
 ) ٢( العدد )  ٣٣ (المجلد                                        مجلة زراعة الرافدین 
٢٠٠٥  

  دراسة أداء بعض آالت قلع البطاطا في قلع محصول فستق الحقل
  محمود حسن رفیق    )*(عزیز رمو البنا           

 جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/  قسم المكننة الزراعیة
  

  الخالصة
استھدف البحث دراسة بعض المؤشرات الفنیة في استخدام ثالثة أنواع من قالعات البطاطا في 

سم باستخدام ) ١٥(على متوسط عمق ) القالعة المحلیة والسلسلیة والمغزلیة(قلع محصول فستق الحقل 
ساعة في تربة /كم) ٣.٤١، و ٢.٥٦، و ٢.٢٧، و ١.٧١(أربع مستویات من السرعات األرضیة 

جیة طینیة ، تم تنفیذ البحث باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بطریقة األلواح المنشقة مزی
واختبرت النتائج المتحصل علیھا إحصائیاً بطریقة دنكن متعدد المدى ومن أھم النتائج التي تم التوصل 

وعلى مستوى . المقلوعة إلیھا تفوق القالعة المحلیة في الحصول على أكبر كمیة من القرنات السلیمة 
ساعة قیمة /كم ١.٧١السرعات األرضیة لم یكن ھناك فروقات معنویة واضحة إال أنھ سجلت السرعة 

أكبر من القرنات المقلوعة ، وفي دراسة نتائج التداخل بین األنواع والسرعات األرضیة تفوقت القالعة 
رنات المقلوعة، ووزن القرنات الكبیرة ساعة معنویاً في صفات وزن الق/كم ١.٧١المحلیة مع السرعة 

  .الحجم ووزن القرنات السلیمة
  

  المقدمة
یعد فستق الحقل من المحاصیل ذات القیمة االقتصادیة المھمة في العالم في الوقت الحاضر ، 
حیث تندرج أھمیتھ في استخراج الزیت الذي یدخل في صناعة الزیوت السائلة والصابون ، كما تصنع 

دة فستق الحقل ھذا باإلضافة إلى استعمال بذوره في األكل بعد تحمیصھا وھي مغذیة جداً من بذوره زب
وتعتبر المنطقة . كاربوھیدرات% ١١بروتین وأكثر من % ٣٠زیت و% ٥٠الحتوائھا على أكثر من 

بلغت ) . ١٩٥١،  Higgns(االستوائیة في أمریكا الجنوبیة الموطن األصلي لھذا المحصول البقولي 
ملیون ھكتار وكان ) ١٨.٩(حوالي  ١٩٨٥احة المزروعة من فستق الحقل في العالم في عام المس

ملیون طن ، وقد بلغت المساحة المزروعة في العراق حوالي ) ٢١.٢٦(اإلنتاج الكلي لھذه المساحة 
وعلى الرغم من توفر ظروف مناخیة وبیئیة ). ٢٠٠٠عباس ، ( ١٩٩٠عشرة آالف ھكتار في سنة 

وسع في زراعة ھذا المحصول ، إال أنھ ال تزال زراعتھ مقیدة ألسباب عدیدة ومنھا التكالیف جیدة للت
، ویھدف البحث الوصول إلى معرفة إمكانیة  الحصاد ) بالمساحي والفؤوس(العالیة لعملیة القلع الیدوي 

  .باستخدام قالعات البطاطا المتاحة مع إجراء تحویرات بسیطة علیھا
  

  مواد وطرق البحث
بقدرة حصانیة أسمیة ) ١٨٥(استخدمت في ھذه الدراسة ساحبة نوع ماسي فوركسن مودیل 

  :حصان میكانیكي كمصدر للقدرة مع ثالث أنواع من اآلالت المخصصة لقلع البطاطا وھي) ٧٥(
سRم ) ٤٥(تتكون اآللة من بRدن واحRد عرضRھ الشRغال ) : المسماة بالمحراث الیاباني(القالعة المحلیة .١

سRم ألغRراض تفتیRت ) ٣٠(على جناحیھ الجانبیین عدد من القضRبان الحدیدیRة المسRتقیمة بRأطوال مركب 
  .سم ٦٠التربة المنقولة مع الحاصل ، زور المحراث 

سم یمتد خلفھRا ناقRل سلسRلي مغلRق ) ٧٥(تتكون ھذه من سكة مثلثة الشكل بعرض : القالعة السلسلیة .٢
وتعتبRر ھRذه القالعRة )ْ ٢٥(ت النجمیRة ویعمRل بزاویRة میRل سم یدور حول عدد مRن العجRال) ١٧٥(بطول 

  ).١٩٧٨(من أكثر القالعات انتشاراً وخاصة في األراضي الخفیفة والمزیجیة محمد علي وعزت 
تستخدم ھذه القالعة تحت ظروف تربة صRعبة كتلRك المحتویRة علRى بقایRا نباتRات أو : القالعة المغزلیة .٣

سم تقRع أسRفل قRرص دوار مغزلRي قطRره ) ٣٠(مثلثة الشكل بعرض شغال ثقیلة نسبیاً، تتكون من سكین 
یقRوم القRرص المRذكور برمRي التربRة المثRارة مRع . سRم ) ٢٠(سم یحوي عدد مRن األصRابع بطRول ) ٧٠(

  .البطاطا على حاجز شبكي قابل للتنظیم لغرض تفكیك الكتل الترابیة وفصل البطاطا عنھا

                                           
  من رسالة ما جستیر للباحث الثاني  البحث مستل

  ٢٠٠٥/  ٥/   ١١وقبولھ   ٢٠/١٠/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث 



نوع اآللة بثالث مستویات ، والسرعات األرضیة بأربع ( استخدم في الدراسة عاملین رئیسیین
معاملة ، حیث أجریت الدراسة في حقل تابع إلى مشتل  ١٢لیصبح مجموع المعامالت ) مستویات

سم ومعدل المسافة ) ١٠(، معدل عمق القرنات  ٢م)٢١٠٠(غابات نینوى في مدینة الموصل مساحتھ 
سم والمسافة المعتمدة عند الزراعة بین النباتات في ) ٥٢.٥(متتالیین  بین منتصف قمتي كل مرزین

استخدم في تنفیذ التجربة طریقة األلواح المنشقة ،تضمنت األلواح . سم) ٣٠-٢٥(المرز الواحد 
الرئیسیة األنواع الثالثة من آالت القلع واأللواح الثانویة السرعات األرضیة األربعة بثالث مكررات 

ت داخل القطاعات بصورة عشوائیة بلغت مساحة الوحدة التجریبیة وزعت ھذه المعامال) قطاعات(
% ٥، استخدم اختبار دنكن متعدد المدى للمتوسطات إلیجاد الفروقات المعنویة عند مستوى  ٢م ٢٣٤

  ) :٢م/غم(لدراسة الصفات التالیة في العینة موضوعة البحث على أساس 
  ).المھشمة(رنات غیر السلیمة وزن الق. ٥      . وزن القرنات المقلوعة الكلیة. ١
  .وزن القرنات المكسورة إلى نصفین. ٦      . وزن القرنات كبیرة الحجم. ٢
  .وزن القرنات المخدشة. ٧      . وزن القرنات صغیرة الحجم. ٣
  .وزن القرنات غیر المقلوعة الكلیة. ٨  ). غیر المتضررة(وزن القرنات السلیمة . ٤
  

  النتائج والمناقشة
وجRRود فروقRRات معنویRRة فRRي ) ١(یتضRRح مRRن الجRRدول : آالت القلككع فككي الصككفات المدروسككة  تككأثیر. أوالً 

إذ تفوقRت . صفات الوزن الكلي للقرنات المقلوعRة ووزن القرنRات كبیRرة الحجRم ووزن القرنRات السRلیمة 
Rي تفRبب فRزى السRد یعRفات وقRذه الصRي ھRاً فRة معنویRلیة والمغزلیRوق القالعة المحلیة على القالعتین السلس

القالعRRة المحلیRRة إلRRى نRRوع السRRالح ومالءمتRRھ لعملیRRة القلRRع وبسRRاطة الخRRط التكنولRRوجي فیRRھ ، ففRRي القالعRRة 
المحلیة فإن السالح المستخدم ھو سالح حفار من النوع العازق الكفي ذا قابلیة جیدة في إثارة حجRم كبیRر 

یة لشRرائح التربRRة المنقولRة علRRى مRن التربRة ، إضRRافة إلRى قابلیتRRھ فRي إحRRداث مRا یسRRمى بالحركRة االنسRRیاب
سطحھ وطالما إن عملیة القلع تنتھي برفع النبات وما یحملھ من قرنات من داخRل التربRة وإسRقاطھ خلRف 
اآللة دونما یكون لآللة دور فاعل لفصل القرنات من الجزء الخضRري فRإن كفRاءة اآللRة سRوف تقRاس بRال 

عند وضعھ مقاییس الكفRاءة ) ١٩٧٥،  James(إلیھا شك بكمیات القرنات المقلوعة، ھذه الحقیقة توصل 
فRي صRفتي وزن القرنRات المكسRورة والمخدوشRة تمیRزت القالعRة السلسRلیة فRي إظھRار فRرق . آلالت القلع

  معنRRRوي بالمقارنRRRة مRRRع القRRRالعتین المغزلیRRRة والمحلیRRRة وقRRRد یرجRRRع السRRRبب فRRRي ذلRRRك إلRRRى أمRRRرین األول 
  وث تكسRیر وخRدش فRي القرنRات أكثRر واألمRر الثRاني كثRرة زیادة عرض القطع للسالح ممRا أدى إلRى حRد

األجزاء الشغالة المتحركة الترددیة والنافضRة سRاعد فRي إظھارھمRا بشRكل واضRح ، ھRذه النتیجRة توصRل 
، ) ١٩٨٥( Robertو Carlosو ) ١٩٧٧( Andersonو ) ١٩٧٢( Steveneو JackإلیھRRا كRRل مRRRن 

وحركRRة األجRRزاء الشRRغالة علRRى نسRRبة تكسRRیر وخRRدش  حیRRث أكRRدوا علRRى أن ھنRRاك تRRأثیر واضRRح لألبعRRاد
القرنRات أثنRاء القلRع ، فRي صRRفات وزن القرنRات صRغیرة الحجRم والمھشRRمة والفقRد الكمRي تمیRزت القالعRRة 
المغزلیة بإظھار فرق معنوي واضح ویعزى السبب في إظھار صفة تھشم القرنات بالقالعة المغزلیة إلRى 

RRع القرنRRى رفRRد علRRا المعتمRRاس عملھRRارب أسRRق المضRRن طریRRرب عRRار والضRRالح الحفRRطة السRRات بواس
. المحمولة على القرص الدوار على التربRة والسRبب الثRاني نRاتج عRن ارتطRام القرنRات بالحRاجز الشRبكي 

وزن القرنRات (من خالل المالحظات الحقلیة وجد بأن زیادة كمیة القرنRات صRغیرة الحجRم والفقRد الكمRي 
ة القالعة المغزلیة الضعیفة في إخراج معظم القرنات كبیRرة الحجRم ممRا أدى یعزى إلى كفاء) التي لم تقلع

إلى ارتفاع نسبة القرنات الصغیرة في عینة الدراسة الكلیة ألن حاصل الفستق یتمیز بعدم تجRانس أحجRام 
  ).١٩٨٦( Zendleو Minloالقرنات فیھ وھذه المالحظات تتفق مع ما توصل إلیھ 

  
  ت القلع في الصفات المدروسةتأثیر آال) : ١(الجدول 

  القالعات
  ٢م/وزن القرنات غم 

كبیرة   الكلي
  الحجم

صغیرة 
الفقد   المخدوشة  المكسورة  المھشمة  السلیمة  الحجم

  الكلي
  ج ٩٠  ج ٤  ج ٦٠  ب ١٨  أ ٥٩٩  ج ٧٠  أ ٦٧٩  أ ٧٨٨  المحلیة

  ب ١٦٠  أ ١٤  أ ٢٠  ج ٨  ب ٥٠٨  ب ٨٠  ب ٥٤٦  ب ٦١٩  السلسلیة
  أ ٢١٠  ب ١٣  ب ١٨  أ ٢٩  ج ٣٣٠  أ ٩٠  ج ٣٩٨  ج ٤٩٦  المغزلیة



  
عRدم وجRود ) ٢(یتضRح مRن الجRدول : تكأثیر السكرعات األرضكیة للقالعكات فكي الصكفات المدروسكة. ثانیاً 

فروقات معنویة للسرعات األرضیة المعتمدة في الصفات المدروسRة علRى الRرغم مRن حصRول تRدني فRي 
ألرضRRیة یقابلھRRا زیRRادة الفقRRد الكمRRي بزیRRادة أوزان القرنRRات للصRRفات المدروسRRة مRRع زیRRادة السRRرعات ا

السرعات األرضیة وھذا طبعا جاء كتحصیل حاصل ألن الزیادة في السرعة األرضRیة یقلRل مRن فرصRة 
رفRع وقلRRع معظRRم الحاصRRل فیتRRرك فRRي األرض كمیRRة محسRRوبة مRRن الحاصRRل دون أن یقلRRع ، ھRRذه النتیجRRة 

  ).١٩٨٨(وآخرون  Elexجاءت متفقة مع ما توصل إلیھ 
  

  تأثیر السرعات األرضیة للقالعات في الصفات المدروسة) : ٢(الجدول 

  السرعة
  ساعة/كم

  ٢م/وزن القرنات غم 

كبیرة   الكلي
  الحجم

صغیرة 
الفقد   المخدوشة  المكسورة  المھشمة  السلیمة  الحجم

  الكمي
٥٠  ١٢  ٣٦  ٢٤  ٤٨٨  ٩٠  ٥٩٠  ٦٥٨  ١.٧١  
٥٦  ١٤  ٣٠  ٢١  ٤٨٦  ٨٧  ٥٣٠  ٦٤٠  ٢.٢٧  
٦١  ١٦  ٢٤  ٢٠  ٤٧٧  ٨٨  ٥١٠  ٦٣٠  ٢.٥٦  
٧٥  ١٨  ١٣  ١٩  ٤٧٥  ٨٠  ٥٠٠  ٥٨٠  ٣.٤١  

  
یالحRظ مRن الجRدول : تأثیر التداخل بین نوع القالعات والسرعات األرضیة في الصفات المدروسكة. ثالثاً 

سRاعة فRي إعطRاء وزن كبیRر للقرنRات المقلوعRة الكلRي /كRم ١.٧١تفوق القالعة المحلیة عند السRرعة ) ٣(
والسلیمة علماً بأن نسRبة القرنRات المھشRمة والمكسRورة ھRي األخRرى كانRت عالیRة  والقرنات كبیرة الحجم

 ٢.٥٦وفي صRفة القرنRات المخدوشRة فRإن أكبRر وزن لھRا ظھRر باسRتخدام القالعRة السلسRلیة عنRد السRرعة 
ساعة ، وبشكل عام فإن القالعة المغزلیة سRببت فقRداً كمیRاً للقرنRات وإن أقRل فقRد كمRي وجRد باسRتخدام /كم
وإذا ما أخذ بنظر االعتبRار نسRبة الفقRد الكمRي علRى أسRاس . ساعة/كم ١.٧١لقالعة السلسلیة عند السرعة ا

الRRوزن الكلRRي للقرنRRات المقلوعRRة فسRRوف نجRRد بRRأن أقRRل نسRRبة للفقRRد تRRم الحصRRول علیھRRا باسRRتخدام القالعRRة 
  :ساعة /كم ١.٧١المحلیة عند السرعة 

  
بالمقارنة مع تلك باستخدام القالعة % ١٠.٨٦، كانت  ١٠٠×                                        

ساعة ، حیث كانت على التوالي /كم ٣.٤١، و ٢.٥٦، و ٢.٢٧، و ١.٧١المغزلیة عند السرعات 

  %.٢١.٨٣، و%٢١.٦٨، و% ٢.٠٤، و% ٢.٣٠

  
  تأثیر التداخل بین نوع القالعات والسرعات األرضیة في الصفات المدروسة) : ٣(الجدول 

نوع 
  القالعة

  السرعة
  ساعة/كم

  ٢م/القرنات غم  وزن

كبیرة   الكلي
  الحجم

صغیرة 
الفقد   المخدوشة  المكسورة  المھشمة  السلیمة  الحجم

  الكمي

  المحلیة

  ب ٨٨  ب ١٠  أ ٧٠  أ ٤٦  أ ٦٣٥  أ ب ٩٥  أ ٧٢٠  أ ٨١٠  ١.٧١
  ب ٨٦  ب ٩  ب ٤٠  ب ٢٩  أ ٦٢٩  أ ب ٩١  أب ٧٠٠  أب ٧٩٠  ٢.٢٧
  ب ٨٦  ب ج٨  ب ج٣٠  ب ٢٥  ب ٥٧٠  ب ٧٩  أب ٦٩٥  أب ٧٧٩  ٢.٥٦
  ب ٨٥  ج ٧  ج د ١٤  ج ٢٠  ب ٥٦٣  ب ٧٨  ب ٦٠٢  أب ٧٧٢  ٣.٤١

  السلسلیة

  ج ٧٢  ج ٧  ب ج٣٠  د ١٠  ب ج٥٤٣  ب ٨١  ب ٥٩٢  ب ٦٦٧  ١.٧١
  ب ج ٨٢  ج ٧  ب ج٣٠  ھـ ٣  ب ج٥٣٠  ب ٧٩  ب ج٥٨٨  ب ٦٦٤  ٢.٢٧
  ب ج ٨٤  أ ٢٠  ج ٢٠  د ٨  ب ج٥٢٠  ب ٧٧  ب ج٥٦٩  ب ج٦٥١  ٢.٥٦
  جب  ٨٠  ب ج٨  ج ٢٠  د ھـ ٥  ج ٤٤٠  ج ٧٢  ج ٤٣٥  ج د٤٩٣  ٣.٤١

  المغزلیة
  أ ١٠٢  ب ١٠  د ٨  أ ٤٦  د ٣٦٠  أ ٩٩  ج د٤٠١  ج ٥٠٢  ١.٧١
  أب ١٠٠  ب ١٠  د ٦  ب ٢٧  د ٣٦٠  أ ٩٨  ج د ٤٠٠  ج ٤٩٩  ٢.٢٧

  الفقد الكمي
  وزن القرنات المقلوعة الكلي



  أ ١٠٦  ب ١٠  د ھـ ٤  ب ٢٥  د ٣٥٠  أ ٩٧  ج د٣٩٩  ج د٤٨٩  ٢.٥٦
  أ ١٠٥  أب ١٦  ھـ ٢  د ١٠  ھـ ٢٧٠  أ ب ٩٦  د ٣٩٢  د ٤٨١  ٣.٤١
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ABSTRACT 
This research aimed to study some of the technical indications 

including the use of three kinds of potato diggers (Japanese plow, Chain 
and spindle type) under loamy clay soil conditions and depth about 15cm 
and four traveling speeds (1.71, 2.27, 2.56 and 3.41)km/hr. The results 
were analyzed statistically using the RCBD with split plot design with 
three replications. The main results of this study were follows: The local 
equipment (Japanese plow) showed significant effect on the studied properties 
when registered high weight of total pods, big size pods and undamaged pods 
with small weight of broken, search and unlifting pods. The travelling speeds 
of machines used showed no significant effect on studied properties. 
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