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مختلفةسرععندالمشط القرصي أداءتأثیر زاویة القرص في 
احمد خضیر سلیمحسین عبد حمودالستار محمد نوري         رافع عبدنوريالمالكمثنى عبد

.،العراقجامعة الموصلكلیة الزراعة والغابات،قسم المكننة الزراعیة،

الخالصة
°٢٥،°٢٠و °٢٠،°١٥

/ كم٩.٠٤و ٧.١٨و٥.٧٧والخلفیة على التوالي وثالثة سرع امامیة 

٢م/ سم٥العملیة وعدد الكتل التي یزید قطرھا عن 
االثارة  رض  حب وع لس درة ا ومن ق

القرص وجمیع المؤشرات المدروسة ، وكان للتداخل بین زاویة القرص وا
.                          عمق االثارة في حین لم تتاثر بقیة الصفات المدروسة معنویا

لمقدمةا

بشكل جید وإعطاء مظھ
)Sheikh، آخرون )١٩٨٠و

) ١٩٩١(وآخرون Schaferوذكر ). ١٩٩٠البنا ،(العضویة والكیمیاویة وتغطیة البذور 
المصروفة في إثارة التربة باست

 .
-AlوAl-Janobiبھا  Suhaibani)عند إستخدامھم المشط القرصي المنحرف كآلة حر) ١٩٩٨

و ٧و٦.٠٥و ٤.٧٧و ٢٠٣و١٥و١٠
٩/٣.٦٢٨.٦٧و٨.١

أشار . /كم ٩الى ٣المذكورة أعاله من  آخرون Serranoو ) ٢٠٠٣(و

الى °١٨االنزالق في تربتین االولى مزیجیة طینیة وا
٢٣ °

 .Aykas آخرون ) ٢٠٠٤(و
زاویة 

/ ٩.٨و ٧.٩و٥.٢°٢٢و °١٤و °١٠القرص 
اني اضافةدون وزن واالول ١٠٠الث

قوة زادت
/كم ٩.٨الى ٨.١٧٥.٢الى ٧.٣السحب من 

٨الى٢منواالوزان المدروسة كما قلت نسبة الكتل الترابیة التي یتراوح قطرھا
 .SerranoوPeca)٢٠٠٨ (

دروسة ٢.١٣لمشط قرصي مسحوب ذو عرض االمامیة في قوة السحب لم السرع ا انت  إذ ك و ٦.١١و ٤.٧٠م 
مشط من/٧.٧٦ ١١.٨٢إلى ١١.٥٤ال

. /كم ٧.٧٦الى ٤.٧٠
عاألداءمتطلبات السحب وبعض مؤشرات تحدید 

. مختلفة وكذلك إیجاد معادالت إنحدار للتنبؤ بالمؤشرات المدروسة باالعتماد على السرع قید الدراسة  ٢٢/٣/٢٠١٠وقبولھ ٢٨/١٢/٢٠٠٩ریخ تسلم البحث تا
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مواد البحث وطرائقھ
٢٠٠٨-٢٠٠٧

٥%  ٣٥%  ٦٠%
٢٠-١٥المحراث القرصي القالب ثالثي االبدان بعمق 

٣م/١.١٥٤

٨، المشط القرصي من النوع المعلق بزوج من البطاریات ذو % ١٣.٨٦وبمحتوى رطوبي 
اسة سم ،١٧.٥٥٦المسافة بین قرص وآخر  در و °١٥تم 

، °٢٠سم و١٤٧°٢٠
سم١٥٢الى العرض الشغال التصمیمي للمشط زادحیث المذكورةاتللبطاری°٢٥

285لMassey Ferguson/كم٩.٠٤و٧.١٨و٥.٧٧ S٧٥
. حصان كمصدر للقدرة

) ١٩٩٠% (٥مستوى إحتمال 
Dillon

املة ٣٥٠٠المذكور لغایة  كل مع قطع  اءة زمن  قر تم  ٢٠٠.٠١كغم ، 
٣٠٥أستخدم شریط 
سم واالطار المذكور ذو مش٥لتحدید عدد الكتل التي یزید قطرھا عن ٢م٠.٢٥وإطار مساحتة 
٤×٥ .

).١٩٨٣. Hunt(المدروسة كما یلي 

).ثا / م( السرعة العملیة بعد التحمیل ×) كیلونیوتن ( قوة السحب ) = كیلوواط ( قدرة السحب 
السرعة بعد التحمیل –السرعة قبل التحمیل 

١٠٠×ـــــــــــــــــــــــــــ  (%) =  نسبة االنزالق 
السرعة قبل التحمیل

العرض الشغال الفعلي 
١٠٠×ـــــــــــــــــــــ  (%)  =  معامل استغالل العرض الشغال 

العرض الشغال التصمیمي

)  م(العرض الشغال الفعلي ×) ساعة/ م(السرعة العملیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــ) = ساعة/ دونم(االنتاجیة العملیة 

٢٥٠٠

النتائج والمناقشة
الى وجود فروقات معنویة لتأثیر زاویة ) ١(یشیر الجدول : یة القرص في الصفات المدروسةتأثیر زاو–١

القرص في كل من قدرة السحب وعرض االثارة ومعامل إستغالل العرض الشغال ، في حین لم تتأثر بقیة 
لوواط مقارنة كی١٣.١٧٦الصفات المدروسة معنویا ، إذ تفوقت الزاویة االولى معنویا وحققت أقل قدرة سحب  

كیلوواط ویعود السبب في ذلك الى زیادة مساحة مقطع التربة  المثارة بزیادة زاویة ١٥.٢٨٦بالزاویة الثانیة 
القرص والناتجة عن زیادة كل من عمق االثارة وعرض االثارة االمر الذي أدى الى زیادة قدرة السحب بزیادة 

، وتفوقت الزاویة الثانیة معنویا وحققت ) ٢٠٠٣(وآخرون Serranoزاویة القرص وھذا یتفق مع ما جاء بھ 
مقارنة بالزاویة االولى % ٩٣.٣٤٨سم ومعامل إستغالل للعرض الشغال ١٤١.٨٨٩أكبر عرض إثارة 

على التوالي وسبب ذلك أن العرض الشغال التصمیمي لاللة یزداد بزیادة زاویة % ٩٢.٠٦٣سم و ١٣٥.٣٣٣
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كیلونیوتن بزیادة زاویة القرص وذلك ٨.٢٣٠الى ٦.٩٢٢شط القرصي من القرص ، وزادت قوة السحب للم
بزیادة % ١١.٦٠٠الى ٩.٥٦٥سم وزادت نسبة االنزالق من ٩.٣٣٣الى ٨.٣٣٣بسبب زیادة عمق االثارة من 

ساعة بزیادة / دونم٣.٦٦١الى ٣.٥٧١زاویة القرص بسبب زیادة قوة السحب ، وزادت االنتاجیة العملیة من 
ة القرص بسبب زیادة العرض االشغال الفعلي لاللة الذي ھو أحد مركبات االنتاجیة العملیة ، وزاد عدد الكتل زاوی

بزیادة زاویة القرص والسبب یعود الى زیادة ٢م/كتلة ٨.٨٨٩الى ٧.١١١من ٢م/سم ٥التي یزید قطرھا عن 
).٢٠٠٤(وآخرون Aykasعمق االثارة وھذا یتفق مع ما ذكره 

.تأثیر زاویة القرص في الصفات المدروسة): ١(ولالجد
> عدد الكتل بقطر

٢م/سم٥
االنتاجیة   العملیة 

)ساعة/دونم(
معامل إستغالل 

(%)العرض 
عرض االثارة 

)سم(
عمق االثارة 

)سم(
نسبة االنزالق 

(%)
قدرة السحب 

)كیلوواط(
قوة السحب

)نیوتنكیلو(
زاویة 
القرص

٧.١١١ ٣.٥٧١ ب٩٢.٠٦٣ ب١٣٥.٣٣٣ ٨.٣٣٣ ٩.٥٦٥ أ١٣.١٧٦ ٦.٩٢٢ )١(
٨.٨٨٩ ٣.٦٦١ أ٩٣.٣٤٨ أ١٤١.٨٨٩ ٩.٣٣٣ ١١.٦٠٠ ب١٥.٢٨٦ ٨.٢٣٠ )٢(

.االعمدة التي التحتوي على احرف ال تختلف عن بعضھا معنویا. القیمة أ ھي االفضل

عنویة لتأثیر السرعة وجود فروقات م) ٢(یتبین من الجدول : تأثیر السرعة االمامیة في الصفات المدروسة-٢
ساعة معنویا على بقیة السرع وحققت أقل / كم٥.٧٧االمامیة في جمیع الصفات المدروسة حیث تفوقت السرعة 

٩.٩١٧وأكبر عمق إثارة % ٦.٢٣٩كیلوواط ونسبة إنزالق ٩.٨٧٥كیلونیوتن وقدرة سحب ٦.٤٥٩قوة سحب 
١٤٠.٦٦٧ى بقیة السرع وحققت أكبر عرض إثارة ساعة  معنویا عل/ كم ٩.٠٤سم ، في حین تفوقت السرعة 

ساعة وأقل عدد من الكتل التي / دونم٤.٣٦٥وإنتاجیة عملیة % ٩٤.٠٧٦سم ومعامل إستغالل للعرض الشغال 
إذ یالحظ بزیادة السرعة االمامیة تزداد قوة السحب وذلك بسبب . ٢م/ كتلة٢٦.٠٠٠م/ سم ٥یزید قطرھا عن 

ة مما أدى الى زیادة قدرة السحب ونسبة االنزالق كما زاد عرض إالثارة بزیادة السرعة زیادة إجھاد قص الترب
بسبب زیادة زخم االلة على التربة وبالتالي فان ھذا الزخم إدى الى زیادة العرض وھذا یتفق مع ما جاء بھ 

وذلك بسبب زیادة وزاد معامل إستغالل العرض الشغال بزیادة السرعة االمامیة , ) ١٩٩٥(الطحان وآخرون 
/ سم٥وإنخفض عدد الكتل التي یزید قطرھا عن ,  كما زادت االنتاجیة العملیة بزیادة السرعة , عرض االثارة 

).٢٠٠٢(بزیادة السرعة وذلك بسبب زیادة درجة تفتیت التربة وھذا یتفق مع ذكره الھموندي ٢م

. تاثیر السرع االمامیة في الصفات المدروسة): ٢(الجدول
> عدد الكتل بقطر

٢م/سم٥
االنتاجیة العملیة 

)ساعة/دونم(
معامل إستغالل 

(%)العرض 
عرض االثارة

)سم(
عمق االثارة 

)سم(
نسبة 

االنزالق 
(%)

قدرة السحب 
)كیلوواط(

قوة السحب
)كیلو نیوتن(

السرعة االمامیة 
)ساعة/كم(

ج١٠.٠٠ ج٢.٩٥٠ ج٩١.١٨٤ ج١٣٦.٣٣٣ أ٩.٩١٧ أ٦.٢٣٩ أ٩.٨٧٥ أ٦.٤٥٩ ٥.٧٧
ب٨.٠٠٠ ب٣.٥٣٤ ب٩٢.٨٥٥ ب١٣٨.٨٣٣ ب٨.٧٥٠ ب١١.٣٥١ ب١٢.٩٢٦ ب٧.١٩٤ ٧.١٨
أ٦.٠٠٠ أ٤.٣٦٥ أ٩٤.٠٧٦ أ١٤٠.٦٦٧ ج٧.٨٣٣ ب١٤.١٥٩ ج١٩.٨٩٤ ج٩.٠٧٥ ٩.٠٤

.االعمدة التي التحتوي على احرف ال تختلف عن بعضھا معنویا. القیمة أ ھي االفضل

تأثر ) ٣(یالحظ من الجدول : والسرعة االمامیة في الصفات المدروسةتأثیر التداخل بین زاویة القرص -٣
صفة عمق االثارة معنویا بالتداخل بین زاویة القرص والسرعة االمامیة إذ تفوقت معاملة الزاویة الثانیة بالسرعة 

االولى سم أما معاملة الزاویة١٠.٦٦٧ساعة معنویا على بقیة المعامالت وحققت أكبر عمق إثارة /كم ٥.٧٧
. في حین لم تتأثر بقیة الصفات معنویا بالتداخل ,سم ٧.٥٠٠ساعة فقد حققت أقل عمق إثارة /كم٩.٠٤بالسرعة 

وقدرة السحب % ٤٠و% ٤٢ساعة تزداد قوة السحب بمقدار /كم٩.٠٤الى ٥.٧٧والمالحظ بزیادة السرعة من 
% ٤و% ٣قدار االثارة بموعرض% ١١٠و% ١٥١ونسبة االنزالق بمقدار % ١٠٠و% ١٠٤بمقدار 

% ٧٥وعدد الكتل بمقدار % ٣١و% ٢٢قل عمق االثارة بمقدار یو% ٤٨و % ٤٧قدار بمالعملیةواالنتاجیة 
. عند الزاویة االولى والثانیة على التوالي % ٦٠و

.  في الصفات المدروسةتاثیر التداخل بین زاویة القرص والسرع االمامیة): ٣(الجدول
عدد الكتل 

> بقطر
٢م/سم٥

االنتاجیة   
العملیة 

)ساعة/دونم(

معامل 
إستغالل 

(%العرض
(

عرض 
االثارة 

)سم(

عمق 
االثارة 

)سم(

نسبة 
االنزالق 

(%)

قدرة 
السحب 

)كیلوواط(

قوة السحب
)كیلونیوتن(

السرعة 
االمامیة 

)ساعة/كم(

زاویة 
القرص
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٩.٣٣٣ ٢.٩١٧ ٩٠.٧٠٣ ١٣٣.٣٣٣ ب٩.١٦٧ ٥.١٩٩ ٩.١٠٣ ٥.٨٨٦ ٥.٧٧
)٦.٦٦٧)١ ٣.٤٨٩ ٩٢.٢٩٠ ١٣٥.٦٦٧ ج٨.٣٣٣ ١٠.٤٤٥ ١١.٨٩٧ ٦.٥٤٠ ٧.١٨

٥.٣٣٣ ٤.٣٠٧ ٩٣.١٩٧ ١٣٧.٠٠٠ د٧.٥٠٠ ١٣.٠٥٣ ١٨.٥٣٢ ٨.٣٣٩ ٩.٠٤
١٠.٦٦٧ ٢.٩٨١ ٩١.٦٦٦ ١٣٩.٣٣٣ أ١٠.٦٦٧ ٧.٢٧٩ ١٠.٦٤٦ ٧.٠٣١ ٥.٧٧

)٩.٣٣٣)٢ ٣.٥٧٨ ٩٣.٤٢١ ١٤٢.٠٠٠ ب٩.١٦٧ ١٢.٢٥٦ ١٣.٩٥٦ ٧.٨٤٨ ٧.١٨
٦.٦٦٧ ٤.٤٢٢ ٩٤.٩٥٦ ١٤٤.٣٣٣ ج٨.١٦٧ ١٥.٢٦٥ ٢١.٢٥٤ ٩.٨١٠ ٩.٠٤

.االعمدة التي التحتوي على احرف ال تختلف عن بعضھا معنویا. القیمة أ ھي االفضل

وجود عالقات خطیة بین السرعة االمامیة ٨الى ١تشیر االشكال من :معادالت االنحدار التنبؤیة
والمالحظ ان ھذه % ٥، اذ كانت جمیع معادالت االنحدار معنویة عند مستوى احتمال سةوجمیع الصفات المدرو

الذي یمثل الصفة المدروسة بزیادة Yأي زیادة المتغیر المعتمد ٦و٥و٤و٣و٢و١العالقات طردیة في االشكال 
أي حدوث ٨و٧الذي یمثل السرعة االمامیة في حین كانت العالقات عكسیة في االشكالXالمتغیر المستقل 

، كما یالحظ في االشكال المذكورة قیمة معامل التحدید Xبنقصان المتغیر المستقل Yزیادة في المتغیر المعتمد 
R2 والتي تعني قیمتھ تفسیر التغیرات الموجودة بین قیم المتغیر المعتمدY من قبل المتغیر المستقلX اذ ان ،

في % ٩٧.٢في نسبة االنزالق و % ٩٤في قدرة السحب و % ٩٧.٩من التغیرات في قوة السحب  و % ٩٩.٣
في % ٩٧.٨في االنتاجیة العملیة و % ٩٩.٩في معامل استغالل العرض الشغال و % ٩٨عرض االثارة و 

. یمكن ان تفسر من قبل السرعة االمامیة٢م/سم٥في عدد الكتل التي یزید قطرھا عن % ٩٩.٣عمق االثارة و 

الشكل(1): عالقة قوة السحب بالسرعة االمامیة.

y = 1.635x + 4.06
R2 = 0.9937
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الشكل(2): عالقة قدرة السحب بالسرعة االمامیة.

y = 3.0993x - 8.4862
R2 = 0.9798
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الشكل(3): عالقة  نسبة االنزالق بالسرعة االمامیة.

y = 2.3747x - 6.8236
R2 = 0.9408
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الشكل(4): عالقة عرض االثارة بالسرعة االمامیة.

y = 1.3078x + 129.02
R2 = 0.9721
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الشكل(5): عالقة معامل إستغالل العرض الشغال بالسرعة 
االمامیة.

y = 0.0088x + 0.8627
R2 = 0.9808
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الشكل(6): عالقة االنتاجیة العملیة بالسرعة االمامیة.

y = 0.4335x + 0.4391
R2 = 0.9996
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الشكل(7): عالقة عمق االثارة بالسرعة االمامیة.

y = -0.6298x + 13.45
R2 = 0.9781
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الشكل(8): عالقة  عدد الكتل بالسرعة االمامیة.

y = -1.2156x + 16.91
R2 = 0.9937
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EFFECT OF DISK ANGLE IN PERFORMANCE OF DISK HARROW AT
DIFFERENT SPEEDS

Mothana A. Noori Rafi'e A. Mohammad Noori Husain A. Hamood
Ahmed k. Saleem

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

ABSTRACT
The experiment was carried out at fields of college of agriculture and forestry,

university of Mosul to study the effect of two disk angles for the offset disk harrow
15°, 20° and 20°, 25° for the front and rear gang respectively , and three forward
speeds 5.77 , 7.18 and 9.04 Km/hr on pulling force , drawbar power , slippage
percentage , cutting depth , cutting width , coefficient of cutting width , effective field
capacity and number of soil aggregates larger than 5 cm/m2. Results showed that the
effect of disk angle was significant in drawbar power , cutting width and coefficient of
cutting width while there were no significant differences concerning other studied
characteristics , there was extrusive relation between the disk angle and all studied
characteristics. The effect of interaction between disk angle and forward speeds was
significant in cutting depth while there were no significant differences concerning other
studied characteristics.
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