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قیاس مدى تحمل ھیكلیة سالح المحراث تحت التربة المصنع محلیاً لإلجھادات المسلطة علیھ ودراسة 
  *أداءه الحقلي

  جورج متي حنوش  أحمد فتاح أحمد  عادل أحمد عبدهللا  عزیز رمو البنا
  لمكننة الزراعیةقسم ا

  جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات
  قسم الھندسة المیكانیكیة

  جامعة الموصل/كلیة الھندسة
  قسم المیكانیك

  الموصل/المعھد التقني

  
  الخالصة

على مرحلتین األولى في مختبرات المعھد التقني بالموص�ل  ٢٠٠٥أجریت الدراسة خالل العام 
والتي تم خاللھا تحدید نوع المعدن والتركیبة الكیمیائیة والخواص المیكانیكیة لسالح المحراث، بعدھا ت�م 

القیاس���ات األساس���یة ل���ھ بھ���دف تطبیق���ھ بطریق���ة العناص���ر المح���ددة مس���تخدماً برن���امج تثبی���ت األبع���اد و
)ANSYS ( من أجل إجراء تحلیل لإلجھادات المؤثرة على ھیكلیتھ وبیان م�دى تحمل�ھ لھ�ا ف�ي ظ�روف

مشابھة قدر اإلمكان للظروف الحقلیة التي یعمل بھا المحراث ، واعتم�دت ع�دة ح�االت منھ�ا اإلجھ�ادات 
،  ٢مل�م/نی�وتن σ2 و σ1واإلجھ�اد األعظ�م واإلجھ�ادات الرئیس�یة ) Zو  Yو  X(لمحاور ال�ثالث باتجاه ا

أما الثانیة فھي التقییم الحقلي ألداء المحراث حیث اعتمد فیھا عامل الس�رعة . وكذلك نسبة االنحراف ملم
ة بعم��ق س��اعة ودراس��ة تأثیرھم��ا عل��ى بع��ض الص��فات المتمثل��/ك��م ٣.٦٠و ٢.٥٢األمامی��ة وبمس��تویین 

وعرض الشق ونسبة الحافات الجانبیة للشق وكذلك عدد الكتل الترابیة الظاھرة التي تزی�د أقطارھ�ا عل�ى 
ف��ي ح��ین أن إجھ��اد  HB ٣٥٠وأظھ��رت النت��ائج إن ص��الدة الس��الح عن��د الس��طح كان��ت . ٢م/س��م ١٠

  الخض������������������������������������������������������������������������������������������������������������وع ك������������������������������������������������������������������������������������������������������������ان 
  ح كان��ت الص��الدة، ف��ي ح��ین عن��د وس��ط الس��ال ٢مل��م/نی��وتن ١١٢٥ومقاوم��ة الش��د  ٢مل��م/نی��وتن ٨٦٤
  ، أم��ا عن��د ٢مل��م/نی��وتن ٦٢٥ومقاوم��ة الش��د  ٢مل��م/نی��وتن ٤١٧وك��ذلك إجھ��اد الخض��وع  HB ١٨٤أق��ل 

 ٢مل�م/نی�وتن ١١٩.٩٨تحلیل اإلجھادات للسالح فقد لوحظ أن أعلى قیمة لھا سجلتھا اإلجھادات الرئیسیة 
ھ�ادات، أم�ا بالنس�بة للس�رع فل�م مقارن�ة ببقی�ة اإلج ٢مل�م/نی�وتن ١١١.١٢وتالھا في ذلك اإلجھاد األعظم 

تظھ��ر بینھم��ا أي فروق��ات معنوی��ة ف��ي عم��ق الش��ق وع��رض الحاف��ات الجانبی��ة المقطوع��ة وع��دد الكت��ل 
س��م مقارن��ة ٢٢.٩٠س��اعة أعل��ى ع��رض للش��ق /ك��م ٢.٥٢الترابی��ة الظ��اھرة، ف��ي ح��ین س��جلت الس��رعة 

  .ساعة/كم ٣.٦٠بالسرعة 
  

  المقدمة
 Hard-Panیقة أو أخ�رى إل�ى تك�وین طبق�ة ص�ماء إن جمیع األراضي الزراعیة معرضة بطر

أو عوام�ل tلی�ة ) تف�اعالت كیمیائی�ة(وعلى أعماق تح�ت س�طح الترب�ة، وھ�ذا یرج�ع إل�ى عوام�ل طبیعی�ة 
وعلى رأسھا تلك الكبس الناتج من حركة المك�ائن واآلالت الزراعی�ة وخاص�ة تل�ك الزاحف�ة تح�ت س�طح 

د اس��تخدام المحاری��ث المطرحی��ة القالب��ة وغیرھ��ا م��ن الترب��ة وعل��ى أعم��اق تقریب��اً كم��ا ھ��و الح��ال عن��
المحاریث األخرى ولفترة طویلة من الزمن، وإن الطبقة الصماء ھ�ذه تتمی�ز بحبیب�ات متماس�كة ج�داً مم�ا 
تعیق بزل المیاه الجوفیة، وكذلك تحد من انتشار وتعمق المجموع الجذري للمحاصیل المزروعة وك�ذلك 

یائیة والكیمیائیة للتربة، لذلك یتطلà األمر كسر ھذه الطبقة ب�ین الح�ین تساعد على تدھور الخواص الفیز
س��نوات، ویس��تخدم لھ��ذا الغ��رض المح��راث المتخص��ص  ٥أو  ٤واآلخ��ر وبمع��دل م��رة واح��دة ف��ي ك��ل 

البن�ا، (س�م  ٧٥بالحراثات تح�ت الترب�ة حی�ث یك�ون مص�مم الخت�راق الترب�ة ألعم�اق قص�وى تص�ل إل�ى 
١٩٩٠( .  

الكبی�ر ال�ذي یص�لھ ھ�ذا المح�راث وف�ي مقدمت�ھ الس�الح تح�ت الترب�ة وتح�ت  ونتیجة لھذا العم�ق
مختل�ف الظ��روف ألن��واع الت��رà فإن��ھ س��وف یالق��ي مقاوم��ة وإجھ��اد ش��دید م��ن قب��ل الترب��ة وم��ن ض��منھا 
الطبقة الصماء الصلدة تحاول أن تمنع وتعیق من اخت�راق ونف�وذ الس�الح لھ�ا وك�ذلك م�ن تفكیكھ�ا وعل�ى 

یمتل��ك الس��الح لھ��ذا المح��راث ال��ذي یعتب��ر ھ��و الج��زء األكث��ر تعرض��اً لإلجھ��اد ھ��ذا األس��اس یج��à أن 
والمقاومة صالدة ومتانة عالیة تمكن�ھ م�ن مقاوم�ة ھ�ذه اإلجھ�ادات والظ�روف الخاص�ة بتل�ك الطبق�ة م�ن 
دون أن یك�ون ھن��اك أي حال�ة فش��ل أو تش�وه أو كس��ر فی�ھ وعل��ى ھ�ذا األس��اس ووفق�اً لمتطلب��ات العوام��ل 

                                           
  ٢٠٠٦/ ٢٥/٩وقبولھ   ١٨/٤/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث  *
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وبھ��دف الحص��ول عل��ى متان��ة وإنتاجی��ة أعل��ى ل��ھ یج��à أن یمتل��ك الس��الح مع��دن جی��د وھ��ذا المحیط��ة ب��ھ 
مشروط بخواص میكانیكیة جیدة ناتجة عن معالجات حراریة مناسبة تمكنھ من الوصول إلى تل�ك الحال�ة 

  .التي تناسà مثل تلك الظروف
ث�ل تل�ك الح�االت لذلك وبھدف معرفة مدى تحمل سالح المحراث تحت التربة المص�نع محلی�اً لم

اقتض��ى إج��راء دراس��ة علی��ھ ش��ملت فحوص��ات واختب��ارات لن��وع المع��دن المس��تخدم فی��ھ ) اإلجھ��ادات(
والتركیب��ة الكیمیائی��ة والخ��واص المیكانیكی��ة وك��ذلك إج��راء تحلی��ل لبی��ان م��دى تحمل��ھ لتوزی��ع اإلجھ��ادات 
  الم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ؤثرة

  دام طریق��ة العناص��ر المح��ددةعل��ى ھیكلیت��ھ ف��ي ظ��روف مش��ابھة ق��در اإلمك��ان للظ��روف الحقلی��ة باس��تخ
)Finite element ( ف��ي البرن��امج)ANSYS ( إض��افة إل��ى دراس��ة بع��ض المؤش��رات الخاص��ة بأبع��اد

وك��ذلك نس��بة الحاف��ات الجانبی��ة العلی��ا المقطوع��ة وك��ذلك نس��بة الكت��ل الترابی��ة ) العم��ق والع��رض(الش��ق 
  .الظاھرة

  
  مواد البحث وطرائقھ

ف�ي مختب�رات المعھ�د التقن�ي بالموص�ل حی�ث ش�ملت ع�دة  أجریت المرحلة األول�ى م�ن الدراس�ة
اختبارات منھا نوع المعدن المستخدم لسالح المحراث تحت التربة الذي تم الكشف عن�ھ ع�ن طری�ق أخ�ذ 

ث�م بع�دھا ت�م إج�راء عملی�ة توس�ید  Metaserv cutt-off Machineعین�ة من�ھ باس�تخدام جھ�از القط�ع 
 Metaserv Automatic Mounting Machineھ��از باس��تخدام ج Mountingللعین��ة المقطوع��ة 

وذلك لتسھیل عملیة مسك العین�ة المقطوع�ة والص�غیرة والت�ي ال یس�اعد ش�كلھا ف�ي بع�ض األحی�ان عل�ى 
مسكھا بماسكات ، حیث تم توس�ید العین�ة ف�ي م�ادة توس�ید ش�فافة م�ن ال�راتنج الص�ناعي بع�دھا ت�م إج�راء 

ثم ذو نعوم�ة  ٢٢٠رحلتین باستخدام ورق تجلیخ ذو نعومة وعلى م Grindingعملیة تجلیخ لتلك العینة 
 Polishingللعین��ة ) الص��قل(ث��م تلتھ��ا عملی��ة التلمی��ع  Metaserv Rotary Grinderباس��تخدام  ٦٠٠

 Metaserv Rotaryم��ایكرون وباس��تخدام جھ��از ) ١(باس��تخدام محل��ول الص��قل األلومین��ا نعوم��ة 
Polisher ینة بشكل جید أثناء عملیة الفح�ص المجھ�ري لھ�ا یس�تخدم بعد ھذه العملیة ولغرض إظھار الع

 ٣س��م ٩٨+ ح��امض النتری��ك المرك��ز  ٣س��م ٢وال��ذي یتك��ون م��ن ) Nital(محل��ول اإلظھ��ار المس��مى ب��ـ 
  ).٢٠٠٠، Callisterو ١٩٧٩عامر، (كحول أثیلي 

بع��د ك��ل تل��ك العملی��ات تم��ت عملی��ة الفح��ص المجھ��ري للعین��ة ع��ن طری��ق فح��ص األط��وار 
الحراری��ة الت��ي أجری��ت للس��الح وك��ذلك تحدی��د ن��وع المع��دن المس��تخدم والتركیب��ة الكیمیائی��ة والمعالج��ات 

  والخ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������واص 
المیكانیكی��ة وم��ن ض��منھا قی��اس الص��الدة وعل��ى ح��التین ف��ي س��طح ووس��ط العین��ة باس��تخدام جھ��از قی��اس 

وك��ذلك ) Brinell Hardness(األلم��اني باس��تخدام طریق��ة برین��ل  Wolpert Dia-Tistorالص��الدة 
إجھاد الخضوع الذي تم حسابھ أیضاً على السطح والوسط وتحدید القیم الخاصة بھ ، وتلتھا أیض�اً عملی�ة 

 Maximum(وأقصى حمل ش�د ل�ھ ) Yield Point(اختبار لمقاومة الشد بھدف تحدید نقطة الخضوع 
Tensile Load ( ونس��بة االس��تطالة المئوی��ة)Elongation Percentage (ص باس��تخدام جھ��از الفح��

  الع�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ام ن�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������وع
)Tokyo Koki Universal Testing Machine) ( ،ویوض�ح الج�دول اآلت�ي )١٩٨٦حس�ن وعل�ي ،

  .نتائج ھذه االختبارات
  

  .التركیبة الكیمیائیة والخواص المیكانیكیة لسالح المحراث تحت التربة المصنع محلیاً ) : ١(الجدول 
  التركیبة الكیمیائة  كیةالخواص المیكانی
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  السطح  ١١٢٥  ٣٥٠  ٨٦٤  ١١
٤١٤٠  ٠.٤  ٠.٧  ١  ٠.٣

AISI   
  الوسط  ٦٢٥  ١٨٤  ٤١٧  ٢٦
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) ١(لمرحلة تثبیت األبعاد والقیاس�ات األساس�یة للس�الح كم�ا ف�ي الش�كل كما تم أیضاً خالل ھذه ا

وباالعتماد على ھذه األبعاد والقیاسات وكذلك نوع المعدن المستخدم لھ وما یمتلكھ من خواص میكانیكیة 
وم��ن ) ANSYS(ت��م إج��راء البن��اء والتص��میم الخ��اص ب��ھ بطریق��ة العناص��ر المح��ددة مس��تخدماً برن��امج 

ی�د توزی�ع اإلجھ�ادات الم�ؤثرة عل�ى ھیكلیت�ھ وبی�ان م�دى تحمل�ھ لتل�ك اإلجھ�ادات م�ن خ�الل خاللھ تم تحد
  .النتائج التي تم الحصول علیھا باالعتماد على األحمال والقوة المسلطة علیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .مخطط سالح المحراث تحت التربة المصنع محلیاً ): ١(الشكل 

  
موقع كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل والت�ي  أما المرحلة الثانیة من الدراسة أجریت في

، وب���ثالث مك���ررات ) ١٩٩٠داؤد والی���اس، ) (RCBD(نف���ذت بتص���میم القطاع���ات العش���وائیة الكامل���ة 
ساعة على كالً من عمق وعرض الشق الذي /كم ٣.٦٠،  ٢.٥٢لدراسة تأثیر عامل السرعة وبمستویین 

اف��ة الجانبی��ة العلی��ا المقطوع��ة وع��دد الكت��ل الترابی��ة یحدث��ھ المح��راث أثن��اء العم��ل ، وك��ذلك ع��رض الح
س�م ع�ن طری�ق أخ�ذ ث�الث عین�ات عش�وائیة للص�فة  ١٠الظاھرة ب�المتر المرب�ع الت�ي یزی�د قطرھ�ا عل�ى 

  .الواحدة في المكرر الواحد
  

  النتائج والمناقشة
یالح��ظ م��ن األش��كال الخاص��ة بتوزی��ع اإلجھ��ادات عل��ى ب��دن س��الح المح��راث تح��ت الترب��ة، إن 

) Principle-Stress(النتائج التي تم الحصول علیھا قد سجلت أعلى قیمة لھا عن�د اإلجھ�ادات الرئیس�یة 
  الش������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������كل

  )Von-Mises(وتالھ��ا ف��ي ذل��ك أیض��اً اإلجھ��اد األعظ��م  ٢مل��م/نی��وتن ١١٩.٩٨حی��ث كان��ت ) ٤-أ-٢(
  ج��اه المح��ورث��م ت��اله بع��د ذل��ك اإلجھ��اد بات ٢مل��م/نی��وتن ١١١.١٢ال��ذي بلغ��ت قیمت��ھ ) ٥-à-٢(الش��كل 

Z )Z-Stress ( الش���كل)٣-أ-٢ ( ث���م اإلجھ���اد باتج���اه المح���ور  ٢مل���م/نی���وتن ١٠٢.١٠وك���انX )X-
Stress ( الشكل)في حین إن أقل نسبة إجھ�اد ت�م تس�جیلھا باتج�اه ٢ملم/نیوتن ٧٣.٥٦حیث بلغ ) ١-أ-٢ ،

  المح��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ور
Y )Y-Stress ( الشكل)ح ب�أن أقص�ى إجھ�اد ومن ھذا یتض�.  ٢ملم/نیوتن ٦٦.٤٥، حیث كانت )٢-أ-٢

تم الحصول علیھ عند اإلجھادات الرئیسیة واإلجھاد األعظم ثم بعدھا ت�أتي بقی�ة اإلجھ�ادات فیم�ا ل�و ك�ان 
المح��راث یعم��ل ف��ي الترب��ة أثن��اء عملی��ة الحراث��ة ألن الس��الح یتع��رض ب��دوره إل��ى إجھ��ادات ش��د ول��وي 
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، لكن وعلى الرغم من تلك الق�یم العالی�ة وانحناء بفعل مقاومة التربة الختراق السالح من كل االتجاھات 
لإلجھادات وخصوصاً الرئیسیة منھا فإنھا تعتب�ر قلیل�ة ل�و ت�م مقارنتھ�ا م�ع نت�ائج االختب�ارات المیكانیكی�ة 

حیث یالحظ بأن إجھاد الخضوع على سطح السالح ف�ي ض�وء النت�ائج الت�ي ) ١(للسالح كما في الجدول 
وھ��ذا مق��دار ع��الي وجی��د مقارن��ة ب��أعلى  ٢مل��م/نی��وتن ٨٦٤ ت��م الحص��ول علیھ��ا م��ن اختب��ار الش��د ك��ان

اإلجھادات التي تم الحصول علیھا، وعلیھ فإن عامل األمان لسالح المحراث تحت التربة المص�نع محلی�اً 
، إن ھ�ذه القیم�ة تعتب�ر جی�دة وت�دل عل�ى أن ) ١٩٨٩(وذلك من الحسابات النظریة م�ال عل�ي  ٧.٢٤كان 

مھ في صنع سالح المحراث وطریقة معالجت�ھ حراری�اً كان�ت مالئم�ة لتحمل�ھ نوع المعدن الذي تم استخدا
). ANSYS(ظروف حراثة في ضوء النتائج التي تم الحصول علیھا من تحلیل لإلجھادات ف�ي برن�امج 

إض��افة إل��ى ذل��ك ف��إن الس��الح ك��ان ق��د خض��ع لعملی��ة التقس��یة الس��طحیة والت��ي كثی��راً م��ا یلج��أ إلیھ��ا ف��ي 
ة لھك�ذا ن�وع م�ن المع�دن ال�ذي ص�نع من�ھ الس�الح للحص�ول عل�ى خ�واص میكانیكی�ة المعالجات الحراری�

 Higginsجی��دة م��ن حی��ث المتان��ة العالی��ة وتحم��ل الص��دمات والص��الدة العالی��ة وبحس��à م��ا أش��ار إلی��ھ 
إن ھذه الخواص یتم الحصول علیھا بالتس�خین الس�ریع لس�طح الس�الح إم�ا ) ١٩٩٦( ASMو ) ١٩٨٧(

ثی�ة أو بواس�طة لھ�à األوكس�ي اس�تیلین قب�ل أن یس�خن وس�ط الس�الح یعقب�ھ التقس�یة بواسطة التیارات الح
بواسطة الماء حیث یحصل على سطح سالح صلد ووسط ذو متانة عالیة مما یجعل السالح مقاوماً للبلى 
والسوفان عن�د االحتك�اك والعم�ل المس�تمر ف�ي الترب�ة ، فض�الً ع�ن مقاومت�ھ للكس�ر والتش�وھات الت�ي ق�د 

  ).١٩٩٧( ASMھ وھذا أیضاً أشارت إلیھ تحصل ب
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یالح�ظ ) ٦-à-٢(أما بالنسبة لالنحرافات الحاصلة في بدن سالح المحراث تحت الترب�ة الش�كل 
م�ا ملم ثم یبدأ بع�دھا ھ�ذا االنح�راف باالنخف�اض كل ٠.٥٧بأن أعلى قیمة انحراف كانت عند أنف السالح 

ابتعدنا عن أنف السالح، وھذا قد یرجع إلى أن أنف السالح ھو الجزء األول ال�ذي یالم�س الترب�ة ویق�وم 
باختراقھا، لذلك فإنھ سوف یالقي مقاومة شدیدة من قبل التربة على ش�كل إجھ�ادات تعم�ل عل�ى حص�ول 

ن��ف الس��الح إل��ى أن أ) ١٩٩٩( Nemenyiو Mouazenاالنح��راف فی��ھ، وھ��ذا یتف��ق م��ع م��ا أش��ار إلی��ھ 
  .یواجھ أعظم مقاومة أثناء اختراق التربة

أما بالنس�بة لت�أثیر الس�رعة األمامی�ة للحراث�ة ب�المحراث تح�ت الترب�ة ف�ي بع�ض الص�فات وكم�ا 
و  ٢.٥٢ھ��و ع��دم حص��ول أي فروق��ات معنوی��ة ت��ذكر ب��ین ك��ال م��ن الس��رعتین ) ٢(یالح��ظ ف��ي الج��دول 

جانبی�ة العلی�ا المقطوع�ة وع�دد الكت�ل الترابی�ة ساعة في ص�فة عم�ق الش�ق وع�رض الحاف�ات ال/كم ٣.٦٠
  .سم من الناحیة اإلحصائیة ١٠التي یزید قطرھا على  ٢متر/الظاھرة 

  س��اعة/ك��م ٢.٥٢كم��ا یالح��ظ أیض��اً م��ن الج��دول ذات��ھ أن ھن��اك تف��وق معن��وي واض��ح للس��رعة 
ل س�اعة الت�ي أعط�ت ع�رض أق�/ك�م ٣.٦٠س�م مقارن�ة بالس�رعة  ٢٢.٩٠في تسجیل أعلى عرض للش�ق 

س�م، وق�د یرج��ع الس�بà ف�ي ھ��ذا إل�ى أن�ھ كلم��ا انخفض�ت الس�رعة زاد العم��ق بفع�ل االس��تقراریة  ١٩.١٦
الجی��دة للمح��راث وھ��ذه الزی��ادة ف��ي العم��ق یرافقھ��ا ع��ادة زی��ادة ف��ي مع��دل تفكی��ك الترب��ة واألخی��رة تعم��ل 

  .بدورھا على زیادة عرض الشق بشكل كبیر
الح المح�راث تح�ت الترب�ة المص�نع محلی�اً یتمی�ز مما سبق ومن خالل تلك النت�ائج یتب�ین ب�أن س�

اص میكانیكی�ة جی�دة والت�ي مكنت�ھ م�ن تحم�ل األحم�ال والق�وة المس�لطة عل�ى ھیكلیت�ھ وتحقی�ق مع�دل وبخ
  .إجھادات مقبولة

  

  .توزیع االجھادات على بدن سالح المحراث تحت التربة المصنع محلیاً ): أ-٢(الشكل 

Z-Stress  Principle-stress  -3-  -4-  

  .توزیع االجھادات على بدن سالح المحراث تحت التربة المصنع محلیاً ): à-٢(الشكل 

Von-Mises Deflection  -5- -6-  
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  .تأثیر سرع الحراثة في بعض الصفات المدروسة) : ٢(الجدول 

  سرع الحراثة
  )ساعة/كم(

  عمق الشق
  )سم(

  عرض الشق
  )سم(

عرض الحافة 
الجانبیة العلیا 

  )سم(المقطوعة 

مظھر الحراثة عدد الكتل 
الترابیة التي یزید قطرھا 

  سم ١٠على 
  ٢.٥٠  ١٨.١٥  أ ٢٢.٩٠  ٤٧.٩٦  ٢.٥٢
١٩.١٦  ٤٧.٠٦  ٣.٦٠ à  ١.٦٠  ١٣.٣٤  
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MEASURING THE DEGREE OF LOCAL MADE SUB SOIL PLOW 
CHISEL FRAME TOLERANCE TO APPLIED STRESSES AND ITS 

FIELD PERFORMANCE 
Aziz R. Al-Bana Adel A. Abullah Ahmad F. Ahmad Jorag M. Hanoosh 
Agric. Mechanization Dept., Coll. of 

Agric. & Forestry, Univ. of Mosul, Iraq 
Engine. Mechanical Dept.,  
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Mosul, Iraq 

Mechanical Dept., 
Technical Institute, 

Mosul, Iraq 
 

ABSTRACT 
A tow–stage study was conducted in the laboratories of mosul Technical 

Institute in 2005, It aimed, specifying the mineral, chimerical and mechanical 
aspects of a sub soil plow. After that its basic dimensions were stated in order 
to show its design and structure by applying (ANSYS) programme as to 
analyse its which are stresses and show its degree of tolerance to this stresses 
resulting a simulated conditions as possible. A number of situations were tested 
such as stress toward axis (X, Y, Z), also, the principle-stress σ1 and σ2 
(N/mm2) and Deflection (mm). Secondly, the filed estimation of the plow 
performance was tested which forward speed factor appliedcn tow together 
2.52, 3.60 Km/h was adopted and studying their effect on some characterstics 
such as depth and width of the drill and percentage the percentage of lateral 
adge and the number of prominent soil blocks which have diameters exceeding 
(10) cm/m2. The results show the plow surface hardness was 350 HB while 
yield stress reached (864N/mm2) and tensile strength was (1125N/mm2), In the 
middle of the chisel the hardness was less than 184 HB, yield stress 
(417N/mm2) and tensile strength 625 N/mm2, analysis of the chisel stress 
shows that. The principle stress were 119.98 N/mm2, followed by Von-Mises 
111.12 N/mm2 compared with other stress. As the speed was concerned there 
was no significant difference in drill depth, width of lateral edges and the 
number of prominent soil blocks while 2.52 Km/h speed had the widest drill 
22.90 cm as compared with 3.60 Km/h. 
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