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الحقلي  األداءفي بعض مؤشرات  األمامیةوالسرعة  وعمق الحراثة اإلطاراتضغط انتفاخ  تأثیر
 للساحبة

  مثنى عبد المالك الجراح
  ، جامعة الموصل ، كلیة الزراعة والغابات قسم المكننة الزراعیة

  
  الخالصة

كال وعمقuي كیلوباسu ١٣٠و   ٨٠ للساحبة الخلفیة إلطاراتلتضمن البحث دراسة ضغطي انتفاخ   
و  ٢0٢٢للسuuاحبة  أمامیuuةسuuم وثالثuuة سuuر熬  ٢٥ -٢٠و   ٢٠ -١٥حراثuuة للمحuuراث المطرحuuي القuuالب 

سuuاعة وتuuأثیر ذلuuك فuuي كuuل مuuن االھتuuزاز الرأسuuي لمقعuuد السuuائق ، قuuدرة السuuحب ، / كuuم ٥0٨٥ و  ٣0٢٢
مuد فuي تنفیuذ التجربuة اعت.والقuدرة المفقuودة بuاالنزالق  كفاءة السuحب ، الطاقة المستھلكة ، نسبة االنزالق

المنشuuقة واسuuتخدم اختبuuار دنكuuن لبیuuان معنویuuة الفروقuuات بuuین متوسuuطات -المنشuuقة      تصuuمیم االلuuواح
أظھرت النتائج وجود تأثیر معنوي لضغط االنتفاخ في جمیع الصفات المدروسة عuدا صuفة  المعامالت ،

ضغط االنتفاخ وكل من االھتuزاز الرأسuي العالقة طردیة بین  ، وكانتالتي لم تتأثر معنویاكفاءة السحب 
والطاقة المستھلكة ونسبة االنزالق والقدرة المفقودة باالنزالق في حین كانت العالقة عكسیة مuع كuل مuن 

تuأثیر معنuوي فuي جمیuع الصuفات  والسuرعة االمامیuة قدرة السحب وكفاءة السحب ، وكان لعمق الحراثuة
   .المدروسة 

  
  المقدمة

فuي  التي لقیuت اھتمامuا كبیuرا األمورالقیادة من  أثناءلذي یتعرض لھ سائق الساحبة یعد االھتزاز ا
وقابلیة أداءه للعمuل ، وینشuأ االھتuزاز  اإلنسانلما لھ من تأثیر سلبي على صحة  كثیر من الدول المتقدمة

ز الرأسuي غیر المسuتویة ویعuد االھتuزا األرضفي مجال الزراعة نتیجة انتقال المركبات والمعدات على 
 بuuuین إذ). ١٩٩٨یایuuuھ ، (العرضuuuي  أوسuuuواء باالتجuuuاه الطuuuولي  األفقuuuيمقارنuuuة بuuuاالھتزاز  إیuuuذاء أكثuuuر

Muzammil احبة ) ٢٠٠٤( وآخرونuأثران اھتزاز السuرعة دوران  یتuا سuل منھuن العوامuة مuبمجموع
مقعuد السuائق یuزداد الزراعیة ورطوبة التربة وبین ان االھتزاز الرأسي ل باآللةالمحرك وتحمیل الساحبة 

بزیuuادة سuuرعة دوران المحuuرك كمuuا یكuuون االھتuuزاز الرأسuuي اكبuuر فuuي الحقuuول الجافuuة مقارنuuة بuuالحقول 
 .بالuة حراثuة مقارنuة بعuدم تحمیلھuا بالuة السuاحبة الرطبة فضال عuن زیuادة االھتuزاز الرأسuي عنuد تحمیuل

عنuuد  األمامیuةوالسuرعة  اتاإلطuارضuغط انتفuاخ  تuأثیرفuي دراسuتھم ) ٢٠٠٤( وآخuرون Adamsوبuین 
مختلفuة مuن الطuرق مuن حیuث درجuة خشuونة السuطح وعالقuة ذلuك مuع اھتuزاز  أنuوا熬سیر الساحبة على 

زیuادة  إلى أدىكیلوباسكال  ٦٩ إلى ١٣٨قیادة الساحبة ووجدوا ان تقلیل ضغط االنتفاخ من  أثناءالسائق 
ھرتuز والuذي نuتج عنuھ راحuة افضuل  ١.٥٠ إلuى ١0٨٥وتقلیuل تuردد اھتuزاز السuاحبة مuن  اإلطارتفلطح 
الزراعیuة  اآلالتمختلفة من  أنوا熬استخدام  تأثیر) ٢٠٠٧( Soleckiودرس . قیادة الساحبة أثناءللسائق 

عنuد  ٢ثuا/م ١0١٢على االھتزاز المیكانیكي لمقعد السائق ووجد بان االھتزاز الرأسuي لمقعuد السuائق كuان 
عنuuد الحراثuuة  ٢ثuuا/م ٠0٨١٣ إلuuىانخفuuض االھتuuزاز الرأسuuي  القرصuuیة فuuي حuuین باألمشuuاطتنعuuیم التربuuة 

. لھuuا األمامیuuةالعمیقuuة للتربuuة بuuالمحراث المطرحuuي القuuالب عنuuد اسuuتخدام نفuuس السuuاحبة وثبuuات السuuرعة 
 ١٥ ودون حراثuuة  :الحراثuuة بuuثالث مسuuتویات  أعمuuاق تuuأثیرعنuuد دراسuuتھ ) ٢٠٠٩(المفرجuuي  وأوضuuح

ساعة في االھتزاز الرأسي لمقعد السuائق لنuوعین مuن / كم ٦0٨  و ٣0٥  و ٢ األمامیةسم والسرعة ٢٠و
انخفuاض  إلuىالساحبات بان االھتزاز الرأسي ینخفض بزیادة عمق الحراثة وبفuرق معنuوي وعuزى ذلuك 

السرعة العملیة للساحبة وزیادة فاعلیة قوى التربة في تخمید االھتزاز بزیادة عمق الحراثة كمuا بuین بuان 
للسuuاحبة وبفuuرق معنuuوي بسuuبب زیuuادة تuuردد اھتuuزاز  األمامیuuةیuuزداد بزیuuادة السuuرعة  االھتuuزاز الرأسuuي

 أداءلعجالت الساحبة من العوامل المuؤثرة فuي  اإلطاراتویعد ضغط انتفاخ  .الساحبة عند زیادة السرعة
 زیuادة الطاقuة إلuىممuا یuودي  اإلطuاران انخفاض ضغط االنتفاخ یزید مuن تفلطuح  إذالساحبات الزراعیة 

الدائري عندما تتجاوز المنطقة المتفلطحة مساحة الuتالمس  األصليوضعھ  إلى اإلطار إلرجا熬المطلوبة 
 ).٢٠٠١عuداي ، ( وتزداد ھذه الطاقة بزیادة السرعة االمامیuة للسuاحبة وبالتuالي زیuادة مقاومuة التuدحرج

كیلوباسuكال  ١٦٥بواقuع مسuتویین االول  اإلطuاراتضuغط انتفuاخ ) ١٩٩٦( وآخرون Lancasدرس  إذ
ذلuك فuي  وتuأثیروالخلفیة علuى التuوالي  األمامیة لإلطاراتكیلوباسكال  ٧٦ و ٩٠لكال المحورین والثاني 

ري دفuuع مuزودة بعجuالت مزدوجuuة حصuان بمحuو ٣٥٠لسuاحبة ذات قuuدرة عالیuة  األداءبعuض مؤشuرات 
  

  ٢٩/٩/٢٠١٠ وقبولھ ١٤/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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  ظھuuuuuرتتuuuuuم حراثuuuuuة التربuuuuuة بالمشuuuuuط القرصuuuuuي وأ إذالمحuuuuuورین تعمuuuuuل فuuuuuي تربuuuuuة طینیuuuuuة لكuuuuuال 
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 ١٣0٣٨ إلuى ١٦0٣٧تقلیuل اسuتھالك الوقuود مuن  إلuى أدى أعالهالنتائج ان تقلیل ضغط االنتفاخ المذكور 
/ ھكتuار ٥0٣٢ إلuى ٤0٩٥العملیة من  اإلنتاجیةوزیادة %   ٧0١٠ إلى ١٠0٨٠ھكتار واالنزالق من /لتر

  ٢٧٥و  ٢٢٥ و ١٧٥ اإلطuuاراتضuuغط انتفuuاخ  تuuأثیرفuuي دراسuuة حuuول ) ٢٠٠٤(وبuuین الحuuدیثي . سuuاعة
مختلفuة فuي انuزالق العجuالت لسuاحبة بمحuوري دفuع ذات  أمامیuة熬 رحراثuة وسu أعمuاقكیلوباسكال عنuد 

   إلuuى ٧0٦٣زیuuادة نسuuبة االنuuزالق مuuن  إلuuى أدىحصuuان واسuuتنتج ان زیuuادة ضuuغط االنتفuuاخ  ١٤٢قuuدرة 
ات الفنیة المھمuة فuي وتعد كفاءة السحب من المؤشر. عند متوسط االعماق والسر熬 المدروسة % ٩0٨٨

ان تحسuین كفuاءة السuحب تuؤدي الuى تحسuین كفuاءة  إذتحدید قابلیة الساحبة على استغالل القuدرة المتاحuة 
استغالل الوقود وزیادة انتاجیة السuاحبة ، وتuنخفض كفuاءة السuحب بزیuادة انuزالق العجuالت الدافعuة وان 

(  وباالعتمuاد علuى نuو熬 وحالuة التربuة %  ١٥الuى  ٨أفضل كفاءة سحب تحدث عادة بuین نسuبة انuزالق 
Taylor رونuu١٩٩١،  وآخ .( ینuuوبBashford رونuuوآخ )تھم ) ١٩٩٣uuد دراسuuأثیرعنuuة  تuuامثالثuuأحج 

كیلوباسكال في كفuاءة السuحب  ١٢٤  و  ٨٣  و  ٥٥لالطارات الدافعة للساحبة وثالثة ضغوط لالنتفاخ  
 أدىان زیادة حجم االطارات الدافعة  أوضحومحروث  واألخرغیر محروث  األولعلى سطحین للتربة 

وأشuار . الى زیادة كفاءة السحب في حین انخفضت كفاءة السحب بزیادة ضغط االنتفuاخ ولكuال السuطحین
Al-Hamed د ) ٢٠٠١( وآخرونuك عنuارات وذلuاخ االطuغط انتفuاض ضuزداد بأنخفuان كفاءة السحب ت

uuuارات الخلفیuuuاخ لالطuuuغوط انتفuuuة ضuuuأثیر ثالثuuuتھم تuuuاحبة  ١٦٠  و ١٢٠ و  ٨٠ة دراسuuuكال لسuuuكیلوباس
%  ٥١0٥٠الuى  ٤0٢٤بمحوري دفع فuي تربuة رملیuة مزیجیuة محروثuة حیuث زادت كفuاءة السuحب مuن 

ثالثuة اعمuاق  تuأثیر) ١٩٩٩(ودرس المشuرقي . كیلوباسuكال ٨٠الuى  ١٦٠بانخفاض ضغط االنتفاخ من 
الحراثuuة بuuالمحراث المطرحuuي  سuuم فuuي كفuuاءة السuuحب عنuuد ٢٥ -٢٠ و ٢٠ -١٥ و ١٥ -١٠للحراثuuة 

طینیuة غرینیuة والثانیuة مزیجیuة طینیuة غرینیuة  األولىالقالب في موقعین مختلفین من حیث نسجة التربة 
بزیuادة عمuق الحراثuة عنuد متوسuط المuوقعین %   ٧٣0٨الى  ٧٤0٢وبین ان كفاءة السحب انخفضت من 

وفuي دراسuة . وبالتالي انخفاض كفuاءة السuحبوعزى ذلك الى زیادة نسبة االنزالق بزیادة عمق الحراثة 
 و ١٦٠ و ١٤٠المسافة العرضیة بین عجالت الساحبة  لتأثیر) ٢٠٠٠( وآخرون Al-Hashemقام بھا 

سم بمحراث قرصي قالب في تربة طینیة ثقیلة في كفuاءة السuحب اذ  ٢٥ و ١٥سم وعمق الحراثة  ١٨٠
عجuuالت ولكuuال العمقuuین كمuuا انخفضuuت كفuuاءة السuuحب بuuین ان كفuuاءة السuuحب تuuزداد بزیuuادة المسuuافة بuuین ال

ودرس الطحuuان . بزیuuادة عمuuق الحراثuuة وعuuزى ذلuuك الuuى زیuuادة نسuuبة االنuuزالق بزیuuادة عمuuق الحراثuuة
اداء الساحبة رباعیة الدفع مع نوعین من المحاریث المطرحیة االول مصuمم كنمuوذج تجریبuي ) ٢٠٠٧(

 -٢٠(وضح بان زیادة عمق الحراثة مuن ألقدرة واالداء وثیر ذلك في متطلبات اأواالخر محلي الصنع وت
كیلuuوواط ونسuuبة  ٢٦0٥٠٩الuuى  ٢١0١٥٨سuuم ادى الuuى زیuuادة قuuدرة السuuحب مuuن ) ٣٠ -٢٥(الuuى ) ٢٥

 ٠0٥٠٤الuى  ٠0٥١٣في حین انخفضت االنتاجیuة العملیuة مuن %  ١٢0٨١٨الى  ١١0١٦٣االنزالق من 
ساعة فقد ادت الى زیuادة قuدرة السuحب مuن / كم ٩الى  ٤.٤ساعة اما زیادة السرعة االمامیة من / ھكتار

واالنتاجیuة العملیuة %   ١٣0٤٨٧الuى  ١٠0٨٣٣كیلuوواط ونسuبة االنuزالق مuن  ٣٤0٤٢٤الى  ١٤0٤٧٤
عنuuد دراسuuتھم تuuأثیر عمuuق ) ٢٠٠٨(وبuuین الرجبuuو والطuuائي  .سuuاعة/ ھكتuuار ٠0٦٩٩الuuى  ٠0٣٥١مuuن 

سuuاعة فuuي / كuuم  ٩0٦٤  و  ٧0١٥  و  ٣0٧٠    یuuةسuuم والسuuرعة االمام ١٧ – ١٣و  ١٢ – ٨ الحراثuuة
عمودیuة ، منحرفuة ( متطلبات القدرة للساحبة عند استخدامھم المحuراث الحفuار بأشuكال مختلفuة للقصuبات

مختلفي النسجة االول طینیة والثuاني مزیجیuة  الحاملة لسالح المحراث وفي موقعین )الى االمام ، مقوسة
مuuق الحراثuuة والسuuرعة االمامیuuة ادى الuuى زیuuادة قuuدرة السuuحب ونسuuبة طینیuuة وبینuuوا ان زیuuادة كuuل مuuن ع

ویھuuدف  .االنuuزالق والقuuدرة المفقuuودة بuuاالنزالق وذلuuك عنuuد جمیuuع اشuuكال القصuuبات والمواقuuع المدروسuuة 
البحuuث الuuى دراسuuة تuuأثیر ضuuغط انتفuuاخ االطuuارات للعجuuالت الدافعuuة فuuي بعuuض مؤشuuرات االداء الحقلuuي 

uا بuالب وللساحبة عند تحمیلھuي القuن المحراث المطرحuال عuة ، فضuة مختلفuامامی 熬رuاق وسuل بأعمuالعم
  .ایجاد معادالت انحدار للتنبؤ بالمؤشرات  المدروسة 

   
  مواد البحث وطرائقھ

 ٢٠١٠ فuي شuھر شuباط تم تنفیذ الدراسة في حقول كلیة الزراعة والغابات فuي جامعuة الموصuل          
% ١٦0٥٨وبمحتuوى رطuوبي  ٣م/میكuاغرام ١0٢٣٥كثافتھا الظاھریuة  تربة ذات نسجة طینیة ،ال وكانت

 熬وuuاحبة نuuتخدام سuuة اسuuتملت الدراسuuاش ،Massey Ferguson   لuu285مودی S  درتھاuuان  ٧٥قuuحص
كمصuuدر للقuuدرة لغuuرض السuuحب وقیuuاس المؤشuuرات المدروسuuة ، تuuم تغییuuر ضuuغط انتفuuاخ االطuuارات 
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كیلوباسuكال  ١٣٠كیلوباسكال والثاني  ٨٠ن للضغط  ، االول لعجالتھا الخلفیة الدافعة ، واستخدم مستویی
 熬وuث النuن حیuفات مuنفس المواصuت بuراث وكانuض المحuكما استخدمت ساحبة ثانیة لغرض رفع وخف ،
والمودیuuل للسuuاحبة االولuuى ، وتuuم تحمیuuل السuuاحبة بمحuuراث مطرحuuي قuuالب ثالثuuي االبuuدان تركuuي المنشuuأ 

واسuتخدم المحuراث .   Aydin pullukسم انتاج شركة ٩٠مي كغم وعرضھ الشغال التصمی ٢٩٠وزنھ 
سuم وتuم تشuغیل السuاحبة بثالثuة سuر熬  ٢٥ -٢٠سم والثuاني  ٢٠ -١٥ اثناء العمل بعمقین للحراثة االول 

تuم اختبuار . سuاعة /كuم  ٥0٨٥ و ٣0٢٢ و ٢0٢٢ثقیuل  والتuي كانuت قیمھuا  ٣ وثقیuل  ٢ وثقیل  ١امامیة 
بuuل اجuuراء التجربuuة وعنuuد كuuال الضuuغطین المسuuتخدمین للتاكuuد مuuن عuuدم تuuأثر السuuر熬 االمامیuuة للسuuاحبة ق

قیuاس             السرعة االمامیة للساحبة بتغییر ضغط االنتفاخ عند سuیرھا منفuردة فuي الحقuل ، كمuا تuم
نuو熬   واسuتخدم جھuاز  .   مستخدمة   وسرعة  ضغط كل   قید الدراسة عند  للساحبة  مقاومة التدحرج

Adash 4900 - vabrio   سuن متحسuذكور مuاز المuون الجھuائق یتكuلقیاس االھتزاز الراسي لمقعد الس
لالھتزاز الذي یحتوي في مقدمتھ على مغناطیس یثبت من خاللuھ علuى السuطح المطلuوب قیuاس اھتuزازه 
ویتصل المتحسس بواسطة سلك بجھاز القیاس الذي یحتوي علuى شاشuة رقمیuة تظھuر قuیم االھتuزاز وتuم 

متحسuuس االھتuuزاز بشuuكل عمuuودي تحuuت مقعuuد السuuائق لغuuرض قیuuاس االھتuuزاز الرأسuuي للمقعuuد وضuuع 
كمuا اسuتخدم جھuاز دینمuومیتر ) . ٢٠٠٩ (والمفرجuي ) ١٩٩٨(واستخدمت ھذه الطریقة من قبuل  یایuھ  

 熬وuuuي نuuuنابضDillon  وىuuuاز القصuuuراءة الجھuuuة قuuuحب االلuuuوة سuuuاحبة وقuuuدحرج للسuuuة التuuuاس مقاومuuuلقی
تحویل قیم مقاومة التدحرج وقuوة السuحب المتحصuل علیھuا مuن جھuاز الuدینمومیتر مuن  كغم ، وتم٣٥٠٠

م  بمسuuاعدة شuuریط قیuuاس  ٢٠تuuم تثبیuuت كuuل معاملuuة بطuuول . وحuuدة الكیلuuوغرام الuuى وحuuدة الكیلونیuuوتن 
اسuuتخدم تصuuمیم . ثانیuuة لقیuuاس زمuuن قطuuع المعاملuuة  ٠0٠١وشuuواخص واسuuتخدمت سuuاعة توقیuuت بدقuuة 

المنشقة فuي تنفیuذ التجربuة ، اذ قسuم الحقuل  - بنظام االلواح المنشقة RCBDائیة الكاملة القطاعات العشو
الuى ثالثuة مكuررات وقسuuم كuل مكuرر الuى لuuوحین رئیسuیین خصصuت لضuغوط االنتفuuاخ وقسuم كuل لuuوح 
رئیسuuي الuuى لuuوحین ثuuانویین خصصuuت العمuuاق الحراثuuة وقسuuم كuuل لuuوح ثuuانوي الuuى ثالثuuة الuuواح تحuuت 

uدد الثانویة خصصuن المتعuار دنكuتخدام اختبuامالت باسuطات المعuار متوسuم اختبuة ، وتuاالمامی 熬رuت للس
داؤد والیuاس ، ( الختبuار معنویuة الفروقuات بuین متوسuطات المعuامالت%  ٥المدى عند مستوى احتمال 

                  :  )٢٠٠٢،  Macmillan(  واستخدمت المعادالت التالیة الیجاد المؤشرات المدروسة. ) ١٩٩٠
  )ساعة/كم(السرعة العملیة × ) كیلونیوتن(قوة السحب                                    

                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = )كیلوواط ( قدرة السحب 
                                                         ٣0٦  

                                       
  )      كیلوواط ( قدرة السحب                                                        

ــــــــــــــــــــــ                                                                                                       ) = ار ھكت/ساعة. كیلوواط ( الطاقة المستھلكة 
  )ساعة /ھكتار( االنتاجیة العملیة                                                    

              
  )  ساعة/كم(السرعة بعد التحمیل  –) ساعة/كم(السرعة قبل التحمیل                          

  ١٠٠ ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    (%) =نسبة االنزالق 
  )ساعة/كم(السرعة قبل التحمیل                                            

  
                                                                       )نسبة االنزالق -١( ×) كیلونیوتن(قوة السحب                                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(%) = كفاءة السحب 
  )تنكیلونیو(مقاومة التدحرج ) + كیلونیوتن(قوة السحب                                

           
       ) ساعة/كم) (التحمیل السرعة بعد –السرعة قبل التحمیل (  ×) كیلونیوتن(قوة السحب                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= القدرة المفقودة    
  ٣0٦)                                         كیلوواط(باالنزالق 

                                                   
  النتائج والمناقشة

نویة لتأثیر ضuغط عوجود فروقات م) ١(یشیر الجدول :  أثیر ضغط االنتفاخ في الصفات المدروسةت -١     
         االنتفاخ في جمیع الصفات المدروسة عuدا صuفة كفuاءة السuحب التuي لuم تتuأثر معنویuا ، اذ تفuوق الضuغط
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 ٠0٤٠٦كیلوباسكال وحقuق اقuل اھتuزاز رأسuي لمقعuد السuائق  ١٣٠كیلوباسكال معنویا على الضغط  ٨٠
واقuل قuدرة %  ٦0٧٣٨ھكتار واقuل نسuبة انuزالق /ساعة . كیلوواط  ٢٦0٠٣١واقل طاقة مستھلكة  ٢ثا/م

كیلوباسuuكال معنویuuا وحقuuق اقuuل قuuدرة  ١٣٠كیلuuوواط فuuي حuuین تفuuوق الضuuغط  ٠0٧١٤مفقuuودة بuuاالنزالق 
%  ٧٦0٧٤٩كیلوواط مقارنة بالضغط االول ، وحقق الضuغط االول اعلuى كفuاءة سuحب  ٨0٣٤٧سحب 

والمالحuظ مuن الجuدول ان االھتuزاز الرأسuي لمقعuد السuائق یقuل % .  ٧٦0٣٦١   مقارنة بالضغط الثاني
بانخفuuاض ضuuغط االنتفuuاخ وقuuد یعuuود السuuبب فuuي ذلuuك الuuى ان انخفuuاض ضuuغط االنتفuuاخ یزیuuد مuuن تفلطuuح 

، ) ٢٠٠٤(وآخuرون   Adamsطار وبالتالي یقلل من تردد اھتزاز الساحبة وھذا یتفق مع ما جuاء بuھ اال
وزادت قuuدرة السuuحب بانخفuuاض ضuuغط االنتفuuاخ ویعuuود السuuبب فuuي ذلuuك الuuى انخفuuاض نسuuبة االنuuزالق 

لuت بانخفاض ضغط االنتفاخ وبالتالي زیادة السرعة العملیة التuي ھuي احuدى مركبuات قuدرة السuحب ، وق
الطاقة المستھلكة بانخفاض ضغط االنتفاخ وسبب ذلك زیادة االنتاجیuة العملیuة بانخفuاض ضuغط االنتفuاخ 

، وقلuت نسuبة االنuزالق بانخفuاض ضuغط االنتفuاخ ویعuود ) ١٩٩٦(وآخuرون   Lancasوھuذا یتفuق مuع 
المسuuھ مuuع السuuبب فuuي ذلuuك الuuى زیuuادة تفلطuuح االطuuار بانخفuuاض ضuuغط انتفاخuuھ وبالتuuالي زیuuادة مسuuاحة ت

، وزادت كفuuاءة السuuحب بانخفuuاض ضuuغط ) ٢٠٠٤(التربuuة وانخفuuاض انزالقuuھ وھuuذا یتفuuق مuuع  الحuuدیثي 
االنتفاخ وسبب ذلuك حuدوث انخفuاض فuي نسuبة االنuزالق بانخفuاض ضuغط االنتفuاخ ممuا ادى الuى زیuادة 

وآخuuرون  Al- hamed   و) ١٩٩٣(وآخuuرون   Bashfordكفuuاءة السuuحب وھuuذا یتفuuق مuuع كuuل مuuن  
، وانخفضuuuت القuuuدرة المفقuuuودة بuuuاالنزالق بانخفuuuاض ضuuuغط االنتفuuuاخ بسuuuبب انخفuuuاض نسuuuبة ) ٢٠٠١(

  . االنزالق
  

  . تأثیر ضغط االنتفاخ في الصفات المدروسة) : ١(الجدول 

ضغط 
االنتفاخ 

  )كیلوباسكال(

االھتزاز 
الرأسي    

  )٢ثا/ م(

 قدرة 
السحب 

  )كیلوواط(

الطاقة 
المستھلكة 

. كیلوواط (
  )كتارھ/ساعة

نسبة 
االنزالق 

(%)  

كفاءة  
السحب  

(%)  

القدرة 
المفقودة 
باالنزالق 

  )كیلوواط(
  أ  ٠0٧١٤  ٧٦0٧٤٩  أ  ٦0٧٣٨  أ  ٢٦0٠٣١  ب ٨0٥٤٧  أ  ٠0٤٠٦  ٨٠
  ب ٠0٩١٤  ٧٦0٣٦١  ب ٨0٦٦٣  ب ٢٦0١٧٤  أ  ٨0٣٤٧  ب ٠0٤٢٥  ١٣٠

  .معنویا االعمدة التي التحتوي على احرف ال تختلف عن بعضھا. القیمة أ ھي االفضل
  
تuuأثر جمیuuع الصuuفات المدروسuuة ) ٢(یبuuین الجuuدول :  تةةأثیر اعمةةاق الحراثةةة فةةي الصةةفات المدروسةةة -٢

سuuم وسuuجل اقuuل قuuدرة  ٢٥ -٢٠سuuم معنویuuا علuuى العمuuق  ٢٠-١٥معنویuuا بعمuuق الحراثuuة اذ تفuuوق العمuuق 
سuبة انuزالق ھكتuار واقuل ن/سuاعة. كیلوواط  ٢٤0٤٣٥كیلوواط واقل طاقة مستھلكة  ٨0٠٥٣       سحب

فuي حuین %   ٧٧0٠٢٥كیلuوواط واعلuى كفuاءة سuحب  ٠0٦١٠واقل قدرة مفقودة باالنزالق %  ٦0٠٩٦
ویالحuظ مuن . ٢ثuا/م ٠0٤٠٢اھتuزاز رأسuي لمقعuد السuائق  سuم معنویuا وسuجل اقuل ٢٥ -٢٠تفوق العمق 

لعمuق تuنخفض الجدول انخفاض االھتزاز الرأسي بزیادة العمuق ویعuود السuبب فuي ذلuك الuى انuھ بزیuادة ا
السuuرعة العملیuuة للسuuاحبة كمuuا تuuزداد فاعلیuuة قuuوى التربuuة فuuي تخمیuuد االھتuuزاز وھuuذا یتفuuق مuuع المفرجuuي 

، وزادت قuuدرة السuuحب بزیuuادة العمuuق بسuuبب زیuuادة قuuوة السuuحب ، وزادت الطاقuuة المسuuتھلكة ) ٢٠٠٩(
نسuبة االنuزالق والقuدرة بزیادة العمق بسبب زیuادة قuدرة السuحب وانخفuاض االنتاجیuة العملیuة كمuا زادت 

المفقودة باالنزالق بزیادة العمuق االمuر الuذي ادى الuى انخفuاض كفuاءة السuحب وھuذا یتفuق مuع المشuرقي 
)١٩٩٩.(  
ان للسuرعة تuأثیر معنuوي ) ٣(یالحuظ مuن الجuدول : تأثیر السرعة االمامیة في الصفات المدروسةة  -٣

سuاعة معنویuا علuى بuاقي السuر熬 المدروسuة /كuم ٢0٢٢ذ تفوقت السuرعة في جمیع الصفات المدروسة ، ا
كیلuوواط واقuل طاقuة  ٤0٣٤٤واقuل قuدرة سuحب  ٢ثuا/م ٠0٢٣٢وحققت اقل اھتزاز رأسي لمقعد السuائق  

واقuل قuدرة مفقuودة بuاالنزالق %  ٥0٣٨٠ھكتار واقuل نسuبة انuزالق /ساعة. كیلوواط  ٢٣0١٣٠مستھلكة
والمالحuuظ مuuن الجuuدول زیuuادة االھتuuزاز الرأسuuي % .  ٧٩0١٥٣ة سuuحب كیلuuوواط واعلuuى كفuuاء ٠0٢٥٠

بزیادة السرعة االمامیة للساحبة وقد یعود السبب فuي ذلuك الuى زیuادة تuردد االھتuزاز وھuذا یتفuق مuع كuل 
، وزادت قuuuدرة السuuuحب بزیuuuادة السuuuرعة الن السuuuرعة احuuuدى ) ٢٠٠٩(والمفرجuuuي ) ١٩٩٨(مuuuن یایuuuھ 

الى زیادة الطاقة المستھلكة ، وزادت نسبة االنزالق بزیuادة السuرعة ویعuود  مركبات القدرة مما ادى ذلك
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سبب ذلك الى نقصuان الفتuرة الزمنیuة للuتالمس بuین العجلuة والتربuة ممuا یقلuل مuن فرصuة تماسuك العجلuة 
وھuuuذا بuuuدوره ادى الuuuى زیuuuادة القuuuدرة المفقuuuودة بuuuاالنزالق ، ) ٢٠٠٧(بالتربuuة وھuuuذا یتفuuuق مuuuع الطحuuuان 

 Taylorكفاءة السحب بزیادة السرعة ویعود السبب الى زیادة نسبة االنزالق وھuذا یتفuق مuع وانخفضت 
  ).١٩٩١(وآخرون 
  .تأثیر عمق الحراثة في الصفات المدروسة) : ٢(الجدول 

عمق 
الحراثة 

  )سم(

االھتزاز 
الرأسي 

  )٢ثا/م(

 قدرة 
السحب 

  )كیلوواط(

الطاقة 
المستھلكة 

. كیلوواط (
  )ھكتار/ساعة

نسبة 
االنزالق 

(%)  

كفاءة  
السحب  

(%)  

القدرة 
المفقودة 
باالنزالق 

  )كیلوواط(

٠  ٢٠ -١٥0٤٣٠ 
  ب

  أ  ٠0٦١٠  أ  ٧٧0٠٢٥  أ  ٦0٠٩٦  أ  ٢٤0٤٣٥  أ  ٨0٠٥٣

  ب ٩0٣٠٥  ب ٢٧0٧٦٩  ب ٨0٨٤١  أ  ٠0٤٠٢  ٢٥ -٢٠
٧٦0٠٨٤ 

  ب ١0٠١٨  ب

  . القیمة أ ھي االفضل      
  

  .لصفات المدروسةتأثیر السرعة االمامیة في ا) : ٣(الجدول

السرعة 
االمامیة 

  )ساعة/كم(

االھتزاز 
الرأسي 

  )٢ثا/م(

  قدرة
السحب 

  )كیلوواط(

الطاقة 
المستھلكة 

. كیلوواط (
  )ھكتار/ساعة

نسبة 
االنزالق 

(%)  

كفاءة  
السحب  

(%)  

القدرة 
المفقودة 
باالنزالق 

  )كیلوواط(

  أ  ٢٣0١٣٠  أ    ٤0٣٤٤  أ  ٠0٢٣٢  ٢0٢٢
٥0٣٨٠    

  أ
٧٩0١٥٣  

  أ  ٠0٢٥٠  أ

٣0٠  ٢٢0٤٢٥ 
  ٧0٥١٢  ب ٢٥0٧٨٦  ب  ٦0٨٩٦  ب

  ب
٧٦0٩٤٦ 

  ب ٠0٥٧٢  ب

 ١٠0٢١٠  ج ٢٩0٣٩١  ج ١٤0١٠١  ج ٠0٥٩٠  ٥0٨٥
  ج

٧٣0٥٦٤ 
  ج

  ج ١0٦٢٠

  . القیمة أ ھي االفضل
  
الuى  )٤(یشuیر الجuدول: تأثیر التداخل بةین ضةغط االنتفةاخ وعمةق الحراثةة فةي الصةفات المدروسةة  -٤

یuuة لتuuأثیر التuuداخل بuuین ضuuغط االنتفuuاخ وعمuuق الحراثuuة فuuي جمیuuع الصuuفات عuuدم وجuuود فروقuuات معنو
 ٠0٤٣٦سuم اعلuى اھتuزاز رأسuي  ٢٠ -١٥كیلوباسكال بالعمق  ١٣٠المدروسة، وحققت معاملة الضغط 

كیلuوواط  ٨0٩٤٢سم اعلى قدرة سuحب  ٢٥ -٢٠كیلوباسكال بالعمق  ٨٠، وحققت معاملة الضغط  ٢ثا/م
كیلوواط  ٢٧0٨٣٨سم اعلى طاقة مستھلكة  ٢٥ -٢٠كیلوباسكال بالعمق  ١٣٠، وحققت معاملة الضغط 

كیلuuوواط ،  ١0١١٩واعلuuى قuuدرة مفقuuودة بuuاالنزالق %  ١٠0٢٠٣ھكتuuار واعلuuى نسuuبة انuuزالق /سuuاعة. 
  % . ٧٧0٢٢٧سم اعلى كفاءة سحب  ٢٠ -١٥كیلوباسكال بالعمق  ٨٠وحققت معاملة الضغط 

  

  .عمق الحراثة في الصفات المدروسةوغط االنتفاخ تأثیر التداخل بین ض) : ٤(الجدول 

ضغط 
االنتفاخ  

  )كیلوباسكال(

عمق 
الحراثة   

  )سم(

االھتزاز 
الرأسي 

  )٢ثا/م(

قدرة 
السحب 

  )كیلوواط(

الطاقة 
المستھلكة 

. كیلوواط (
  )ھكتار/ساعة

نسبة 
االنزالق 

(%)  

كفاءة 
السحب 

(%)  

القدرة 
المفقودة 
باالنزالق 

  )كیلوواط(

٨٠  
٠  ٢٠ -١٥0٨  ٤٢٣0٢٤  ١٥٢0٥  ٣٦٠0٧٧  ٠٧٠0٠  ٢٢٧0٥١١  
٠  ٢٥ -٢٠0٨  ٣٩٠0٢٧  ٩٤٢0٨  ٧٠١0٧٦  ٤٠٦0٠  ٢٧٠0٩١٧  

١٣٠  
٠  ٢٠ -١٥0٧  ٤٣٦0٢٤  ٩٥٤0٧  ٥١١0٧٦  ١٢٣0٠  ٨٢٣0٧٠٨  
٠  ٢٥ -٢٠0٨  ٤١٣0٢٧  ٧٣٩0١٠  ٨٣٨0٧٥  ٢٠٣0١  ٨٩٧0١١٩  

  
یالحuظ مuن الجuدول : تأثیر التداخل بین ضغط االنتفةاخ والسةرعة االمامیةة فةي الصةفات المدروسةة  -٥
وجود فروقات معنویة في صفتي قuدرة السuحب والقuدرة المفقuودة بuاالنزالق فuي حuین لuم تتuأثر بقیuة ) ٥(
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 ١٩٤

سuuاعة /كuuم ٢0٢٢كیلوباسuuكال بالسuuرعة  ١٣٠اذ تفوقuuت معاملuuة الضuuغط . الصuuفات معنویuuا بھuuذا التuuداخل 
حuین لuم تختلuف معنویuا عuن  كیلuوواط فuي ٤0٣٠٩معنویا على باقي المعامالت وحققت اقل قuدرة سuحب 

كیلuuوواط ، وتفوقuuت  ٤0٣٧٨سuuاعة التuuي سuuجلت /كuuم ٢0٢٢كیلوباسuuكال بالسuuرعة  ٨٠معاملuuة الضuuغط 
ساعة معنویا على باقي المعامالت وسجلت اقل قدرة /كم ٢0٢٢كیلوباسكال بالسرعة  ٨٠معاملة الضغط 

كیلوباسuuكال  ١٣٠ة الضuuغط كیلuuوواط فuuي حuuین لuuم تختلuuف معنویuuا عuuن معاملuu ٠0٢١٦مفقuuودة بuuاالنزالق 
كیلوباسuuكال  ١٣٠وسuuجلت معاملuuة الضuuغط . كیلuuوواط  ٠0٢٨٤سuuاعة التuuي سuuجلت /كuuم ٢0٢٢بالسuuرعة 
واعلuuى طاقuuة مسuuتھلكة  ٢ثuuا/م ٠0٦٠٠   سuuاعة اعلuuى اھتuuزاز رأسuuي لمقعuuد السuuائق /كuuم ٥0٨٥بالسuuرعة 
 ٨٠لuuة الضuuغط ، وسuuجلت معام%  ١١0٥٠٥ھكتuuار واعلuuى نسuuبة انuuزالق /سuuاعة. كیلuuوواط  ٢٩0٤٨١

والمالحuظ ان زیuuادة السuuرعة % .  ٧٩0٣٣٤سuuاعة اعلuuى كفuاءة سuuحب /كuم ٢0٢٢كیلوباسuكال بالسuuرعة 
االمامیة للساحبة ادت الى زیادة قuیم جمیuع الصuفات المدروسuة عuدا صuفة كفuاءة السuحب التuي انخفضuت 

  .بزیادة السرعة وعند كل ضغط من الضغوط المدروسة 
  .بین ضغط االنتفاخ والسرعة االمامیة في الصفات المدروسة تأثیر التداخل) : ٥(الجدول 

ضغط 
االنتفاخ 

كیلوباسكال(
(  

السرعة 
االمامیة 

ساعة/كم(
(  

االھتزا
ز 

الرأسي 
  )٢ثا/م(

  قدرة
السحب 

  )كیلوواط(

الطاقة 
المستھلكة 

. كیلوواط (
ھكتار/ساعة

(  

نسبة 
االنزالق 

(%)  

كفاءة 
السحب 

(%)  

القدرة 
المفقودة 
باالنزالق 

  )لوواطكی(

٨٠  

٧٩0٣٣  ٤0٦٣٠  ٢٣0٠٥٩  أ ٤0٣٧٨  ٠0٢٢٥  ٢0٢٢
٤  

  أ ٠0٢١٦

  ٦0٦٧٠  ٢٥0٧٣١  ج ٦0٩٥٨  ٠0٤١٥  ٣0٢٢
٧٧0٠٦

٨  
٠0٥٠٩

  ب

ھ١٤0٣٠٤  ٠0٥٨٠  ٥0٨٥
٧٣0٨٤  ٨0٩١٥  ٢٩0٣٠١  ـ

  د١0٤١٦  ٤

١٣٠  

٧٨0٩٧  ٦0١٣٠  ٢٣0٢٠١  أ ٤0٣٠٩  ٠0٢٤٠  ٢0٢٢
٢  

  أ٠0٢٨٤

  ٨0٣٥٥  ٢٥0٨٤٠  ب٦0٨٣٣  ٠0٤٣٥  ٣0٢٢
٧٦0٨٢

  ج٠0٦٣٤  ٥

١١0٥٠  ٢٩0٤٨١  د١٣0٨٩٨  ٠0٦٠٠  ٥0٨٥
٥  

٧٣0٢٨
٤  

ھ١0٨٢٣
  ـ

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

یتبuین مuن الجuدول : تأثیر التداخل بةین اعمةاق الحراثةة والسةرعة االمامیةة فةي الصةفات المدروسةة  -٦
عماق والسر熬 في صفات االھتزاز الرأسي لمقعuد السuائق وقuدرة اخل بین االدوجود تأثیر معنوي للت) ٦(

السحب والطاقة المستھلكة والقuدرة المفقuودة بuاالنزالق فuي حuین لuم تتuأثر صuفتي نسuبة االنuزالق وكفuاءة 
ساعة معنویuا علuى بuاقي /كم ٢0٢٢سم بالسرعة  ٢٥ -٢٠السحب بھذا التداخل ، اذ تفوقت معاملة العمق 

 -١٥في حین لم تختلuف معنویuا عuن معاملuة العمuق  ٢ثا/م ٠0٢٣٠ل اھتزاز رأسي المعامالت وسجلت اق
سuuuم بالسuuuرعة  ٢٠ -١٥، وتفوقuuuت معاملuuuة العمuuuق  ٢ثuuuا/م ٠0٢٣٥سuuuاعة /كuuuم ٢0٢٢سuuuم بالسuuuرعة  ٢٠

سحب والطاقة المستھلكة والقدرة المفقuودة لساعة معنویا على باقي المعامالت في صفات قدرة ا/كم٢0٢٢
 ٢١0٧٧٩كیلuوواط واقuل طاقuة مسuتھلكة  ٤0١٣٧ت المعاملة المذكورة اقل قدرة سحب باالنزالق اذ سجل

 -٢٠كیلuوواط ، وسuجلت معاملuة العمuق  ٠0١٧٨ھكتuار واقuل قuدرة مفقuودة بuاالنزالق /ساعة . كیلوواط 
سuم  ٢٠ -١٥وسuجلت معاملuة العمuق %  ١١0٨٣٥ساعة اعلى نسبة انزالق /كم ٥0٨٥سم بالسرعة  ٢٥

  % . ٧٩0٤٠٥ساعة اعلى كفاءة سحب /مك ٢0٢٢بالسرعة 
  

  .تأثیر التداخل بین اعماق الحراثة والسرعة االمامیة في الصفات المدروسة) : ٦(الجدول 

عمق 
الحراثة 

  )سم(

السرعة 
االمامیة 

 /كم(
  )ساعة

االھتزاز 
الرأسي 

  )٢ثا/م(

قدرة السحب 
  )كیلوواط(

الطاقة 
المستھلكة 

. كیلوواط (
  )ھكتار/ساعة

نسبة 
ق االنزال
(%)  

كفاءة 
السحب 

(%)  

القدرة 
المفقودة 
باالنزالق 

  )كیلوواط(
  أ ٠0١٧٨  ٧٩0٤٠٥  ٤0١٤٥  أ ٢١0٧٧٩  أ ٤0١٣٧  أ ٠0٢٣٥  ٢0٢٢  ٢٠ -١٥
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 ١٩٥

  ب٠0٣٨٢  ٧٧0٥٦٥  ٥0٥٦٠  ب ٢٣0٨٢٥  ج ٦0٥٠٤  ج ٠0٤٤٠  ٣0٢٢
  د١0٢٦٩  ٧٤0١٠٦  ٨0٥٨٥  د ٢٧0٧٠٣  ھـ١٣0٥١٨  ھـ٠0٦١٥  ٥0٨٥

٢٥ -٢٠  
  ب٠0٣٢٢  ٧٨0٩٠١  ٦0٦١٥  ج٢٤0٤٨١  ب ٤0٥٤٩  أ ٠0٢٣٠  ٢0٢٢
  ج٠0٧٦١  ٧٦0٣٢٨  ٩0٤٦٥  د٢٧0٧٤٧  د ٧0٢٨٧  ب ٠0٤١٠  ٣0٢٢
  ھـ١0٩٧١  ٧٣0٠٢٢  ١١0٨٣٥  ھـ٣١0٠٨٠  و ١٤0٦٨٤  د ٠0٥٦٥  ٥0٨٥

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

) ٧(یشuیر الجuدول : لسةرع فةي الصةفات المدروسةة تأثیر التداخل بةین ضةغط االنتفةاخ واالعمةاق وا -٧
الى عدم وجود تأثیر معنوي لھذا التداخل في جمیع الصفات المدروسة ، ویالحظ مuن الجuدول زیuادة قuیم 
جمیع الصفات المدروسة بزیادة السرعة االمامیة للساحبة عند كال ضغوط االنتفاخ واالعمuاق المدروسuة 

كیلوباسuكال  ١٣٠وسجلت معاملuة الضuغط . ت قیمتھا بزیادة السرعة باستثناء كفاءة السحب التي انخفض
، وحققuت معاملuة  ٢ثuا/ م ٠0٦٢٠سuاعة اعلuى اھتuزاز رأسuي / كuم ٥0٨٥سuم بالسuرعة  ٢٠ -١٥بالعمق 
 ١٤0٨٩٥سuاعة اعلuى قuدرة سuحب / كuم ٥0٨٥سuم  بالسuرعة  ٢٥ -٢٠كیلوباسكال بuالعمق  ٨٠الضغط 

سuuاعة / كuuم ٥0٨٥سuuم بالسuuرعة  ٢٥ -٢٠كیلوباسuuكال بuuالعمق  ١٣٠كیلuuوواط ، وحققuuت معاملuuة الضuuغط 
واعلuى قuدرة %  ١٣0١٠٠ھكتار واعلى نسuبة انuزالق / ساعة. كیلوواط  ٣١0١٧١اعلى طاقة مستھلكة 

سuم  ٢٠ -١٥كیلوباسuكال بuالعمق  ٨٠كیلوواط في حین حققت معاملة الضغط  ٢0١٨١مفقودة باالنزالق 
ومن خالل ما تم الحصول علیھ مuن نتuائج % .   ٧٩0٦٠٢سحب ساعة اعلى كفاءة / كم ٢0٢٢بالسرعة 

كیلوباسuكال والمuدروس فuي البحuث مuع أي عمuق او  ٨٠نوصي باستخدام ضغط انتفاخ االطارات االقuل 
سuuرعة مدروسuuة وذلuuك النuuھ یحقuuق اقuuل اھتuuزاز رأسuuي وطاقuuة مسuuتھلكة ونسuuبة انuuزالق وقuuدرة مفقuuودة 

  . باالنزالق واعلى كفاءة سحب 
  

  .تأثیر التداخل بین ضغط االنتفاخ واالعماق والسر熬 في الصفات المدروسة ) :٧( الجدول

ضغط 
االنتفاخ 

كیلو (
  )باسكال

عمق 
الحراثة 

  )سم(

السرعة 
االمامیة    

/ كم(
  )ساعة

االھتزاز 
الرأسي 

  )٢ثا/ م(

قدرة 
السحب 

  )كیلوواط(

الطاقة 
المستھلكة 

كیلوواط (
/ ساعة. 

  )ھكتار

نسبة 
االنزالق 

(%)  

ءة كفا
السحب 

(%)  

القدرة 
المفقودة 
 باالنزالق

  )كیلوواط(

٨٠  

٢٠-١٥  
٢0٠  ٢٢0٤  ٢٣٠0٢١  ١٧٢0٣  ٦٩٥0٧٩  ٣٤٠0٠  ٦٠٢0١٤٤  
٣0٠  ٢٢0٦  ٤٣٠0٢٣  ٥٦٩0٤  ٧٧٣0٧٧  ٦١٠0٠  ٧٢٥0٣١٧  
٥0٠  ٨٥0١٣  ٦١٠0٢٧  ٧١٤0٧  ٦١٣0٧٤  ٢٦٠0١  ٣٥٥0٠٧٣  

٢٥-٢٠  
٢0٠  ٢٢0٤  ٢٢٠0٢٤  ٥٨٣0٥  ٤٢٣0٧٩  ٩٢٠0٠  ٠٦٧0٢٨٨  
٣0٧  ٠.٤٠٠  ٢٢0٢٧  ٣٤٧0٨  ٦٩٠0٧٦  ٧٣٠0٠  ٤١٢0٧٠٢  
٥0٠  ٨٥0١٤  ٥٥٠0٣٠  ٨٩٥0١٠  ٩٨٩0٧٣  ٥٧٠0١  ٣٣٢0٧٦٠  

١٣٠  

٢٠-١٥  
٢0٠  ٢٢0٤  ٢٤٠0٢١  ١٠٣0٤  ٨٦٣0٧٩  ٩٥٠0٠  ٢٠٨0٢١٣  
٣0٠  ٢٢0٦  ٤٥٠0٢٣  ٤٣٨0٦  ٨٧٧0٧٧  ٥١٠0٠  ٤٠٥0٤٤٨  
٥0٠  ٨٥0١٣  ٦٢٠0٢٧  ٣٢٢0٩  ٧٩٢0٧٣  ٩١٠0١  ٨٥٧0٤٦٥  

٢٥-٢٠  
٢0٠  ٢٢0٤  ٢٤٠0٢٤  ٥١٥0٧  ٥٣٩0٧٨  ٣١٠0٠  ٧٣٦0٣٥٥  
٣0٠  ٢٢0٧  ٤٢٠0٢٧  ٢٢٨0١٠  ٨٠٤0٧٦  ٢٠٠0٠  ٢٤٥0٨٢١  
٥0٠  ٨٥0١٤  ٥٨٠0٣١  ٤٧٤0١٣  ١٧١0٧٢  ١٠٠0٢  ٧١٢0١٨١  

  
ممثلuة بمعuادالت  وجود عالقuات غیuر خطیuة)  ٨ – ١(  یتبین من االشكال: معادالت االنحدار التنبؤیة  

، %  ٥جمیuع ھuذه المعuادالت معنویuة عنuد مسuتوى احتمuال انحدار تربیعیة من الدرجة الثانیuة ، وكانuت 
بزیuuادة المتغیuuر  Yطردیuuة أي زیuuادة المتغیuuر المعتمuuد )  ٦ – ١( ویالحuuظ ان العالقuuات فuuي االشuuكال 

بنقصuان  Yفكانت عكسیة أي زیuادة المتغیuر المعتمuد  )  ٨و  ٧( ، اما العالقات في الشكلین   Xالمستقل
والتuي تعنuي تفسuیر   R2في االشكال المذكورة اعاله قیمة معامل التحدیuد   ویالحظ.  Xالمتغیر المستقل 

مuuن %  ٩٩0٤، أي ان  Xبواسuuطة المتغیuuر المسuuتقل  Yالتغیuuرات الموجuuودة بuuین قuuیم المتغیuuر المعتمuuد 
مuن التغیuرات فuي %  ٩٩0٨التغیرات فuي االھتuزاز الرأسuي یمكuن ان تفسuر بواسuطة قuدرة السuحب ، و 

مuuن التغیuuرات فuuي االھتuuزاز الرأسuuي %  ٨٦0٣تفسuuر بواسuuطة الطاقuuة المسuتھلكة ، و  االھتuزاز الرأسuuي 
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مuuن التغیuuرات فuuي الطاقuuة المسuuتھلكة تفسuuر بواسuuطة قuuدرة %  ٩٩0٨تفسuuر بواسuuطة نسuuبة االنuuزالق ، و 
مuuن %  ٨٩0٥مuuن التغیuuرات فuuي نسuuبة االنuuزالق تفسuuر بواسuuطة قuuدرة السuuحب ، و %  ٧٩السuuحب ، و 

مuن التغیuرات فuي %  ٩٨0٩ة المفقuودة بuاالنزالق تفسuر بواسuطة نسuبة االنuزالق ، و التغیرات فuي القuدر
من التغیuرات فuي كفuاءة السuحب تفسuر بواسuطة %  ٨٦0٥كفاءة السحب تفسر بواسطة قدرة السحب ، و 

            .  نسبة االنزالق 

الشكل (١) : عالقة االھتزاز الرأسي بقدرè السحب.

y = -0.0054x2 + 0.1363x - 0.2574
R2 = 0.9946
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الشكل (٢) : عالقة االھتزاز الرأسي بالطاقة المست搬لكة.

y = -0.0042x2 + 0.2788x - 3.9584
R2 = 0.9985
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EFFECT OF TIRES INFLATION PRESSURE , TILLAGE DEPTH AND 

FORWARD SPEED ON SOME FIELD PERFORMANCE CRITERIA 
OF TRACTOR  

Mothana A. Al - Jarrah 
Dept. of Agric. Mechanization, Coll. of Agric. & Forestry, Univ. of Mosul, 

Iraq. 
 

ABSTRACT 
 The research was conducted to investigate the effect of two inflation 
pressures for the rear tires of tractor 80 and 130 kpa with two plowing depths 
by using the moldboard plow 15 - 20 and 20 – 25 cm  and three different speeds 
2.22 , 3.22 and 5.85 km/hr on vertical vibration of driver seat , drawbar power , 
consumed energy , slippage percentage , tractive efficiency and power lost due 
to slippage . Split split plot design and randomized complete block design with 
three replications was used in this experiment . Results showed that the effect 
of inflation pressure was significant in all studied characteristics except the 
tractive efficiency , and the relation between the inflation pressure and every 

الشكل (٣) : عالقة االھتزاز الرأسي بنسبة االنزالق.

y = -0.0049x2 + 0.1406x - 0.3494
R2 = 0.8637
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الشكل (٤) : عالقة الطاقة المست搬لكة بقدرè السحب.

y = -0.0559x2 + 1.6735x + 16.914
R2 = 0.9981
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الشكل (٥) : عالقة نسبة االنزالق بقدرè السحب.

y = -0.056x2 + 1.5257x - 0.2367
R2 = 0.7902
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الشكل (٦) : عالقة القدرè المفقودè باالنزالق بنسبة االنزالق.

y = 0.0155x2 + 0.0017x - 0.1975
R2 = 0.8952
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الشكل (٧) : عالقة كفاءè السحب بقدرè السحب.

y = 0.0426x2 - 1.3589x + 84.262
R2 = 0.9891
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الشكل (٨) : عالقة كفاءè السحب بنسبة االنزالق.

y = 0.0272x2 - 1.4097x + 85.662
R2 = 0.8651
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one of vertical vibration of driver seat , consumed energy , slippage percentage 
and power lost due to slippage was extrusive  whereas the relation was 
inversely with drawbar power and tractive efficiency . The effect of plowing 
depth and forward speed was significant in all studied characteristics .   
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