
ISSN 1815)مجلة زراعة الرافدین                           - 316X) ٢٠٠٦) ٢(العدد ) ٣٤(المجلد

تأثیر زاویة القرص وسرع الحراثة األمامیة في بعض صفات التربة الفیزیاویة وأداء المحراث القرصي 
العمودي

مثنى عبد المالك الجراح       صدام حسین مرعي      رافع عبد الستار الجوادي
قسم المكننة الزراعیة ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل

الخالصة
٣٥º،٤٢º،٤٨º

ساعة /٩.٣٠/كم٧.٢٤ساعة وثالثة بطیئة /كم٤.٨٦وثالثة سرع للحراثة ثانیة بطیئة 
٢م/سم١٠

ومع
. السحب والقدرة المفقودة باالنزالق 

 .٤٢º
.استغالل العرض الشغال والكثافة الظاھریة والمسامیة

المقدمة

 .

 .GuptaوPandya
)١٩٦٧ (

) (كالنسجة والمحتوى الرطوبي ، وحالة االلة 
) ١٩٧٧(Harrisonواشار . 

٣٥ºالقرص اكثر من 
) ١٩٨١(Reavesودرس . لتربة

 .
ان خشونة س) ١٩٩٠(

) ١٩٩٥(وذكر الطحان وآخرون . التعمق
الى ان 

 .)٢٠٠٠ (
/كم٦.٨٨/كم٢.٦٦

.للتربة بزیادة سرعة الحراثة مما یزید من قیمة كثافتھا الظاھریة نتیجة لزیادة الكتلة لوحدة الحجم من التربة 

١.قة ذلك باالداء الحقلي للساحبة والمحراثالتربة في شمال العراق وتحسین صفاتھا الفیزیائیة وعال

مواد البحث وطرائقھ
كم ١٥

٢٠٠٦-٢٠٠٥
٢٨.٢٣٤٦.٣٧لشعیر، حیث كانت نسجة التربة مزیجیة طینیة ، الطین السابق مزروع بمحصول ا

استخدمت % .٣١٥.٣٥م/١.٢٧٨، كثافتھا الظاھریة % ٢٥.٤٠، والرمل  و
حصان ١٩٨٢١٢٠ساحبة نوع فولفو مودیل 

٢٠٠٦/ ٦/ ١٤وقبوله  ٢٠٠٦/  ٢/ ٢٢تاریخ تسلم البحث    ١
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قرص ١٢/دورة٢٢٠٠عند سرعة 
٥٨٢٥بحافة ملساء قطر القرص 

٢٤٣٤٢ºو٢٥٨٣٥ºیتغییر بحسب قیمة زاویة القرص حیث كان العرض 
و ٧.٢٤و ٤٨º٤.٨٦،٤٢º،٤٨º٣٥ºد زاویة سم عن٢٢٧و

. ساعة /كم٩.٣٠
الثة الواح 

٥ %
المیكانیكیة المدروسة وذلك بواسطة عتلة تنظیم العمق الملحقة بالمحراث 

المسطرة االولى متصلة بمجمع شبك المحراث والثانیة متصلة بھیكل المحراث حیث بتقصیر المسطرتین نقلل 

وبعدھا 

قة القراءة ٣٠ ٠.٠١د
سم ١٠لتحدید عدد الكتل التي یزید قطرھا عن ٢م٠.٢٥ثانیة وبالتالي ایجاد السرعة ، واستخدم اطار مساحتھ 

٤× سم حیث ضرب عدد الكتل ١٠من خالل فصلھا بواسطة مشبك سلكي المسافة بین اسالكھ 
بالمتر المربع ، كما قدرت الكثافة الظاھریة بطریقة ا

٥
:اما بقیة المؤشرات المدروسة فقد تم حسابھا باستخدام العالقات التالیة . كغم ٣٥٠٠نابضي یقرأ لغایة 

الكثافة الظاھریة
١٠٠×)  -١(%)= ( المسامیة

الكثافة الحقیقیة 
العرض الشغال الفعلي

١٠٠× (%) =                           معامل استغالل العرض الشغال
ض الشغال النظريالعر

السرعة بعد التحمیل-السرعة بدون حمل
١٠٠× (%) =                                                 نسبة االنزالق

السرعة بدون حمل

١٠٠×معامل استغالل السرعة × معامل استغالل العرض (%)= الكفاءة الحقلیة
السرعة بدون حمل/ السرعة بعد التحمیل = معامل استغالل السرعةحیث ان

.حیث لم یتم ادخال الكفاءة الزمنیة ضمن حسابات الكفاءة الحقلیة في البحث
)م(العرض × ) ١-ساعة.م(السرعة 

الكفاءة الحقلیة× ) =                                            ساعة/ھكتار(االنتاجیة الفعلیة 
١٠٠٠٠

)١-ساعة.كم(السرعة بعد التحمیل × ) كغم(قوة السحب
) =  حصان(قدرة السحب 

٢٧٠
)١-ساعة.كم(السرعة بعد التحمیل-)١-ساعة.كم(السرعة بدون حمل(× ) كغم(قوة السحب

        =
٢٧٠

القدرة المفقودة 
)حصان(باالنزالق
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النتائج والمناقشة
) ١(ول : تأثیر زوایا القرص في الصفات المدروسة -١

٤٢º ٣٥معنویا على الزاویتینº ٤٨وº١٣.٧٧٨
٣م/میكاغرام٠.٩٦٥واقل كثافة ظاھریة % ٦٣.٥٧٢ومسامیة% ٩٥.٣١٢العرض الشغال 

٣٥º٢م/سم١٠
١١٠٩.١١١% ٢٨.٠٤٢م/٧.٧٧٧
. ساعة /ھكتار١.٥٨٣حصان واعلى انتاجیة فعلیة ٢.٥٦٤

٤٢ºعند الزاویة 
Harrison)١٩٧٧ (

ان . ٤٠ºالى ٣٥ºالراسي یقل بزیا
٤٢º

.الزوایا المدروسة االمر الذي ادى الى تقلیل الكثافة الظاھریة وزیادة المسامیة 
تأثر جمیع الصفات المدروسة معنویا ) ٢(یالحظ من الجدول :رع الحراثة في الصفات المدروسة تأثیر س-٢

/كم٤.٨٦
حب ١١٠٦.٠٠% ٦.٣٨٨ونسبة انزالق ٣م/٠.٩٥٣

١٨.٦٢٣١.٢٨٣٦٤.٠١٢ %
/كم٩.٣٠% ٨٥.٨٨١سم وكفاءة حقلیة ١٣.٢٢٢

٩٤.٠٣٥ %
حیث یالحظ بزیادة . ٢م/كتلة٢٣.٧٧٨م/سم١٠ساعة واقل عدد من الكتل التي یزید قطرھا عن /ھكتار١.٩٦٢

٢م/سم١٠

). ٢٠٠٢(مع ما جاء بھ الھموندي 

.الحرث الفعلي والكفاءة الحقلیة
لى تأثر ) ٣(:-٣ ا

٠.٩٣٧/كم٤٢º٤.٨٦حققت معاملة زاویة القرص 
/كم٤.٨٦بالسرعة الثانیة بطیئة ٣٥ºاما معاملة زاویة القرص ٣م/میكاغرام

. ١.٠٣٨المفقودة باالنزالق 
مق حرث ٤٢ºیالحظ امكانیة زیادة سرعة الحراثة عند زاویة القرص ) ٣(الجدول  بر ع اك لى  فظة ع محا ل مع ا

.فعلي اذا ما قورنت ببقیة الزوایا وعند نفس السرعة دون ان یتعدى ذلك نسبة االنزالق المسموح بھا

EFFECT OF DISK ANGLE AND PLOWING SPEEDS IN SOME PHYSICAL
PROPERTIES OF SOIL AND IN THE PERFORMANCE OF VERTICAL

DISK PLOW
Mothana A.AL-Jarrah    Saddam H.Maree    Rafi'e A.AL-Jawady

Dep. of Agric. Mechanization, College of Agric. and Forestry, Mosul Univ.,Iraq

ABSTRACT
The research was carried out at Hummaidat township 15km west of Mosul

city to investigate the effect of disk angle (35  ْ ◌,42 ْ ◌,and 48 ْ ◌) of the vertical disk
plow with three plowing speeds (4.86,7.24 and 9.30)km/hr on number of masses
exceeded 10 cm/m2, bulk density, porosity, effective plowing depth, coefficient of
working width, slippage percentage, field efficiency, effective field capacity,
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pulling force, drawbar power and the power lost due to slippage. Results showed
that the effect of interaction between disk angle and plowing speeds was significant
in bulk density and power lost due to slippage while there were no significant
differences concerning other studied characteristics. The disk angle 42o showed
higher significance in the effective plowing depth, coefficient of working width,
bulk density and porosity .

المصادر
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