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 في محافظة اآالت القلع المیكانیكي على الفقد الكمي والنوعي لمحصول البطاطبعض انواع تأثیر 
 نینوى

  ناطق صبري حسن              اركان محمد صدیق 
 قسم المكننة الزراعیة ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل

  
  الخالصة 

ا استخدام نوعین من قالعات ة واالقتصادیة ومنھتقنیدراسة بعض المؤشرات ال استھدف البحث
انیة والث) Tume(نوع ) فنلندیة(البطاطا ذات مرحلة واحدة من النوع المعلق ، االولى اجنبیة الصنع 

تم اجراء البحث في تربة مزیجیة ولكلتا اآللتین، وكانت زاویة ، اذ محورة للقالعة االجنبیة محلیة الصنع
وتم تحلیل النتائج احصائیا باستخدام تصمیم .  الموسمین بالنسبة لكال اآللتین ولكال °٢٥القلع ثابتة 

: لتجربة عاملیة في قطع منشقة بثالثة مكررات وكانت أھم النتائج التي تم التوصل الیھا كما یأتي 
. جمیع الصفات المدروسة أظھرت نتائج الموسم االول عدم وجود فروق معنویة لتأثیر آالت القلع على 

م الثاني وجود فروق معنویة لتأثیر آالت القلع على بعض الصفات المدروسة اذ وتبین من نتائج الموس
تفوقت اآللة االجنبیة على اآللة المحلیة في صفة الدرنات المخدوشة بشكل طفیف ، في حین تفوقت اآللة 

فرق ولم یظھر ھناك أي .  المحلیة معنویاً على اآللة االجنبیة في صفة الفقد الكمي والدرنات المقلوعة
اما متوسط الموسمین فقد أظھرت نتائجھ الى وجود فروق معنویة . معنوي في بقیة الصفات المدروسة 

لتأثیر آالت القلع على بعض الصفات المدروسة فقد تفوقت اآللة المحلیة معنویاً على اآللة االجنبیة في 
في بقیة الصفات المدروسة ولم تظھر ھناك أي فروقات معنویة . صفة الدرنات المقلوعة والفقد الكمي 

 .  
  

  المقدمة
ذات الناقل السلسلي الھزاز احدى اھم ) ذات مرحلة واحدة(المرحلیة  تعد قالعات البطاطا

االجنبیة الصنع والقالعة المحلیة التي ) Tume(ومنھا القالعة . اآلالت الزراعیة المستخدمة لقلع البطاطا 
 ادخال بعض التحویرات المیكانیكیة على بعض اجزائھاصممت كنسخة من القالعة االجنبیة ولكن بعد 

لجعلھا تحقق في الناقل السلسلي من طول السلسلة وعدد الھزازات وارتفاعاتھا والمسافات البینیة لھا 
واذا ما علمنا بان المساحة ) . المزیجیة(اقل خسارة في المحصول تحت ظروف تربنا المحلیة 

ھكتار  ١٥٥٦ھكتار للعروة الربیعیة و ٢١٤٨قة الشمالیة تقدر بـ المزروعة لمحصول البطاطا في المنط
فان ھذه المساحة ) . ١٩٩٧ –قسم التخطیط  –احصاءات دائرة الزراعة في الموصل (للعروة الخریفیة 

التي تزرع سنویاً وحصرا على ھذه المنطقة من القطر فقط ستتطلب استعمال اآلالت الزراعیة الخاصة 
كانت مرحلیة او غیرھا حسب نوع التربة  عات البطاطا على اختالف انواعھا سواءقال صبذلك ، وباالخ

  . وطبیعة المنطقة الزراعیة والظروف المختلفة لھا 
على فاعلیة الحصاد المیكانیكي لما یوفره للمزارع من مردودات لدراسات اكدت العدید من اان 

غالبا ما تكلف المزارعین مبالغ كبیرة فضال  وان الطرق التقلیدیة في حصاد البطاطامادیة واقتصادیة 
 Glavesو Franchفقد بینت دراسة . عن الھدر في الوقت والجھد الناتج عن عملیة الحصاد الیدوي

عند مقارنتھا بالطرق الیدویة % ٦٠-٥٠بأن الحصاد المیكانیكي یقلل من التكالیف بمقدار ) ١٩٥٩(
  . القدیمة 

بأن أي ضرر ناتج في الدرنات ) ١٩٦٢( Larsenو) ١٩٨١( McGechanأشارت دراسة و
 Townsendكما بین . یعود سببھ بشكل رئیس الى عدم تغییر مكائن الحصاد بصورة صحیحة 

تكون ناتجة عن الفعل المیكانیكي اثناء  من خسائر المحصول% ٧٠-٥٠بأن ) ١٩٨٠( Upadhyayaو
الدرنات (د الكمي في درنات البطاطا ان الفق) ١٩٧٥(وآخرون  Petersonكما أكد . عملیة الحصاد 

یرجع سببھا بشكل رئیس الى عدم تعییر ) التي تبقى دون قلع او تلك التي تطمر بعد عملیة القلع باالتربة
بسبب التعییر % ٢ت الى آلة القلع بصورتھا الصحیحة ، اذ وصلت نسبة الفقد الكمي في معظم الحاال

 .اسب للماكنة یعد عامال مھما في تقلیل الفقد الكمي والنوعي ولھذا فان التعییر المن. الخاطئ لآللة 
، حساب نسب الفقد النوعي والفقد الكمي والدرنات السلیمة والدرنات المقلوعة ویھدف البحث الحالي الى

االستفادة من المواصفات التكنولوجیة المختلفة لآللة المصممة محلیاً في زیادة نسبة الدرنات المقلوعة و
 . قد كمي ونوعي ممكنوبأقل ف
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  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث االول

  ٣/١١/٢٠١٠وقبولھ   ١٠/٥/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
  وطرائقھ البحثمواد 

 Undamaged Tubersسبة الدرنات السلیمة نوھي مؤشرات تمت دراسة ست 
(UD)،.نسبة الدرنات المخدوشة بشكل طفیفو Slightly Damaged Tubers (SL) ھي تلكو 

 وآخرون McLeod في قشرة الدرنةملم ١الخدوش التي تكون على عمق اكبر من صفر واقل من 
وھي الدرنات  Saver Damaged Tubers (SD)نسبة الدرنات المخدوشة بشكل كبیر و ،)١٩٨٤(

  اعماق خدوشھا  التي تكون
  رنات التي لم نسبة الدفضال عن  ،)١٩٧٠(وآخرون  Kempملم في قشرة الدرنة  ١اكثر من 

 نسبة الفقد النوعيو ،Quantitative Loss (QL)) الفقد الكمي(التي طمرت بعد عملیة القلع او تقلع 
Total Damage Tubers (TD)  وتضم الدرنات المخدوشة بشكل طفیف)SL + ( الدرنات

الفقد  وتشمل نسبة Lifted Tuber (LT)نسبة الدرنات المقلوعة ) و) . SD(المخدوشة بشكل كبیر 
  ) .UD(نسبة الدرنات السلیمة ) + TD(النوعي 

عروة ربیعیة وخریفیة لعام (في موسمین ) اجنبیة ومحلیة(أجریت ھذه الدراسة لآللتین 
اذ یقع الحقل جنوب شرق مدینة  ،خالل موسمین في محافظة نینوى لمنطقة زراعیة واحدة) ١٩٩٧

  الموصل 
. ھكتار  ٠.٢٨٣٥وكانت مساحة الحقل لكل موسم ، میة قرب منطقة السال كم في قریة الحمیرة ٣٠بـ

ي كل مرزین نالمسافة بین منتصف مت .الل الموسم السابق لكال العروتینكما ان الحقل لم یستغل خ
وأزیل . سم في المرز الواحد ٤٥- ٣٥اما المسافة بین كل شتلتین فكانت  . سم ٨٠-٧٠متتالیین او قعریھما 

، وقطعت عملیة الري قبل عملیة القلع بثالثة أیام لكال العروتینطا قبل عملیة الجزء الخضري لنبات البطا
القلع بسبعة ایام بالنسبة للعروة الربیعیة ، اما العروة الخریفیة فكانت االمطار وتزامنھا مع نضج المحصول 

ء الخضري ھي التي تحدد موعد القلع ، وكانت آخر مطرة قبل القلع بعشرة أیام اذ ان عملیة قطع الجز
والماء عن المحصول یساعد على تكون قشرة جافة ومقاومة للتخدش المیكانیكي اثناء عملیة القلع صالح 

  ) .١٩٨٨(وعبدول 
م والرطوبة النسبیة o ٣٥.٩- ٣٣.٦اما درجة الحرارة اثناء اداء التجارب كانت تتراوح بین 

على التوالي في %  ٨٣.٨- ٦٠.١و مo ١٢.٩- ٩.٤للعروة الربیعیة، و%  ٢٨.٣- ٢١.٧تراوحت بین 
في  ٢سم/كغم ٢٨ میتر فكانت بنتروالتربة فقد سجلت بواسطة جھاز ال اما قوة مقاومة .العروة الخریفیة 

  العروة الربیعیة 
وتراوحت نسب المحتوى الرطوبي للتربة على اساس الوزن الجاف  .للعروة الخریفیة  ٢سم/كغم ١٢و

أما . للعروة الخریفیة  %٢٦-%٢٤ م وفترة القلع ، وكانت في العروة الربیعیة خالل ایا %١٤-%١٠
في فترة ایام قلع البطاطا  مo ٣٤.٨-٣٢.٥ سم فقد كانت بین  ١٥-١٠درجة حرارة التربة على عمق 
  . للعروة الخریفیة  مo ١٥.٣-١٢.٢للعروة الربیعیة ، في حین كانت 

  سم  ٢٣ لعجالت االمامیة ، عرض ا) ٢٧٥ MF(واستخدم في البحث جرار نوع ماسي فوركسن 
   . سم لكل عجلة ایضا وھي عجالت خاصة لعملیة قلع البطاطا٢٨لكل عجلة وعرض العجالت الخلفیة 

  من النوع المعلق والتي یستمد فیھا ) ذات مرحلة واحدة(استخدم في اجراء البحث قالعتان للبطاطا كما 
  یدور الناقل السلسلي  ).PTO(ي الجرار الناقل السلسلي حركتھ الدورانیة من عمود مأخذ القدرة ف

  .  °٢٥حول عدد من العجالت القائدة والمقادة ، ویكون اتجاه دورانھ نحو الخلف الى االعلى بزاویة 
  وھي التي تعطي الحركة  ھزازةكما توجد عجالت نجمیة اخرى تدعى العجالت النجمیة ال

  یبین مواصفات القالعات المستخدمة في البحث دناه ا) ١( جدولالو.  العمودیة للناقل السلسلياالھتزازیة 
  .یبین فیھا نقاط االختالف لكل قالعة

  
  مواصفات القالعات المستخدمة في البحث: ) ١(جدول ال

  فنلندیة Tumeالقالعة الثانیة االجنبیة الصنع نوع   Tumeمحور االجنبي  القالعة االولى محلیة الصنع
  المواصفات  ت  المواصفات  ت
  سم٧٥العرض الشغال لسكة القلع   ١  سم٧٥رض الشغال لسكة القلع الع  ١
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٢  
المسافة بین العجلة النجمیة القائدة والمقادة للناقل 

أي أطول من اآللة االجنبیة  سم٢٣٠السلسلي 
  سم٥٥بـ

٢  
المسافة بین العجالت النجمیة القائدة والمقادة 

  سم٧٥للناقل السلسلي 

سم وقطر العجلة ١٥قطر العجلة النجمیة القائدة   ٣
  سم٨المقادة 

سم وقطر العجلة ١٥قطر العجلة النجمیة القائدة   ٣
  سم٨المقادة 

٤  

بدال (ثالثة ازواج  ھزازةعدد العجالت النجمیة ال
كل ثالثة على جھة ) من زوجین في اآللة االجنبیة

من الھیكل ، وعدد العجالت المقادة زوج واحد كل 
  عجلة على جھة من الھیكل

٤  
زوجین كل اثنین  ھزازةعجالت النجمیة العدد ال

على جھة من الھیكل ، وعدد العجالت المقادة 
  زوج واحد كل عجلة على جھة من الھیكل

٥  
 ھزازةطول النتوء الواحد في العجلة النجمیة ال

سم في ٧بدال من ( سم٨.٥ومن مركز دورانھا 
  )أ-١(شكل ) . اآللة االجنبیة

 ھزازةالنجمیة ال طول النتوء الواحد في العجلة  ٥
  )ب-١(، شكل  سم٧ومن مركز دورانھا 

المسافة بین كل قضیبین من قضبان الناقل   ٦
المسافة بین كل قضیبین من قضبان الناقل   ٦  سم٢.٥السلسلي 

  سم٢.٥السلسلي 

٧  
عدد العجالت الوسطیة الساندة زوجین بقطر 

على (سم ، كل عجلة على جھة من الھیكل ١٠
  )سليجانبي الناقل السل

٧  
عدد العجالت الوسطیة الساندة زوجین بقطر 

على (سم ، كل عجلة على جھة من الھیكل ١٠
  )جانبي الناقل السلسلي

٨  

ترس السن و١٢ مخروطيترس الالعدد اسنان 
سن في صندوق تحویل اتجاه الحركة ٢٤ تاجيال

یوضح االجزاء المھمة ) ٢(والسرعة، والشكل 
  لھذه القالعة وابعادھا الرئیسة

٨  

ترس السن و١٢ مخروطيعدد اسنان ترس ال
سن في صندوق تحویل اتجاه السرعة ٢٤ تاجيال

یوضح االجزاء المھمة ) ٣(والحركة ، والشكل 
  لھذه القالعة وابعادھا الرئیسة

٩  

المسافة بین العجالت المقادة والعجالت النجمیة 
في اآللة االجنبیة والمسافة  سم٤٥االولى  ھزازةال

 ھزازةمن العجالت النجمیة ال بین كل زوجتین
سم في اآللة االجنبیة والمسافة ٥٥بدال من  سم٥٠

االخیرة والعجالت  ھزازةبین العجالت النجمیة ال
  سم في اآللة االجنبیة٤٠بدال من  سم٤٥الساندة 

٩  

المسافة بین العجالت المقادة والعجالت النجمیة 
والمسافة بین زوجي  سم٤٠االولى  ھزازةال

والمسافة بین  سم٥٥ ھزازةلنجمیة الالعجالت ا
االخیرة والعجالت  ھزازةالعجالت النجمیة ال

  سم ٤٠ الساندة

  
استخدم في البحث فھو صنف مارفونا الجیل الثاني وھو صنف معتمد اما صنف البطاطا الذي 

وذات  من قبل مركز اباء للبحوث الزراعیة وتتمیز درنات ھذا الصنف بأنھا بیضویة الشكل ناعمة الجلد
  ) .١٩٨٩( Hoogen Vanقشرة حساسة 

  
  
  
  
  
  
  

  ھزازةبعاد نتوءات العجالت النجمیة الأ: )١(شكل ال
  .للقالعة المحلیة  ھزازةابعاد العجالت النجمیة ال. أ
  .للقالعة االجنبیة  ھزازةابعاد العجالت النجمیة ال. ب

  
  النتائج والمناقشة

ھذه الصفة لتحلیل التباین عدم وجود فروق معنویة تضح من جداول ی: )UD(الدرنات غیر المتضررة 
وآخرون  Petersonعند عامل اآلالت لكال الموسمین ومتوسطھما ، وھذه النتیجة اتفقت مع دراسة 
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وعلى . الذي أشار الى عدم وجود فرق بین آالت الحصاد اذا ما تم تعییرھا بصورة صحیحة ) ١٩٧٥(
وكما ھو موضح ) الدرنات غیر المتضررة(لھ تأثیر على نسب الرغم من ذلك فان تغییر آلة القلع كان 

. فقد سجلت اآللة االجنبیة نسبة اكبر مقارنة باآللة المحلیة لكال الموسمین ومتوسطھما. )٢( في جدول
في % ٥٨.٨٩عند اآللة االجنبیة في الموسم االول ) الدرنات غیر المتضررة(حیث كانت اكبر نسبة لـ 

ویعود .  %٤٩.٦٤في الموسم الثاني ) تضررةالدرنات غیر الم(لیة اقل نسبة لـ حین سجلت اآللة المح
الدرنات المخدوشة بشكل (في اآللة المحلیة الى ارتفاع نسب ) الدرنات غیر المتضررة(سبب قلة نسبة 

الدرنات (فیھا والتي تقلل بالتالي من نسب ) الفقد الكمي(و) الدرنات المخدوشة بشكل كبیر(، ) طفیف
الدرنات غیر (أي ان العالقة عكسیة بین . اكثر مما ھو علیھ في اآللة االجنبیة ) ر المتضررةغی

) . الفقد الكمي(، ) الدرنات المخدوشة بشكل طفیف(، )الدرنات المخدوشة بشكل كبیر(و) المتضررة
الموسم  في الموسم االول كان اكبر مما ھو في) الدرنات غیر المتضررة(ومن الجدیر بالذكر أن نسب 

الفقد (و) الدرنات المخدوشة بشكل كبیر(، ) الدرنات المخدوشة بشكل طفیف(الثاني وذلك لكون نسبة 
 Upadhyayaو Townsendوھذا ما اشار الیھ . في الموسم الثاني اكبر من الموسم االول ) الكمي

)١٩٨٠     . (  
وجود فروق معنویة في ھذه الصفة  تبین من تحلیل التباین عدم): SD(الدرنات المخدوشة بشكل كبیر 

في حین ظھرت ھناك ). ١٩٧٥(وآخرون  Petersonعند عامل اآلالت لكال الموسمین ومتوسطھما 
لآللتین وكما ھو مبین في ) الدرنات المخدوشة بشكل كبیر(فروقات بسیطة جدا في متوسطات النسب لـ 

عند اآللة االجنبیة في الموسم ) كبیرالدرنات المخدوشة بشكل (فقد سجلت اعلى نسبة لـ . )٢(جدول
عند اآللة المحلیة في ) الدرنات المخدوشة بشكل كبیر(لـ في حین سجلت اقل نسبة % ١١.٨١الثاني 

في اآللة االجنبیة اكبر من ) الدرنات المخدوشة بشكل كبیر(ویالحظ بأن نسبة % ١١.٥٢الموسم االول 
  نسبھا في اآللة 
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في الموسم االول كانت أقل من نسبھا ) الدرنات المخدوشة بشكل كبیر(كما یالحظ بان نسب . المحلیة
في الموسم الثاني وربما تعود اسباب ذلك الى المحتوى الرطوبي في التربة ودرجة حرارتھا اللذین 

فقد كانت الرطوبة اكبر ودرجة . یعمالن على زیادة طراوة قشرة الدرنات وقابلیتھا على الخدش والقص
  ). ١٩٨٢( Harrisالحرارة أقل في الموسم الثاني عنھا في الموسم االول وھذا یتفق مع 

  من جدول تحلیل التباین عدم وجود فروق معنویة في یالحظ ): SL(الدرنات المخدوشة بشكل طفیف 
  في حین كانت ذات معنویة ھذه الصفة عند عامل اآلالت للموسم االول ومتوسط الموسمین معا ، 

الدرنات المخدوشة (ان لتغییر آلة القلع تأثیر واضح على نسب  )٢(یالحظ من جدول. في الموسم الثاني
وكانت اآللة االجنبیة . ، حیث تفوقت اآللة االجنبیة للموسم الثاني على المحلیة معنویا  )بشكل طفیف

إذ سجلت اكبر نسبة لـ . متوسط الموسمین معا ذات قیمة اقل من المحلیة ایضا في الموسم االول و
بینما % ٣٥.٩٢الموسم الثاني والتي كانت  عند اآللة المحلیة في )الدرنات المخدوشة بشكل طفیف(

اما % . ٢٦.٨٢في الموسم االول ) الدرنات المخدوشة بشكل طفیف(سجلت اآللة االجنبیة اقل نسبة لـ 
في اآللة المحلیة عنھا في االجنبیة ھو كون الناقل ) الدرنات المخدوشة بشكل طفیف(سبب ارتفاع نسبة 

كلما زادت ھو في اآللة االجنبیة ، فكلما زاد طول الناقل السلسلي السلسلي في اآللة المحلیة اطول مما 
بسبب االھتزازات ) الدرنات المخدوشة بشكل طفیف(فترة بقاء الدرنات علیھا وزادت بذلك نسبة 
للناقل السلسلي وبالتالي للدرنات التي ھي فوقھا ،  ھزازةالعمودیة الناتجة عن نفض العجالت النجمیة ال

اكبر مما ھي  )سعة(الھتزازات العمودیة في الناقل السلسلي لآللة المحلیة تكون ذات مدى علما ان ھذه ا
. وزیادة عددھا في اآللة المحلیة  ھزازةالعجالت النجمیة العلیھ في اآللة االجنبیة وذلك لطول نتوءات 

في اآللة  في اآللة المحلیة اكبر مما ھي علیھ) الدرنات المخدوشة بشكل طفیف(ولھذا تكون نسبة 
الدرنات المخدوشة (كما یالحظ ان نسب  ).١٩٨٣( McGechanاالجنبیة وھذا یتفق مع ما توصل الیھ 

في الموسم الثاني كانت اكبر من نسبھا في الموسم االول ، كما قد یعزو الباحث سبب ) بشكل طفیف
ي المحتوى الرطوبي في الموسم الثاني الى الزیادة ف) الدرنات المخدوشة بشكل طفیف(ارتفاع نسبة 

للتربة ودرجة حرارتھا المنخفضة الذي یؤثر بصورة مباشرة على قشرة الدرنات مما یجعلھا رطبة 
  ) . ١٩٨٢( Harrisو )١٩٧٠(وآخرون  Kempوسھلة الخدش ، وھذا یتفق ما جاء بھ كل من 

تحلیل التباین  لوحظ ھناك وجود فروق معنویة في جدول :)QL) (الفقد الكمي(الدرنات التي لم تقلع 
لھذه الصفة عند عامل اآلالت للموسم الثاني ومتوسط الموسمین معا اذ تفوقت اآللة المحلیة على 
االجنبیة معنویا، اما الموسم االول فلم یظھر فیھ أي فرق معنوي في ھذه الصفة عند عامل اآلالت ، 

 في الموسم االول وكما ھو موضح) الفقد الكمي(ولكن على الرغم من ذلك فقد كان ھناك نسب عالیة لـ 
مقارنة باآللة المحلیة لكال ) الفقد الكمي(عموما فقد سجلت اآللة االجنبیة اكبر نسبة من . )٢( جدولالفي 

% ٣.٧٠عند اآللة االجنبیة للموسم الثاني ) الفقد الكمي(اذ سجلت اكبر نسبة . الموسمین ومتوسطھما 
اما سبب قلة نسبة %. ٢.٣١في الموسم االول ) الفقد الكمي(ـ في حین سجلت اآللة المحلیة اقل نسبة ل

في اآللة المحلیة فیعود سببھ لطول الناقل السلسلي وطول نتوءات العجالت النجمیة ) الفقد الكمي(
حیث ان فترة بقاء الدرنات على الناقل السلسلي في أآللة المحلیة تكون اطول (وزیادة عددھا ،  ھزازةال

، وھذا یؤدي الى تكسر ونفض كل الكتل الترابیة ) على الناقل السلسلي في اآللة االجنبیةمن فترة بقائھا 
تقریبا قبل سقوطھا من الطرف اآلخر للناقل السلسلي مع الدرنات في اآللة المحلیة ، اما في اآللة 

فرصة اكبر االجنبیة فان تكسر ونفض الكتل الترابیة على الناقل السلسلي یكون اقل ، لذلك تصبح ھناك 
لسقوط بعض الكتل الترابیة التي لم تفتت وتنفض جیدا مع الدرنات الساقطة من الطرف اآلخر للناقل 
السلسلي في اآللة االجنبیة فیعمل ذلك على تراكم االتربة والكتل الترابیة فوق بعض الدرنات الصغیرة 

الفقد (بالتالي من ضمن المقلوعة على االرض لتحول بذلك دون رؤیتھا فوق سطح التربة فتحسب 
في اآللة االجنبیة اكبر من المحلیة ، وھذا یتفق مع ) الفقد الكمي(ولھذا السبب تكون نسب ) . الكمي

Green )١٩٥٦ (و McGechan )في الموسم ) الفقد الكمي(وربما یعود سبب كون نسب ) . ١٩٧٧
تربة بالدرنات لكون رطوبة التربة الالثاني اكبر مما ھي في الموسم االول الى زیادة قابلیة التصاق 

الفقد (عالیة في الموسم الثاني فیصعب بذلك فصل الدرنات من التربة العالقة بھا فتزداد بذلك نسبة 
 و) ١٩٥٩( Glavesو Franchعلى عكس الموسم االول وھذا ما أشار الیھ كل من ) الكمي

McGechan )١٩٨٠( و Woodruff  وآخرون)١٩٨٤( .  
  اتضح من جداول تحلیل التباین عدم : )TD) (الفقد النوعي(للدرنات المتضررة  المجموع الكلي

وجود فروق معنویة في ھذه الصفات عند عامل اآلالت لكال الموسمین ومتوسطھما ، وھذا یتفق مع 
Kemp  ١٩٧٠(وآخرون( وPeterson  وآخرون)وعلى الرغم من ذلك فان تغیر آلة القلع ) . ١٩٧٥
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ت اآللة المحلیة اكبر لفقد سج. )٢( وكما ھو موضح في جدول) الفقد النوعي(نسب  كان لھ تأثیر على
عند ) الفقد النوعي(فقد سجلت اكبر نسبة لـ . النسب مقارنة باالجنبیة لكال الموسمین ومتوسطھما 

في ) الفقد النوعي(في حین سجلت اآللة االجنبیة اقل نسبة لـ % ٤٧.٥٦المحلیة في الموسم الثاني 
في اآللة المحلیة عنھا في االجنبیة ) الفقد النوعي(اما سبب ازدیاد نسب % . ٣٨.٤٧وسم االول الم

السابقة الذكر من طول نتوءات ) الدرنات المخدوشة بشكل طفیف(فیعود الرتباطھ مع اسباب الصفة 
لى زیادة نسبة واعدادھا وطول الناقل السلسلي في اآللة المحلیة والتي تعمل ع ھزازةالعجالت النجمیة ال

فیھا على عكس ما كانت علیھ ) الفقد النوعي(وبالتالي زیادة نسبة ) الدرنات المخدوشة بشكل طفیف(
في الموسم الثاني اكبر من نسبھا في الموسم االول ) الفقد النوعي(ویالحظ ان نسب . أآللة االجنبیة 

في الموسم ) شة بشكل كبیرالدرنات المخدو(و) الدرنات المخدوشة بشكل طفیف(وذلك لكون نسب 
  ) . ١٩٨٠( McGechanفي الموسم الثاني وھذا یتفق مع نتائج  ااقل من نسبھاالول 

تبین من جداول تحلیل التباین وجود فروق معنویة في ھذه الصفة عند عامل  :)LT(الدرنات المقلوعة 
ن االجنبیة معنویا ، في حین اآلالت في الموسم الثاني ومتوسط الموسمین معا اذ تفوقت اآللة المحلیة ع

لم تظھر فروق معنویة لھذه الصفة عند عامل اآلالت في الموسم االول وعلى الرغم من ذلك فان لتغییر 
، وكما ھو موضح في في الموسم االول  )الدرنات المقلوعة(آلة القلع كان لھ تأثیرا بسیطا على نسبة 

مقارنة باآللة ) الدرنات المقلوعة(بر النسب من وبصورة عامة فقد سجلت اآللة المحلیة اك) ٢(جدول
عند اآللة المحلیة في ) الدرنات المقلوعة(االجنبیة لكال الموسمین ومتوسطھما ، فكانت أعلى نسبة لـ

عند اآللة االجنبیة في الموسم ) الدرنات المقلوعة(في حین سجلت اقل نسبة لـ% ٩٧.٦٨الموسم االول 
الفقد (في اآللة المحلیة لكون نسب ) الدرنات المقلوعة(زدیاد نسب ویعود سبب ا% . ٩٦.٩٢الثاني 
كما ورد سبب ھذه الزیادة في صفة الفقد (في اآللة االجنبیة اكبر مما ھي علیھ في اآللة المحلیة ) الكمي

في اآللة االجنبیة اكثر مما ) الدرنات المقلوعة(على تقلیل نسبة ) الفقد الكمي(حیث یعمل ) الكمي مسبقا
في الموسم االول كانت اكبر من ) الدرنات المقلوعة(ھي علیھ في المحلیة  وجدیر باالشارة ان نسب 

في الموسم االول اقل من نسبھا في الموسم ) الفقد الكمي(نسبھا في الموسم الثاني وذلك لكون نسب 
   .الثاني
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  %)٥(ة توجد بینھا اختالفات معنویة حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال ختلفرف المالمتوسطات ذات االح -
  القیمة االقل ھي القیمة االفضل *

  
اظھرت اقل فقد كمي مقارنة باآللة االجنبیة لكال اآللة المحلیة نستنتج بان ما تقدم  بناء على

لة المحلیة اكبر من نسبتھا في الموسمین ومتوسطھما، وبھذا تكون نسبة البطاطا المقلوعة في اآل
ولكن ھذه الزیادة في نسبة القلع لاللة المحلیة كان مصحوبا بزیادة . االجنبیة عند ثبات السرعة والعمق

االجنبیة وعلیھ فان  باآللةارنة قطفیفة في نسبة الفقد النوعي والتي لم تصل الى درجة المعنویة م
حتى ولو كانت  ال من فقدانھا في الحقل وعدم االستفادة منھادة نسبة القلع بداالفضلیة تكون لصالح زیا

المحلیة  لة، لھذا یمكن الخروج بتوصیة الستخدام آالعلى حساب جزئ طفیف من نسبة الفقد النوعي
لتالفي ھذا  والبحوث لتطویر اآللة المحلیةیفضل اجراء المزید من الدراسات  وفي نفس الوقت

  .النوعي بین كال االلتیناالختالف الطفیف في نسب الفقد 



 )٣(العدد ) ٣٩(المجلد                 )       ISS 1815-316X(                           مجلة زراعة الرافدین 
٢٠١١ 

 ٢٠٥

EFFECT OF SOME MECHANICAL LIFTING TYPES ON THE 
QUALITATIVE & QUANTITATIVE LOSS OF POTATO CROP IN 

NINEVAH GOVERNORATE 
Arkan M.A. Siddiq                                   Natik Sabri Hassan 

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

 
ABSTRACT 

This research aimed to study some of the technical and economical 
effects including the use of two kinds of potato lifters with one stage of 
suspended type, the first foreigner made (Finnish) type Tume and the second 
local designed by the researcher. The research was carried out in mixed soils 
for both equipments. The angle of lifting was (25°) for both equipments and 
seasons. The results were analyzed statistically by using the factorial experiment 
with in split plot design with three replications. The following conclusions were 
depicted. In the first season the results showed that there are no significant 
differences concerning the effect of lifting equipments on the studied properties 
In the second season the results showed that there are significant differences 
concerning the effect of lifting equipments on some of the studied properties, 
where the local equipment showed slightly higher significance than the 
foreigner one in the damaged tubers and lifter potatoes properties, but the 
foreigner equipment showed higher significance concerning the quantitative 
loss and there were no significant differences in other studied properties. In the 
mean of the two seasons the results showed that the effect of seasons was 
higher significantly than most of the studied properties. The first season 
showed higher significance regarding the undamaged and lifted potatoes than 
the 2nd season, while the one later showed slight difference concerning the 
damaged tubers and the qualitative and quantitative losses and no great 
significant difference in the damaged tubers.  
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