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) ١١٣(والمحلي الصنع ) نموذج تجریبي(أداء الساحبة الزراعیة رباعیة الدفع مع المحراث المصمم 
  )*(وتأثیره في متطلبات القدرة وصفات الحرث

  یاسین ھاشم الطحان
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم المكننة الزراعیة 

  

  الخالصة
لزراعیRRRة رباعیRRRة الRRRدفع باسRRRتخدام نRRRوعین مRRRن أجریRRRت تجربRRRة حقلیRRRة لدراسRRRة أداء السRRRاحبة ا  

 ٢٥-٢٠بعمقRي حراثRة )] ١١٣(مطرحي محلي الصRنع و، )نموذج تجریبي(مطرحي مصمم [المحاریث 
سRRاعة وتRRأثیر ذلRRك فRRي صRRفات متطلبRRات القRRدرة /كRRم ٩و ٦و ٤.٤٠سRRم وثRRالث سRRرع مختلفRRة ٣٠-٢٥و
نسRRبة قلRRب التربRRة (وصRRفات الحراثRRة ) القRRدرة علRRى ذراع السRRحب ونسRRبة االنRRزالق واإلنتاجیRRة العملیRRة(

فRRي مؤشRرات متطلبRRات القRدرة تفRRوق المحRراث المصRRمم ). واالسRتقراریة الرأسRیة واالسRRتقراریة الجانبیRة
فRRي حRین وجRRد إن اخRRتالف مسRRتویات . معنویRاً علRRى المحRRراث محلRي الصRRنع فRRي صRRفة اإلنتاجیRة العملیRRة

كمRRا وجRRد إن جمیRRع التRRداخالت . ت القRRدرةاألعمRRاق والسRRرع لRRھ تRRأثیر معنRRو版 فRRي جمیRRع صRRفات متطلبRRا
لRRھ تRRأثیر معنRRو版 فRRي جمیRRع صRRفات ) المحاریRRث واألعمRRاق، المحاریRRث والسRRرع، األعمRRاق والسRRرع(

أما بالنسRبة للمؤشRرات المتعلقRة فRي صRفات الحراثRة فقRد تفRوق المحRراث المصRمم علRى . متطلبات القدرة
  .المحراث المحلي الصنع في جمیع ھذه الصفات

  
  المقدمة

یعد المحراث المطرحي من أكثر أنواع المحاریث انتشRاراً فRي العRالم وأكفئھRا مRن ناحیRة تحقیRق 
ویمكن اعتبRار المحRراث المطرحRي مRن معRدات تھیئRة ). ١٩٨٨الطحان والنعمة، (جمیع أھداف الحراثة 

ساسRیة التربة األولیة التي تتطلRب قRوة سRحب كبیRرة، وھRذه القRوى مصRدرھا وزن اآللRة وقRوى التربRة األ
المطلوبة لقطع وقلب وتفتیت التربة والقوى الضارة التي تؤد版 إلى زیادة قوة السRحب المطلوبRة، إال أنھRا 

. وأخیRراً قRوى الشRبك) ٢٠٠١عRدا版، (ضروریة لغرض التوازن كقوى اإلسناد في المحراث المطرحي 
مRRن قRRوى السRRحب  إن أیRRة وسRRیلة تسRRتخدم للتقلیRRل مRRن تRRأثیر ھRRذه القRRوى علRRى المحRRراث والتRRي تخفRRض

المطلوبة مع الحفاظ على نوعیة الحراثة واستقراریتھا ومن ثRم زیRادة اإلنتاجیRة العملیRة للمحRراث بزیRادة 
سRرعة الحراثRة یعRد إنجRازاً مھمRاً، ولھRذا الغRرض تRRم تصRمیم محRراث مطرحRي مھRذب فRي قسRم المكننRRة 

فRي جھRة جRدار األخRدود یقRوم ھRذا الزراعیة وتم تصنیعھ محلیاً، ویحو版 ھذا المحراث على قاطع جانبي 
القاطع بقطع التربة غیر المحروثة لغایة نصف عمق الحراثة المطلوبة وتحدیRد حركRة المحRراث عمودیRاً 

بRأن القRدرة ) ١٩٩٨(فقRد بRین یایRھ . وجانبیاً أ版 المحافظة على االسRتقراریة الرأسRیة والجانبیRة للمحRراث
ة العمق لجمیع السرع كما زادت القRدرة بزیRادة السRرعة المطلوبة لسحب المحراث المطرحي تزداد بزیاد

  )٢٠٠٠(وبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRین المشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرقي . لجمیRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRع األعمRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاق
  بأن المحراث المطرحRي سRجل قRدرة سRحب أقRل مRن المحRراث القرصRي عنRد جمیRع األعمRاق المدروسRة

  بRأن نسRبة االنRزالق لعجRالت السRاحبة) ٢٠٠٠(أوضRح العبRدلي . سRم ٣٠-٢٥سم و ٢٥-٢٠سم، ٢٠-١٥
)MF4-260 ( دیاتھاRRت مRRدفع تراوحRRاعي الRRة% ٢٠-١٨و% ١٧-١٦و% ١٥-١٢ربRRاق الحراثRRألعم  

وأوضRRح . علRRى التRRوالي ،سRRاعة/كRRم ٦.٩٤و ٤.٧٩و ٢.٦٣سRRم وبRRثالث سRRرع مختلفRRة  ٢٥و ٢٠و ١٥
Bukhari  رونRRخtن ) ١٩٨٨(وRRة مRRرعة األمامیRRادة السRRم ٦.٣-٥.٦٥إن زیRRادة /كRRى زیRRاعة أدى إلRRس

بRأن نسRبة قلRب التربRة ) ١٩٩٥(وبین الطحان وtخرون . ساعة/ھكتار ٠.٥٣-٠.٤٨اإلنتاجیة العملیة من 
عنRRد الحراثRRة فRRي السRRرع % ٩٧.٨و ٩٤.٩و ٨٤.٥و ٨١.٤عنRRد اسRRتخدام المحRRراث المطرحRRي كانRRت 

إن تقRRRدیر اسRRRتقراریة ) ١٩٩٥(وtخRRRرون  PlouffeوذكRRRر . سRRRاعة/كRRRم٦.٠٢و ٤.٦٧و ٣.٨٤و ٢.٧٨
  .لة وإن مدى تجانس خطوط الحراثة یكون مھماً المحراث یكون من خالل حساب االنحراف لكل معام

یھدف البحث تقییم أداء المحراث المصمم مع الساحبة رباعیة الدفع ومقارنتھ مRع أداء المحRراث 
المحلي الصنع، وذلRك باسRتخدام عمقRي حراثRة وثالثRة سRرع أمامیRة وتRأثیر ذلRك فRي الصRفات المدروسRة 

  .تاجیة العملیة ونسبة قلب التربة واستقراریة المحراثوھي القدرة على ذراع السحب واالنزالق واإلن

                                              
  ٣٠/١١/٢٠٠٦وقبولھ    ١٨/٩/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث  ) *(
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  مواد البحث وطرائقھ
كRم جنRوب  ٨٠تم تنفیRذ ھRذا البحRث فRي حقRل زراعRي فRي قریRة القطیRر العائRدة لناحیRة العباسRي 

غRRRرب كركRRRوك، حیRRRث كانRRRت طوبوغرافیRRRة الحقRRRل مسRRRتویة، نسRRRجة التربRRRة فیRRRھ طینیRRRة، نسRRRبة الطRRRین 
واسRتخدم فRي تنفیRذه %. ١٦.٨ومعدل الرطوبة المطلقRة % ٢١.٧٤ والرمل% ٣٠، والغرین %٤٨.٢٦

برازیلیRRة الصRRنع رباعیRRة الRRدفع، ذات سRRت أسRRطوانات ) MF 298(سRRاحبتین إحRRداھما ماسRRي فوركسRRن 
والسRاحبة الثانیRة ماسRي فوركسRن . حصان، عدد السرع األمامیة اثنا عشر والخلفیة أربعRة ١١٠وقدرتھا 

)MF 285 (درتھا تركیة الصنع خلفیة اRطوانات وقRة  ٧٥لدفع ذات أربع أسRرع األمامیRدد السRان عRحص
ثمانیة والخلفیة اثنتان، استخدمت األولى لغRرض السRحب وقیRاس المؤشRرات المدروسRة والثانیRة لغRرض 

اسRتخدم فRRي البحRث محراثRRان مRن النRوع المطرحRRي القRالب، األول نمRRوذج . رفRع وخفRض المحRRراث فقRط
كننة الزراعیة ومن ثم تصنیعھ في معمل حدادة التسRاھل لصRناعة اآلالت تجریبي تم تصمیمھ في قسم الم

الزراعیة في محافظة كركوك، وھو محراث مطرحي قالب مھذب، ذو ثالثة أبدان ویحتRو版 علRى قRاطع 
كغRRم وعرضRRھ الشRRغال التصRRمیمي  ٣٨٠كتلتRRھ . وتRRم ربRRط ھRRذا القRRاطع بRRذراع الRRربط مRRن جھRRة المطرحRRة

 ٣٦٠مطرحRي قRالب ذو ثالثRة أبRدان كتلتRھ ) المحلRي(والمحراث الثاني . سم لكل بدن ٤٠سم بواقع ١٢٠
سRRم لكRRل بRRدن وھRRو مRRن صRRنع الشRRركة العامRRة ٣٥سRRم بواقRRع ١٠٥كغRRم وعرضRRھ الشRRغال التصRRمیمي 

  .للصناعات المیكانیكیة
كغRم لقیRاس قRوة  ٣٥٠٠وسRعتھ القصRوى  Dillonواستخدم في البحث دینمRومیتر نابضRي نRوع 

د القدرة على ذراع السحب، كما اسRتخدمت سRاعة توقیRت لقRراءة زمRن قطRع مسRافة السحب وبالتالي إیجا
طبقRRت تجربRة عاملیRRة بثالثRRة عوامRل بتصRRمیم القطاعRRات العشRRوائیة . كRل معاملRRة وبالتRRالي إیجRاد السRRرعة

والعوامRRل ھRRي ) ١٩٩٠داؤد والیRRاس، ( (RCBD) (Factorial Experimental Design)الكاملRRة 
 ٦و ٤.٤٠سRم والسRرعات ٣٠-٢٥سRم و ٢٥-٢٠واألعمRاق ) ریبي ومحلRي الصRنعنموذج تج(المحاریث 

وقسRم الحقRRل إلRى ثالثRRة مكRررات كمRRا قسRم كRRل مكRرر إلRRى التقسRیمات التRRي وزعRت فیھRRا . سRRاعة/كRم ٩و
وكRان طRول المعاملRة  ٣×٣×٢×٢معاملRة بواقRع  ٣٦المعامالت عشRوائیاً، أ版 أن التجربRة احتRوت علRى 

متRر وذلRك لغRرض اكتسRاب السRاحبة اسRتقراراً فRي سRرعتھا، واختبRرت  ١٥ متر مع إضRافة ٣٠الواحدة 
فRي اختبRار معنویRة الفروقRات بRین % ١و ٥متوسطات النتائج بطریقة دنكن متعRددة المRدى عنRد مسRتوى 

  :استخدمت في إیجاد المؤشرات المدروسة وفیما یأتي المعادالت التي،  المتوسطات
  ):٢٠٠٠المشرقي، (مئویة لالنزالق القدرة على ذراع السحب والنسبة ال

  
  ) =  كیلو واط(القدرة على ذراع السحب 

  
  ١٠٠× =                                                                      النسبة المئویة لالنزالق 

  
  ):١٩٩٨الجراح، (اإلنتاجیة العملیة 
  )ساعة/كم(السرعة العملیة × ) متر(غال الفعلي العرض الش×  ٠.١) = ساعة/ھكتار(اإلنتاجیة العملیة 

  

  ):١٩٩٥الطحان وآخرون، (النسبة المئویة لقلب التربة 
  

  = النسبة المئویة لقلب التربة 
  

  

متRر مRن طRول  ٥ویRتم ذلRك بقیRاس العمRق فRي كRل  ):االنحراف في عمق الحراثcة(االستقراریة الرأسیة 
ومقارنة ذلك مع العمRق المعیRر ) عدد مرات قراءة العمق(خط العمل وأخذ المجموع وتقسیمھ على العدد 

  .علیھ المحراث وحساب االنحراف
متRر مRن طRول  ٥ویRتم ذلRك بقیRاس العRرض فRي كRل  ):االنحراف في خط الحcرث(االستقراریة الجانبیة 

خط العمل ثRم أخRذ المجمRوع وتقسRیمھ علRى العRدد ومقارنRة ذلRك مRع العRرض الشRغال التصRمیمي وقیRاس 
  .افاالنحر

  )ساعة/كم(السرعة العملیة × ) كیلونیوتن(قوة السحب 
٣.٦  

  )ساعة/كم(السرعة بعد التحمیل  –) ساعة/كم(السرعة بدون تحمیل 
  )ساعة/كم(السرعة بدون تحمیل 

  )غم(وزن البقایا النباتیة بعد الحراثة  –) غم(وزن البقایا النباتیة قبل الحراثة 
  )غم(وزن البقایا النباتیة قبل الحراثة 
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أجریت التجربة وذلك بتسییر الساحبة األولى فقط في الحقل بمفردھا في أرض غیر محروثة 
متر وبعدھا تم تسییر الساحبتین بعد  ٣٠وقیاس الزمن المستغرق لكل سرعة لقطع مسافة طول المعاملة 

بة الثانیة ربطھما بالدینمومیتر وقیاس الزمن المستغرق لكل معاملة واالنزالق الناتج عن سحب الساح
وأخذ قراءة الدینمومیتر أیضاً لغرض حساب مقاومة الحركة للساحبة الثاني، وأخیراً تم تسییر 

  .الساحبتین مع المحراث في وضع العمل وقیاس جمیع المؤشرات قید الدراسة

  النتائج والمناقشة
عنو版 ألنواع وجود تأثیر م) ١(نالحظ من الجدول  :تأثیر المحاریث في الصفات المدروسة: أوالً 

أما الصفات التي لم تتأثر معنویاً فھي القدرة على . في صفة اإلنتاجیة ٠.٠١المحاریث عند مستوى 
  .ذراع السحب ونسبة االنزالق

حقق النموذج التجریبي أقل قدرة على ذراع السحب مRن المحلRي الصRنع،  :القدرة على ذراع السحب. ١
كیلو واط للمحراثین على التRوالي وإن  ٢٤.٢٥٤لو واط وكی ٢٣.٤١٣وبفرق غیر معنو版 فكانت النتائج 

كیلRRو واط لصRRالح النمRRوذج التجریبRRي یعRRود إلRRى تRRأثیر القRRاطع، وتتفRRق ھRRذه  ٠.٨٤١الفRRرق بRRین القRRدرتین 
بRRأن تصRRامیم أشRRكال اآلالت كلمRRا كانRRت مالءمRRة ) ٢٠٠٣( Kushwahaو KaramakarالنتیجRRة مRRع 

  .ب المطلوبة لآللةوجیدة، فإنھا سوف تقلل بدورھا قوة السح
لRم یكRن ھنRاك فRارق معنRRو版 فRي نسRبة االنRزالق بRین النمRوذج التجریبRي والمحRRراث  :نسcبة االنcزالق. ٢

مقارنRة % ١١.٦٦المحلي الصنع، على الRرغم مRن تفRوق النمRوذج التجریبRي بتسRجیلھ أقRل نسRبة انRزالق 
راع السRحب فRي النمRوذج ویعRزى ذلRك إلRى كRون القRدرة المطلوبRة علRى ذ% ١٢.٣٢إلى المحلي الصنع 

  .التجریبي أقل مما ھو علیھ في المحلي الصنع
تفRRوق النمRRوذج التجریبRRي معنویRRاً علRRى المحRRراث محلRRي الصRRنع وكانRRت النتRRائج  :اإلنتاجیccة العملیccة. ٣

سRRRاعة علRRRى التRRRوالي، ویعRRRود السRRRبب إلRRRى أن العRRRرض الشRRRغال للنمRRRوذج /ھكتRRRار ٠.٤٧٢٣و ٠.٥٤٥٨
  ).١٩٩٨(في المحراث محلي الصنع وتتفق ھذه النتیجة مع یایھ  التجریبي أكبر مما ھو علیھ

  
  تأثیر المحاریث في الصفات المدروسة): ١(الجدول 

القدرة على ذارع   المحاریث
  )*كیلو واط(السحب 

  نسبة االنزالق
*(%)  

اإلنتاجیة العملیة 
  )ساعة/ھكتار(

  ب ٠.٤٧٢٣  ١٣.٣٢١  ٢٤.٢٥٤  ١١٣محلي الصنع 
  أ ٠.٥٤٥٨  ١١.٦٦٠  ٢٣.٤١٣  النموذج التجریبي

  .القیمة األقل ھي األفضل* 
  

إن لألعماق تأثیراً معنویاً عند مستوى ) ٢(یبین الجدول  :تأثیر األعماق في الصفات المدروسة: ثانیاً 
في جمیع الصفات المدروسة، ویتناسب العمق تناسباً طردیاً مع كل من القدرة على ذراع السحب  ٠.٠١

  .تناسب عكسیاً مع اإلنتاجیة العملیةواالنزالق في حین أنھ ی
سRم وسRجل العمRق  ٣٠-٢٥سRم معنویRاً علRى العمRق  ٢٥-٢٠تفوق العمق  :القدرة على ذراع السحب. ١

كیلRRو واط  ٢٦.٥٠٩٠كیلRRو واط مقارنRRة بRRالعمق الثRRاني  ٢١.١٥٨٣األول أقRRل قRRدرة علRRى ذارع السRRحب 
المثار من قبل المحاریث والذ版 بRدوره یحتRاج  ویعزى ذلك إلى أنھ بزیادة العمق یزداد معدل حجم التربة

  ).٢٠٠٣( Bayhanو Alkanإلى قدرة لتحقیقھ وتتفق ھذه النتیجة مع 
سRم بتسRجیلھ أقRل نسRبة  ٣٠-٢٥سRم تفوقRاً معنویRاً علRى العمRق  ٢٥-٢٠أظھر العمRق  :نسبة االنزالق. ٢

أن زیRRادة عمRRق ، ویعRRزى السRRبب إلRRى %١٢.٨١٨٣مقارنRRة مRRع العمRRق الثRRاني % ١١.١٦٣٢انRRزالق 
الحراثة تؤد版 إلى زیادة القوة الالزمة لسحب المحراث وھذه الزیRادة فRي قRوة السRحب تRؤد版 إلRى ارتفRاع 

  ).٢٠٠٠(نسبة االنزالق وانخفاض في السرعة األمامیة وتتفق ھذه النتیجة مع العبدلي 
یقRھ أعلRى إنتاجیRة سRم بتحق ٣٠-٢٥سRم معنویRاً علRى العمRق  ٢٥-٢٠تفRوق العمRق  :اإلنتاجیة العملیcة. ٣

سRاعة ویعRود السRبب فRي ذلRك إلRى /ھكتRار ٠.٥٠٤١٥٣ساعة مقارنة بالعمق الثRاني /ھكتار ٠.٥١٣٩٣٧
  ).١٩٩٢(انخفاض السرعة األمامیة بزیادة العمق، وتتفق ھذه النتیجة مع زوزان 

  
  تأثیر األعماق في الصفات المدروسة): ٢(الجدول 
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  األعماق
  )سم(

القدرة على ذارع 
  )*كیلو واط(السحب 

  النزالقنسبة ا
*(%)  

اإلنتاجیة العملیة 
  )ساعة/ھكتار(

  أ ٠.٥١٣٩٣٧  ب ١١.١٦٣٢  ب ٢١.١٥٨٣  ٢٥ – ٢٠
  ب ٠.٥٠٤١٥٣  أ ١٢.٨١٨٣  أ ٢٦.٥٠٩٠  ٣٠ – ٢٥

  .القیمة األقل ھي األفضل* 
إن اختالف مستویات السرع لھ تأثیر ) ٣(یبین الجدول  :تأثیر السرع في الصفات المدروسة: ثالثاً 

  .معنو版 في جمیع الصفات المدروسة، وتتناسب السرعة طردیاً مع كل الصفات
  سRRRRاعة بتسRRRRجیلھا أقRRRRل قRRRRدرة علRRRRى/كRRRRم ٤.٤٠تفوقRRRRت السRRRRرعة  :القccccدرة علccccى ذراع السccccحب. ١

سRRاعة والتRRي سRRجلت قRRدرة علRRى ذراع /كRRم ٦كیلRRو واط معنویRRاً علRRى السRRرعة  ١٤.٤٧٤٠ذراع السRRحب 
سRاعة، ویعRزى /كRم ٩السRرعة بRدورھا تفوقRت علRى السRرعة  كیلو واط وھRذه ٢٢.٦٠٢٦السحب قدرھا 

السبب إلى أن زیادة السرعة تؤد版 إلى زیادة القدرة على ذراع السRحب، ألن القRدرة ھRي حاصRل ضRرب 
القRRوة فRRي السRRرعة، كمRRا إن زیRRادة السRRرعة تRRؤد版 إلRRى زیRRادة قRRوة السRRحب أیضRRاً وتتفRRق ھRRذه النتیجRRة مRRع 

Gajendra  خرونt١٩٧٩(و (وRosa وWulfsohn )١٩٩٩.(  
سRRاعة فكانRRت النتRRائج /كRRم ٩سRRاعة علRRى السRRرعة /كRRم ٦و ٤.٤٠تفوقRRت السRRرعتین  :نسccبة االنccزالق. ٢

) ١٩٩٥(علRRى التRRوالي، وتتفRRق ھRRذه النتیجRRة مRRع العRRاني % ١٣.٤٨٧٦و% ١١.٦٥١١، %١٠.٨٣٣٦
  .الذ版 أشار إلى زیادة نسبة االنزالق بزیادة السرعة األمامیة للساحبة

  سRRRRRاعة أعلRRRRRى إنتاجیRRRRRة مقارنRRRRRة مRRRRRع السRRRRRرعة /كRRRRRم ٩أعطRRRRRت السRRRRRرعة  :العملیcccccةاإلنتاجیcccccة . ٣
سRاعة حیRث كانRت اإلنتاجیRة العملیRة /كRم ٤.٤٠ساعة واألخیRرة أعطRت إنتاجیRة أعلRى مRن السRرعة /كم ٦

ساعة على التوالي ویعRود السRبب /ھكتار ٠.٣٥١٩٩٣، ٠.٤٧٥٧٣٧، ٠.٦٩٩٤٠٧للسرع الثالث أعاله 
ة السRرعة إلRى أن اإلنتاجیRة العملیRة ھRي حاصRل ضRرب السRرعة فRي العRرض فRي زیRادة اإلنتاجیRة بزیRاد

  .الشغال
  

  تأثیر السرع في الصفات المدروسة): ٣(الجدول 
السرع النظریة 

  )ساعة/كم(
القدرة على ذارع 

  )*كیلو واط(السحب 
  نسبة االنزالق

*(%)  
اإلنتاجیة العملیة 

  )ساعة/ھكتار(
  ج ٠.٣٥١٩٩٣  ب ١٠.٨٣٣٦  ج ١٤.٤٧٤٠  ٤.٤٠

  ب ٠.٤٧٥٧٣٧  ب ١١.٦٥١١  ب ٢٢.٦٠٢٦  ٦
  أ ٠.٦٩٩٤٠٧  أ ١٣.٤٨٧٦  أ ٣٤.٤٢٤٢  ٩

  .القیمة األقل ھي األفضل* 
  

إن التداخل بین ) ٤(یبین الجدول  :تأثیر التداخل بین المحاریث واألعماق في الصفات المدروسة: رابعاً 
  .المحاریث واألعماق أثر معنویاً على جمیع الصفات المدروسة

١ .ccحبالقccى ذراع السccق  :درة علRRي العمRRاً فRRنع معنویRRي الصRRراث المحلRRي والمحRRوذج التجریبRRوق النمRRتف
كیلRو  ٢١.٥٠٩٢كیلRو واط و ٢٠.٨٠٧٣وكانت النتRائج . األول على المحراثین نفسیھما في العمق الثاني

كیلRRRو واط فRRRي العمRRRق الثRRRاني  ٢٦.٩٩٩١كیلRRRو واط و ٢٦.٠١٨٩واط فRRRي العمRRRق األول للمحRRRراثین و
Rق األول للمحRي العمRراثین فRوق المحRزى تفRوالي ویعRى التRنع علRي الصRي والمحلRوذج التجریبRراثین النم

علRRى العمRRق الثRRاني إلRRى أنRRھ بزیRRادة العمRRق تRRزداد القRRوة الالزمRRة للسRRحب نتیجRRة زیRRادة معRRدل حجRRم التربRRة 
  .المثار

أقRRRل نسRRRبة انRRRزالق تفRRRوق النمRRRوذج التجریبRRRي فRRRي العمRRRق األول معنویRRRاً بتسRRRجیلھ  :نسcccبة االنcccزالق. ٢
، %١٢.٩٨٨٧وكانت أعلRى نسRبة لالنRزالق للمحRراث المحلRي الصRنع فRي العمRق الثRاني % ١٠.٦٧٢٧

  .ویعزى ذلك إلى انخفاض قوة السحب للنموذج التجریبي في العمق األول
تRنخفض اإلنتاجیRة للمحRراثین بزیRادة العمRق وحقRق النمRوذج التجریبRي مRع العمRق  :اإلنتاجیة العملیcة. ٣
 ٠.٤٦٨٧٧٧وسRRRRجل المحRRRRراث المحلRRRRي الصRRRRنع . سRRRRاعة/ھكتRRRRار ٠.٥٥٢١٠٩ول أعلRRRRى إنتاجیRRRRة األ

  ).١٩٩٢(وتتفق ھذه النتیجة مع زوزان . ساعة/ھكتار
  

  تأثیر التداخل بین المحاریث واألعماق في الصفات المدروسة): ٤(الجدول 
اإلنتاجیة العملیة نسبة االنزالق القدرة على ذراع   )سم(األعماق   المحاریث
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  )ساعة/ھكتار(  (%)*  )*كیلو واط(حب الس
المحراث المحلي 

  الصنع
  ج ٠.٤٧٥٧٦٥  أ ب ١١.٦٥٣٧  ب ٢١.٥٠٩٢  ٢٥ - ٢٠
  ج ٠.٤٦٨٧٧٧  أ ١٢.٩٨٨٧  أ ٢٦.٩٩٩١  ٣٠ – ٢٥

  النموذج التجریبي
  أ ٠.٥٥٢١٠٩  ب ١٠.٦٧٢٧  ب ٢٠.٨٠٧٣  ٢٥ – ٢٠
  ب ٠.٥٣٩٥٢٩  أ ١٢.٦٤٨٠  أ ٢٦.٠١٨٩  ٣٠ – ٢٥

  .ي األفضلالقیمة األقل ھ* 
وجود ) ٥(یتبین من الجدول  :تأثیر التداخل بین المحاریث والسرع في الصفات المدروسة: خامساً 

  .فروقات معنویة لتداخل المحاریث والسرع مع جمیع الصفات المدروسة
تتناسب القدرة على ذراع السحب طردیاً مع زیادة السرعة األمامیRة، وقRد  :القدرة على ذراع السحب. ١

سRRاعة معنویRRاً علRRى /كRRم ٤.٤٠النمRRوذج التجریبRRي والمحRRراث المحلRRي الصRRنع عنRRد السRRرعة األولRRىتفRRوق 
سRRاعة، وكانRRت النتRRائج عنRRد السRRرعة األولRRى للمحRRراثین /كRRم ٦المحRRراثین نفسRRیھما عنRRد السRRرعة الثانیRRة 

وسRRجل المحRRراث المحلRRي الصRRنع أعلRRى قRRدرة علRRى ذراع . كیلRRو واط علRRى التRRوالي ١٣.٦٨٥و ١٣.٣٠٩
كیلو واط، ویعزى السبب إلى أن زیادة السRرعة  ٣٤.٥٨٦ساعة قیمتھا /كم ٩حب عند السرعة الثالثة الس

 Gajendraتؤد版 إلى زیادة قوة السحب ومن ثم زیادة القدرة على ذراع السRحب وتتفRق ھRذه النتRائج مRع 
  وtخRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرون

)١٩٧٩.(  
كRال المحRراثین، وسRجل النمRوذج تتناسب نسRبة االنRزالق طردیRاً مRع زیRادة السRرعة ل :نسبة االنزالق. ٢

، فRي حRین سRجل المحRراث المحلRي %١٢.٩٥٨ساعة أقل نسRبة انRزالق /كم ٤.٤٠التجریبي مع السرعة 
، ویعRود السRبب إلRى أن زیRادة %١٧.٥٥٣سRاعة أعلRى نسRبة انRزالق وقیمتھRا /كRم ٩الصنع مع السRرعة 

  .في نسبة االنزالقالسرعة تعمل على تقلیل تالصق العجالت مع األرض مما یسبب زیادة 
تتناسب اإلنتاجیRة طردیRاً مRع السRرعة لكRال المحRراثین، وتفRوق النمRوذج التجریبRي  :اإلنتاجیة العملیة. ٣

سRاعة عنRد سRرعة /ھكتRار ٠.٧٩٠٤٤معنویاً على بقیة المعامالت في ھذه الصفة بتسRجیلھ أعلRى إنتاجیRة 
محلRRRي الصRRRنع مRRRع السRRRرعة سRRRاعة للمحRRRراث /ھكتRRRار ٠.٢٥١٦٨سRRRاعة وكانRRRت أقRRRل إنتاجیRRRة /كRRRم٩

  .ساعة/كم٤.٤٠
  

  تأثیر التداخل بین المحاریث والسرع في الصفات المدروسة): ٥(الجدول 

  السرع  المحاریث
  )ساعة/كم(

القدرة على ذراع 
  )*كیلو واط(السحب 

نسبة االنزالق 
*(%)  

اإلنتاجیة العملیة 
  )ساعة/ھكتار(

ي المحراث المحل
  الصنع

  و ٠.٢٥١٦٨  ب ١٣.٧٤٩  ج ١٣.٦٨٥  ٤.٤٠
  د ٠.٤٤٥٥٦  أ ب ١٦.٣٦٥  ب ٢٤.٤٦٥  ٦.٠
  ب ٠.٦٧٧٣٣  أ ١٧.٥٥٣  أ ٣٤.٥٨٦  ٩.٠

  النموذج التجریبي
  ھـ ٠.٢٩١٢٢  ب ١٢.٩٥٨  ج ١٣.٣٠٩  ٤.٤٠
  ج ٠.٥١٦٤٩  أ ب ١٥.٣٧٩  ب ٢٤.١٥٠  ٦.٠
  أ ٠.٧٩٠٤٤  أ ب ١٦.٠٧٢  أ ٣٤.٠٧٢  ٩.٠

  .القیمة األقل ھي األفضل* 
  

وجود ) ٦(یتبین من الجدول  :األعماق والسرع في الصفات المدروسةتأثیر التداخل بین : سادساً 
  .فروقات معنویة لتداخل األعماق والسرع مع جمیع الصفات المدروسة

زادت القدرة علRى ذراع السRحب بزیRادة العمRق لجمیRع السRرع كمRا زادت  :القدرة على ذراع السحب. ١
سRاعة /كRم٤.٤٠سم والسرعة ٢٥-٢٠اخل بین العمق قیمتھا بزیادة السرعة لجمیع األعماق، وقد حقق التد

سRRم  ٣٠-٢٥كیلRRو واط، فRRي حRRین سRRجل التRRداخل بRRین العمRRق  ١٣.٦٣٢أقRRل قRRدرة علRRى ذراع السRRحب 
  .كیلو واط ٣٨.٩٦٢ساعة أعلى قدرة على ذراع السحب /كم٩والسرعة 
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یRRادة السRRرعة زادت نسRRبة االنRRزالق بزیRRاد العمRRق لجمیRRع السRRرع وكRRذلك ازدادت بز :نسccبة االنccزالق. ٢
سRRاعة بتسRRجیلھ أقRRل نسRRبة انRRزالق /كRRم ٤.٤٠سRRم مRRع السRRرعة  ٢٥-٢٠تفRRوق العمRRق . لجمیRRع األعمRRاق

  %.١٤.٨٥٤٨ساعة أعلى نسبة انزالق /كم ٩سم مع السرعة  ٣٠-٢٥بینما سجل العمق % ١٠.٠٦٤٩
 سRRRاعة بتسRRRجیلھ أعلRRRى إنتاجیRRRة/كRRRم ٩سRRRم مRRRع السRRRرعة ٢٥-٢٠تفRRRوق العمRRRق  :اإلنتاجیcccة العملیcccة. ٣

سRRRاعة أقRRRل إنتاجیRRRة /كRRRم ٤.٤٠سRRRم والسRRRرعة  ٣٠-٢٥سRRRاعة، بینمRRRا سRRRجل العمRRRق /ھكتRRRار٠.٧٠٩٩٦٢
  .ساعة/ھكتار ٠.٣٤٩٣٤٠

  
  تأثیر التداخل بین األعماق والسرع في الصفات المدروسة): ٦(الجدول 

  )سم(األعماق 
  السرع

  )ساعة/كم(
القدرة على ذراع 

  )*كیلو واط(السحب 
نسبة االنزالق 

*(%)  
اإلنتاجیة العملیة 

  )ساعة/ھكتار(

٢٥-٢٠  
  د ٠.٣٥٤٦٤٠  ج ١٠.٠٦٤٩  ھـ ١٣.٦٣٢  ٤.٤٠
  ج ٠.٤٧٧٢٠٤  ب ج١١.٣٠٤٤  د ١٩.٩٥٦  ٦.٠
  أ ٠.٧٠٩٩٦٢  ب ١٢.١٢٠٤  ب ٢٩.٨٨٦  ٩.٠

٣٠-٢٥  
  د ٠.٣٤٩٣٤٠  ب ج١١.٦٠٢٣  ھـ ١٥.٣١٦  ٤.٤٠
  ج ٠.٤٧٤٢٦٩  ب ج١١.٩٩٧٩  ج ٢٥.٢٤٩  ٦.٠
  ب ٠.٦٨٨٨٥١  أ ١٤.٨٥٤٨  أ ٣٨.٩٦٢  ٩.٠

  .القیمة األقل ھي األفضل* 
  

یشیر الجدول  :تأثیر التداخل بین أنواع المحاریث وأعماق الحراثة والسرع في صفات الحراثة: سابعاً 
  .إلى صفات الحراثة وھي نسبة قلب التربة، االستقراریة الرأسیة واالستقراریة الجانبیة) ٧(
  

  الحراثة والسرعة األمامیة في صفات الحراثة تأثیر التداخل بین أنواع المحاریث وأعماق): ٧(الجدول 

  المحاریث
أعماق 
الحراثة 

  )سم(

السرعة 
  األمامیة

  )ساعة/كم(

نسبة قلب 
  (%)التربة 

االستقراریة الرأسیة 
  )*سم) (انحراف العمق(

االستقراریة الجانبیة 
) انحراف خط الحرث(

  )*سم(

المحلي 
  الصنع

٢٥-٢٠  
١.٠٤٧١  ٠.٥٢٣٠  ٨٥.٧١  ٤.٤٠  
١.١٤١٦  ٠.٥٢٥٧  ٨٨.٢٢  ٦.٠  
١.٢٥٢١  ٠.٥٢٦٢  ٩١.٥٧  ٩.٠  

٣٠-٢٥  
١.١٠٣٥  ٠.٦٠٤١  ٨٥.٨٨  ٤.٤٠  
١.٢٢٦٧  ٠.٧٠٧٢  ٨٩.٣٣  ٦.٠  
١.٢٦٣٢  ٠.٨١١١  ٩٢.٣٤  ٩.٠  

النموذج 
  التجریبي

٢٥-٢٠  
٠.٩٢١٧  ٠.١٦٠٦  ٨٨.٥٤  ٤.٤٠  
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سRاعة أعلRى نسRبة /كRم ٩سم والسرعة  ٣٠-٢٥سجل النموذج التجریبي مع العمق  :نسبة قلب التربة. ١
 ٤.٤٠سRRم والسRRرعة٢٥-٢٠ن بینمRRا سRRجل المحRRراث المحلRRي الصRRنع مRRع العمRRق %٩٥.٢٦قلRRب التربRRة 

فRي أن ) ١٩٩٥(وتتفق ھذه النتائج مع الطحRان وtخRرین % ٨٥.٧١ساعة أقل قیمة لنسبة قلب التربة /كم
  .نسبة قلب التربة تزداد بزیادة السرعة

انخفضRRRت االسRRRتقراریة الرأسRRRیة لكRRRال المحRRRراثین بزیRRRادة كRRRل مRRRن العمRRRق  :االسcccتقراریة الرأسcccیة. ٢
سRاعة أفضRل اسRتقراریة /كRم ٤.٤٠سRم والسRرعة ٣٠-٢٥والسرعة، وسجل النموذج التجریبي مع العمق 
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سRم والسRرعة  ٣٠-٢٥سم، بینما سجل المحراث المحلي الصنع مRع العمRق  ٠.١٦٠رأسیة وكانت قیمتھا 
  .سم ٠.٨١١١ساعة أقل استقراریة رأسیة وقیمتھا /كم٩
المحRRراثین، انخفضRRت االسRRتقراریة الجانبیRRة بزیRRادة العمRRق والسRRرعة لكRRال  :االسccتقراریة الجانبیccة. ٣

سRاعة أفضRل اسRتقراریة /كRم ٤.٤٠سم والسرعة  ٢٥-٢٠وسجلت المعاملة بالنموذج التجریبي مع العمق 
سRRم  ٣٠-٢٥سRRم، فRRي حRRین سRRجلت المعاملRRة بRRالمحراث المحلRRي الصRRنع مRRع العمRRق  ٠.٩٢١٧جانبیRRة 

 HamidسRRم وتتفRRق ھRRذه النتRRائج مRRع  ١.٢٦٣٢سRRاعة أقRRل اسRRتقراریة جانبیRRة وقیمتھRRا /كRRم٩والسRRرعة 
  .الذ版 أشار إلى انخفاض االستقراریة الجانبیة بزیادة العمق) ١٩٧٩(وtخرون 
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FOUR WHEELS DRIVE TRACTOR PERFORMANCE WITH 
DESIGNED PLOW (EXPERIMENTAL MODEL) AND LOCAL MADE 

(113) AND ITS EFFECT IN POWER REQUIREMENTS AND 
PLOWING CRITERIA 

Yassen H. Al-Tahan 
Agric. Mechanization Dept. College of Agric. And Forestry, Univ. of Mosul, 

Iraq 
 

ABSTRACT 
Field experiment was conducted to study the performance of the four 

wheels drive tractor with two plow types [new designed (experimental model) 
and local made (113)], two levels of the depths 20-25 and 25-30 cm and three 
different speeds 4.4 and 6 and 9 km/hr. Then their effects in power 
requirements criteria (drawbar power, slippage percentage and effective field 
capacity). And plowing criteria (soil inversion percentage, vertical stability, 
sidelong stability). In power requirements criteria, the designed mould board 
plow significantly surpassed and showed better results in effective field 
capacity, while the different levels of depths and speeds had significant effects 
in all power requirements criteria. All interactions (plows and depths, plows 
and speeds, depths and speeds) had significant effects in all power 
requirements criteria. In plowing quality characteristics, the designed plow 
surpassed and showed better results. 
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