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من خالل بعض مؤشرات األداء في التربة    ) ثنائي السالح ( تقییم األداء الحقلي للمحراث تحت التربة 
  الغرینیة الطینیة

  یوسف یعقوب ھالل
  جامعة البصرة/ كلیة الزراعة / قسم المكننة الزراعیة 

  
  الخالصة

الل دراسة بعض مؤشرات نفذ البحث لتقییم األداء الحقلي للمحراث تحت التربة ثنائي األسلحة من خ
أجریttت التجربttة ) .قttوة السttحب و مسttاحة التربttة المثttارة و كفttاءة اسttتخدام الطاقttة ( األداء التttي شttملت 

ومقارنتھtا مtع محtراث تحtت التربtة ثنtائي ) المعاملة القیاسیة (باستخدام محراث تحت التربة أحادي السالح 
غیtر محروثtة (كانیكیة في اإلسكندریة في تtربتین بكtر األسلحة مصنع من قبل الشركة العامة للصناعات المی

. سtم  ٥٥و  ٤٥و  ٣٥و  ٢٥وأخرى محروثة نسجتھا غرینیة طینیة باستخدام أربعtة أعمtاق حراثtة وھtي ) 
%  ١١وأظھرت النتائج أن استخدام محراث تحت التربة ثنائي األسلحة یؤدي الى زیادة قtوة السtحب بنسtبة 

مقارنttة مttع المحttراث تحttت %  ٩٠وكفttاءة اسttتخدام الطاقttة بنسttبة %  ١٠٠ة ومسttاحة التربttة المثttارة بنسttب
تtأثیر واضtح علtى قtوة السtحب ومسtاحة  نالتربة أحادي السالح وكان لزیادة عمق الحراثة وفي كال التربیتی

سttم  ٥٥التربttة المثttارة وكفttاءة اسttتخدام الطاقttة وسttجلت أفضttل قیمttة لكفttاءة اسttتخدام الطاقttة عنttد عمttق 
  .محراث تحت التربة ثنائي األسلحة وباستخدام 

  
  المقدمة

یعد محراث تحت التربة واحد من أھم اآلالت الزراعیة المسtتخدمة فtي الحقtل لمtا لtھ مtن أھمیtة فtي 
استصttالح األراضttي الزراعیttة وخصوصttا التربttة الثقیلttة وقدرتttھ الكبیttرة علttى الttتخلص مttن كttبس التربttة 

للتربtة  ةثارھا الضارة في الخصائص الفیزیائیة و الكیمیائیtوالحد من أ Hard- Panوخاصة الطبقة الصماء 
ویتمیز المحراث تحت التربة عن كثیر من اآلالت الزراعیة بكون متطلبات السtحب تكtون ) . ٢٠٠١ھالل،(

  ) .  ١٩٩٩( Nemenyiو   Mouazenو ) ١٩٩٥،Bell(عالیة مقارنة بالمحاریث األخرى 
المحراث تحت التربة بأنھا القوة الالزمة للسtحب  قوة سحب) ١٩٨٢(وآخرون  Kepnerوقد عرف 

وتعتمttد علttى حالttة التربttة و نسttجتھا وعلttى قوتھttا و التttي تتضttمن ) السttاحبة ( باتجttاه حركttة مصttدر القttوة 
. التماسك و زاویة االحتكاك بین دقائقھا وكذلك االلتصاق باآللtة واحتكtاك بینھtا وبtین التربtة وعمtق الحراثtة

قttوة السttحب واحttدة مttن أھttم العوامttل فttي تقttیم األداء الحقلttي ) ١٩٩٧(  Maseaureو  Mckyesواعttد 
زیtادة عمtق  أن قtوة السtحب تtزداد مtع ) ١٩٩٨( Nemenyiو   Mouazenوجtد . للمحراث تحت التربtة 

م أدى الى زیادة في قtوة السtحب بنسtبة  ٠0٤الى  ٠0٣٤الحراثة للمحراث تحت التربة فعند زیادة العمق من 
. ھذه الزیادة الى زیادة حجم التربة المتجمعة أمام المحراث تحت التربة مع زیادة العمtق  وتعود%  ١٢0١١

أن متطلبttات ) ١٩٩٤( Cavalliو   Chamenوتttؤثر التربttة بصttورة واضttحة فttي قttوة السttحب ، فقttد وجttد
  . السحب للمحراث تحت التربة تزداد في التربة المضغوطة مقارنة بالتربة غیر المضغوطة 

أن اسtتخدام محtراث تحtت التربtة یtؤدي الtى تفكیtك التربtة عنtد السtطح ) ١٩٩٣(وآخtرون   Adayلقد بین 
 Crescentیطلق على ھذا التفكیك الھاللي   Critical depthوالى عمق معین والذي یعرف بالعمق الحرج

failure   نtل مtا یقلtب ممtام و الجانtطح و األمtاه السtى باتجtى األعلtھ الtة فیtا وتكون حركة التربtا أمtكثافتھ
اذ تكttون حركتھttا إلttى األمttام والجوانttب وان  Compressive failureتحttت العمttق الحttرج فتكttبس التربttة 

مجموع التفكیك یطلق علیة مساحة التربة المثارة التي تعد من العوامل المھمtة لتقtیم األداء الحقلtي للمحtراث 
بtة ورطوبتھtا وعمtق الحراثtة ونtوع السtالح تعتمد مساحة التربة المثارة علtى عtدة عوامtل منھtا نسtجة  التر

)Aday  وHaliphy ،٢٠٠١. (  
  

  ٢/٥/٢٠٠٧وقبولھ      ٢٠٠٧/  ٢/٢تاریخ تسلم البحث 
كفtاءة اسtتخدام الطاقtة بأنھtا عtدد األمتtار ألمكعبtھ مtن التربtة المثtارة ) ١٩٨٥( Mckyesلقد عرف 

وتتأثر ھذه الكفاءة بعدة عوامل مtن أھمھtا  بواسطة المحراث تحت التربة لكل میكاجول من الطاقة المستھلكة
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أن زیtادة عمtق الحراثtة یtؤدي الtى زیtادة كفtاءة اسtتخدام ) أ٢٠٠١( Hilalو  Adayعمق الحراثة فقtد بtین 
  . سم   ٥٠الى  ٣٠عند زیادة عمق الحراثة من %  ٢٠الطاقة بنسبة تزید عن  

عیttة تttم أجttراء ھttذه التجربttة ولمttا لمحttراث تحttت التربttة مttن أھمیttة فttي استصttالح األراضttي الزرا
باختبار محراث تحت التربة ثنائي السالح المصنع حدیثا من قبtل الشtركة العامtة للصtناعات المیكانیكیtة فtي 
اإلسكندریة و الذي لم یجرى علیھ تجارب في المنطقة الجنوبیة و تقییم أداءه الحقلي من خالل قوة السحب و 

  .لطاقة مقارنة بمحراث تحت التربة أحادي السالح مساحة التربة المثارة وكفاءة استخدام ا
  

  مواد البحث وطرائقھ
الكرمtة باسtتخدام محtراث تحtت التربtة ثنtائي السtالح / نفذت ھذه التجربة في موقع جامعtة البصtرة 

فtي ) ٢(ومقارنتھ مع المحراث تحت التربة ذو السالح الواحد والموضح في الشtكل) ١(والموضح في الشكل
%  ٦٥,٣٩والغرین %  ٢٥,٤٧ى محروثة نسجتھما غرینیة طینیة وكانت نسبة الطین منھا تربة بكر وأخر

حیtث قیسtت قtوة  Hydraulic dynamometerتم قیاس قوة السحب  باستخدام جھtاز  % . ١,١٣والرمل 
ومttن الجھttة  Massey Ferguson (MF)السttحب بttربط ھttذا جھttاز علttى عمttود الجttر السttاحبة االولttى 

المشبوك علیtھ   Massey Ferguson(MF)ز بواسطة سلك مرن بمقدمة الساحبة الثانیةاألخرى ربط الجھا
  .المحراث تحت التربة وذلك لعدم وجود جھاز یقیس قوة السحب مباشرة بین المحراث و الساحبة 

سtم وكtررت العملیtة ثtالث مtرات  ٥٥و  ٤٥و  ٣٥و  ٢٥وسجلت قوة السحب ألربع أعماق حراثtة 
النوعیین من التربة المحروثة وغیر المحروثة بعد ذلك تtم قیtاس مقاومtة التtدحرج  لكل عمق ومحراث ولكل

إذ رفtع المحtراث عtن السtطح التربtة  ووضtعت السtاحبة فtي  Massey Ferguson (MF)للسtاحبة الثانیtة
حالة حیاد وسحبت على سtطح التربtة وسtجلت قtوة السtحب وكtررت العملیtة ثtالث مtرات ولكtأل المحtراثین 

  ) :١(وطرحت من قوة السحب الكلیة وبعد ذلك حسبت قوة السحب من المعادلة  نوالتربیتی
  
  

  

  یوضح محراث تحت التربة ثنائي السالح): ١(الشكل 
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  یوضح محراث تحت التربة أحادي السالح) : ٢(الشكل 

  
F =Y-Rr………………………………..(1)              

   -:اذ أن 
F  =  لو نیوتنكی(قوة السحب المحراث تحت التربة (  
Y = الساحبة الثانیة ( قوة السحب الكلیة(MF)   + كیلو نیوتن) (المحراث تحت التربة (  

Rr  = مقاومة التدحرج للساحبة الثانیة(MF) )كیلو نیوتن   (  
وتم قیاس مساحة التربة المثارة بإزالtة التربtة المفككtة بالیtد لحtین ظھtور مقطtع التربtة غیtر   

 Mckyesالموضtttحة مtttن ) ٢(وباسtttتخدام المعادلtttة ) ٣(قریبtttا كمtttا فtttي الشtttكل المحروثtttة والtttذي یكtttون ت
تم حساب مساحة التربة المثارة وكررت العملیة لثالث مرات لكل عمق حراثة ونوع محراث وفي ) ١٩٨٥(

 نكال التربیتی
 

                            A = S*dc +w*d ……………………………(2)    
  -:إذ أن 

A =٢م(ثارة مساحة التربة الم(  
S = م(المسافة المفككة من التربة على جانبي ساق المحراث(  

dc = م(بعد العمق الحرج عن السطح(                                                      
W = م(عرض التربة المحروثة تحت العمق الحرج (  
d  = م(عمق الحراثة(  
  

  
                             W         S  
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                                dc         d   
                                  

  
  
  

  
  المقطع الھندسي لمساحة التربة المثارة ): ٣(الشكل 

  
  ) ١٩٨٥(  Mckyesالموصوفة من) ٣(وتم حساب كفاءة استخدام الطاقة من المعادلة 

                    E.U.E =   1/S.R. *1000…………….(3)     
  -:اذ أن 

E.U.E  = میكاجول/ ٣م(كفاءة استخدام الطاقة (  
S.R.  =  ٢م/كیلونیوتن (المقاومة النوعیة  (  

سtttم لقیtttاس المحتtttوى  ٥٥و  ٤٥و  ٣٥و  ٢٥وجمعtttت عینtttات مtttن التربtttة وألربعtttة أعمtttاق ھtttي          
وقدرت الكثافة الظاھریة بطریقtة االسtطوانة ) ١٩٥٤( Richardsلتي ذكرھا الرطوبي لتربة وفقا للطریقة ا

)Core samplers   (ةtا لطریقtة وفقtاق الحراثtع أعمtولجمیBlake  )Blake ،رونtین ) ١٩٦٥وآخtي حtف
الموصtوفة )  Day(لتقtدیر نسtجة التربtة وحسtب طریقtة )   Pipette method(استخدمت طریقtة الماصtة 

الtذي ھtو عبtارة عtن قtرص معtدني )   Annulus Ring(واستخدم جھtاز )  ١٩٦٥(و آخرون  Blakeفي 
سtم ومثبttت علیtھ مtن األسtفل زوائtد شttعاعیة  ٩سtم ومقطtوع مtن الttداخل بصtورة دائریtة وبقطtر  ٣٢قطtره 

لقیttاس عttزم الttدوران والttذي  Torque meterسttم و الجھttاز مttزود بttـ ١وعلttى مسttافات متسttاویة ارتفاعھttا 
  )١٩٦٨،Vandenbergو Gill(قص التربة والتي حسبت من المعادلة یستخدم في قیاس أجھاد 

τ=3m /2π(R3
 –r3)………………(4)                  

  -:اذ ان 
τ    = ٢م/كیلو نیوتن (أجھاد قص التربة(  

 m  = ٢م/كیلو نیوتن (عزم قص التربة(  
R  = م(نصف قطر القرص الخارجي(  
r   = م(نصف قطر القرص الداخلي(  

  )١٩٦٨،Vandenbergو Gill(الموصوفة من) ٥(العمودي من المعادلة  وحسب اإلجھاد
σ = w/A….……………..(5)                 

σ = ٢م/كیلو نیوتن (اإلجھاد العمودي (  
w  = كیلو نیوتن (الوزن(  
A  = ٢م(مساحة القرص (  
  

تكtاك الداخلیtة للتربtة رسمت العالقة بین اجھاد قص التربة و االجھاد العمودي لتحدیtد التماسtك وزاویtة االح
  ) .  ١(المحروثة وغیر المحروثة والنتائج موضحة في الجدول  نولكال التربیتی
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  یوضح بعض الصفات المیكانیكیة والفیزیائیة لتربة التجربة): ١(الجدول 
    التربة المحروثة  التربة غیر المحروثة

عمق 
  الحراثة

  )سم(

زاویة 
االحتكاك 
  الداخلیة
  درجة

  تماسك
kN/M2  

المحتوى 
  الرطوبي

%  

الكثافة 
  الظاھریة
g/cm3  

زاویة 
االحتكاك 
  الداخلیة
  درجة

  تماسك
kN/M2  

المحتوى 
  الرطوبي

%  

الكثافة 
  الظاھریة
g/cm3  

١٨0١٠  ٤٤0٢١  ٦٢0١  ٣٨0٢٩  ٥٣0١٧  ٧٦0١٥  ٠١0١  ٦0٢٥-١٥  ٣١  
٢٨0١٧  ٣٥0٢٢  ٧٥0١  ٨٩0٢١  ٥٩0١٩  ٧٩0١٨  ٤٥0١  ٠٥0٣٥-٢٥  ٣٤  
٢٦0٢٠  ٥٦0٢٥  ٠٧0١  ٧٦0٢٩  ٦٨0١٧  ٦0٢٣  ١0١  ٥٤0٤٥-٣٥  ٤٨  
٣٣0٢٣  ٦٩0٣٠  ١0١  ٦٩0٣٨  ٧٨0١٩  ٦0٢٩  ٠٥0١  ٠٧0٥٥-٤٥  ٥٢  

                                                             
أربtع أعمtاق ) (  ٢*  ٢* ٤(نفذت الدراسة بتجربtة عاملیtھ بالتصtمیم القطاعtات العشtوائیة الكاملtة           

وكtررت ) محراث تحت التربة ثنائي السالح مقارنtة المحtراث أحtادي السtالح * ة نوعین من الترب* حراثة 
والنتtائج ) ١٩٨٠الtراوي و خلtف هللا ،(وحtدة  ٤٨كل معاملھ ثالث مرات وكان مجموع الوحدات التجریبیtة 

  ) . ٢(موضح في الجدول 
  

 تحلیل التباین للصفات المدروسة): ٢(الجدول
 df  SOURCE  قوة السحب  بة المثارةمساحة التر  كفاءة استخدام الطاقة

Ns ٠0٥  Ns ٠0٩١  Ns ٣0٢  ٠٥  Blocks 
 Aأعماق الحراثة   ٣  ١٠٢١٨٠**  ١١٥٠٠**  ٢٧١٤٦0٥**
 Bنوع المحراث   ١  ١٠٤٩٢0٥**  ٢٧٠٧٠0٥**  ٢٤٧٩٥٠**
 Cنوع التربة   ١  ٧٩٦٩0٣٨**  ٢٦٨0٥٩**  ١٦٦٠٤**
**١٣٤٥٠0٣٠١٩**  ٥0٤٧١**  ٣٧0٣  ٤٦  A*B 

**٣٧**  ٣٩٢0٢١٦**  ٣١0٣  ٩٢  A*C 
**١٢**  ٨٣٤0٦*  ٤٢0١  ٣٤  B*C 
**٣*  ٦٨0٤٦**  ٢٧0٣  ٧٢  A*B*C  

Ns  ١و%٥غیر معنوي تحت مستوى%  
  %٥معنوي تحت مستوى * 

  %و %٥معنوي تحت مستوى ** 

٣٠  Error 

٤٧  Total 

         
  النتائج و المناقشة

ادة معنویة تحت مسtتوى المحراثین زی ولكألأن قوة السحب تزداد مع زیادة العمق ) ٤(یبین الشكل 
للمحttراث تحttت التربttة ذو %  ٥٤، %  ٥٢وكانttت نسttبة الزیttادة فttي قttوة السttحب بمقttدار %  ١، %  ٥

سtم وذلtك لزیtادة  ٥٥سtم الtى  ٢٥السالح الواحد وثنائي السالح على التtوالي عنtد زیtادة عمtق الحراثtة مtن 
وكثافتھtا الظاھریtة كمtا أن زیtادة العمtق  التربة للقص مع زیtادة العمtق نتیجtة ارتفtاع رطوبtة التربtة مقاومة

 التربtة المحروثtة فتصtطدم یؤدي إلى زیtادة مقاومtة التربtة للحركtة نحtو السtطح فتحtول الحركtة إلtى األمtام
بالتربة غیر المحروثة و التي تقع على خط سیر المحراث فتزداد المقاومة مما یؤدي الى زیtادة قtوة السtحب 

  ).ب٢٠٠١( Hilalو Adayمقطوعة مع العمق ھذه النتائج تتفق مع إضافة الى زیادة حجم التربة ال
وأظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فرق معنوي في قیمة قوة السحب عند مقارنة بین محراث 

ومtن خtالل ) ٢(تحت التربة الثنائي السالح ومحراث تحtت التربtة أحtادي السtالح كمtا موضtح فtي الجtدول 
ولجمیtع أعمtاق الحراثtة علtى %  ١١، % ٨، %  ١٠، % ٧السحب بنسtبة قوة  تنالحظ ازداد) ٤(الشكل

التوالي عند استخدام محراث تحت التربة ثنائي السالح وذلك یعود الى زیادة حجم التربة المقطوعة بواسطة 
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یوضح العالقة بین قوة السحب وعمق الحراثة لكال المحراثین تحت التربة احادي وثنائي االسلحة): ٤(الشكل  
 

كمtا أظھtرت النتtائج أن لعمtق . السالحین مما یزید من المقاومة التي تبدیھا التربة بتtالي زیtادة قtوة السtحب 
لحراثة تأثیر اكبر على قوة السحب من نوع المحراث فمثال كانت نسبة الزیادة في قوة السحب عند استخدام ا

 ٣٠في حtین زادت قtوة السtحب بنسtبة %  ١١الثنائي السالح ولجمیع أعماق الحراثة ال تزید عن  المحراث
  .سم  ١٠عند زیادة العمق بمقدار % 

  
  
  
  

أن لنوع التربة تtأثیر معنtوي فtي قtوة السtحب اذ زادت قtوة ) ٥(أكدت النتائج الموضحة في الشكل 
كیلونیtوتن لكtال  ١0٦٢و  ١0٦٩مقارنة بالتربة المحروثtة وبمقtدار ) بكر ( السحب في التربة غیر المحروثة 

الفیزیائیة و  نالمحراثین ذو السالح الواحد و ثنائي على التوالي وھذا یعود الى االختالف في صفات التربیتی
الttذي بttین أن قttوة السttحب )  ٢٠٠١(وھttذا یتفttق مttع مttا ذكttره ھttالل ) ١(یكانیكیttة الموضttح فttي الجttدول الم

وكttان . للمحttراث تحttت التربttة المttزود بأجنحttة فttي التربttة المحروثttة اقttل منھttا فttي التربttة غیttر المحروثttة 
بtالمحراث تحtت ألستخدم محراث تحت التربة الثنائي السالح تأثیر معنtوي علtى زیtادة قtوة السtحب مقارنtة 
فttي كttال %  ١٠التربttة أحttادي السttالح وفttي كttال التttربیتین ولكttن نسttبة الزیttادة فttي قttوة السttحب لttم تتجttاوز 

  .  التربیتین 
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أن لعمtق الحراثtة تtأثیر عtالي المعنویtة فtي مسtاحة التربtة ) ٦(تشیر النتtائج الموضtحة فtي الشtكل 
 ١٠عنtد زیtادة العمtق بمقtدار %  ٣٠ثین اذ ارتفعت قیمة مساحة التربة المثtارة بنسtبة المثارة و لكال المحرا

لمحttراث تحttت التربttة ثنttائي %  ٤٠سttم لمحttراث تحttت التربttة ذو السttالح الواحttد فttي حttین زادت بمقttدار 
ة مtع السالح عند الزیادة نفسھا في العمق وھذا یعزى الى زیادة مساحة مقطع التربة ألمعرضھ لتأثیر األسلح

زیادة العمق مما یؤدي الى زیادة حجم التربtة المقطوعtة وانtدفاع العمtق الحtرج بعیtد عtن سtطح التربtة الtى 
األسفل إضافة الى زیادة التأثیرات الجانبیة الناتجة عن التشققات التي تحصل في التربة المجاورة وھذا یتفق 

ة بین مساحة التربة المثارة وعمtق الحراثtة الذین بینا أن العالق) ٢٠٠٤( Hilalو  Adayمع ما توصل ألیھ 
وكان ألستخدم محراث تحت التربة ثنائي السالح تأثیر عالي المعنویtة فtي رفtع قیمtة مسtاحة . عالقة طردیة

قیمtة مسtاحة التربtة  تالتربة المثارة مع زیادة العمق مقارنة بالمحراث تحت التربة أحادي السالح فقtد ازداد
سttم علttى التttوالي  ٥٥و  ٤٥و  ٣٥و  ٢٥عنttد األعمttاق %  ١٤٩و  ١٣٥0٩و  ١٠٨و   ٥٥المثttارة بنسttبة 

نتیجة استخدام محراث تحت التربة ثنائي السالح وذلك یعود الى زیادة مساحة مقطع التربtة المعtرض لقطtع 
بفعل األسلحة إضtافة الtى تصtمیم سtالح المحtراث الtذي یمتtاز بكونtھ ذو حافtة حtادة و نحیفtة ممtا یزیtد مtن 

مسلط على التربة ویسtھل قطtع التربtة مقارنtة بtالمحراث تحtت التربtة أحtادي السtالح الtذي یمتtاز الضغط ال
  .بكونھا ذي حافة عریضة إضافة الى زیادة سمك الساق مقارنة بالمحراث الثنائي السالح 

أن الزیادة في مساحة التربة المثارة في التربة المحروثة ) ٧(أوضحت النتائج الموضحة في الشكل 
ى منھا في التربة غیر المحروثtة ولكtأل المحtراثین و یعtزى ذلtك الtى انخفtاض مقاومtة التربtة المحروثtة أعل

نتیجة قلة انضمامھا و انخفاض تماسكھا و الذي یؤدي الى زیادة حجtم التربtة المفككtة وزیtادة عtرض مقطtع 
حروثtة اكبtر منھtا فtي التربtة المساحة المفككة إضافة الى أن اندفاع العمق الحرج الى األسtفل فtي التربtة الم

  .غیر المحروثة

  ربة لكال المحراثین تحت التربة أحادي وثنائي األسلحةیوضح العالقة بین قوة السحب ونوع الت): ٥(الشكل
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ومtن خtالل  نوكان لنوع المحراث تأثیر عالي المعنویtة علtى قیمtة مسtاحة التربtة المثtارة وفtي كtال التtربیتی

 فtي ٢م ٠0٢٨١٣نالحظ أن قیمة مساحة التربة المثارة لمحراث تحtت التربtة ثنtائي السtالح ھtي ) ٧(الشكل 
لمحراث تحت التربة أحtادي السtالح فtي التربtة المحروثtة و كانtت فtي التربtة البكtر  ٢م ٠0١٢٧حین كانت 

للمحراثین على التوالي ویعود السبب في ذلك الtى زیtادة حجtم التربtة  ٢م ٠0١٠٥و  ٠0٢٦) غیر المحروثة(
اث الtذي یمتtاز بحافtة المعرضة للسالح عند استخدام محراث ثنائي السtالح إضtافة الtى تصtمیم سtاق المحtر

  . حادة وضیقة مما یزید من الضغط المسلط على التربة 
زیادة قیمة كفاءة استخدام الطاقtة معنویtا مtع زیtادة العمtق و ) ٨(أكدت النتائج الموضحة في الشكل 

/  ٣م ٧0٥٣و  ٦0٠١٧سttم ھttي  ٥٥ و ٢٥لكttال المحttراثین وكانttت قیمttة كفttاءة اسttتخدام الطاقttة عنttد العمttق 
میكtاجول للمحtراث /  ٣م ١٦0٦٥و  ٨0٥٩٥للمحراث تحت التربة أحادي السالح في حtین كانtت   میكاجول

ثنائي السالح للعمقین السابقین وذلك یعود الى زیادة مساحة التربة المحروثة وكانت نسبة الزیادة في مساحة 
tا وصtع مtك مtق ذلtق یتفtع العمtحب مtوة السtي قtادة فtبة الزیtن نسtر مtھالتربة المثارة اكبtل ألیMckyes   و

Maswaure   
في حین كان ألستخدم محراث تحت التربة ثنائي السالح تأثیر معنtوي واضtح علtى قیمtة كفtاءة )  . ١٩٩٧(

 ٤٥مقارنة مع المحراث أحادي السالح ولجمیع أعماق الحراثة فمثال عند العمtق  تاستخدام الطاقة فقد ازداد
وذلttك یعttود الttى مسttاحة التربttة المثttارة %  ١١٧قttة بمقttدار سttم كانttت نسttبة الزیttادة فttي كفttاءة اسttتخدام الطا

یوضح العالقة بین مساحة التربة المثارة وعمق الحراثة لكال المحراثین تحت التربة أحادي وثنائي ): ٦(الشكل
 األسلحة
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بواسطة محراث ثنائي السالح اكبر منھا للمحراث أحادي السالح إضافة الى زیtادة فtي قtوة السtحب لtم یكtن 
  . لھا تأثیر كبیر على كفاءة استخدام الطاقة نتیجة الزیادة الكبیرة في مساحة التربة المثارة 
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نائي یوضح العالقة بین مساحة التربة المثارة ونوع التربة لكال المحراثین تحت التربة أحادي وث): ٧(الشكل 
  األسلحة
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العالقtة بtین كفtاءة اسtتخدام محtراث تحtت التربtة للطاقtة وتtربتین محروثtة وغیtر ) ٩(یبین الشtكل 

محروثة و المقارنة بین محtراث تحtت التربtة أحtادي وثنtائي السtالح اذ أوضtحت النتtائج أن كفtاءة اسtتخدام 
فtي التربttة غیtر المحروثttة و لكtال المحtراثین وذلttك الن حجtم التربttة الطاقtة فtي التربttة المحروثtة اكبttر ممtا 
في التربة غیر المحروثة إضافة الى أن الطاقة ألمستخدمھ فtي التربtة  المفككة في التربة المحروثة اكبر منھا

  .المحروثة اقل منھا مقارنة مع التربة غیر المحروثة  
محراث تحت التربtة ثنtائي السtالح علtى كفtاءة أن تأثیر ) ٩(وأظھرت النتائج الموضحة في الشكل 

استخدام الطاقة عالي المعنویة مقارنة بالمحراث أحادي السالح وكان مقدار الزیادة في كفاءة استخدام الطاقة 
ولقttد بینttت .میكttاجول فttي التربttة المحروثttة وغیttر المحروثttة علttى التttوالي /  ٣م ٦0٧٥و  ٧0٥٩تصttل الttى 

ة اسttتخدام الطاقttة نتیجttة اسttتخدام محttراث تحttت التربttة ثنttائي السttالح اكبttر مttن النتttائج أن الزیttادة فttي كفttاء
ttة و المیكانیكیttفات الفیزیائیttي الصttتالف فttأثیر االخttة أي تttبب الحراثttة بسttوة التربttعف قttة ضttادة نتیجttةالزی 

 تتجtاوز ال نلتربتین المحروثة وغیر المحروثة فقد كانت نسبة الزیادة في الكفtاءة عنtد المقارنtة بtین التtربیتی
عنttد اسttتخدام محttراث تحttت التربttة ثنttائي السttالح مقارنttة %  ٩٠فttي حttین ازدادت الttى أكثttر مttن %  ٢٠

  . بالمحراث أحادي السالح 

یوضح العالقة بین كفاءة استخدام الطاقة وعمق الحراثة لكال المحراثین تحت التربة أحادي ): ٨(الشكل 
 .وثنائي األسلحة
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EVALUATION OF SOME PARAMETERS OF SUBSOILER (DOUBLE 
TINE) PLOW PERFORMANCE IN CLAY SILTY SOIL 

Yousif. Y . Hilal 
Dept. Agric. Mechanization , Agric. College , basrah Univ. , basrah , lraq 

 
ABSTRACT 

A field research was to conducted to evaluate the performance of double 
tines plow by studying some performance parameters ( draught force , disturbed 
soil area and energy utilization efficiency ) .The double tines plow – which 
manufactured in the state mechanical industry in Al- scandiria – applied at 
unplowed and plowed clay silty soils with four plowing depth (25,35,45 and 55 
cm). these results were compared with the results of  (standard treatment) single 
tine plow . the results indicated that the using of double tines plow led to increase 
the draught force by 11%, 100% of disturbed soil area and by 90 % of energy 
utilization efficiency in compared with single subsoiler plow treatment. High 
significant increasing in those parameters were showed with increasing of plowing 
depth at both tested soils and high energy utilization efficiency was recorded at 55 
cm soil depth with application of subsoiler double tines plow.      

  المصادر
تأثیر عرض وزاویة میل أجنحة القدم على األداء الحقلtي للمحtراث تحtت ) .٢٠٠١(الھالل ، یوسف یعقوب 

  .كلیة الزراعة ، جامعة البصرة . رسالة ماجستیر . التربة في التربة الطینیة الغرینیة 

یوضح العالقة بین كفاءة استخدام الطاقة ونوع التربة لكال المحtراثین تحtت التربtة أحtادي وثنtائي ): ٩(الشكل 
  .األسلحة
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