقتتل كتتتاغ  استتجغعل للطاقتتة بلغتتت ) ( ستتم21-81)بالمةاريتتة متتل العمتتق 
 الطاقتتة أا المحتتراا مترور طريتتق فتا المةاومتتة زيتتاد  أا الجربتة مةاومتتة زيتاد   لتتى يعتتود فلتف فتتا والستبم

 فجيمت . الطاقة اسجغعل كتاغ  قيمة فا بدوره سلبا يي ر مما العمق زياد  عيد والجتكيف لعمجراق المطلوبة
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أعلتى كتتاغ  استجغعل  ستجلتوكفلف يجض  عدم وجود ج  ير معيوا للجتدامل بتين عمتق الحرا تة ويتوع المستيد 

ل أقتل كتتاغ  استجغعبييمتا /ميكاجول و2( م61.84مل المسيد المحور بلغت ) ( سم01-01)للطاقة عيد العمق 

 /ميكاجول. 2( م82080مل المسيد الجةليدا بلغت ) ( سم21-81) للطاقة سجلت عيد العمق

 

 

 

 /ميكاجول(2)م ( ج  ير العوامل المدروسة فا كتاغ  اسجغعل الطاقة2الجدول )
Tab (3) effect studied factors in energy utilization efficiency  

ج  ير يوع 

 المسيد

Effect 

landside 

type 

ج  ير عمق 

 الحرا ة

Effect 

tillage 

depth 

الجدامل بين عمق الحرا ة ويوع 

 المسيد

Intraction between tillage 

depth and landside type 

 يوع المسيد

Landside 

type 

 عمق الحرا ة

Tillage 

depth 

 جةليدا 22024  

traditional 
01-01 

 محور 61084

manufactured 

 جةليدا 82080

traditional 
81-21 

 محور 22064

manufactured 

22010   01-01 

28022 81-21 

 جةليدا  م 21022

traditional 

 

 محور أ 22024

manufactured 
 الةيمة األعلى ها األفضل          

 يسبة االيحراف الرأسا )٪(: -6

( ان العوامل المدروسة لتم جستجل اا جتا ير معيتوا فتا صتتة يستبة االيحتراف الراستا 6) يجض  من الجدول 

( ستم أقتل يستبة لعيحتراف الرأستا 21-81فةتد ستجل العمتق )من الياحية االحصتائية امتا متن الياحيتة العدديتة 

 فلتف فتا والستبم (٪.2.86( سم )01-01(٪، بييما أعلى يسبة لعيحراف الرأسا سجلت عيد العمق )8.10)

( ستم عيتدها ستوف جةتل مةتدر  01-01يعود الى قلة الضتغط المستلط متن الجربتة علتى المحتراا عيتد العمتق )
 المحراا على ج بيت عمق الحرا ة فيزداد االيحراف الرأسا.

كما يعحظ أيضا عدم وجود فروقات معيوية ليوع المستيد فتا يستبة االيحتراف الرأستا  ف  ن أقتل قيمتة ليستبة  

، بييمتتا أعلتتى قيمتتة ستتجلت عيتتد المستتيد الجةليتتدا (٪8.22ستتا ستتجلت عيتتد المستتيد المحتتور )االيحتتراف الرأ

الى زياد  االسجةرارية الجايبية للمحراا عيد المسيد المحور وبالجالا الجةليل  فلف فا السبم ويعود (٪.2.18)
 محراا.من قدر  السحم ومةاومة الجربة للةطل والجشكيل فجزداد يسبة االسجةرارية الراسية لل

أمتا عيتد الجتدامل بتين عمتق الحرا تة ويتوع المستيد فيجضت  عتدم وجتود فروقتات معيويتة فتا يستبة االيحتتراف   

( ستم متل المستيد المحتور 21-81الرأسا  ف  ن أقل يسبة لعيحراف الرأسا جتم جستجيلها عيتد عمتق الحرا تة )

( ستتم متتل المستتيد 01-01) ق(٪، فتتا حتتين أعلتتى يستتبة لعيحتتراف الرأستتا ستتجلت عيتتد العمتت8.81وكايتتت )

 (٪.2.82الجةليدا)
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 يسبة االيحراف الجايبا )٪(: -1

( ان العوامتل المدروستة لتم جستجل اا جتا ير معيتوا فتا صتتة يستبة االيحتراف 1) يجض  من الجدول 

( 01-01الحرا ة حيا ايمتضت االسجةرارية الجايبية بزياد  العمق حيا ستجل العمتق )عمق  الجايبا باسج ياغ

( ستم أعلتى يستبة ايحتراف جتايبا 21-81٪ بييمتا ستجل العمتق )(1.62يسبة ايحتراف جتايبا فكايتت )سم أقل 

وقد يعزى سبم فلف  لى كون الةوى الجايبيتة الجتا ججستلط علتى المحتراا أ يتاغ العمتل جعمتل كترد  ،(1.42٪)
د  وزن شتريحة وان هتفه الةتو  جتزداد بزيتاد  العمتق لزيتا ،فعل على دفل المحراا  لى الجايم غير المحتروا

 (. 8118وامرون ) Aljanobi( و 0222وهفا يجتق مل ما وجده المشرقا ) ،الجربة
امتا باليستبة لجتا ير العوامتل االمترى الجتتا لتو جستجل اا جتا ير معيتوا متتن الياحيتة االحصتائية امتا متن الياحيتتة 

مستيد الجةليتدا أعلتى ال (٪، فتا حتين ستجل1.16أقتل يستبة ايحتراف جتايبا ) فةد سجل المسيد المحورالعددية 

 جغلتم قتد الكبيتر المحتور المسيد طول أن  لى فلف فا السبم ويعود (٪.1.40يسبة لعيحراف الجايبا بلغت )
 جايتم متن للمحتراا جايبيتة أستجةرارية أفضتل علتى حتافظ ممتا األمتدود، جتدار من المج جية الجايبية الةو  على

 حترا امتدود أا جيتد حرا تة متط اعطتاغ علتى كتفلف ستاعد المحتور المستيد يهايتة فتا الكعتم وجود فإن آمر

 الجايبية. والضغوط الةوى امجصال طريق عن وفلف ميجظم

عتتدم وجتتود فروقتات معيويتتة للجتتدامل بتتين عمتق الحرا تتة ويتتوع المستيد فتتا يستتبة االيحتتراف  لتوحظو 

(٪، فتا 1.68( سم مل المسيد المحور أقل قيمة لعيحراف الجتايبا وكايتت )01-01الجايبا  ف سجل العمق )

 (٪.1.20( سم مل المسيد الجةليدا أعلى يسبة لعيحراف الجايبا وبلغت )21-81حين سجل العمق )
 

 ( ج  ير العوامل المدروسة فا يسبة االيحراف الرأسا )٪(6الجدول ) 
Tab (4) effect studied factors in vertical deviation percentage 

ج  ير يوع 

 المسيد

Effect 

landside 
type 

ج  ير عمق 

 الحرا ة

Effect tillage 

depth 

الجدامل بين عمق الحرا ة 

 ويوع المسيد

Intraction between 

tillage depth and 
landside type 

 يوع المسيد

Landside 

type 

 عمق الحرا ة

Tillage 

depth 

 جةليدا 2082  

Traditional 
01-01 

 محور 2080

manufactured 

 جةليدا 8022

traditional 
81-21 

 محور 8081

manufactured 

2086   01-01 

8010 81-21 

 جةليدا  2018
traditional 

 

 محور 8022

manufactured 
 الةيمة األقل ها األفضل          

 

 ( ج  ير العوامل المدروسة فا يسبة االيحراف الجايبا )٪(1لجدول )ا
Tab (5) effect studied factors in horizontal deviation percentage 

ج  ير يوع 

 المسيد

Effect 

 عمق الحرا ةج  ير 

Effect tillage 

depth 

الجدامل بين عمق الحرا ة ويوع 

 المسيد

Intraction between 

 يوع المسيد

Landside 

type 

عمق 

 الحرا ة

Tillage 
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landside 

type 

tillage depth and 

landside type 

depth 

 جةليدا 1010  

traditional 
01-01 

 محور 1068

manufactured 

 جةليدا 1020

traditional 
81-21 

 محور 1044

manufactured 

 01-01   م 1062

 21-81 أ 1042
 جةليدا  1040

traditional 

 

 محور 1016

manufactured 
 الةيمة األقل ها األفضل            

 

 

ASSISMENT PERFORMANCE OF TWO TYPES OF ASSISSTANCE 

PARTS (LANDSIDES) LOCALLY MADE AND TRADITIONAL FOR 

MOLDBOARD PLOW UNDER EFFECT DEEP TILLAGE IN SOME 

INDECATORS MECHANICAL PERFPRMANCE 

Abdullah, A.A                                                             Ahmed Ibrahim Abed 

Agriculture Mechanization Dept. College. of Agric. & Forestry/ Mosul 

University/Iraq 

Adel_agric@yahoo.comEmail:  
 

ABSTRACT 

This study was conducted to compare two types of assisstance parts 

(landsides) locally made on performance moldboard plow for two levels of deep 

tillage. Then their effectsin power requirements criteria (drawbar power, soil 

resistance force to cut and consistency, energy utilization efficiency) and field 

performance criteria (vertical deviation percentage, and horizontal deviation 

percentage). Results showed that the increase deep tillage from 10-15cm to 20-

30cm gave higher values for each drawbar power, soil resistance force to cut and 

consistency and horizontal deviation percentage. Manufactured landsides gaves 

higher values for energy utilization efficiency while traditional landsides gave 

higher values for drawbar power, soil resistance force to cut and consistency. The 

interaction between 20-30 cm depth of tillage and traditional landsides gaves higher 

values for drawbar power, soil resistance force to cut and consistency. 
Key words: Tillage depth,power requirement,vertical and horizontal deviation 

percentage   
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 المصادر

 كليتتة ،لزراعيتتةا قستتم الهيدستتة ،(. جشتتغيل آالت ومعتتدات اسجصتتعض األراضتتا0226مصتتطتى ) ،أبتتو الميتتر
 .جامعة الميصور  ،الزراعة
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