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  لحنطةلالفقد الكمي لتأثیر السرعات األرضیة األمامیة للحاصدة في نسبة تنبؤیة المعادالت الإیجاد 
  *عند الحصاد المیكانیكي

  عادل أحمد عبدهللا
  قسم المكننة الزراعیة، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق

  
  الخالصة

لنسְب الفقְد الكمְي لְبعض أصְناف الحنطְة  استھدفت الدراسة إیجاد معְادالت االنحְدار التنبؤیְة 
بتְְأثیر سְְر熬 أمامیְְة مختلفְְة  للحاصְְدة الدارسְְة، أظھְְرت النتְְائج تفְְوق الصְְنف صְְابربیك معنویְְاً فְְي 

علְְى سְְعة اسְְتیعابیة للحاصְְְدة أعلְְى كفְְاءة أداء عنְְد الحصְְְاد وأإعطְְاء أقְְل نسְְبة فقְְد كمְְְي كلְְي و
قְְل سְְعة أقְְل كفְְاءة أداء وأمְְي كلְְي وسְְاعة، فְְي حְְین أعطְְى الصְְنف مكسְְیباك أعلְְى نسְְبة فقְְد ك/طְְن

علְى كفְاءة أداء أسְاعة أقְل نسְبة فقְد كمְي كلְي و/كְم١.٦ استیعابیة، أما في السر熬 فقد سְجلت السְرعة
سְاعة أعلְى نسְبة فقְد كمְي كلְي وأقְل كفְاءة أداء /كم٤.٨ وأقل سعة استیعابیة، في حین سجلت السرعة

ركبְات الفقְد الكمְي الكلְي فقְد كְان أعلְى ارتبְاط سְاعة، أمְا االرتبְاط بְین م/على سعة استیعابیة طְنأو
علְى ارتبְاط معنְوي سְالب كְان بְین أمعنوي موجب بین الفقد في وحدة الفصְل مְع فقְد وحְدة الְدیاس و

  .كفاءة األداء مع فقد وحدة القطع
  

  المقدمة
بة إن للسرعة األمامیة األرضیة للحاصدة دوراً مھماً وفعاالً أثناء عملیְة الحصְاد فְي تحدیְد نسְ

ضائعات الحبوب لما لھذا الدور من تأثیر سلبي في عملیة الحصاد ألن ضائعات الحبְوب تتناسְب بشְكل 
الوحְְدات العاملְְة فیھְְا، ومنھְְا تنְְاثر الحبְְوب مְְن فְְي طְְردي مְְع سְְرعة سְְیر الحاصְְدة بسְְبب تأثیرھְְا 

التحمیְְل نְְھ كلمְְا زادت سְְرعة سְְیر الحاصְְدة األمامیְְة تְְزداد كمیְְة ضְְائعات الحبְְوب بسְְبب السְְنابل أل
واالھتְְزاز والضְְرب للسְְنابل الְְذي یְְؤدي بְְدوره إلְְى انفְְراط وتنְְاثر للحبְְوب وسְְقوطھا علְְى األرض 

، كمְְا إن اختیְְار الموعְְد المناسְְب للحصְְاد والتحְְرك بسְְرعة أرضְְیة مناسְְبة )٢٠٠٠، محمְְد والقְְزاز(
 الحنطְةكְذلك فانְھ فְي ) ٢٠٠٠، البنְا والرجبְو(دور في تحدیְد نسְبة فقְد الحبְوب صنف الحنطة حسب 

ھنְְاك أصְְناف وھְְذه األصְְناف تختلְְف عְְن بعضְְھا الְְبعض مְְن حیְְث كثافتھְְا وقابلیتھְְا علְְى االنفְְراط 
)Randal وMark ،إن األخطְְاء الفنیְְة الحاصְְلة أثنְְاء اسְְتخدام الحاصְְدة فְְي الحصְְاد وعְְدم ) ١٩٩٥

حاصְְְدة مراعְְְاة مواعیְְְد الحصְְְاد والعالقְְְات التوافقیְְְة بְְְین األجְְְزاء الشְְְغالة للوحְְְدات العاملְְְة فְְְي ال
البنְا، (جمیְع ذلְك یְؤدي إلְى حصְول تְدني فְي كفְاءة أداء الحاصְدة الحنطְة وسرعتھا األرضیة وحالְة 

٢٠٠٠ ( 熬وإیجְاد  ةالمزروعְالحنطְة لذلك البد من معرفة مقدار الفقد الناتج عن السְرعة األرضְیة ونְو
علְְى مְְردود  فضְְل التنظیمְְات المالئمְְة لھְְا بھְְدف الְְتحكم والسְְیطرة علְְى تلְְك الضְְائعات والحصְְولأ

وغیرھְا وھְذا مְا آثְار اھتمامنְا فְي إنجְاز ھְذا التي أجریت فیھا الدراسة اقتصادي جید في تلك المنطقة 
، والذي كان الھدف منھ معرفة تأثیر السرعات األمامیة األرضیة للحاصְدة فְي نسְبة الفقְد الكمְي البحث

  .للحنطة عند الحصاد المیكانیكي
  

  وطرائقھ مواد البحث
ְְت الدر ְְوى خְְالل الموسְְم الزراعְְي أجری ְְة الشְְورة التابعְְة لمحافظְְة نین ְְة ناحی ְְي منطق اسְְة ف

وطریقְة تحلیְل  RCBDونفذت باستخدام األلواح المنشְقة بتصְمیم القطاعְات العشְوائیة الكاملְة  ٢٠٠٦
ولدراسְة تְأثیر عְاملین أخְذت األصְناف القطְع الرئیسְیة  ،)١٩٩٠، داؤد والیְاس( االتجاه للعامل الكمي

في حین أخְذت سְر熬 الحصְاد بְالقطع ) مكسیباك أبو غریب، صابربیك،(لى ثالث مستویات واشتملت ع
 ٣.٧-٢.١سְְְاعة و/كְְְم ١.٦ سְְְاعة وبمعְְְدل/كְְְم ٢.٣-٠.٩یضְְְاً ثְְְالث مسְְְتویات أالثانویְְְة وتضְְְمنت 

ساعة، تمت حراثְة األرض ذات /كم ٤.٨ ساعة وبمعدل/كم ٥.١-٤.٥ساعة و/كم ٢.٩ ساعة وبمعدل/كم
سְְتخدام المحְְراث القرصְְي العمְְودي كمְְا وتְְم البְְذار بواسְְطة الدسְְك البְְذار المحلְְي التربְְة المزیجیְְة با

لألصְناف % ١٤-١٠دونم لألصناف الثالثة، تم الحصְاد عنְدما كְان المحتְوى الرطְوبي /كغم٢٥بمعدل 
 熬باسְְتخدام الحاصְְدة الدارسְְة للحبְְوب كومبְְاین نְְو)PMA ( ٧٣، ذات القְְدرة الحصְְانیة ٢٠٤الصְְابة 

عن طریְق أخְذ العینְات مְن ) ١٩٩٨( ات الحبوب فقد تم حسابھا حسب ما أورده البناحصان، أما ضائع
                                                                 

 ٢٠٠٧/ ٤/  ٤وقبولھ   ١٩/١٢/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث  *
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جانب وخلف الحاصدة مباشرة، قبل سیر الحاصدة في الحقل حسبت إنتاجیְة الְدونم وكְذلك تحدیְد السְعة 
عشְوائیة عنְد د مساحة مقدارھا واحد متְر مربְع یְدویاً لְثالث عینְات ایضاً عن طریق حصأستیعابیة اال

وعلְى أساسְھا تְم تسְجیل معְدل الغلְة وتحویلھְا  ثְم درسְت ووزنְتنف وسְرعة فְي كְل مكְرر كل صְ
ְְم حسְְاب السְְعة  ְְا ت ְְة للحاصְְدة والعְְرض الشְְغال لھ ְְى السְְرعة األمامی ְְاد عل ְְدونم وباالعتم ְְبة لل بالنس

  :االستیعابیة من خالل المعادلة اآلتیة
  
  
  

كְل مكְرر عنְد كְل سְرعة بعدھا أخְذت ثְالث عینְات عشְوائیة بمسְاحة واحְد متְر مربְع فְي 
متְر لكְل  ٥٠وصنف لتقدیر نسبة الفقد قبل الحصְاد، بعְدھا أطلقְت الحاصְدة بالسְیر فְي الحقְل بمسְافة 

  :صنف من األصناف عند كل سرعة حیث تم قیاس
بعְְدما تְְم طְְرح الفقְְد قبְְل الحصְְاد منְְھ ) فقְְد وحְְدة القطְְع(فقְְد الحبְְوب السְְاقطة خְְارú خְְط القְְش . ١

  .لقطععلى فقد وحدة اللحصول 
تְم رفְع القְش لְثالث عینְات إلְى قطعְة إذ ) فقد وحְدة الְدیاس والفصְل(فقد الحبوب داخل خط القش . ٢

قماش وجرت تذریة للقش وجمعت الحبوب الساقطة على القماش ووزنְت وحولְت إلְى نسְبة فقְد لوحְدة 
ولְت إلְى الفصل وكذلك جرى الحال مع الكزرة أجزاء السְنابل غیְر المدروسְة وتְم درسְھا ووزنھְا وح

  .نسبة فقد لوحدة الدیاس
جمְְع م بعְְد رفְع القְְش عְְن المسְاحات السְְابقة تְְ) فقְְد وحְدة التنظیְְف(فقְد الحبְְوب تحְְت خְط القְְش . ٣

إلى نسبة فقد لوحدة التنظیف بعد طְرح فقְد الحبְوب  توحول تالحبوب من األرض تحت خط القش وزن
  .خارú خط القش

تְم تحدیְد  اً الوحְدات العاملְة المְذكورة سְابق مركبات الفقְد ھְذه لكְل وحְدة مְنجمع ومن خالل 
+ ي دونְְم مְְن خְְالل الحاصְְل الصְְاف/بعְְدھا تְְم حسְְاب الحاصְְل الكلְְي كغְְم،  نسְְبة الفقְְد الكمְְي الكلְְي

  . الفقد قبل الحصاد+  مركبات الفقد أثناء الحصاد
بة ومن خالل ھذه التقدیرات تمت المقارنة بین سر熬 الحصاد بنسְبة الفقְد للوحְدات العاملְة ونسְ

  .١٠٠× الحاصل الكلي/ الفقد الكمي الكلي وكفاءة األداء التي تساوي الحاصل الصافي 
  

  النتائج والمناقشة
ְְین األصְְناف عنְְد الصְְفات ) ١(تشְְیر النتְְائج فְְي الجְְدول  وجְְود فروقְְات معنویְְة واضְְحة ب

ְְي  ְְد كمְְي كل ְְل نسְְبة فق ְְد % ٨.٦٠المدروسְְة حیְְث سְְجل الصְְنف صְְابربیك أق ְְاءة أداء عن ְְى كف وأعل
ساعة، في حین سجل الصنف مكسیباك أعلְى نسְبة /طن٠.٨٥وأعلى سعة استیعابیة % ٩٣.٤٩حصاد ال

سְاعة ، فְي حְین /طְن٠.٨٣ وأقְل سְعة اسְتیعابیة% ٨٩.٩٦وأقְل كفְاءة أداء % ١٢.٥٩فقد كمي كلي 
وسְְعة اسְְتیعابیة % ٩١.٦٥وكفְְاءة أداء  %١١.٧٠سְְجل الصְְنف أبְְو غریְְب نسְְبة فقְְد كمְְي كلְְي 

ع سبب انخفاض نسبة فقد عند  الصنف صابربیك إلְى كونְھ مְن األصְناف التְي ساعة، ویرج/طن٠.٨٤
، )١٩٩٩(شְار إلیְھ الرجبְو أیضاً التأخیر في عملیة الحصاد وھذا ما أتقاوم االنفراط والطرقات وتحملھ 

ن أحد أسبابھا من المشاھدة الحقلیة ھي بعض السویقات المضְطجعة، فְي حְین إأما نسبة الفقد القلیلة لھ ف
سبة الفقد العالیة عند الصنف مكسیباك یرجع سببھا إلى حساسیة ھְذا الصְنف لالنفְراط نتیجְة للطرقְات ن

التي یتعرض لھا مְن قبְل الوحְدات العاملְة فְي الحاصְدة وخصوصְاً مְن قبְل مضְرب الضְم أكثְر مְن 
  ).١٩٩٧( شار إلیھ البناأیضاً ما أالصنف أبو غریب وصابربیك وھذا 

  
باسְְتخدام (%) ناف الحنطְְة فְְي نسְְبة الفقְְد الكمְְي وكفְְاءة األداء عنְְد الحصְְاد تְְأثیر أصְְ): ١(الجְְدول 

  الحاصدة الدارسة للحبوب

السعة األستیعابیة   % **كفاءة األداء   % *الفقد الكمي الكلي  األصناف
  **ساعة /طن

  أ ٠.٨٥  أ ٩٣.٤٩  ú ٨.٦٠  صابربیك
  ب ٠.٨٤  ب ٩١.٦٥  ب ١١.٧٠  أبو غریب
  ú ٠.٨٣  ú ٨٩.٩٦  أ ١٢.٥٩  مكسیباك

 دونم/معدل الغلة كغم× متر /عرض الحاصدة× ساعة /السرعة األمامیة للحاصدة متر

٢٥٠٠ 
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  القیم األعلى هي األفضل** القیم األقل هي األفضل        *          
أن عالقְة السְرعة األمامیְة األرضְیة للحاصְدة الدارسְة للحبְوب ) ٣و٢و١(یتبین من األشְكال 

سְְְتیعابیة كانְְְت مְְن الدرجְְְة الثانیְְְة مְְع نسְְְبة الفقְְد الكمְְְي الكلְְְي للحبְְوب وكفְְְاءة األداء و السְְعة اال
)Quadratic( یضְاً عنְد الصְنف مكسְیباك فְي األشְكال أ، كما ویالحظ)ن عالقְة السְرعة إ) ٩و ٨و ٧

یضְاً مְن الدرجְة الثانیְة ھְذا مְا أشְارت أاألمامیة للحاصدة مع نفس الصفات المذكورة سابقاً أنھְا كانְت 
أیضְاً  فقְد كانְت) ٦(إلیھ معادالت االنحدار التنبؤیة الخاصة بھا، أما عند الصنف أبو غریب فְي الشְكل 

) ٥و ٤(الشְكلین ساعة مع السر熬 األمامیة من الدرجة الثانیة، في حین فְي /ستیعابیة طنالعالقة السعة ا
عند ھذا الصنف كانت عالقة السرعة األمامیְة للحاصְدة مְع نسְبة الفقְد الكمְي الكلְي وكفְاءة األداء مְن 

ؤیة الخاصة بھا، حیְث یالحְظ بأنְھ ھذا ما أشارت إلیھ معادالت االنحدار التنب) Linear(الدرجة األولى 
علְְى الְְرغم مְְن اخְְتالف نְְو熬 العالقְְة سְְواًء كانְְت مְְن الدرجְְة األولְְى أو الثانیְְة بְְین السְְر熬 األمامیְְة 

إن نسְبة الفقְد الكمְي الكلְي للحبְوب قְد إال للحاصدة واألصְناف المحصְودة وكְذلك فְي الصְنف الواحְد 
انخفاض في كفְاءة األداء لھְا ولكְن نفسھ ا في الوقت ازدادت مع زیادة السرعة األمامیة للحاصدة ویقابلھ

ھذه الزیادة واالنخفاض للفقد والكفاءة كانت بمعدالت متباینة بین األصְناف أي بنسְب أعلְى للفقְد الكمְي 
% ٨٨.٧٥و ٨٦.٧٠وأقְل كفְاءة أداء % ٥.١٥٠و ١٦.٧١كانְت إذ عند الصنفین مكسیباك وأبو غریְب 

سְاعة مقارنְة بالصְنف صְابربیك الְذي سְجل /كְم٤.٨ة للحاصְدة على الترتیب عنְد أعلְى سְرعة أمامیְ
إن سְبب زیְادة نسְبة الفقְد ھְذه عنְد ، %٩٠.٨٧وكفاءة أداء % ١١.٣٠نسبة فقد كمي عند ھذه السرعة 

األصناف ترجع إلى انھ بزیادة السرعة سوف تزداد مركبات فقد الحبְوب للحاصְدة أثنְاء الحصְاد ابتְداًء 
ل وانتھاًء بوحدة تنظیف الحبوب من بقایا القְش واألدغְال وان مركبְات من وحدة قطع سویقات المحصو

الفقد ھְذه فְي تلְك الوحְدات تְأتي نتیجְة للعְوارض التְي تتعְرض لھְا الحاصְدة أثنְاء الحصְاد مְن جھְة 
وحسְְب قابلیְְة الصְְنف علְְى تحمְְل الطرقְְات واالھتְְزازات مְְن قبְְل مضְְرب الضְְم مְְن جھְְة أخְְرى، 

امیְة األرضְیة المسְتخدمة ألنְھ بزیادتھְا یְؤدي إلְى زیְادة حصְاد كمیְات وكذلك تبعاً لمدى السְرعة األم
أكبְְر مְְن المحصְְول مְְن قبְְل وحְְدة القطְְع ال یمكְְن لوحְְدات الحاصְְدة الداخلیְְة العاملְְة مְְن اسְְتیعابھا 

ربְاك فְي إوخصوصاً وحدة الدیاس ومن ثم وحدة الفصل والتنظیف ممְا یְؤدي إلְى اختناقھְا وتحمیلھְا و
تتسبب في سְقوط السְنابل أمְام الحاصְدة وھְذا مְا حְدث عنְد زیְادة السְرعة األمامیְة عملھا وبالتالي قد 

ساعة عند األصناف مما سְبب فְي ظھְور فقְد عְالي عنְد ھְذه /كم٤.٨للحاصدة وخصوصاً عند السرعة 
الوحدة والتي من خاللھا وخالل فقد الحبوب لبقیة الوحدات العاملة في الحاصدة نحصְل علְى نسְبة الفقְد 

یضְְاً یتفְق مְְع مְا أشְְار إلیְھ البنְְا ألكلְְي للحبְوب والְְذي تְم ذكְְر قیمְھ مسְְبقاً لكְل صְְنف، وھְذا الكمְي ا
) ٢٠٠٠( والبنְְا والرجبְְو) ١٩٩٧( خְְرونآو Aliو) ١٩٩٦( خְְرونآو Wilkinsو) ١٩٨١( خְְرونآو

  .من أن زیادة السرعة األمامیة للحاصدة تؤدي إلى زیادة مركبات الفقد الكمي الكلي للحبوب
سְְاعة یالحְְظ مְְن األشְְكال عنְְد كְְل األصְְناف بأنھְְا كانְְت /سְְتیعابیة طְְنة للسְְعة االأمְְا بالنسְְب

انھ بزیادة السرعة األمامیة للحاصدة وعلى الرغم من زیادة نسبة الفقد الكمְي فقְد كانְت إذ عكس الكفاءة 
ة لھְا ھناك زیادة في قیمتھا، وھذا یرجع إلى أن السرعة األمامیة للحاصدة تمثل إحدى المحددات الرئیسی

  . لذلك زادت بزیادتھا
وعلیھ فانھ من خالل كل ما سبق یتضְح بְان عالقְة السְرعة األمامیְة للحاصְدة مְع نسְبة الفقְد 

ستیعابیة عالقة طردیة ومع الكفاءة عكسְیة لְذا فانְھ مְن خְالل معְادالت الكمي الكلي للحبوب والسعة اال
قְیم ھְذه الصְفات المدروسְة وخصوصְاً الفقְد االنحدار التنبؤیة الخاصة باألصناف والسر熬 یمكن التنبؤ ب

  .الكمي للحبوب عند أي سرعة مطلوبة من سر熬 الحاصدة الدارسة في أي صنف من األصناف
حصول ارتباط معنوي سالب بین كفاءة األداء مع كل من الفقְد فְي ) ٢(یتبین من نتائج الجدول 

 ٠.٩٥–فقد في وحدة التنظیف حیְث كانְت وحدة القطع، الفقد في وحدة الدیاس، الفقد في وحدة الفصل، ال
علְְى الترتیְְب إن عالقְְة االرتبְְاط ھְְذه عكسְְیة بְְین كفְְاءة األداء مְְع ھְְذه  ٠.٩٤–و ٠.٩٢–و ٠.٩٤–و

نְھ كلمְְا زاد الفقְد فְي ھְذه الوحְدات قلְְت كفְاءة األداء والعكְس یحصְل تְְزداد أالوحְدات العاملְة بمعنְى 
صول ارتباط معنوي موجب بְین الفقְد فְي وحְدة التنظیְف الكفاءة مع قلة الفقد، كذلك تشیر النتائج إلى ح

وكְְذلك حصְְول ھְְذا  ٠.٩٠و ٠.٩٢و ٠.٩٦مְְع الفقְְد فְְي وحְְدة القطְְع والְְدیاس والفصְְل حیְְث كانְְت 
وبְین وحְدة  ٠.٩٧و ٠.٩١االرتباط بین الفقد في وحدة الفصְل مְع الفقְد فְي وحְدة القطְع والְدیاس كְان 

تباط طردیة بین الوحدات العاملة، فكلما زاد الفقد في وحְدة ھنا عالقة االر ٠.٩٣الدیاس مع وحدة القطع 
ن ھְذه الوحְدات العاملְة مترابطְة ومكملְة القطع والدیاس سوف یزید الفقد في وحدة الفصل والتنظیف أل
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لبعضھا البعض من ناحیة عملھְا ومبְدأ تنظیمھְا وان أي خلְل أو إربְاك أو تحمیְل غیְر طبیعְي یحصְل 
  بفعل وحدةء الحصاد مثالً لوحدة الدیاس أثنا
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y = 9.30 – 2.07 (x) + 0.51 (x)2 

 للعالقְְة االنحְְدار ومعادلְְة منحنְְى :)١( الشְְكل
 والفقְְְְְد السְְְְְرعة بְְְְְین التربیعیְְְְة
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 )ساعة/كم( ةصداسرعة الح

y = 99.43 – 2.56 (x) + 0.16 (x)2 

 للعالقְְة االنحְְدار ومعادلְְة منحنְְى: )٢( الشְְكل
ְְְة ְְְین التربیعی ְְְاءة السְְְرعة ب  والكف
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y = - 0.24 + 0.32 (x) + 0.008 (x)2 

 للعالقְְة االنحְְدار ومعادلְְة منحنְְى :)٣( الشְְكل
 والسְְְְعة السְְְְرعة بְְְְین التربیعیְְְְة
 .صابربیك لصنف االستیعابیة
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y = 97.01 – 1.72 (x) 

 للعالقְְة االنحְְدار ومعادلְְة منحنְְى :)٥( الشְְكل
ְְְְة ְְְְین الخطی ְְְְاءة السְְְְرعة ب  والكف
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y = - 0.22 + 0.30 (x) + 0.01 (x)2 

 للعالقְְة االنحְְدار لְְةومعاد منحنְְى: )٦( الشְְكل
 والسְְְְعة السְְְְرعة بְְְְین التربیعیְְְְة
 .غریب بوأ لصنف االستیعابیة
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y = 5.44 + 2.01 (x) 

 للعالقְְة االنحְְدار ومعادلְְة منحنְְى :)٤( الشְְكل
 الكمְي والفقְد السְرعة بְین الخطیة

 .غریب بوأ لصنف كليال
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عمְل وحְدة الفصְل فְي مباشְراً وسְلبیاً  نتیجة لزیادة السرعة األمامیة للحاصدة سوف یְؤثر تְأثیراً القطع 
  .ن الفقد لھذه الوحدات یمثل الفقد الكمي الكلي للحبوبإوالتنظیف و

  
  االرتباط بین مركبات الفقد الكمي الكلي وكفاءة األداء): ٢(الجدول

  االرتباط
الفقد قبل 
  الحصاد

الفقد في 
  وحدة القطع

الفقد في 
  وحدة الدیاس

الفقد في 
  وحدة الفصل

الفقد في وحدة 
  التنظیف

  **٠.٩٤-  **٠.٩٢-  **٠.٩٤-  **٠.٩٥-  *٠.٢٣-  كفاءة األداء
    **٠.٩٠  **٠.٩٢  **٠.٩٦  *٠.٢٧  فقد في وحدة التنظیفال

      **٠.٩٧  **٠.٩١  *٠.٤٠  الفقد في وحدة الفصل
        **٠.٩٣  *٠.٣٦  الفقد في وحدة الدیاس 

          *٠.٢٢  الفقد في وحدة القطع
  %١معنوي عند مستوى احتمال %      ** ٥معنوي عند مستوى احتمال *         
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 )ساعة/كم( ةصداسرعة الح

y = - 0.20 + 0.28 (x) + 0.01(x)2 

 للعالقְְة االنحְְدار ومعادلְְة منحنְְى :)٩( الشְְكل
 والسְְְְعة السְְְְرعة بְְְְین التربیعیְְְְة
 .مكسیباك لصنف االستیعابیة

10.00

12.00

14.00

16.00

2.00 3.00 4.00 5.00

ي 
كل

ي 
كم

د 
فق

% 

 )ساعة/كم( ةصداسرعة الح

y = 8.14 + 0.304 (x) + 0.308 (x)2 

 للعالقְְة االنحְְدار ومعادلְְة منحنְְى :)٧( الشְְكل
 والفقְְְְְد السְְְְְرعة بְְְְְین التربیعیְְְְة
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y = 89.62 + 2.40 (x) - 0.62 (x)2 

 للعالقְְة االنحְְدار ومعادلְְة منحنְְى :)٨( الشְְكل
ְְְة ְְְین التربیعی ְְְاءة السְְְرعة ب  والكف

 .مكسیباك لصنف الحقلیة
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FINDING PREDICTIVE EQUATIONS FOR THE EFFECT OF 
FORWARD SPEEDS OF THE HARVESTER ON THE QUANTITY 

LOSS OF WHEAT IN MECHANICAL HARVESTING 
Adel A. Abullah 

Agric. Mechanization Dept., Coll. of Agric. & Forestry, Univ. of Mosul, Iraq 
 

ABSTRACT 
The study aims at constructing regression predictive equations for 

quantity loss of some varieties of wheat under the effect of different forward 
speed of harvester. The results showed that the saberbeak variety surpassed 
significanty in giving the least quantitative loss, maximum performance 
efficiency and maximum capacity ton/hr, where as the maxibac variety gave 
the highest quantitative loss and the minimal performance efficiency and the 
minimal capacity. The speed 1.6 km/hr gave less quantitative loss and maximal 
performance efficiency and minimal capacity while the speed 4.8 km/hr gave 
highest quantitative loss and minimal performance efficiency and maximal 
capacity. The highest positive correlation was between the loss in the 
separation unit and the threshing unit, highest negative while the correlation 
was between performance efficiency and cutting unit loss. 
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