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  في تقدیرالسلسلیة مع القالعة ) نظام فصل اسطواني(البطاطا المصممة محلیا  ةلعاأداء قمقارنة 
  الفقد الكمي والنوعي ةنسب

  سعد عبد الجبار الرجبو    اركان محمد امین صدیق
  قسم المكننة الزراعیة ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل

  
  الخالصة

اط شAمال شAرق مدینAAة الموصAل والمتمیAز بتربAة ذات نسAAجة تAم اجAراء البحAث بموقAع خAAور سAیب
ساعة وسAرعتین نسAبیتین /كم ٢.٥و  ٢و  ١.٥طینیة وذلك بدراسة تاثیر ثالث سرع ارضیة لعملیة القلع 

محلیAAAة الصAAنع بنظAAام فصAAل اسAAطواني لAAAولبي دوار (ولكلتAAا القAAالعتین  ١.٣٨و  ١.١٥ألجھAAزة الفصAAل 
فAي نسAب الفقAد الكمAي للمحصAول ونسAب الAدرنات غیAر ) سAلي الھAزازوالتقلیدیة بنظام فصAل بالناقAل السل

عAروة وتAم تحدیAد موعAد القلAع لل. المتضررة والمتضررة بشكل طفیAف والAدرنات المتضAررة بشAكل كبیAر
بعد ان ماتت وتحللت معظم االجزاء الخضریة وكانAت اھAم النتAائج المتحصAل  ٢٠٠٤الخریفیة في موسم 

علAى االلAة الجزائریAة  ة المصممة محلیاعالقتاثیر االت القلع حیث تفوقت الوجود فروق معنویة لكما یلي 
فAAي جمیAAع الصAAفات المدروسAAة ، وجAAود فAAروق معنویAAة لتAAاثیر السAAرع النسAAبیة فAAي صAAفة الAAدرنات غیAAر 

كما لوحظ وجAود فAروق معنویAة لتAاثیر السAرع . ١.١٥المتضررة فقط والتي تفوقت فیھا السرعة النسبیة 
القلAع فAي صAفة الAدرنات غیAر المتضAررة والAدرنات المتضAررة بشAكل طفیAف فقAط ، اذ  االرضیة لعملیAة
د فAAروق معنویAAة لتAAاثیر التAAداخل بAAین أجھAAزة الفصAAل آلالت القلAAع وجAAو. سAAاعة/كAAم ١.٥تفوقAAت السAAرعة 

عنAد السAرعة النسAبیة  مصAممة محلیAااذ تفوقAت القالعAة ال. والسرع النسAبیة فAي جمیAع الصAفات المدروسAة
لعAAة اجمیAAع الصAAفات المدروسAAة باسAAتثناء صAAفة الفقAAد الكمAAي ، حیAAث اظھAAرت النتAAائج تفAAوق القفAAي  ١.٣٨

  . مقارنة بالسلسلیة وللسرعتین معا ١.٣٨و  ١.١٥عند السرع النسبیة  محلیةال
  

  المقدمة
ال تخلو من مشAاكل عنAد أدائھAا للعملیAة اإلنتاجیAة، القلع او الحصاد ان أي تقنیة مستخدمة آلالت 

ھAذه  ءأدافAي طرق بدیلة اكثAر كفAاءة التفكیر ب لذلك كان البد من. ت نوعیة أو اقتصادیة أو تقنیةسواء كان
عنAAد تعاملھAAا مAAع محاصAAیل  التأداء تلAAك اال تAAزداد أھمیAAة. الت بھAAدف الحصAAول علAAى نتAAائج افضAAلاال

ر ، وبصورة خاصة على تلك المحاصیل التي تصAل إلAى المسAتھلك البشAري مباشAرة دون المAرو حساسة
مع المحصول اقرب ما یكون مAن  لةإذ یتطلب على ھذا األساس أن یكون تعامل اآل. بالمرحلة التصنیعیة

  .سرعة اآللةمع االخذ بنظر االعتبار تعامل الید البشریة مع المحصول، ولكن 
صب اھتمAام البAاحثین علAى دراسAة إشAكال حركAات عملیAات فصAل التربAة عAن ففي ھذا المجال 

  وفعالیAAة تAAاثیر كAAل محAAور علAAى قAAیم الفقAAد فAAي الحاصAAل ) zو  yو  x(ثالثAAة محAAاور مAAن خAAالل الدرنAAة 
)McGechan  ،و  ١٩٧٧Misener  وTai ،د). ١٩٩٣AAد وجAAة  وفقAAق الحركAAي تحقAAاور التAAان المحAAب

سواء كانت متعامAدة علAى قضAبانھا او بموازاتھAا، حققAت فقAدا نوعیAا اقAل بكثیAر ) yو  x(االفقیة للغربال 
، ولكAن كAان )zو  y(او ) zو  x(ور التي تحقAق الحركAة العمودیAة الھتAزاز جھAاز الفصAل من تلك المحا

فAي الوقAت الAذي حققAت فیAھ الحركAة . ذلك على حساب نوعیة الفصل لألتربة مAن الAدرنات والفقAد الكمAي
العمودیة لعملیات فصل التربة عن الدرنة افضل فصل واقل فقد كمي ولكن باضرار نوعیة ملحوظة فAي 

  .رناتالد
ایجاد وسیلة للجمع بین افضل عملیة فصل واقل فقد نوعي وبناء على  ذلك بذل الكثیر من الجھد في 

في نظام واحد ) zو  yو  x(وضرر في الدرنات، وذلك من خالل جمع اشكال حركات عملیات الغربلة 
ة فترة بقاء التربة ان زیادة طول الناقل السلسلي یعمل على زیاد. وھو الھدف الرئیس من ھذه الدراسة

والدرنات علیھ مما یحسن عملیة فصل التربة ولكن بالمقابل سیعمل على زیادة نسبة تخدش الدرنات 
). ١٩٩٨، والبنا  ١٩٩٨، وصدیق  ١٩٨٠، Upadhyayو  Townsend(النعدام الوسادة الترابیة 

كبیرة مع نسب الضرر والفقد  كما اكد كثیر من الباحثین بان نوع الحاصدة ومواصفاتھا التقنیة لھ عالقة
كما ) . ١٩٩٦،واخرون Misenerو  ١٩٧٠،واخرون  Kemp(الكلي للحاصل اثناء القلع للدرنات 

الناقل السلسلي الھزاز (عند دراستھم على نوعین من انظمة الفصل ) ١٩٩٣(واخرون  Vatsaوجد 
  ان افضل) واالفقي الترددي
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  ثانيالبحث مستل من اطروحھ دكتوراه للباحث ال
  ٧/٣/٢٠٠٧وقبولھ     ٢٠٠٦/  ٩/  ١١تاریخ تسلم البحث  
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سAرعة (عملیة قلع مع انسیاب امثل لخلیط التربة مع الدرنات داخل نظام الفصل كانت عنAد نسAبة تحویAل 
كما تشیر كثیر من الدراسAات ان معظAم الفقAد الكمAي والنAوعي حAدثت فAي الAدرنات نتیجAة ). ١.٣٨نسبیة 

 وعبAد هللا ١٩٩٨ ،صAدیق(لیة لعملیة القلع والتي كان سببھا سكة القلع فAي االرض السرعة االرضیة العا
  -:ویھدف البحث إلى ).٢٠٠١ ،
مAع من خAالل حسAاب نسAب الفقAد الكمAي والنAوعي ومقارنAة نتائجھAا كفاءة عمل االلة الجدیدة اختبار  -١

  .ذات جھاز فصل سلسلي ھزاز بمرحلة واحدة) PAM(قالعة 
من خالل اختبار السAرع األرضAیة المثلAى لعملیAة القلAع  لجھاز الفصلضل أداء تحقیق افالسعي نحو  -٢

  .اآللتین في كالنسبیة مثلى ألجھزة الفصل وسرع 
نسAAبة فAAي زیAAادة ھ االسAAتفادة منAAاختبAAار الحلقAAات التكنلوجیAAة المضAAافة فAAي النمAAوذج التجریبAAي بغیAAة  -٣

  .نوعيعلى حساب الفقد الكمي والالدرنات المقلوعة 
  

  وطرائقھ بحثمواد ال
الAذي یقAع شAمال شAرق مدینAة الموصAل الجAراء البحAث ) الشAالالت(تم تحدید موقع خور سیباط 

 ٠.٢٨٣٥لكAل موقAع ) الAذي تمیAز باسAتوائھ(كانAت مسAاحة الحقAل حیث تمیز الموق بتربتھ الطینیة حیAث 
بمحAAراث مطرحAAي قAAالب مAAن حراثAAة تAAم اعAAداد االرض  .متAAر ١٣.٥متAAر وعAAرض  ٢١٠بطAAول  ،ھكتAAار
سAم،  ٧٥منتصAفات قعAر او مAتن المAروز بAین مسAافة الوكAان معAدل . سAم ثAم مAرز بعAد التنعAیم ٢٠بعمAق 

واخAAذت القAAراءات  .سAAم ١٥ - ١٠سAAم، امAAا معAAدل اعمAAاق الAAدرنات فكانAAت  ٢٢ومعAAدل عمAAق المAAروز 
د في الخAط الواحA نباتاتوكان معدل المسافة بین ال. عینة حقلیة بصورة عشوائیة ٢٥المذكورة من معدل 

وقسAم الحقAل علAى  ،تصAمیم تجربAة عاملیAةتم اعتماد طریقة القطاعات العشوائیة الكاملAة ب. سم ٤٠ - ٣٥
فقAAد كانAAت آالت القلAAع والسAAرع االرضAAیة وسAAرع االجAAزاء الAAدوارة ). ١٩٩٠لیAAاس،داود وا(ذلAAك االسAAاس 

  :لمدروسةالصفات ا في اآلتیةقد تمت دراسة تأثیر العوامل ف .نفسھااالھمیة بلآلالت جمیعھا 
عنAد عملیAة القلAع آلAة  فصAلین فAي طریقAة التAمختلفمAن انظمAة الفصAل لAدرنات البطاطAا تAأثیر نAوعین  -١

، جدیAد فصAل، وآلة مصممة بصورة حدیثة ذات نظام من مرحلة واحدة  ناقل سسلسلي ھزاز اتتقلیدیة ذ
ذات مرحلAة (لسلسلي الھAزاز التربة عن الدرنات بواسطة الناقل ا فصلبعد أن الغي فیھا الجزء التقلیدي ل

 ، والAAAذي صAAAنع علAAAى شAAAكل اسAAAطوانة دوارة ذات قضAAAبان مبرومAAAة علAAAى طAAAول االسAAAطوانة )واحAAAدة
وبارتفاعات متفاوتAة بشAكل یضAمن تكAوین اخادیAد بریمیAة ممتAدة علAى طAول السAطح الAداخلي لالسAطوانة 

  :تتمتع بالمواصفات الفنیة التالیة الدوارة كما 
،  درجAة ٢٥سAم، والAذي یتكAون مAن شAفرة قطAع التربAة مائلAة بزاویAة  ٦٠لقلAع العرض الشغال لسكة ا -أ

، مAAن مركAAز التAAرس القائAAد الAAى مركAAز التAAرس المقAAاد للناقAAل سAAم ٤٣طAAول بویلیAAھ ناقAAل سلسلسAAلي للتربAAة 
ذو نسAAج حزامAAي حAAول قضAAبان الناقAAل والمسAAافة بAAین قضAAبان الناقAAل السلسAAلي علمAAا بAAان الناقAAل السلسAAلي 

  . سم ٢.٥السلسلي 
ذات قضAAبان مبرومAAة علAAى طAAول االسAAطوانة . سAAم ١٥٠بطAAول سAAم و ٦٥بقطAAر  فصAAلاسAAطوانة ال -ب

سAAم متفاوتAAة مAAن وسAAط االسAAطوانة، والبAAرم بواقAAع ربAAع دورة لكAAل قضAAیب علAAى طAAول  ٢.٥وبارتفاعAAات 
مطAاطي  شAریطویحوي السطح الداخلي أیضا علAى . سم ٢.٥االسطوانة الداخلي، والمسافة بین القضبان 

سAAم عAAن مسAAتوى سAAطح االسAAطوانة  ١٠ رضبریمAAي بواقAAع دورتAAین علAAى طAAول االسAAطوانة وبعAAمسAAطح 
  .الداخلي

  ).١(كغم كما في الشكل  ٦٥٠وزن القالعة  -ج
 فصAلالسرع الخطیAة لألجAزاء المتخصصAة بعملیAة الوالتي تمثل  السرع النسبیة ألجھزة الفصلتأثیر  -٢

الخطیAAة  ةالسAAرعین السAAرعة االرضAAیة لعملیAAة القلAAع ومAAن خAAالل اسAAتخدام السAAرعة النسAAبیة بAA آللتAAي القلAAع
  .١.٣٨و  ١.١٥فصل والتي كانت لألجزاء المتخصصة بعملیة ال

  .ساعة/كم ٢.٥و  ٢،  ١.٥تأثیر السرع االرضیة لعملیة القلع  -٣
  :المدروسة شملت االتيالصفات  أما

  . Udt(Undamaged tubers) (متضررةالغیر (الدرنات السلیمة  ةنسب -أ
، وھي الخAدوش التAي  Sldt (Slightly Damage tubers(الدرنات المخدوشة بشكل طفیف  ةنسب -ب

  ).١٩٨٤،وآخرون  McLeod( ملم ١ -تكون في القشرة الخارجیة للدرنات وعلى عمق من الصفر 
، وتمثAل الخAدوش العمیقAة  Sdt (Severe Damage tubers(الدرنات المخدوشة بشكل كبیر  ةنسب -ج
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  ).١٩٧٠،وآخرون  Kemp(ملمتر  ١الخارجي للدرنات واكثر من  دون السطح
  .QL (Quantitative Loss( )الدرنات المدفونة بعد القلع، او التي لم تقلع اصال(الفقد الكمي  ةنسب -د

اعAداد كمAا تAم . اختیر الصنف دیزري في البحث، وھAو صAنف مسAتورد تركAي، ھولنAدي المنشAأ
عAة مAع وضAع لتعییAر عمAق القلAع للقا،  رضAیة للجAرار اثنAاء عملیAة القلAعتعییر السرع اال، وتھیئة الجرار

تعییAAر ، قیAAاس سAAرع دوران عمAAود ماخAAذ القAAدرة للجAAرار اثنAAاء عملیAAة القلAAع،  الجAAرار اثنAAاء عملیAAة القلAAع
ضAبط عمAق القلAع ،  ضAبط زاویAة القلAع لAآلالت،  اعداد وتھیئAة القالعAات لعملیAة القلAع،  عجالت الساحبة

تم تنفیذ تجربة البحث في العروة الخریفیة مAن فصAل شAتاء . جانبیا خلف الجرارالقلع آلة ضبط ،  لآلالت
، تAم قیAاس اوزان الصAفات المدروسAة للAدرنات ، اثنAاء عملیAة القلAع والتAي اخAذت عشAوائیا )٢٠٠٤(سنة 

وتضAAمنت اوزان . سAAم ٧٥×  ١٢٠علمAAا بAAان العینAAات حAAددت بواسAAطة لAAوح خشAAبي . باسAAتخدام میAAزان
) QL( )تلAك التAي لAم تقلAع اصAال( الفقAد الكمAي صفات لكAل مAن الAدرنات المدفونAة بعAد عملیAة القلAع، اوال

والدرنات المخدوشAة بشAكل ) Sldt(والدرنات المخدوشة بشكل طفیف ) Udt(والدرنات غیر المتضررة 
   ).Sdt(كبیر 

  كما تم تحدید المعادالت الریاضیة التالیة في عملیة حساب الصفات اعاله 
)١٠٠٠/وزن الصفة في العینة بالغرامات(                                              

)ھكتار/كغم(كمیة الصفة في العینة = ــــــــــــــــــــــ    (١)..………… × ١٠٠٠٠ 
      (Udt   ، Sdt   ، Sldt   ، QL)                    ١٠٠٠٠) / سم٧٥× سم  ١٢٠(مساحة العینة  

  )YI(عینة ال حاصلحساب 
YI = Udt + Sdt + Sldt + QL ………………….(٢) 

  حساب النسب المئویة للصفات المدروسة
تحتسAAب النسAAب المئویAAة للصAAفات المAAذكورة آنفAAا مAAن حاصAAل قسAAمة قیمAAة الصAAفة علAAى معAAدل   

  :اآلتیة تحسب بالمعادلة حاصل، ومعدل ال)١٠٠(مضروبا في ) mYI(الكلي للموقع  حاصلال
           S1

n YI 
mYI = -------    (Kg/ha) ………………….(٣) 
             n 

  تمثل عدد عینات الموقع كلھ nعلما بان 
                                                           Udt or Sdt or Sldt or QL  

(%)أي ان النسب المئویة للصفات =  ١٠٠× ـــــــــــــــ   …………….(٤) 
                                                             mYI 

  
  النتائج والمناقشة

للمتوسطات ) ١(وجد من الجدول  :الصفات المدروسة في) A(القلع  انظمة الفصل آلالت تاثیر - ١
سجلت إذ . بان نسب الدرنات غیر المتضررة للقالعة االسطوانیة كانت اعلى من نسب القالعة السلسلیة

في الوقت الذي كانت اقل نسبة % ٧٤.١٣ سطوانیةة االعلقامتضررة عند الالدرنات غیر اعلى نسبة لل
نسب الدرنات غیر  انخفاضیرجع سبب %. ٣٥.٠٥ سلسلیةقالعة الللدرنات غیر المتضررة عند ال

عالقتھا الى قصر الناقل السلسلي فیھا و القالعة االسطوانیةعن  سلسلیةة العلقاالمتضررة في ال
نسب الدرنات غیر  على تاثیرالودورھا الملحوظ في  قالعةلكل  فصلت الھندسیة لطریقة الالمواصفاب

 قالعةبال سلسلیةة العالقوعند مقارنة نتائج متوسطات نسب الدرنات غیر المتضررة لل. المتضررة
لوحظ وجود فروقات كبیرة لصالح االخیرة اذ ان طریقة الفصل للدرنات من التربة  سطوانیة ،اال
التي تحقق ) zو  yو  x(ان المحاور سطة القالعة االسطوانیة كان اقل ضررا على الدرنات بسبب بوا

الحركة اللولبیة للفاصل االسطواني في القالعة االسطوانیة یتولد عنھا قوى تؤئر على حركة الدرنة 
عن االحتكاك تبعدھا ) المتمثلة بمحصلة قوى االحتكاك والجاذبیة والطرد المركزي(داخل نظام الفصل 
وعند مقارنة تاثیر ھذه القوى على الدرنات في القالعة االسطوانیة مع تاثیر القوى  .المیاشر بالیة الفصل

یالحظ ان القوى في النظام االخیر كانت على حركة الدرنة داخل نظام الفصل في القالعة السلسلیة، 
ر من تاثیر الطرد المركزي في القالعة ، الن تاثیر قوة االھتزاز في القالعة السلسلیة كان اكباكبر

، حسب )علما بان قیمة قوة الطرد المركزي كانت اقل من قیمة تاثیر الجاذبیة لوزن الدرنة(االسطوانیة 
  ).١٩٧٧( McGechanما اورده 
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 رسم توضیحي متكامل لقالعة البطاطا المصممة محلیا وصور فوتوغرافیة لھا): ١(شكل ال
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  ان نسب الدرنات المخدوشة بشكل كبیر للقالعة المصنعة بللمتوسطات ) ٢(الجدول یتبین من 
اعلى نسبة للدرنات المخدوشة اذ سجلت . القالعة السلسلیةتلك في كانت اقل من ) االسطوانیة(محلیا 

في الوقت الذي كانت اقل نسبة للدرنات المخدوشة بشكل % ١٠.٢٢ سلسلیةال قالعةبشكل كبیر عند ال
ویعود السبب الى ان عملیة الفصل اقتصرت  %.٧.٨٤ )ةاالسطوانی(المصنعة محلیا  قالعةعند ال كبیر

المبرومة للدرنات داخل  فصلالمطاطي المسطح البریمي وقضبان ال شریطدحرجة لولبیة بفعل العلى 
 فاصلالدوارة وفصل التربة بدون أي فعل اھتزازي من خالل نفاذھا من بین قضبان ال فصلاسطوانة ال

مصدرھا  فقد كاناالسطوانیة  قالعةاالسطواني عند الدوران، اما سبب تخدش الدرنات بشكل كبیر في ال
ملم في قشرة الدرنات  بسبب فعل سكة القلع علیھا للسبب  ٢اكثر من  ةسلخمنالدرنات المقطوعة او ال

  ).١٩٩٣(واخرون  Vatsaوھذا ما اكده . نفسھ
لاللة المصممة محلیا نسب الدرنات المخدوشة بشكل طفیف  بانللمتوسطات  )٣(اظھر الجدول 

اعلى نسبة للدرنات  كانتو %١٦.٩١سلسلیة حیث كانت القالعة التلك في كانت اقل من ) االسطوانیة(
 قالعةمع ال سلسلیةال قالعةوعند مقارنة نتائج ال%. ٣٢.٣ سلسلیةالقالعة المخدوشة بشكل طفیف عند ال

ویعود السبب في ذلك . سلسلیةال قالعةكمعدل عام عن ال% ١٦یصل الى حد قا وجد ھناك فر ةاالسطوانی
المتسبب في الضرر المائل التقلیدي بالناقل السلسلي الھزاز  فصلالغاء نظام الاھمھا الى عدة عوامل 
لولبیة والتي ھي بوضع مستوي مع سطح التربة، اذ تم لالدوارة ا فصلا باسطوانة الھواالستعاضة عن

دراسات مسبقة لواقع االت القلع التقلیدیة ذات النواقل السلسلیة الھزازة التحلیل من خالل الى  التوصل
االنتاجیة وجودة  یةعملالتاثیر على الوتحدید مواضع الضعف في تصمیمھا الھندسي التي تتسبب في 

اقل  يوانسطالا فصلوبالنتیجة كان مدى تاثیر نظام ال. )١٩٧٧( McGechanكده أوھذا ما  المحصول
بفعل انسیاب التربة من خالل قضبان مت خلیط التربة مع الدرنات ت فصلمن سابقتھا وذلك الن عملیة 

 فصلالنظام بعض داخل البعضھا فوق  كتلھا قطابفعل تستھا االسطواني اثناء دورانھا وتفت فاصلال
بحركة تم الدرنات قال انتكذلك فضیة على خلیط التربة مع الدرنات ااالسطواني دون تسلیط أي قوة ن

  .ولبیةلال فصلداخل اسطوانة الانسیابیة عالیة وبحلزونیة 
لة الل )او التي دفنت بعد القلع الدرنات غیر المقلوعة(الفقد الكمي بان نسب ) ٤(یتبین من الجدول 

 وكانت، % ١.٠٩ه حیث بلغت الھزاز سلسلیةكانت اقل من نسب القالعة ال )ةسطوانیاال(مصممة محلیاال
ثقل وزن القالعة یعود السبب في ذلك الى  وقد %.٢٢.٤١ سلسلیةال قالعةعند ال فقد الكمياعلى نسبة لل

وكبر مساحة الفصل  فصلكفاءة نظام المما ساعد على تثبیت سكة القلع في العمق المطلوب فضال عن 
لقالعة السلسلیة، اذ افي لناقل السلسلي الھزاز لفصل الللسطح الداخلي السطوانة الفصل مقارنة بمساحة 

اكتمال عملیة ساعد على  سطوانیةة االعالقفي الان كبر مساحة الفصل للسطح الداخلي السطوانة الفصل 
االسطواني  فصلالتربة عن الدرنات قبل وصول خلیط التربة مع الدرنات الى نھایة نظام ال فصل
كانت معظم قالعة االسطوانیة حیث وبخصوص دفن الدرنات لم یالحظ وجود ھذه الظاھرة في ال .الدوار

الدرنة وجود حاالت الفقد الكمي بعد عملیة القلع ناتجة عن عدم قلع الدرنات اساسا من التربة بسبب 
  .ھاصغر حجمبمعظم ھذه الدرنات تمیزت ، واآللةالتي عیرت علیھ على عمق دون مستوى القلع 

  
 الدرنات غیر المتضررةفة تأثیر العوامل المدروسة وتداخالتھا في ص: )١(جدول ال

  نظام الفصل
  آلالت القلع

)A(  

السرع النسبیة ألجھزة 
  الفصل

)B(  

  متوسطات تداخالت
)C ×B  ×A(   متوسطات

  التداخل
)B  ×A(  

متوسطات
  العامل

)A(  

  متوسطات
العامل 

)B(  

  متوسطات التداخل
)C  ×B(   السرع االرضیة)C(  

C1 C2 C3 
C1 C2 C3 

  سلسلیةقالعة 
)A1(  

B1  ج ٤١.٥٢  ٣٧.٤٨  ٤٠.٤٧  ٤٦.٦٢  
  ب ٣٥.٠٥

٥٩.٨٩٥٥.٩٤٥٢.٨٢  ا ٥٦.٢٢
B2  ٥٦.٤٤٥٢.١٤٥٠.٣١  ب ٥٢.٩٦  د ٢٨.٥٧  ٢٥.٦٥  ٢٧.٧٤  ٣٢.٣٣

  اسطوانیةقالعة 
)A2(  

B1  ب ٧٠.٩١  ٦٨.١٥  ٧١.٤١  ٧٣.١٧  
    ا ٧٤.١٣

      
B2  ا ٧٧.٣٦  ٧٤.٩٧  ٧٦.٥٤  ٨٠.٥٦        

أ ٥٨.١٧  )C(متوسطات العامل 
٥٤.٠٤ 

  ب
٥١.٥٦ 

  ب
            

متوسطات 
 تداخل 

)C×A(  

              ٣١.٥٦  ٣٤.١١  ٣٩.٤٧  )A1(سلسلیة قالعة 

              ٧١.٥٦  ٧٣.٩٧  ٧٦.٨٦  )A2(اسطوانیة قالعة 
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 )١(من الجدول  وجد :في الصفات المدروسة) B(تأثیر السرع النسبیة ألجھزة الفصل  - ٢
اعلى من نسب  )١.١٥= B1(عند السرعة النسبیة رة بان نسب الدرنات غیر المتضر للمتوسطات

على  %٥٢.٩٦،% ٥٦.٢٢وكانت  .)١.٣٨=  B2( الدرنات غیر المتضررة عند السرعة النسبیة 
ویرجع سبب تناقص نسبة الدرنات غیر المتضررة مع تزاید السرعة النسبیة الى وجود عالقة . التوالي

) خلیط التربة مع الدرنات(لتقدم القالعة مع سرعة المواد  قویة بین مقدار السرعة االرضیة لعملیة القلع
الداخلة الى نظام الفصل على اختالف انواعھ ، اذ البد من ان تكون سرعة انسیاب المواد الداخلة الى 

سیتسبب بالعكس والعكس ) السرعة االرضیة(نظام الفصل اكبر من سرعة تقدم القالعة اثناء عملیة القلع 
على سكة القلع قبل وصولھا الى نظام الفصل لعدم توفر التوافق بین السرعة االرضیة  في تراكم المواد

لعملیة القلع مع السرعة الخطیة لتقدم خلیط التربة مع الدرنات على االجزاء المتخصصة بعملیة الفصل 
ھذا ما اكده وبالتالي سیتسبب ذلك في تضرر الدرنات او توقف العملیة االنتاجیة لعملیة القلع بالكامل، و

Vatsa  ١٩٩٣(واخرون.(  
  عند السرعة النسبیة كبیر بان نسب الدرنات المخدوشة بشكل للمتوسطات) ٢(تبین من الجدول 

)B2  =(الدرنات المخدوشة بشكل كبیر عند السرعة النسبیة اعلى من نسب ) ١.٣٨B1  =إذ  .)١.١٥
  . اال انھا لم تصل الى درجة المعنویة %٨.٧٦، % ٩.٣بلغتا 

طفیف عند السرعة  بان نسب الدرنات المخدوشة بشكل للمتوسطات )٣(یتضح من الجدول 
،  %٢٤.٩٧لم تختلفا معنویا فیما بینھما ، إذ سجلت ) ١.١٥=  B1(و ) ١.٣٨=  B2( النسبیة 
  . وعلى التوالي %٢٤.٢٥

اعلى ) ١.٣٨=  B2( فقد الكمي عند السرعة النسبیة لابان نسب وضح ی للمتوسطات )٤(الجدول 
ولم  وعلى التوالي% ١٠.٧٦ ،% ١٢.٧٥بلغت  إذ .)١.١٥=  B1(فقد الكمي عند السرعة لامن نسب 

  . تصل الى درجة المعنویة
  
  الدرنات المخدوشة بشكل كبیر تأثیر العوامل المدروسة وتداخالتھا في صفة: )٢(جدول ال

  نظام الفصل
  آلالت القلع

)A(  

السرع النسبیة ألجھزة 
  الفصل

)B(  

  متوسطات تداخالت
)C ×B  ×A(   متوسطات

  التداخل
)B  ×A(  

متوسطات
  العامل

)A(  

  متوسطات
العامل 

)B(  

  متوسطات التداخل
)C  ×B(   السرع االرضیة)C(  

C1 C2 C3 
C1 C2 C3 

  سلسلیةقالعة 
)A1(  

B1  ب ٠٨.٥٦  ٠٩.٣٤  ٠٨.٧١  ٠٧.٦٢  
 ب ١٠.٢٢

٠٧.٩٧٠٨.٨٣٠٩.٤٨  ا ٠٨.٧٦
B2  ٠٨.٥٥٠٩.٦٢٠٩.٧٤  ا ٠٩.٣٠  ا ١١.٨٨  ١٢.٣٦  ١٢.١٨  ١١.١١

  اسطوانیةقالعة 
)A2(  

B1  ب ٠٨.٩٦  ٠٦.٦٢  ٠٨.٩٤  ٠٨.٣٣ 
    ا ٠٧.٨٤

      
B2  ج ٠٦.٧٢  ٠٧.١٢  ٠٧.٠٥  ٠٥.٩٨        

            ٠٩.٦١  ا ٠٩.٢٢  ا ٠٨.٢٦    )C(متوسطات العامل 
متوسطات 

 ل تداخ
)C×A(  

              ١٠.٨٥  ١٠.٤٥  ٠٩.٣٦  )A1(سلسلیة قالعة 

              ٠٨.٣٧  ٠٨.٠٠  ٠٧.١٦  )A2(اسطوانیة قالعة 

  
اعلى بان ) ١(تبین من الجدول  :الصفات المدروسةفي  )C(السرعة االرضیة لعملیة القلع تاثیر  - ٣

الوقت الذي  في% ٥٨.١٧ ساعة/كم ١.٥السرعة االرضیة عند كانت نسبة للدرنات غیر المتضررة 
ویعود سبب . ساعة/كم ٢.٥السرعة االرضیة عند  %٥١.٥٦المتضررة اقل نسبة للدرنات غیر  كانت

تناقص نسب الدرنات غیر المتضررة مع زیادة السرعة االرضیة الى زیادة سرعة نظام الفصل في 
اآلت القلع حسب السرعة النسبیة، وبذلك ستزداد معھا خشونة تعامل االلة مع خلیط التربة والدرنات 

على نسب الدرنات المخدوشة بشكل كبیر والدرنات المخدوشة بشكل طفیف  فتعمل على زیادة تاثیرھا
والفقد الكمي والتي تقلل بالتالي من نسب الدرنات غیر المتضررة، أي ان العالقة عكسیة بین الدرنات 

  ). ٢٠٠١عبد هللا ،(غیر المتضررة والسرعة االرضیة 
السرعة االرضیة عند كبیر كانت  شكلمخدوشة بالل نسبة للدرنات قابان ) ٣(ولوحظ من الجدول 

ل قاكما لوحظ ان . ساعة ثم ازدادت ھذه النسب بزیادة السرعة ولم تصل الى مستوى المعنویة/كم ١.٥
في الوقت % ٢٢.٩٧ ساعة/كم ١.٥السرعة االرضیة عند طفیف كانت  نسبة للدرنات المخدوشة بشكل

 ساعة وبلغت/كم ٢.٥السرعة االرضیة د عنطفیف  نسبة للدرنات المخدوشة بشكل ىلعالذي كانت ا
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  . السباب ذكرت سابقاً  % ٢٥.٩٩
 ىلعسجلت ااذ . فقد الكمي تزداد مع زیادة السرعة االرضیةبان نسب ال) ٤(من الجدول وجد 

للفقد ل نسبة قفي الوقت الذي كانت ا% ١٢.٨١ ساعة/كم ٢.٥السرعة االرضیة عند  للفقد الكمينسبة 
ویعود سبب ازدیاد نسب الفقد الكمي %.  ١٠.٥٩ ساعة وكانت/كم ١.٥ضیة السرعة االرعند الكمي 

مع زیادة السرعة االرضیة الى زیادة سرعة نظام ) الدرنات التي لم تقلع او تلك التي دفنت بعد قلعھا(
ومن الجدیر بالذكر بانھ عند مراجعة قیم متوسطات نسب الفقد . الفصل في اآلت القلع السرعة النسبیة

  .تقریبا من نسب الفقد الكمي ظھرت في القالعة السلسلیة% ٩٩في االت القلع تبین ان الكمي 
  
  الدرنات المخدوشة بشكل طفیف تأثیر العوامل المدروسة وتداخالتھا في صفة: )٣(جدول ال

  نظام الفصل
  آلالت القلع

)A(  

السرع النسبیة ألجھزة 
  الفصل

)B(  

  خالتمتوسطات تدا
)C ×B  ×A(   متوسطات

  التداخل
)B  ×A(  

متوسطات
  العامل

)A(  

  متوسطات
العامل 

)B(  

  متوسطات التداخل
)C  ×B(   السرع االرضیة)C(  

C1 C2 C3 
C1 C2 C3 

  سلسلیةقالعة 
)A1(  

B1  ب ٢٩.٩٣  ٣٢.٠٠  ٣٠.٣٢  ٢٧.٤٨  
 ب ٣٢.٣٠

٢٢.٣٦٢٤.٣٢٢٦.٠٦  ا ٢٤.٢٥
B2  ٢٣.٥٧٢٥.٤١٢٥.٩٢  ا ٢٤.٩٧  ا ٣٤.٦٧  ٣٤.٩٠  ٣٤.٩٢  ٣٤.٢٠

اسطوانیةقالعة 
)A2(  

B1  ج ١٨.٥٦  ٢٠.١٣  ١٨.٣٢  ١٧.٢٤  
    ا ١٦.٩١

      
B2  د ١٥.٢٦  ١٦.٩٤  ١٥.٩٠  ١٢.٩٥        

    )C(متوسطات العامل 
٢٢.٩٧ 

  ب
٢٤.٨٦ 

  اب
            ا ٢٥.٩٩

متوسطات 
 تداخل 

)C×A(  

              ٣٣.٤٥  ٣٢.٦٢  ٣٠.٨٤  )A1(سلسلیة قالعة 

              ١٨.٥٤  ١٧.١١  ١٥.٠٩  )A2(اسطوانیة العة ق

  
) B(والسرع النس炳بیة ألجھ炳زة الفص炳ل ) A(بین أنظمة الفصل آلالت القلع ) A x B(التداخل تاثیر  - ٤

 نسAAAبة للAAAدرنات غیAAAر المتضAAAررةبAAAان اعلAAAى ) ١(یتبAAAین مAAAن الجAAAدول  :ت炳炳炳اثیر الص炳炳炳فات المدروس炳炳炳ةف炳炳炳ي 
في ، )١.٣٨=  B2(النسبیة  وعند السرعة )ة االسطوانی(المصممة محلیا  قالعةعند السجلت % ٧٧.٣٦

للسAرعة النسAبیة  سلسAلیةال قالعAةعنAد ال%  ٢٨.٥٧متضAررة النسبة للAدرنات غیAر اقل الوقت الذي كانت 
)B2  =بب و .)١.٣٨AAع سAدیرجAAدرنات  تزایAAب الAAررةنسAر المتضAAي  غیAAةفAAادة اال القالعAAع زیAAطوانیة مAAس

نات غیAAر المتضAAررة والتAAي كانAAت السAرعة النسAAبیة الAAى تنAAاقص نسAAب الصAAفات المAAؤثرة علAى صAAفة الAAدر
وجAدیر ) الدرنات المخدوشAة بشAكل كبیAر والAدرنات المخدوشAة بشAكل طفیAف والفقAد الكمAي(تتمثل بنسب 

بالذكر بان لنظام الفصAل دور كبیAر فAي ھAذا التنAاقص لھAذه الصAفات والتAي سAیتم شAرح اسAبابھا عنAد كAل 
  .صفة

ة عالقعند الكانت % ٦.٧٢كبیر  خدوشة بشكلمالنسبة للدرنات  قلابان ) ٢(كما لوحظ من الجدول 
نسبة  علىفي الوقت الذي كانت ا، )١.٣٨=  B2(وعند السرعة النسبیة ) ةاالسطوانی(المصممة محلیا 

) ١.٣٨=  B2(سلسلیة وعند السرعة النسبیة ال قالعةعند ال%  ١١.٨٨كبیر  للدرنات المخدوشة بشكل
سطوانیة مع زیادة ة االعالقفي الكبیر  شة بشكلنسب الدرنات المخدو تناقصیرجع سبب و .ایضا

 ١.١٥السرعة النسبیة الى نظام الفصل االسطواني والتي تبین عملیا بانھ عند زیادة السرعة النسبیة من 
كانت حاالت االختناق التي تحصل على السكة عند عنق القالعة قبل وصولھا الى نظام  ١.٣٨الى 

، وذلك لتوافق سرعة تدفق خلیط التربة مع ١.٣٨عة النسبیة الفصل االسطوانیة اقل أي عند السر
الدرنات داخل نظام الفصل االسطوانیة مع سرعة انتقالھا اثناء غربلتھا داخل اسطوانة الفصل، مما 
ساعد على خفض نسب الدرنات المخدوشة بشكل كبیر بصورة ملحوظة والتي كانت اكثر اسبابھا 

تسبب بحدوث خدوش عمیقة على سطح الدرنات نتیجة احتكاكھا حاالت االختناق ھذه والتي كانت ت
المباشر مع سكة القلع او نتیجة الضغط المسلط علیھا بفعل االتربة والدرنات المتراكمة عند حصول 

  ).١٩٩٣(واخرون  Vatsaاالختناق وھذا ما أیده 
ة عالقعند الت كان% ١٥.٢٦طفیف  نسبة للدرنات المخدوشة بشكل قلابان ) ٣(وتبین من الجدول 

نسبة  علىفي الوقت الذي كانت ا، )١.٣٨=  B2(للسرعة النسبیة ) ةاالسطوانی(المصممة محلیا 
ایضا ) ١.٣٨=  B2(سلسلیة للسرعة النسبیة ال قالعةعند ال%  ٣٤.٦٧طفیف  للدرنات المخدوشة بشكل
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ع لعدم وجود توافق بین كما ذكر في الفقره السابقة حیث ان معظم حاالت االختناق تحدث عند سكة القل
والعامل االخر ھو التصمیم الجدید لنظام . انتقال المواد داخل الغربال مع السرعة االرضیة لعملیة القلع

على  مع سطح التربةالسطوانة الفصل مستوي الالوضع فقد ساعد  ،لولبیةلسطوانة الدوارة اباالالفصل 
وبدون عملیة  لبریمي وقضبان الفصل المبرومةالمطاطي المسطح ا شریطال مساعدةب الدرناتانتقال 
، في الوقت الذي تكون فیھ عملیة لولبیةللدرنات داخل اسطوانة الفصل اقد تتسبب في تضرر اتاخیر 

داخل االسطوانة تعمل من خالل قضبان الغربال االسطواني اثناء دورانھا  ھابفعل انسیابفصل التربة 
قد  فضیة على خلیط التربة مع الدرناتادون تسلیط أي قوة ن قط بعضھا فوق بعضاتفتتھا بفعل تسعلى 

  . تضر الدرنات
المصممة محلیا ة عالقعند ال%  ٠.٦٤فقد الكمي نسبة لل قلاان ) ٤(لوحظ من الجدول 

% ٢٤.٨٥فقد الكمي نسبة لل علىفي الوقت الذي كانت ا، )١.٣٨=  B2(للسرعة النسبیة ) ةاالسطوانی
فقد نسب الالطفیف في  التناقصسبب اما  .ایضا) ١.٣٨=  B2(سرعة النسبیة سلسلیة للال قالعةعند ال

الكمي لاللة المصممة محلیا مع زیادة السرعة النسبیة یعود الى عالقة السرعة االرضیة لعملیة القلع 
بسرعة انتقال خلیط التربة مع الدرنات داخل نظام الفصل االسطواني كما ذكر سابقا، وذلك لتوافق 

فق خلیط التربة مع الدرنات داخل نظام الفصل االسطوانیة مع سرعة انتقالھا اثناء فصلھا سرعة تد
داخل االسطوانة، مما ساعد على اعطاء فرصة اكبر لفصل خلیط التربة مع الدرنات قبل تركھا نظام 

  .الفصل
  
  الفقد الكمي تأثیر العوامل المدروسة وتداخالتھا في صفة: )٤(جدول ال

  نظام الفصل
  آلالت القلع

)A(  

السرع النسبیة ألجھزة 
  الفصل

)B(  

  متوسطات تداخالت
)C ×B  ×A(   متوسطات

  التداخل
)B  ×A(  

متوسطات
  العامل

)A(  

  متوسطات
العامل 

)B(  

  خلمتوسطات التدا
)C  ×B(   السرع االرضیة)C(  

C1 C2 C3 
C1 C2 C3 

  سلسلیةقالعة 
)A1(  

B1  ب ١٩.٩٧  ٢١.١٦  ٢٠.٤٨  ١٨.٢٧ 
 ب ٢٢.٤١

٠٩.٧٥١٠.٨٩١١.٦٢  ا ١٠.٧٦
B2  ١١.٤٢١٢.٨١١٤.٠١  ا ١٢.٧٥  ا ٢٤.٨٥  ٢٧.٠٧  ٢٥.١٤  ٢٢.٣٤

اسطوانیةقالعة 
)A2(  

B1  ج ٠١.٥٤  ٠٢.٠٧  ٠١.٣١ ٠١.٢٤ 
    ا ٠١.٠٩

      
B2  ج ٠٠.٦٤  ٠٠.٩٤  ٠٠.٤٩  ٠٠.٤٩        

            ا ١٢.٨١  ا ١١.٨٥  ا ١٠.٥٩    )C(متوسطات العامل 
متوسطات 

 تداخل 
)C×A(  

             ٢٤.١٢  ٢٢.٨١  ٢٠.٣٠  )A1(سلسلیة قالعة 

             ٠١.٥١  ٠٠.٩٠  ٠٠.٨٧  )A2(اسطوانیة قالعة 

  
لم تظھر في بقیAة التAداخالت أي فروقAات معنویAة فAي  :الصفات المدروسةبقیة التداخالت في تاثیر  - ٥

  .تاثیرھا في الصفات المدروسة
كفاءة اكبAر فAي القالعة االسطوانیة اظھرت  :یةلاتالستنتاجات على ضوء ما تقدم یمكن الخروج باال

فكانAت  ١.١٥لسAرعة النسAبیة امAا بالنسAبة ل .تقلیل الفقد الكمي والنوعي للدرنات مقارنة بالقالعAة السلسAلیة
السAAرعة فAAي حAAین ان  .لقالعAAة االسAAطوانیةفAAي ا ١.٣٨مالئمAAة عنAAد العمAAل بالقالعAAة السلسAAلیة و السAAرعة 

  .كانت اكثر مالئمة لعمل القالعتینساعة /كم ١.٥امیة االرضیة االم
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The research was carried out in location of Khor-Cibat in the North-East 
Of Mosul City which is characterized by Clay Soil. Three ground speeds 1.5 , 2 
& 2.5 km/h , and two relative speed 1.38 & 1.15 for separation device were 
used for both lifters (The locally designed lifter with cylindrical separation 
system and the traditional one with vibrating chain separation system) to 
determine their effects on the quantitative crop. loss & the ratio of the 
undamaged tubers, slightly damaged tubers, severely damaged tubers. The time 
of the lifting operation was determined in Autumn 2004 season after the death 
and putrefaction of most of the green parts. The most important results obtained 
from the study were as following: 

There was significant difference between the two separation devices of 
lifters machines in their effects on all the studied properties with better results 
obtained by the locally designed lifter than the chain (Algerian) one. Also there 
was significant difference of the effect of relative speed at the property of 
undamaged tubers only the better results obtained was 1.15 relative speed. 
significant differences showed between different ground speeds of the lifting 
operation on property of undamaged tubers and slightly damaged tubers only, 
the better results obtained was 1.5 km/h, forward speed. Also there were 
significant differences on the effect of the interaction between type of 
separating device and relative speeds on all studied properties. The locally lifter 
gave a better results at relative speed of 1.38 for all the properties except for the 
quantitative loss, which showed better results obtained by use of the locally 
lifter at the two relative speed of 1.38 & 1.15 together. 

  
  المصادر

مدیریAAة دار الكتAAب للطباعAAة والنشAAر ، جامعAAة . معAAدات الجنAAي والحصAAاد ) . ١٩٩٨(البنAAا ، عزیAAز رمAAو 
  . ٣٢٣ – ٢٩٩الموصل ، 

مطبعة جامعة . الطرق اإلحصائیة لألبحاث الزراعیة) . ١٩٩٠(داؤد ، خالد محمد وزكي عبد الیاس 
  .الموصل 

المیكAAانیكي علAAى الفقAAد الكمAAي والنAAوعي لمحصAAول  تAAاثیر القلAAع) . ١٩٩٨(صAAدیق ، أركAAان محمAAد أمAAین 
رسالة ماجستیر ، قسم المكننة الزراعیة ، كلیAة الزراعAة والغابAات ، . البطاطا في محافظة نینوى 
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