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العالقات التوافقیة لبعض سرع الوحدات العاملة للحاصدة مع السرعة األرضیة وتأثیرھا على نسبة 
 الفقد لمحصول الحنطة

  **ممتاز اسحق حمود    *سعد عبدالجبار الرجبو
  قسم المكننة الزراعیة ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل

  

  الخالصة
لحساب الفقد الكمي والنوعي لمحصول  ٢٠٠٢-٢٠٠١أجریت دراسة حقلیة للموسم الزراعي 

شبھ مضمونة األمطار بمنطقة  الحنطة باستخدام الحاصدة جون دیر تحت ظروف الزراعیة الدیمیة
دراسیة العامل االول شملت التجربة ثالث عوامل  إذبعشیقة وظروف الزراعة المرویة بمنطقة تلعفر 

والعامل الثاني سرعة ساعة ، /كم ٤–٣.٥،  ٣–٢.٥ األرضیة األمامیة للحاصدة بمستویینسرعة ال
سرعة أسطوانة الدیاس والعامل الثالث دقیقة /دورة ٣١،  ٢٦،  ٢١بثالث مستویات مضرب الضم 

باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملیة وبثالث دقیقة /دورة ٩٥٠، ٨٥٠، ٧٥٠بثالث مستویات 
 ٢١ساعة مع السرعة األولى لمضرب الضم /مك ٣-٢.٥أظھرت السرعة األولى للحاصدة  .مكررات

دقیقة تفوقاً معنویاً في تحقیق أقل نسبة فقد /دورة ٩٥٠دقیقة مع السرعة الثالثة السطوانة الدیاس /دورة
 ٤–٣.٥كمي وبالتالي أعلى كفاءة أداء للحصاد لموقعي التجربة بینما أعطت السرعة الثانیة للحاصدة 

 ٩٥٠دقیقة مع السرعة الثالثة السطوانة الدیاس / دورة ٢٦ب الضم ساعة مع السرعة الثانیة لمضر/كم
و سرعة  نفسھادقیقة أقل نسبة فقد نوعي منظور في موقع بعشیقة في حین إن السرعة األرضیة/دورة

دقیقة أعطت اقل نسبة فقد نوعي منظور في /دورة ٢١ولكن بسرعة مضرب ضم  نفسھااالسطوانة
د النوعي غیر المنظور أعلى نسبة للبذور المیتة وذلك عند السرعة موقع تلعفر كما أظھرت صفة الفق

دقیقة مع السرعة الثالثة /دورة ٣١ساعة مع السرعة الثالثة لمضرب الضم /كم ٤-٣.٥الثانیة للحاصدة 
من الحاصل % ١٦.٥دقیقة لموقعي التجربة وكان معدل الفقد تقریباً /دورة ٩٥٠السطوانة الدیاس 
أي ما %  ٢والمسموح بھ عالمیاً  ھكتار/كغم ٤١٣.٤٨ن ھناك نسبة فقد مقدارھا الكلي وھذا یعني با

 . أكثر من المسموح بھ ھكتار/كغم ٣٦٣.٣٦بھذا یظھر ھناك فقد مقداره  ھكتار/كغم ٥٠.١٢یعادل 
  

  المقدمة
تعد عملیة الحصاد من أھم العملیات الزراعیة ألنھا ثمرة الجھد المبذول لعموم الفعالیات 

ة، وتصاحب ھذه العملیة فقد بالحبوب تبدأ من إعداد األرض والبذار فقد غیر مباشر لحین الزراعی
ویتركز الفقد األكبر في عملیة .  )١٩٩٩الرجبو ، (الوصول إلى الحصاد وتنتھي بعملیة النقل والخزن 

أداء  للوحدات العاملة بالحاصدات ، وإن كفاءةمن حیث التنظیم والتعییر الحصاد باألداء الخاطئ 
الحاصدة قد تنخفض أو تكون دون المستوى المثالي بسبب تنوع األصناف ودرجة نضج المحصول 

  .والمحتوى الرطوبي وغیر ذلك من العوامل األخرى
تعد سرعة الحاصدة األرضیة من بین العوامل المؤثرة على كمیة ونسبة الفق椀د المحص椀ول وی椀تحكم 

االض椀طجاع ، كثاف椀ة المحص椀ول ، المحت椀وى الرط椀وبي  فیھا عوام椀ل عدی椀دة منھ椀ا ن椀وع المحص椀ول ، درج椀ة
إن التنظ椀椀یم الص椀椀حیح لوح椀椀دة القط椀椀ع یمك椀椀ن أن یقل椀椀ل م椀椀ن فق椀椀د الحب椀椀وب . )٢٠٠٢الق椀椀زاز وآخ椀椀رون (وغیرھ椀椀ا 

إن الس椀رعة البطیئ椀ة ت椀ؤدي إل椀ى دف椀ع المحص椀ول بعی椀داً ع椀ن اذ ومنھا اختیار أنسب سرعة لمض椀رب الض椀م 
أن الس椀رعة العالی椀ة ج椀داً ت椀ؤدي إل椀ى ض椀رب األل椀واح وأص椀ابع  القاطع بدالً من جمعھ وتقدیمھ لھ ، في حین

اللقط للمحصول بالقدر الذي یؤدي إلى انف椀راط الحب椀وب ع椀ن الس椀نابل فض椀الً عل椀ى حص椀ول تغذی椀ة ض椀عیفة 
  ).١٩٩٨البنا ، (لوحدة الدیاس 

كما إن اختیار الخلوص المناسب بین األسطوانة والمقع椀ر وتحدی椀د س椀رعة أس椀طوانة ال椀دیاس یعتب椀ر 
یات في تحدید نسب الفقد ، حیث إن الخلوص القلیل مع زیادة في سرعة األسطوانة ی椀ؤدي إل椀ى وألولمن ا

زیادة دیاسة المحصول وبالتالي إلى تكسر الحبوب وتھشمھا مع زیادة نس椀بة الت椀بن م椀ع الحب椀وب ، وزی椀ادة 
椀د وب椀كل جی椀نابل بش椀ن الس椀زداد الخلوص مع تقلیل السرعة یمكن أن یؤدي إلى عدم فصل الحبوب ع椀ذلك ت

  .)٢٠٠٣الرجبو ، (نسبة الكزرة العائدة إلى وحدة الدیاسة وزیادة نسبة الكسر 

                                           
  مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني

  ٤/٤/٢٠٠٧وقبوله     ١٦/١١/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث  
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س椀اعة م椀ع س椀رعة /ك椀م ٤.٥إن فواقد وحدة الدیاس تزداد بزیادة سرعة الحاصدة حی椀ث إن الس椀رعة 
دقیقة أعطت أعلى كسر في حین أن تقلیل سرعة أس椀طوانة ال椀دیاس /دورة ٩٠٠أسطوانة الدیاس أكثر من 

  .)١٩٩٧خالد ، (دقیقة یعطي أقل نسبة كسر /دورة ٧٠٠ن أقل م
إن زی椀ادة س椀رعة أس椀طوانة ال椀دیاس یمك椀ن أن یقل椀ل م椀ن  )١٩٨٥(وآخرون  Prochazkaكما أشار 

نس椀椀بة اإلنب椀椀ات وعل椀椀ى الق椀椀ائم بعملی椀椀ة الحص椀椀اد الوص椀椀ول إل椀椀ى أحس椀椀ن تولیف椀椀ة للس椀椀رعة تض椀椀من زی椀椀ادة اإلنب椀椀ات 
كثیر من تأثیر الخلوص ب椀ین األس椀طوانة والمقع椀ر وخاص椀ة أن تأثیر سرعة األسطوانة أكثر ب وتوصل الى

في نسبة اإلنبات ویھدف البحث إلى دراسة ت椀أثیر العوام椀ل س椀رعة الحاص椀دة األرض椀یة ، س椀رعة مض椀رب 
الضم ، سرعة أسطوانة الدیاس على كمیة ونسبة الفقد الكم椀ي لوح椀دات الحاص椀دة الدارس椀ة وكف椀اءة أداءھ椀ا 

وغیر المنظور وإیجاد تولیفة مناس椀بة ب椀ین الس椀رع المعتم椀دة ف椀ي البح椀ث وعلى نسبة الفقد النوعي المنظور 
  .للحصول على أقل نسبة فقد 

  

  ھقائوطرالبحث مواد 
ف椀ي م椀وقعین األول بمنطق椀ة بعش椀یقة والت椀ي  ٢٠٠٢-٢٠٠١أجریت تجربة حقلی椀ة للموس椀م الزراع椀ي 

الموق椀椀ع الث椀椀اني  مل椀椀م بینم椀椀ا ش椀椀مل ٥٠٠-٣٥٠تق椀椀ع تح椀椀ت ظ椀椀روف الزراع椀椀ة الدیمی椀椀ة ش椀椀بھ مض椀椀مونة األمط椀椀ار 
ھكت椀ار /كغم ٢٠٧٢وكانت كمیة الحاصل للموقع األول . منطقة تلعفر تحت نظام الري بالرش المحوري 

ھكت椀椀ار ت椀م تص椀椀میم تجرب椀ة عاملی椀椀ة اعتیادی椀ة وبثالث椀椀ة عوام椀ل وفق椀椀اً لتص椀میم القطاع椀椀ات /كغ椀م ٢٧٩٢وللث椀اني 
ھ椀ي  John Deereم椀ن ن椀وع وتمثلت العوامل سرعتین للحاص椀دة المس椀تخدمة  RCBDالعشوائیة الكاملة 

دقیق椀椀椀ة وب椀椀椀ثالث س椀椀椀رع /دورة ٣١،  ٢٦،  ٢١س椀椀椀اعة وث椀椀椀الث س椀椀椀رع لمض椀椀椀رب الض椀椀椀م /ك椀椀椀م٤-٣.٥و ٢.٥
ثمانی椀ة عش椀ر معامل椀ة  ٣×٣×٢دقیقة وب椀ذلك تك椀ون التجرب椀ة /دورة ٩٥٠،  ٨٥٠،  ٧٥٠ألسطوانة الدیاس 

  .املة متر لكل مع ٤.٢متر وعرضھ بعرض الحاصدة  ٥٠وبثالثة مكررات وكان طول لوح الحصاد 
لتق椀椀دیر  ٢م٠.٢٥×١ف椀椀ي البدای椀椀ة ت椀椀م أخ椀椀ذ أرب椀椀ع عین椀椀ات عش椀椀وائیة م椀椀ن الحق椀椀ل بواس椀椀طة إط椀椀ار مس椀椀احتھ 

نسبة الفقد قبل الحصاد سنابل وحبوب ساقطة بسبب العوامل الخارجیة كالریاح والطیور والحشرات كم椀ا 
ال椀وزن إلنت椀اú وتفرط السنابل وتوزن ثم یعدل  ٢م٥×١عینات تقدیر حاصل الحبوب لمساحة اربع تم أخذ 

  .ھكتار/حاصل الحبوب كغم
ت椀椀م تحدی椀椀د العام椀椀ل األول س椀椀椀رعة الحاص椀椀دة وم椀椀ن ث椀椀椀م تثبی椀椀ت س椀椀رعة مض椀椀椀رب الض椀椀م عل椀椀ى الس椀椀椀رعة 

وأخذت العینات من جانب وخلف الحاص椀دة . المستخدمة في البحث وكذلك الحال لسرع أسطوانة الدیاس 
  :لتقدیر ما یأتي ) ١٩٩٨(وكما اشار الیھ البنا من الحقل 

الحبوب والسنابل الس椀اقطة خ椀ارú خ椀ط الق椀ش حی椀ث ت椀م تحویلھ椀ا إل椀ى نس椀ب فق椀د لوح椀دة القط椀ع بع椀د فقد  .١
  .طرح وزن الحبوب قبل الحصاد

فقد الحبوب داخل خط القش حیث جمعت أجزاء السنابل غیر المدروسة من مس椀احة العین椀ة المخت椀ارة  .٢
  .نسبة الفقد لوحدة الدیاس  تعشوائیاً وقدر

بع椀د رف椀ع الق椀ش ع椀ن المس椀احات الت椀ي أخ椀ذت م椀ن العین椀ات الس椀ابقة تجم椀ع فقد الحبوب تحت خط الق椀ش  .٣
الحبوب الساقطة على األرض تحت القش بعد طرح فقد الحبوب خارú خط القش ث椀م ت椀وزن وتح椀ول 
إلى نسبة فقد لوحدتي الفصل والتنظیف وذلك ألن الحبوب داخل خط القش تم إنزالھا إل椀ى تح椀ت خ椀ط 

  .القش وذلك بتذریة القش
  :ھكتار من خالل جمع المركبات اآلتیة/الحاصل الكلي للمحصول كغمتم حساب  .٤

+ الحاصل المفقود أثناء الحصاد + الحاصل الصافي في خزان الحاصدة = الحاصل الكلي 
  الحاصل المفقود قبل الحصاد

ت椀م تق椀دیر فق椀د الوح椀دات الس椀ابقة ونس椀ب الفق椀د قب椀ل الحص椀اد ث椀م نس椀ب فق椀د الحاص椀دة ونس椀بة الفق椀د الكل椀椀ي  .٥
  :ة األداء وكفاء

  
  ١٠٠×               =                                                             كفاءة األداء 

  
تم حساب نسبة الفقد النوعي المنظور من خالل ستة عینات للمشاھدة الواح椀دة وم椀ن الخ椀زان مباش椀رة  .٦

كغ椀م ث椀م توض椀ع ف椀ي  ٢ع椀ن  بعد إكمال خط حصاد كامل وجمعت العینات لتش椀كل عین椀ة بحی椀ث ال تق椀ل
غم وخضوعھا لفح椀ص النظاف椀ة والنق椀اوة مختبری椀اً عل椀ي  ٦٠جھاز مجزء بورنر للحصول على عینة 

  حاصل الصافيال
  محصلة الفقد الكلي لوحدات الحاصدة+ الحاصل الصافي 
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نس椀椀椀بة الك椀椀椀زرة أج椀椀椀زاء س椀椀椀نابل غی椀椀椀ر مدروس椀椀椀ة ، نس椀椀椀بة األدغ椀椀椀ال وب椀椀椀ذور [حی椀椀椀ث ق椀椀椀درت فیھ椀椀椀ا  ١٩٨٢
  ].المحاصیل األخرى ، نسبة المواد الخاملة ، نسبة النقاوة ونسبة الكسر

لفقد النوعي غیر المنظور لمعرفة م椀ا تحدث椀ھ الحاص椀دة م椀ن أض椀رار میكانیكی椀ة خصوص椀اً تقدیر نسبة ا .٧
أثناء عملیة الدیاسة مؤدیاً إلى كسر الحبة أو إزالة بعض أجزاءھا وبالتالي إلى ع椀دم إنباتھ椀ا أو إنب椀ات 

حب椀ة وألربع椀ة مك椀ررات  ١٠٠ولكن بنم椀وات ض椀عیفة أو مش椀وھة وتج椀ري العملی椀ة ف椀ي المختب椀ر بأخ椀ذ 
لى ورقتین شفافیتین مرطبة وتغطیتھا بورقة ثالثة وتوضع ف椀ي منبت椀ة تح椀ت درج椀ة ح椀رارة وضعت ع

أی椀ام ث椀椀م نحس椀ب ع椀دد النبات椀ات وتح椀ول إل椀ى نس椀ب مئوی椀椀ة  ٨-٤ورطوب椀ة وتھوی椀ة وض椀وء مناس椀ب لم椀دة 
  .لدراسة نسبة البادرات الطبیعیة ، نسبة البادرات غیر الطبیعیة ونسبة البذور المیتة

لنس椀بتي  )SAS(تحص椀ل علیھ椀ا باس椀تخدام الحاس椀بة اإللكترونی椀ة وف椀ق النظ椀ام تم تحلی椀ل البین椀ات الم
لتص椀میم القطاع椀ات العش椀وائیة الكامل椀ة  )١٩٨٠(الفقد الكمي والنوعي حسب ما أورده ال椀راوي وخل椀ف هللا 

椀椀椀ات المعنوی椀椀椀اد الفروق椀椀椀طات إلیج椀椀椀ن للمتوس椀椀椀ار دنك椀椀椀تخدام اختب椀椀椀توى  ةواس椀椀椀ى مس椀椀椀ین % ٥عل椀椀椀ة ب椀椀椀للمقارن
  .المتوسطات 

  
  ج والمناقشةالنتائ

نسبة الفقد الكمي وكفأاءة األداء لمأوقعي التجربأة نسأبة الفقأد فأي  فيتأثیر التداخل للعوامل المدروسة 
س椀اعة م椀ع س椀رعة /ك椀م٣-٢.٥یالحظ بأن السرعة األول椀ى للحاص椀دة  )٢ و ١( ینمن الجدول :وحدة القطع 

قق椀椀ت أق椀椀ل نس椀椀بة فق椀椀د لھ椀椀ذه دقیق椀椀ة وبس椀椀رعة أس椀椀طوانة الدیاس椀椀ة األول椀椀ى أیض椀椀اً ق椀椀د ح/دورة ٢١مض椀椀رب الض椀椀م 
 ٩٥٠م椀椀椀ع س椀椀椀رعة أس椀椀椀طوانة ال椀椀椀دیاس نفس椀椀椀ھ ف椀椀椀ي موق椀椀椀ع بعش椀椀椀یقة ف椀椀椀ي ح椀椀椀ین أن الترتی椀椀椀ب % ٢.٢٣الوح椀椀椀دة 

مقارن椀ة ببقی椀ة المع椀امالت ف椀ي موق椀ع تلعف椀ر ، وھ椀ذا یعن椀ي أن % ١.٣٧دقیقة قد أعطت أقل نسبة فق椀د /دورة
عط椀ت توافق椀اً ملحوظ椀اً دقیق椀ة ق椀د أ/دورة ٢١السرعة األرضیة األولى للحاصدة مع سرعة مض椀رب الض椀م 

بعدم إحداث طرق ملح椀وظ عل椀ى الس椀نابل تن椀اثر الب椀ذور وك椀ذلك توجی椀ھ المحص椀ول بانتظ椀ام بع椀د قطع椀ھ إل椀ى 
  .)٢٠٠٢( Markو  Randyو )١٩٨٧( Richterو  Dumichenوحدة النقل بشكل جید وھذا ما أكده 

 ٢٦مض椀رب الض椀م س椀اعة م椀ع س椀رعة /ك椀م ٤-٣.٥حققت سرعة الحاصدة  :نسبة الفقد في وحدة الدیاس 
ف椀椀ي موق椀椀ع % ٣.٦٨دقیق椀椀ة أعل椀椀ى نس椀椀بة فق椀椀د بلغ椀椀ت /دورة ٨٥٠دقیق椀椀ة م椀椀ع س椀椀رعة أس椀椀طوانة ال椀椀دیاس /دورة

دقیقة كانت قد حقق椀ت /دورة ٧٥٠في حین أن ترتیب العاملین أعاله مع سرعة أسطوانة الدیاس . بعشیقة 
ی椀ة الم椀واد النباتی椀ة الداخل椀ة في موقع تلعفر ، وھذا یعود إلى زی椀ادة كم% ٤.٧٤أعلى نسبة فقد لھذه الوحدة 

إل椀椀ى وح椀椀دة ال椀椀دیاس م椀椀ع انخف椀椀اض س椀椀رعة أس椀椀طوانة الدیاس椀椀ة وبالت椀椀الي اختن椀椀اق ھ椀椀ذه الوح椀椀دة وع椀椀دم دیاس椀椀تھا 
وھناك مالحظة ھامة جداً وھ椀ي إن زی椀ادة س椀رعة أس椀طوانة ال椀دیاس ی椀ؤدي إل椀ى تقلی椀ل قیم椀ة  .بصورة جیدة

اءتھا في عملیة الدیاس椀ة بص椀ورة جی椀دة وھ椀ذا م椀ا دلیل التبن مع توفیر وسادة مناسبة لھذه الوحدة وزیادة كف
  .)١٩٩٨(أشار إلیھ البنا 

إن الس椀رعة الثانی椀ة للحاص椀دة ) ٢و  ١( ینیالح椀ظ م椀ن الج椀دول :الفصأل والتنظیأف  تينسبة الفقد في وحد
 ٨٥٠دقیق椀ة م椀ع س椀رعة أس椀طوانة ال椀دیاس /دورة ٢١ساعة مع السرعة األولى لمضرب الض椀م /كم ٤-٣.٥
وقد یعود السبب إل椀ى ع椀دم كف椀اءة عم椀ل وح椀دتي الفص椀ل % ٥.٦٨لى نسبة فقد بلغت دقیقة أعطت أع/دورة

والتنظیف عند ھذه السرع في موقع بعشیقة في حین حققت الس椀رعة األرض椀یة الثانی椀ة م椀ع مض椀رب الض椀م 
ویع椀ود % ١٠.٨٨دقیقة أعلى نسبة فقد ف椀ي موق椀ع تلعف椀ر بلغ椀ت /دورة ٩٥٠دقیقة وسرعة دیاس /دورة٢٦

椀ادة س椀ة السبب إلى زی椀ة الالزم椀رة الزمنی椀تقل الفت椀الي س椀بن وبالت椀ى الت椀وق ممش椀ة ف椀واد النباتی椀ال الم椀رعة انتق
الستكمال عملیة فصل الحبوب وعدم إعطاء فرصة للحبوب بالنزول من خالل طبق椀ات الت椀بن وھ椀ذا یتف椀ق 

  .)١٩٨٨(وآخرین  Wangمع 
س椀椀اعة م椀椀ع س椀椀رعة /مك椀椀 ٣-٢.٥حقق椀椀ت الس椀椀رعة األول椀椀ى للحاص椀椀دة  :نسأأبة فقأأد الحاصأأدة وكفأأاءة األداء 

دقیقة أقل نس椀بة فق椀د لم椀وقعي بعش椀یقة /دورة ٩٥٠دیاس اسطوانة دقیقة مع سرعة /دورة٢١مضرب الضم 
على التوالي ویعود الس椀بب إل椀ى انخف椀اض نس椀بة الفق椀د ف椀ي وح椀دة القط椀ع % ٤.٥٨و% ٦.٠٢وتلعفر بلغت 

% ٩٤.٧٥و% ٩٣.٠٥ وال椀椀دیاس وبالت椀椀الي قل椀椀ة نس椀椀بة الفق椀椀د للحاص椀椀دة كم椀椀ا بلغ椀椀ت كف椀椀اءة األداء للم椀椀وقعین
  .ویعود السبب إلى انخفاض نسبة الفقد الكمي بالحاصدة للموقعین على التوالي 
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  في منطقة بعشیقة% الفقد الكمي وكفاءة األداء حنسب  فيتأثیر التداخل بین سرعة الحاصدة وسرعة مضرب الضم وسرعة اسطوانة الدیاس ): ١(جدول ال
سرعة 

الحاصدة 
  ساعة/كم

سرعة مضرب 
الضم 

  دقیقة/دورة

سرعة اسطوانة 
  دقیقة/الدیاس دورة

فقد قبل 
  *فقد وحدة القطع  *الحصاد

فقد وحدة 
  *الدیاس

فقد وحدتي 
الفصل 
  *والتنظیف

  *فقد الحاصدة
كفاءة اداء 

  %**الحاصدة 

٣-٢.٥  

٢١  
  أ ٩٢.٩٨  ھـ ٦.١١  ي ٠.٧٨  ب ٣.٠٠  ھـ ٢.٢٣  ١.٤٤  ٧٥٠
  أب ٩١.٢٥  د ھـ ٨.١٤  ú  ٣.٦٠  د ٢.٠٠  ھـ ٢.٥٤  ١.٤٤  ٨٥٠
  أ ٩٣.٠٥  ھـ ٦.٠٢  زح ١.١٧  ح ٠.٠٠  ھـ د ٤.٨٥  ١.٤٤  ٩٥٠

٢٦  
٧.١٩  ١.٤٤  ٧٥٠ ú-د-أ ٩٠.٢٥  ھـ-ب ٩.٣٦  ك ل ٠.٣٨  ھـ ١.٧٩  ھـ  
  ھـ-ب ٨٦.٨٧  د-ب ١٣.٦٧  و ١.٩٧  ú ٢.٥٦  ھـ-ب٩.١٤  ١.٤٤  ٨٥٠
١٤.٢٢  ١.٤٤  ٩٥٠ ú ھـ ٨٤.٧٣  ب ١٦.٥٨  ھـ ٢.٣٦  ح ٠.٠٠  ب  

٣١  
  ھـ-أ ٨٩.٣٦  ھـ-ب ١٠.٤٦  ك ل ٠.٣٣  ح ٠.٠٤  د-ب١٠.٠٩  ١.٤٤  ٧٥٠
١٤.٣٦  ١.٤٤  ٨٥٠ ú ١٥.٨٩  ح ط ١.٠١  ز ٠.٥٢  ب ú ھـ د ٨٥.٢٢  ب  
  و ٨٠.١٠  أ ٢٣.٣٩  ح ط ١.١٣  ح ٠.٠٠  أ ٢٢.٢٦  ١.٤٤  ٩٥٠

٤-٣.٥  

٢١  
  ھـ-أ ٨٨.٣٠  ھـ-ب ١١.٨٠  ب ٥.١٦  ح ٠.٠٠  ھـ د ٦.٦٤  ١.٤٤  ٧٥٠
  ھـ-أ ٨٨.٠٦  ھـ-ب ١٢.١١  أ ٥.٦٨  و ١.٠٩  ھـ د ٥.٣٣  ١.٤٤  ٨٥٠
  ú-أ ٩٠.٧٩  ھـ-ú ٨.٧٠  ل ٠.٢٢  ح ٠.٠٤  ھـ-ب ٨.٤٤  ١.٤٤  ٩٥٠

٢٦  
  ھـ-ب ٨٦.٧٩  د-ب ١٣.٧٨  ز ١.٣٣  ú ٢.٥٣  د-ب ٩.٩٢  ١.٤٤  ٧٥٠
  ھـ-ú ٨٦.١١  د-ب ١٥.٦٨  ط ٠.٩٦  أ ٣.٦٨  د-ب ١١.٠٤  ١.٤٤  ٨٥٠
  ھـ-ú ٨٦.١١  د-ب ١٤.٦٩  د ٢.٧٨  ح ٠.٠٤  د-ب ١١.٨٧  ١.٤٤  ٩٥٠

٣١  
  و ٧٩.٠٣  أ ٢٥.٠٨  ح ط ١.١٠  ز ٠.٣٨  أ ٢٣.٦٠  ١.٤٤  ٧٥٠
  و ٧٦.٨٧  أ ٢٨.٦٤  د ٢.٨١  ح ٠.٠٠  أ ٢٥.٨٣  ١.٤٤  ٨٥٠
  ھـ ٨٥.٠٩  أ ١٦.٠٨  ك ٠.٤٤  ح ٠.٠٤  ب ١٥.٦٠  ١.٤٤  ٩٥٠

  القیم األعلى ھي األفضل** ،  القیم األقل ھي األفضل *
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 في منطقة تلعفر% نسب الفقد الكمي وكفاءة االداء  فيوسرعة اسطوانة الدیاس تأثیر التداخل بین سرعة الحاصدة وسرعة مضرب الضم ): ٢(جدول ال

سرعة الحاصدة 
  اعةس/كم

سرعة مضرب 
  دقیقة/الضم دورة

سرعة اسطوانة 
الدیاس 

  دقیقة/دورة
  *فقد وحدة القطع  *فقد قبل الحصاد

فقد وحدة 
  *الدیاس

فقد وحدتي 
الفصل 
  *والتنظیف

  *فقد الحاصدة
كفاءة اداء 

  %**الحاصدة 

٣-٢.٥  

٢١  
  ú-أ ٩١.٥٥  ز و ٨.٢٦  ھـ و ٠.٩٣  ح ٠.٩٧  و-د ٦.٣٦  ٠.٩٦  ٧٥٠
  د-أ ٩٠.٤١  ز و ٩.٦٤  ھـ و ٢.٠٠  ز ١.٣٦  و-د ٦.٢٨  ٠.٩٦  ٨٥٠
  أ ٩٤.٧٥  ز ٤.٥٨  و–ú  ٣.٢١  ط ٠.٠٠  و ١.٣٧  ٠.٩٦  ٩٥٠

٢٦  
٩.٥٧  ٠.٩٦  ٧٥٠ ú-ز و ٨١.٨٤  د-أ ٢١.٢٢  أ ١٠.٧٣  ح ٠.٩٢  ھـ  
٩.١٦  ٠.٩٦  ٨٥٠ ú-١٦.٢٢  و-د ٢.٦٠  ب ٤.٤٦  ھـ ú-و-د ٨٥.٣٣  ھـ  
  أب ٩٢.٤٤  ز ٧.٢١  و ٠.٤٤  ط ٠.١٧  و-د ٦.٦٠  ٠.٩٦  ٩٥٠

٣١  
  ز-ھـ ٨٢.٦٠  د-ب ٢٠.١٠  و-ú ٣.٤٣  ح ٠.٨٠  أب ١٥.٨٧  ٠.٩٦  ٧٥٠
  ز ٧٨.٤٥  أ ٢٦.٥٠  و-ú ٤.٢٦  د ھـ ٢.١٨  أ ٢٠.٠٦  ٠.٩٦  ٨٥٠
١٢.٨٦  ٠.٩٦  ٩٥٠ ú ٣.٠٦  ط ٠.٠٠  ب ú-١٥.٩٢  و ú-و-د ٨٥.٥٥  ھـ  

٤-٣.٥  

٢١  
٩.٥٧  ٠.٩٦  ٧٥٠  ú-٣.٤٩  ھـ ú  ٤.٠٢ ú-ھـ و ٨٤.٧١  ھـ-ب ١٧.٠٨  و  
  ز و ٨٠.٧٦  أب ٢٢.٨٥  و-ú ٤.١٣  د ٢.٣٨  أب ١٦.٣٤  ٠.٩٦  ٨٥٠
٩.١٦  ٠.٩٦  ٩٥٠ ú-٣.٥٤  ط ٠.٠٦  ھـ ú-ھـ-ب ٨٧.٩٣  ھـ و ١٢.٧٦  و  

٢٦  
  ز و ٨١.٥٢  ú-أ ٢١.٧٠  ھـ-ú ٤.٦٣  أ ٤.٧٤  د-ب ١٢.٣٣  ٠.٩٦  ٧٥٠
٩.٣٤  ٠.٩٦  ٨٥٠ ú-٨٧.١٦  ھـ و ١٣.٧٦  ھـ و ٢.١٢  د ٢.٣٠  ھـ ú-ھـ  
  ز ٧٨.٤٩  أ ٢٦.٤٤  أ ١٠.٨٨  ط ٠.٠٠  أب ١٥.٥٦  ٠.٩٦  ٩٥٠

٣١  
  و-د ٨٥.٩٤  د ھـ ١٥.٣٩  أب ٩.٠٤  ھـ و ١.٩٨  ھـ و ٤.٣٧  ٠.٩٦  ٧٥٠
٨.٣٠  ٠.٩٦  ٨٥٠ ú-٦.٨٨  و ١.٩٠  ھـ ú ھـ و ٨٤.٧١  ھـ-ب ١٧.٠٨  ب  
  ھـ و ٨٤.٧٠  ھـ-ب ١٧.١٠  د-ب ٦.٤٠  ط ٠.١٠  د-ب ١٠.٦٠  ٠.٩٦  ٩٥٠

  القیم األعلى ھي األفضل** ،  القیم األقل ھي األفضل *
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  :نسبة الفقد النوعي المنظور وغیر المنظور لموقعي التجربة فيتأثیر التداخل للعوامل المدروسة 
 ٣١مضرب الضم ساعة مع السرعة الثالثة ل/كم ٤-٣.٥حققت السرعة الثانیة للحاصدة  :نسبة الكزرة 

في موقع بعشیقة % ١.٧٩دقیقة أعلى نسبة كزرة بلغت /دورة ٧٥٠دقیقة مع سرعة الدیاس /دورة
ویعود السبب إلى زیادة كمیة المواد الداخلة لوحدة الدیاس مع قلة سرعة أسطوانة الدیاس ، في حین 

ل نسبة كزرة دقیقة أق/دورة ٩٥٠أعطت نفس السرعة األرضیة ومضرب الضم ولكن مع سرعة دیاس 
وآخرون  Changفي موقع تلعفر وھذا یدل على كفاءة عملیة الدیاسة وھذا ما أكده % ٠.٠٧بلغت 

)١٩٩٩(.  
زیادة نسبة وجود األدغال والمحاصیل  ٤،  ٣یالحظ من الجدول  :نسبة األدغال والمحاصیل األخرى 
دقیقة /دورة ٣١رب الضم ساعة مع السرعة الثالثة لمض/كم٤-٣.٥األخرى للسرعة الثانیة للحاصدة 

لكل من موقع بعشیقة وتلعفر على التوالي % ٣.٠٩و% ٧.٥٩دقیقة بلغت /دورة ٧٥٠وسرعة دیاس 
  .اكثركان موبوء باألدغال بشكل في بعشیقة وقد یعود السبب إلى أن الحقل 

ساعة مع /كم ٣-٢.٥یالحظ أن السرعة األرضیة  ٤،  ٣من متابعة جدول  :نسبة المواد الخاملة 
دقیقة أعطت أقل نسبة مواد / دورة  ٩٥٠دقیقة مع سرعة دیاس / دورة  ٣١سرعة مضرب الضم 

للموقعین على التوالي ، ویعود السبب إلى كفاءة % ٠.٤٥، % ٠.٨٠خاملة في خزان الحبوب بلغ 
  . التنظیف والفصل والوحدات العاملة في الحاصدة الدیاس 

ساعة / كم  ٤-٣.٥سرعة الحاصدة التداخل بین بین بأن ت )٤ و ٣( ینمن خالل الجدول :نسبة الكسر 
وكانت نسبة كسر اعلى دورة حققت  ٩٥٠دقیقة مع سرعة دیاس / دورة  ٣١مع سرعة المضرب 

في موقع تلعفر ، وقد یعود السبب إلى زیادة نسبة الكزرة العائدة % ٧.٩٨في موقع بعشیقة و % ٠.٧٥
النسب أعاله فقد سجلت من خالل قیم ،  )٢٠٠٢( Baiomyإلى وحدات الدیاس وھذا ما أشار إلیھ 

/ دورة  ٧٥٠دقیقة وبسرعة دیاس / دورة  ٣١معاملة السرعة الثانیة للحاصدة مع سرعة مضرب الضم 
، ویعود السبب إلى زیادة نسبة األدغال  ٨.٥٢دقیقة أعلى نسبة فقد على أساس النقاوة في موقع بعشیقة 

 ادقیقة قد تفوق/ دورة  ٩٥٠مع سرعة دیاس نفسھما ملین األولیین في ھذا الموقع ، في حین أن العا
  . في موقع تلعفر نتیجة زیادة نسبة الكسر فیھا% ٥.٢٦بنسبة 

ساعة مع سرعة مضرب الضم / كم  ٣-٢.٥حققت السرعة األولى للحاصدة  :نسبة اإلنبات الطبیعي 
إنبات طبیعي في موقعي بعشیقة دقیقة أعلى نسبة / دورة  ٨٥٠دقیقة مع سرعة دیاس / دورة  ٣١

على التوالي مما یدل على أن سرعة اسطوانة الدیاس مناسبة مع % ٩٦.٦٦و % ٩٧.٦٦وتلعفر كانت 
دقیقة / دورة  ٣١في حین حققت السرعة الثانیة للحاصدة مع سرعة . السرع المستخدمة في البحث 

وبالتالي زیادة نسبة البذور المیتة  دقیقة أعلى نسبة إنبات غیر طبیعي ،/ دورة  ٩٥٠لمضرب الضم و 
% ٩.٣٣و  ٧.٣٣على الترتیب في موقع بعشیقة ، في حین كانت % ٤.٦٦و% ٦.٦٦، حیث كانت 

  . )٢٠٠٣(والرجبو واللیلة  )١٩٩٩( Tourkmaniو  Grassللموقع الثاني تلعفر ، وھذا ما أكده 
من % ١٦.٥ة كان بحدود من خالل ھذه الدراسة وجد أن معدل الفقد الكمي لموقعي التجرب  

، وھذا یعني أن ھناك نسبة فقد  ھكتار/ كغم  ٢٥٠٦الحاصل الكلي والذي سجل كمعدل للموقعین 
إذن ھناك % . ٢على أساس  ھكتار/ كغم  ٥٠.١٢عالمیاً بھ والمسموح  ھكتار/ كغم  ٤١٣.٤٨مقدارھا 

 ھكتار ٣٠حة وحدة تجریبیة أكثر من المسموح ، ولو تّم أخذ مسا ھكتار/ كغم  ٣٦٣.٣٦فقد مقداره 
طن مفقود ، وتصل الخسارة  ١٠.٩٠تحت ظروف الزراعة الدیمیة أو المرویة فإن ھذا یعني أن ھناك 

دوالر ، فإذا علمنا بأن المساحات  ١٥٠دوالر على أساس أن سعر الطن  ١٦٣٥.١٢المالیة إلى 
نینوى فقط ، فكیف في محافظة  ھكتار ٧٤٣٩٧٣بمحصول الحنطة كانت  ٢٠٠٢المزروعة لعام 

  ستكون الخسارة ؟
ساعة / كم  ٣-٢.٥استخدام سرعة الحاصدة األرضیة : من خالل ھذه التجربة ، نوصي بما یأتي 

ألجل تقلیل فقد الحبوب وزیادة كفاءة أداء الحاصدة وزیادة نسبة نقاوة الحبوب وبالتالي زیادة قیمتھ 
قة مع مراعاة التغییرات الخاصة بوحدة القطع دقی/ دورة  ٢١مضرب الضم سرعة استخدام  .الشرائیة

دقیقة لقلة ضررھا / دورة  ٨٥٠المحافظة على استخدام سرعة اسطوانة الدیاس . قبل دخول الحقل
 úاآللي على الحبوب وعدم المغاالة في زیادتھا ألن ذلك یؤدي إلى زیادة الكسر وبالتالي رداءة اإلنتا

على حالة المحصول والصنف والكثافة النباتیة ونسبة االضطجاع وھذا یعتمد . وانخفاض قیمتھ الشرائیة
  .الخ..... وطبیعة االرض الجغرافیة وخبرة العامل 
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  .بعشیقةفي منطقة % نسب الفقد الكمي وكفاءة االداء  فيتاثیر التداخل بین سرعة الحاصدة وسرعة مضرب الضم وسرعة اسطوانة الدیاس  ):٣(جدول ال

سرعة 
الحاصدة 

  ساعة/كم

سرعة 
مضرب 
الضم 

  دقیقة/دورة

سرعة 
اسطوانة 
الدیاس 

  دقیقة/دورة

  منظورالفقد النوعي غیر ال  الفقد النوعي المنظور

نسبة 
  *الكزرة

نسبة االدغال 
والمحاصیل 

  االخرى

 نسبة المواد
  * الخاملة

نسبة 
  *الكسر

مجموع الفقد 
الفقد على   **نسبة النقاوة  *النوعي

  *اساس النقاوة
نسبة النبات 

  **الطبیعي
نسبة االنبات 
*غیر الطبیعي

نسبة البذور 
  *المیتة

٣-٢.٥  

٢١  
  ھـ-ب١.٦٦  ب ú ٣.٠١  د-أ ٩٥.٣٣  د-ب ٢.١٤  ھـ-٩٢.٨٦ú  د-ب ٧.١٤  ب ٠.٣٦  أب ١.١٩  د-ب ٥.١٦  ب ٠.٤٣  ٧٥٠
  ھـ-ú ١.٠٠  ب ú ٢.٣٤  أب ٩٦.٦٦  أب ٣.٧٥  ھـ و ٩١.٢٥  أب ٨.٧٥  ب ٠.٣٦  أ ١.٧٠  أب ٦.٤٠  ب ٠.٢٩  ٨٥٠
  بأ ٤.٠١  ú-أ ٣.٦٦  د ٩٢.٣٣  ú د ٠.١١  د-أ ٩٤.٨٩  ز-ú ٥.١١  أب ٠.٦٠  اب ١.٦٠  ز-ھـ ٢.٥٤  ب ٠.٣٧  ٩٥٠

٢٦  
  ھـ-أ ٢.٣٣  ب ú ١.٣٤  ú-أ ٩٦.٣٣  ú د ٠.٠٨  د-أ ٩٤.٩٢  ز-ú ٥.٠٨  ب ٠.٣٤  أب ١.٠٤  ز-د ٣.٣٠  ب ٠.٤٠  ٧٥٠
  ھـ-ب١.٦٦  ú-أ ٤.٠١  د-أ ٩٤.٣٣  ú د ٠.٠٢  ز-أ ٩٣.٩٨  ز-ú ٦٠.٢  ب ٠.٣٢  أب ١.٢٣  و-ú ٤.٢٢  ب ٠.٢٥  ٨٥٠
  ú-أ ٣.٦٦  ب ú ٢.٠١  د-أ ٩٤.٣٣  د ٠.٠٠  أ ٩٦.٦٢  وز ٣.٣٨  أب ٠.٥٣  أب ٠.٨٩  ز ١.٦٧  ب ٠.٢٩  ٩٥٠

٣١  
  ھـ ٠.٣٣  ب ú ٣.٠١  أب ٩٦.٦٦  د-ب ١.٨٥  ھـ-ب ٩٤.١٥  و-ú ٥.٨٥  أب ٠.٥٨  أب ١.٠٢  ز-ú ٣.٦٠  ب ٠.٦٥  ٧٥٠
  دھـ ٠.٦٦  ب ú ١.٦٨  أ ٩٧.٦٦  د ٠.١١  د-أ ٩٤.٨٩  ز-ú ٥.١١  أب ٠.٤٦  أب ١.٢٢  ز-د ٣.٠٧  ب ٠.٣٦  ٨٥٠
  ھـ-ب١.٦٦  ب ú ٢.٣٣  د-أ ٩٦.٠١  د ٠.٠٠  ú-أ ٩٥.٩١  ز-د ٤.٠٩  أب ٠.٥٨  ب ٠.٨٠  ز و ٢.٣٩  ب ٠.٣٢  ٩٥٠

٤-٣.٥  

٢١  
  ھـ-ب١.٣٣  ú-أ ٤.٣٣  د-أ ٩٤.٣٤  ú د ٠.٨٩  ھـ-أ ٩٤.١١  ز-ب ٥.٨٩  أب ٠.٤٦  أب ١.٣٣  ز-د ٣.٣٠  ب ٠.٧٤  ٧٥٠
  ھـ-ب١.٣٣  ب ú ٢.٠١  أب ٩٦.٦٦  د-ب ٠.٦٠  ھـ-أ ٩٤.٤٠  ز-ب ٥.٦٠  أب ٠.٥٢  أب ١.٢١  ز-ú ٣.٤٧  ب ٠.٤٠  ٨٥٠
  د-أ ٣.٣٣  أب ú ٣.٦٦  د-ب ٩٣.٠١  ú د ٠.٦٧  ھـ-أ ٩٤.٣٣  ز-ú ٥.٦٧  أب ٠.٥٢  أ ١.٧١  ز-د ٢.٩٧  ب ٠.٣٦  ٩٥٠

٢٦  
  ھـ-أ ٣.٠١  ب ú ٢.٣٣  د-أ ٩٤.٦٦  ب ú ٢.٥٧  و-د ٩٢.٤٣  ú-أ ٧.٥٧  أب ٠.٦٣  أب ٠.٩٧  ب  ٥.٥٠  ب ٠.٦٩  ٧٥٠
  ھـ-أ ٢.٦٦  أب ٤.٦٦  ú د ٩٢.٦٨  د-ب ١.٥٣  ھـ-ب ٩٣.٤٧  و-ب ٦.٥٣  ب ٠.٤١  أب ٠.٩٨  ھـ-ب ٤.٦٣  ب ٠.٣٧  ٨٥٠
  ھـ-أ ٣.٠٠  أب ٤.٦٦  د ٩٢.٣٤  د ٠.٠٠  ú-أ ٩٥.٦٩  ز ٤.٣١  أب ٠.٥٥  أب ١.٣٦  وز ٢.١٨  ب ٠.٢٤  ٩٥٠

٣١  
  ھـ-أ ٣.٠٠  ú ١.٠٠  د-أ ٩٦.٠٠  أ ٨.٥٢  و ٨٨.٤٨  أ ١١.٥٢  أب ٠.٥٠  أب ١.٦٤  أ ٧.٥٩  أ ١.٧٩  ٧٥٠
  ھـ-أ ٢.٠١  ب ú ٢.٦٦  د-أ ٩٥.٣٣  د-ب ٢.٢١  ھـ-ب٩٢.٧٩  ھـ-ب ٧.٢١  أب ٠.٤٩  أب ١.٤١  د-ب ٥.٠٥  ب ٠.٢٦  ٨٥٠
  أ ٤.٦٦  أ ٦.٦٦  ھـ ٨٨.٦٨  د ٠.٠٠  أب ٩٥.٣٧  ز-ھـ ٤.٦٣  أ ٠.٧٥  أب ١.٠٨  وز ٢.٣٥  ب ٠.٤٥  ٩٥٠

  األفضل القیم األعلى ھي** ،  القیم األقل ھي األفضل *
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 تلعفرفي منطقة % نسب الفقد الكمي وكفاءة األداء في تأثیر التداخل بین سرعة الحاصدة وسرعة مضرب الضم وسرعة اسطوانة الدیاس  ): ٤( جدول ال

سرعة 
 الحاصدة

  ساعة/كم

سرعة مضرب 
الضم 

  دقیقة/دورة

سرعة اسطوانة 
الدیاس 

  دقیقة/دورة

  الفقد النوعي غیر المنظور  الفقد النوعي المنظور

نسبة 
  *الكزرة

نسبة االدغال 
والمحاصیل 

  االخرى

نسبة المواد 
  * الخاملة

نسبة 
  *الكسر

مجموع الفقد 
الفقد على   **نسبة النقاوة  *النوعي

  *اساس النقاوة
نسبة النبات 

  **الطبیعي
نسبة االنبات 
*غیر الطبیعي

نسبة البذور 
  *المیتة

٣-٢.٥  

٢١  
  ب ú ٢.٥  ب ú ٢.٥  أ ب ٩٥.٠٠  و-د٠.٧٠  ه-أ ٩٤.٣٠  ز-د ٥.٧٠  ه٠.٢٤  ب٢.٤٧  ب ٢.٣٦ú  أ٠.٦٣  ٧٥٠
  ب ú ٢.٣٣  ú ٢.٠١  أ ب ٩٥.٦٦  ھـ و ٠.٤٢  ú-أ ٩٤.٥٨  ز-ه ٥.٤٢  د١.٣٨  د ه١.٦٩  ú د٢.٠٦  د-ب٠.٢٩  ٨٥٠
  ú ٢.٠٠  ú-أ ٥.٠٠  أ ب ٩٣.٠٠  ú-ب ١.٨٣  ز-ه ٩٣.١٧  ú-ب ٦.٨٣  ٣.٥٥ú  ه و١.٢٨  د١.٧٥  د-ب٠.٢٥  ٩٥٠

٢٦  
  úب  ٢.٣٣  ب ú ٣.٦٦  أ ب ٩٤.٠١  ھـ و ٠.٤٢  ú-ب ٩٤.٥٨  ز-ه ٥.٤٣  ه٠.٢٣  ú د١.٨٦  أب٢.٨٢  ب٠.٥١  ٧٥٠
  ú ٢.٠١  ب ú ٢.٣٣  أ ب ٩٥.٦٦  ھـ و ٠.٦٢  ه-أ ٩٤.٣٨  ز-د ٥.٦٢  د١.٥١  د ه١.٣٧  ب ٢.٤٠ú  ú-ب٠.٣٤  ٨٥٠
  ú ١.٦٦  ب ú ٤.٠١  أ ب ٩٤.٣٣  و -ب ١.٢٨  ز-ب ٩٣.٧٢  و-ب ٦.٢٨  ٣.٤٦ú  و-د١.٤٧  ه ١.٢١  د ٠.١٤  ٩٥٠

٣١  
  ú ٢.٠٠  ب ú ٣.٠٠  أ ب ٩٥.٠٠  و-ب ١.٢٩  ز-ب ٩٣.٧١  و-ب ٦.٢٩  ه٠.٣٠  أب٢.٥٨  أب٢.٨٠  أ٠.٦١  ٧٥٠
  ú ١.٣٣  ú ٢.٠١  أ ٩٦.٦٦  ب ú ٢.٠٥  وز ٩٢.٩٥  ú-ب ٧.٠٥  د٢.٠٢  ب٢.٤٤  ú د٢.١١  أب ٠.٤٨  ٨٥٠
  ú ١.٣٣  ب ú ٢.٣٣  أ ب ٩٦.٣٤  و ٠.٠٢  أب ٩٤.٩٨  وز ٥.٠٢  ٣.٦٠ú  ز٠.٤٥  ه٠.٨٢  د٠.١٥  ٩٥٠

٤-٣.٥  

٢١  
  ب ú ٣.٠٨  ب ú ٢.٢٦  أ ب ٩٤.٦٦  و -ú ٠.٩١  و-أ ٩٤.٠٩  ز-ú ٥.٩١  ه٠.٢٨  ب ٢.٣٤ú  أب٢.٨١  أب ٠.٤٨  ٧٥٠
  ب ٤.٦٦  ب ú ٢.٦٦  أ ب ٩٢.٦٨  ھـ-ب ١.٦٢  ز-ú ٩٣.٣٨  ه-ب ٦.٦٢  د١.٥٠  ب ٢.٢٥ú  ب٢.٥٨  د-ب٠.٢٩  ٨٥٠
  ب ú ٢.٦٦  أب ٥.٦٦  ب ٩١.٦٨  و ٠.٠٢  أ ٩٥.٠٢  ز ٤.٩٨  ب٤.٠٠  ز٠.٤٨  و٠.٣٢  ú د ٠.١٨  ٩٥٠

٢٦  
  ب ú ٤.٠١  ب ú ٣.٣٣  أ ب ٩٢.٦٦  و ٠.١٩  أب ٩٤.٨١  وز ٥.١٩  ه٠.٣٥  و-د١.٥٢  أب٢.٨٢  أب ٠.٥  ٧٥٠
  ú ١.٦٦  ب ú ٢.٣٣  أ ب ٩٦.٠١  ب ú ٢.٠٥  ز-د ٩٢.٩٥  ب ú ٧.٠٥  د١.٧٣  ب٢.٤١  أب٢.٦٥  د-ب٠.٢٦  ٨٥٠
  ú ١.٦٦  ب ú ٣.٠١  أ ب ٩٥.٣٣  و-د ٠.٧٧  ه-أ ٩٤.٢٣  ز-ú ٥.٧٧  ب٤.٧٦  ز٠.٤٤  و٠.٣٢  ú-ب٠.٢٥  ٩٥٠

٣١  
  ب ú ٣.٠١  ب ú ٣.٣٣  أ ب ٩٣.٦٦  ھـ و ٠.٦٨  ه-أ ٩٤.٣٢  ز-ه ٥.٦٨  ه٠.٣٣  ú د١.٨٤  أ٣.٠٩  ú-أ ٠.٤٢  ٧٥٠
  ú ١.٦٦  ú ١.٦٨  أ ٩٦.٦٦  ب ٢.٣٤  ز ٩٢.٦٦  ب ٧.٣٤  د١.٦٦  أ٣.٠٠  ب ٢.٤٩ú  ú د ٠.١٩  ٨٥٠
  أ ٩.٣٣  أ ٧.٣٣  ú ٨٣.٣٤  أ ٥.٢٦  ي ٨٩.٧٤  أ ١٠.٢٦  أ٧.٩٨  و١.٠٩  ه١.١٢  د ٠.٠٧  ٩٥٠
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WITH GROUND SPEED OF HARVESTER AND THEIR EFFECT ON 

THE LOSS OF WHEAT 
Saad Abdul-Jabbar Al-Rajabow   Momtaz Isaak Homood 

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

 
ABSTRACT 

This study was carried out during Agriculture season 2001-2002 to 
calculate quantity and quality losses of wheat by using John-Deere harvester at 
two sites in Nenevieh governorate. The first was in Basheka region under rain 
fed conditions, the second was in Talafer region under sprinkler irrigation 
system. The experiment was conducted according to RCBD by three factors 
combine ground speed, Reel speed and cylinder speed by three replications. the 
harvesting speed 2.5-3 km/hr with the reel speed 21 rpm with the cylinder speed 
950 rpm surpassed in giving the least loss in quantity at both sites with the 
highest performance efficiency. The harvesting speed 3.5-4 km/hr with the reel 
speed 26 rpm with the cylinder speed 950 rpm surpassed in giving the least 
visible qualitative loss rate in Basheka region while the same ground speed and 
cylinder speed, but the reel speed 21 rpm surpassed in giving the least visible 
qualitative loss rate n Talafer region. the harvesting speed 3.5-4 km/hr with the 
reel speed 31 rpm with the cylinder speed 950 rpm surpassed in giving the 
highest seed dead rate at both sites. the losses average was about 16.5% from 
the total yield, and the wheat yield quantity for one Donum was 616.5 Kg/Do.  
It means that there is losses quantity 90.84 Kg/Do. than the international 
standard losses 2%. 

  
  المصادر

جامعة . معدات الجني والحصاد ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر.  )١٩٩٨(البنا ، عزیز رمو 
  . الموصل ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

تقدیر فواقد الحصاد اآللي لمحصولي القمح والشعیر باستخدام .  )١٩٩٧(خالد ، إبراھیم أحمد 
رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة . في منطقة الصویرة  ٣٥٠٠الحاصدة المركبة الفیردا 

  . بغداد 
. تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة.  )١٩٨٠(الراوي ، خاشع محمود و عبدالعزیز محمد خلف هللا 

  . مطبعة جامعة الموصل 
ة تأثیر سرعة االسطوانة والخلوص في وحد. )٢٠٠٣(سعد عبدالجبار وعلي جاسم اللیلة . الرجبو 

مجلة الزراعة . الدیاس على نسبة الفقد النوعي لمحصول الحنطة تحت ظروف الزراعة الدیمیة
  .  ١٣٩-١٣١:  ٤ ٨العراقیة، عدد خاص ، 

أطروحة . دورة الفقد في الحنطة باستخدام البذار والحصاد اآللي.  )١٩٩٩(الرجبو ، سعد عبدالجبار 
  . صل دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة المو

مكننة حصاد الحنطة األھمیة والتغییر ، مجلة الزراعة العراقیة ، . )٢٠٠٢(الرجبو ، سعد عبدالجبار 
  .  ٣١-٢٥عدد خاص ، مجلة إرشادیة زراعیة ، ص 

دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة . االختبارات الخاصة بالبذور . )١٩٨٢(علي ، علي حسین 
  . لبحث العلمي الموصل ، وزارة التعلیم العالي وا



 ٢٠٠٧) ٢(العدد ) ٣٥(المجلد             ISSN 1815-316Xمجلة زراعة الرافدین                             

تأثیر السرعة . )٢٠٠٢(القزاز ، كمال محسن ومدحت مجید الساھوكي ، حارث ریاض القیسي 
الحقلیة للحاصدة وسرعة اسطوانة الدیاس على حیویة البذور للذرة الصفراء وزھرة الشمس ، 

  . ث ألقي في المؤتمر العلمي الثامن لھیئة التعلیم التقني حب
Baiomy, M. A. (2002). Improvement of a locally made paddy thresher. Misr. 

J. Agr. Eng. 19 1: 246-254.  
Dumichen, H. and K. Richter (1987). Effect of during period and revolution 

perminute of thresher to different times of harvesting on germination and 
quality of malting barley. Agr. Eng. Abs. 13 9.  

Grass, L. and M. Tourkmani (1999). Mechanical damage assessment in 
rejected durum wheat seed lots in Morocco. Seed Sci. & Technel. 27: 
991-997.    

Prochazka, B.; J. Svoboda and J. Franeak (1985). Effect of threshing on the 
seed value of spring barley polnoho spodarstvo, 31 5: 461-470. Agri. Eg. 
Abs. 111: 245 1986. 

Randy, K. T. and D. S. Mark (2002). Harvesting wheat cooperative extension 
service. Kansas State University Manhattan, U.S.A. 

Terry, G. (1999). Procrop, harvest, Area Extension specialist cropping 
systems. NDSU extension Service. North Dakota State University.  

Wang, G.; Zoerb, G. C.; and L. G. Hill (1988). A combine separating loss 
monitor. Trans of the ASAE. 313. 692-694.  


