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

في فصل وتدریج بذور الحنطة  اإلنتاجومخارج تصریف  االھتزازتأثیر زوایا المیل الطولیة وسرع 
  صنعباستخدام جھاز الفصل حسب الوزن النوعي محلي ال

  صدام حسین اللویزي                                                        یأسین ھاشم الطحان
  جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات / قسم المكننة  الزراعیة 

  
  الخالصة

ثالث مستویات  تأثیرلدراسة . حسب الوزن النوعي محلي الصنع  البذور استخدم جھاز فصل
في كل من الوزن  وأثرھا اإلنتاجیا المیل الطولیة وسرع االھتزاز ومخارج تصریف من كل من زوا

وقد وجد من خالل النتائج تأثیرات مختلفة للعوامل في الصفات  .ونسبة نظافة البذور واإلنتاجیةالنوعي 
 دروسة،المتفوقاً معنویاً في جمیع الصفات ) °صفر( األفقیةزاویة المیل الطولیة  أعطتفقد  المدروسة،

ولم تتأثر نسبة  واإلنتاجیةبینما أظھرت سرعة االھتزاز الثانیة تفوقاً معنویاً في صفتي الوزن النوعي 
تفوقاً معنویاً في تسجیل  األولفقد حقق المخرج  اإلنتاجمخارج تصریف  أما العامل،النظافة معنویاً بھذا 

 إنتاجیة،المخرج الثالث أعلى  أعطىین القیم في صفتي الوزن النوعي ونسبة نظافة للبذور في ح أعلى
وسرعة االھتزاز الثانیة ) °٢-(تداخل زاویة المیل الطولیة  أنومن التداخل الثالثي یمكن مالحظة 

وسرعة االھتزاز نفسھا تداخل زاویة المیل الطولیة  أنفي حین  إنتاجیة أعلىوالمخرج الثالث سجل 
  .للبذور أعلى نسبة نظافة أعطى األولوالمخرج  األولى

  
  المقدمة



یتأثر جھاز الفصل حسب الوزن الوعي بعوامل عدیدة أھمھا سرع االھتزاز وزوایا المیل 
وآخرون  Greggھذه العوامل باحثون كثیرون منھم  إلىالطولیة ومخارج التصریف فقد تطرق 

المیل بصورة مباشرة في مرور البذور على السطح حیث إن رفع زاویة  رإن میل السطح یؤث) ١٩٧٠(
 أنحالة الفصل وذلك بسبب زیادة الزمن الالزم لعملیة الفصل وقلة في اإلنتاجیة أي تؤدي إلى زیادة 

سطح الفصل ھو الذي یعمل  اھتزازقل وان أالجھة األعلى یكون عندھا وزن المواد اكبر واإلنتاجیة 
التغذیة إلى مخارج تصریف  على نقل البذور الثقیلة نحو الجھة المرتفعة منھ بشكل تیار منتظم من نقطة

اإلنتاج وزیادة سرعة االھتزاز تعمل على نقل البذور الثقیلة بسرعة اكبر نحو الجھة المرتفعة وخلط 
ن مسار البذور الثقیلة سوف یزحف نحو إأما تقلیل السرعة ف مسارھا،مسارات البذور الخفیفة مع 

ھذا االھتزاز غیر قادر على رفع البذور  مسارات البذور األخف في المناطق المنخفضة من السطح الن
وبین  .الثقیلة نحو الجھة المرتفعة وبذلك تكون ھناك غزارة في اإلنتاجیة عند المناطق المنخفضة

Brandenburg   
میل السطح یعد عامالً مھماً مؤثراً في عملیة الفصل ، إذ إن زیادة المیل باتجاه معین  أن) ١٩٧٧(

ذور نحو الجھة المنخفضة فضالً عن تأثیره في سرعة انتقال البذور نحو تلك سیعمل على انتقال كتلة الب
وآخرون  Fellerأما . الجھة وزیادة سمك طبقة البذور فیھا األمر الذي یعمل على خفض كفاءة الفصل

فقد أكدوا على حتمیة وجود آلیة تنقل المواد المالمسة للسطح إلى المنطقة المرتفعة لتحقیق ) ١٩٨١(
حدوث خلل أو اضطراب  أن) ١٩٩٧( Grassوالحظ  .الفصل وغالباً ما تكون حركة اھتزازیةعملیة 

وقد ذكر الصندوق  .في االھتزاز یعمل على إرباك حالة الفصل وحرف البذور المفصولة عن اتجاھھا
إن آلیة االھتزاز ھي التي تعمل على نقل البذور الثقیلة المالزمة للسطح نحو مخارج تصریف ) ٢٠٠٠(

وان  .بینھماالعالقة عكسیة  أنوان زیادة سرعة االھتزاز تؤدي إلى قلة الوزن النوعي أي  اإلنتاج،
من الحد المطلوب تعمل على اندفاع البذور الثقیلة والخفیفة معاً نحو الجھة المرتفعة من  زیادتھ أعلى

نوي لھذا العامل في نسبة السطح مما یسبب تداخالً في األوزان النوعیة، في حین لم یالحظ أي تأثیر مع
في الوزن النوعي للبذور وأن  اإلنتاجفروقات معنویة لتأثیر مخارج تصریف  وأوجدنظافة البذور، كما 

  . النتائجحقق أعلى  األولالمخرج 
 إلىوالھدف من الدراسة ھو معرفة تأثیر العوامل المدروسة وحاالت التداخل فیما بینھا للتوصل 

ھداف المرجوة منھ یم الجھاز والوقوف على كفاءة الجھاز من حیث تحقیقھ لألحالة معایرة لتنظ أفضل
  .للبذورونسبة النظافة  واإلنتاجیةفي فصل وتدریج البذور حسب الوزن النوعي 

  مواد وطرق البحث
  ووزن نوعي%) ٩٨.٩٦(تم إجراء التجربة على محصول الحنطة صنف ربیعة مسجلة نسبة نظافة 

)٧٦.٧٣(%    
  ــــــــــــــــــــــــــ

  مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
  ٢٣/٣/٢٠٠٥وقبولھ  ١٤/٦/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث 



  سطح الفصل  خزان البذور

  خزان البذور

  قاعدة 

  مخرج الشوائب  المخرج األول
  المخرج الثاني

  المخرج الثالث

زوایا  تمت دراسة تأثیر ثالث عوامل ھيو .عي محلي الصنعوبواسطة جھاز الفصل حسب الوزن الن
  العوامل وكان  وبواقع ثالث مستویات لكل اإلنتاجومخارج تصریف  االھتزازالمیل الطولیة وسرع 

ذلك من خالل متوسط ثالث سرع من تیار الھواء وقد قیست سرع االھتزاز الثالثة بواسطة جھاز قیاس 
/ ٦٧.٣٦/  ٥٨.٢٥(وكانت النتائج كما یلي ) RION Vibration Meter VM-61(االھتزاز 

اس المیل وكان وقیست زوایا المیل بواسطة جھاز قی التوالي،ثانیة على  /زاویة نصف قطریة ) ٩١.٩٢
تجربة عاملیھ  إنھاأجریت الدراسة على ).°٢(+والثالث ) °صفر(والثاني ) °٢-( األولالمستوى 

  .دنكن الختبار معنویة الفروق بین المتوسطات واختبار) CRD(باستخدام التصمیم العشوائي الكامل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  النتائج والمناقشة

 األفقیةیتبین تفوق زاویة المیل ) ١(من الجدول  :المدروسةایا المیل الطولیة في الصفات وتأثیر ز. ١
قل قیمة أھیكتولیتر، في حین كانت /كغم )٧٧.٤٩٤(وزن نوعي للبذور  أعلىعطاء إفي ) °صفر(
كانت أفضل الزوایا ) °صفر( األفقیةوذلك الن الزاویة ) °٢(+ھیكتولیتر عند الزاویة /كغم )٧٦.٧٨٣(

عند زاویتي  اإلنتاجیةفي صفة  معنوي بینما ظھر أیضاً تفوق .ور من حیث سمك وتجانس توزیع البذ
   ١٠١١.٩٩(بلغت ) °٢-(و) °صفر(المیل الطولي 

صاحبة القیمة األقل الن رفع زاویة ) ° ٢(+على التوالي بینما كانت الزاویة  ،ساعة/كغم )٩٨٣.٣١و
 إلىلزمن الالزم للوصول زیادة ا إلىالمیل یزید من مقاومة سریان البذور على السطح مما یؤدي 

تفوقت معنویاً في صفة نسبة نظافة ) °صفر( األفقیةالزاویة  أنوتبین  .منطقتي التصریف الثانیة والثالثة
ویتضح  .معنویاً  ابعضیھمبینما لم تختلف الزاویتین الباقیتین عن )% ٩٩.٢٧٩(البذور حیث سجلت 

معنویاً حیث سجلت أعلى نسبة نظافة وھي تفوقت  °)صفر(زاویة المیل الطولیة األفقیة  إن أیضا
معنویاً، وھذا یعزز من تفوق  ابعضیھم، في حین لم تختلف الزاویتان الباقیتان عن )%٩٩.٢٧٩(

ویدل على إن أفضل انتظام لتوزیع البذور على السطح . في جمیع الصفات المدروسة) °صفر(الزاویة 
اكم في مناطق وقلة سمك الطبقة في مناطق كان عند ھذه الزاویة فضالً عن عدم حدوث حاالت تر

أخرى األمر الذي یجعل مرور تیار الھواء خالل ھذه الطبقة منتظماً وعدم حصول حاالت غلیان من 
حالة فصل ، وھذا یوافق ما ذكره  أفضلمن جھة أخرى وبذلك نحقق  للبذور جھة وعدم اختراق الھواء

Gregg ١٩٧٠( وآخرون( و Brandenburg )١٩٧٧.(  

  

  تأثیر زوایا المیل الطولیة في الصفات المدروسة) : ١(الجدول       

  زوایا المیل الطولیة
  )درجة(

الوزن النوعي للبذور 
  )ھیكتولیتر/ كغم (

  اإلنتاجیة
  (%)نسبة نظافة البذور   )ساعة/كغم(

  ب ٩٩.١٢١  أ ٩٨٣.٣١  أ ب ٧٧.١٤٠  ٢-
  أ ٩٩.٢٧٩  أ ١٠١١.٩٩  أ ٧٧.٤٩٤  صفر

  ب ٩٩.١٦٤  ب ٨٨٤.٢٩  ب ٧٦.٧٨٣  ٢+



  القیمة األعلى ھي األفضل*            األحرف المتشابھة عمودیاً ال تختلف عن بعضھا معنویاً *      
صفة الوزن النوعي  أن) ٢(یتضح من الجدول  :تأثیر سرع االھتزاز في الصفات المدروسة  .٢

ھیكتولیتر ویتبین /كغم) ٧٧.٦٣٠(قیمة وھي  أعلىللبذور تفوقت عند سرعة االھتزاز الثانیة في تسجیل 
زیادة أو نقصان سرعة االھتزاز عن حد معین یؤثر سلبیاً في الوزن النوعي للبذور ففي حالة زیادة  أن

سرعة االھتزاز فان ذلك یتسبب في خلط البذور الثقیلة والخفیفة عند اندفاعھما نحو الجھة المرتفعة من 
 Brandenburgو) ١٩٧٠(وآخرین  Greggكل من وھذا یتفق مع ما ذكره ). جھة المخارج(السطح 

قل وزن أمن زیادتھ فقد سجلت  أفضلأما قلة االھتزاز فھي لیست  ).٢٠٠٠(والصندوق ) ١٩٧٧(
ھیكتولیتر الن ھذه السرعة ال تتمكن من نقل البذور الثقیلة بصورة كاملة نحو /كغم) ٧٦.٧٢١(نوعي 

القادمة من التغذیة وحصول نوع من التراكم الذي  جھة المخارج مما یتسبب بخلطھا مع جزء من البذور
 أما ).١٩٩٧( Grassیؤثر سلباً في اختراق الھواء لطبقة البذور بھدف فصلھا وھذا یوافق ما ذكره 

  فیالحظ تفوق االھتزاز الثاني معنویاً في تسجیلھ أعلى قیمة بلغت  اإلنتاجیةبالنسبة لصفة 
ساعة الن /كغم) ٨٦٣.٠٢(قل إنتاجیة وھي أز القلیل قد سجل ساعة بینما كان االھتزا/كغم) ١٠٣٤.٨٢(

ویشر  .قلة االھتزاز تعجز عن نقل كمیة البذور إلى مخارج التصریف خالل المدة الزمنیة المحددة
الجدول إنھ ال یوجد أي تأثیر معنوي لسرع االھتزاز لصفة نسبة نظافة البذور، ھذا یتفق مع ما توصل 

  ).٢٠٠٠(إلیھ الصندوق 
  

  تأثیر سرع االھتزاز في الصفات المدروسة) : ٢(الجدول       

الوزن النوعي للبذور   سرع االھتزاز
  )ھیكتولیتر/ كغم (

  اإلنتاجیة
  )ساعة/كغم(

  (%)نسبة نظافة البذور 

  ٩٩.١٥٧  ج ٨٦٣.٠٢  ب ٧٦.٧٢١  األولى
  ٩٩.٢٤٥  أ ١٠٣٤.٨٢  أ ٧٧.٦٣٠  الثانیة
  ٩٩.١٦١  ب ٩٨١.٧٥  ب ٧٧.٠٤٧  الثالثة

  القیمة األعلى ھي األفضل*           .األعمدة التي ال تحتوي على أحرف ال تختلف عن بعضھا معنویاً *      
  
المخرج األول  أنیتضح ) ٣(من الجدول  :تأثیر مخارج تصریف اإلنتاج في الصفات المدروسة .٣

ما كان المخرج ھیكتولیتر لصفة الوزن النوعي للبذور، بین/كغم) ٧٩.١١٥(قیمة معنویة  أعلىسجل 
ھیكتولیتر وھذا یتطابق مع ما /كغم) ٧٥.٦٠٨(الثالث ھو صاحب القیمة األقل في ھذه الصفة إذ سجل 

الثاني والثالث لم یختلفا عن  لمخرجان اإلنتاجیةصفة  أنویمكن مالحظة  ).٢٠٠٠(ذكره الصندوق 
  قیم  أعلى إعطاءمعنویاً في  ابعضیھم

 األولعند المخرج  األقلى التوالي بینما كانت القیمة ساعة عل/كغم) ١٢٣٢.٨١و  ١٢٠٦.٣٩(
القلیلة بسبب قلة المساحة التي یستلم منھا ھذا المخرج البذور قیاساً  واإلنتاجیةساعة، /كغم) ٤٤٠.٣٩(

قل كلما اتجھنا من المخرج األول نحو المخرج الثالث فقد كانت تنسبة نظافة البذور  أن كما .باألخرى
  د المخرج األول القیمة األعلى عن

منطقة الشوائب وقلة سرع تیار الھواء في  إلىالمخرج الثالث قریب  أنوھذا یعود إلى )%. ٩٩.٧٨(
  .تلك المنطقة

  

  تأثیر مخارج تصریف اإلنتاج في الصفات المدروسة) : ٣(الجدول         

مخارج تصریف 
  اإلنتاج

الوزن النوعي للبذور 
  )ولیترھیكت/كغم(

  اإلنتاجیة
  )ساعة/كغم(

نسبة نظافة البذور 
(%)  

  أ ٩٩.٧٨٠  ب ٤٤٠.٣٩  أ ٧٩.١١٥  ١
  ب ٩٩.٢٠٠  أ ١٢٠٦.٣٩  ب ٧٦.٦٧٤  ٢
  ج ٩٨.٥٨٣  أ ١٢٣٢.٨١  ج ٧٥.٦٠٨  ٣

  القیمة األعلى ھي األفضل*          األحرف المتشابھة عمودیاً ال تختلف عن بعضھا معنویاً *         



  
وسرع االھتزاز ومخارج تصریف اإلنتاج في الصفات  تأثیر التداخل بین زوایا المیل الطولیة. ٤

إال أن العالقة ) ٤(على الرغم من إنھ ال توجد فروقات معنویة كما مبین في الجدول  :المدروسة
العكسیة واضحة بین تسلسل المخارج والوزن النوعي للبذور فقد لوحظت أعلى القیم عند المخرج 

ھیكتولیتر المسجلة عند /كغم) ٧٩.٨٨٣(مدى بین أعلى القیم األول واألقل عند المخرج الثالث، وان ال
وسرعة االھتزاز الثانیة والمخرج األول واقل القیم ) °صفر(تداخل زاویة المیل الطولیة األفقیة 

  ھیكتولیتر المسجلة عند تداخل زاویة المیل لطولیة  /كغم )٧٤.٤٤٩(
كذلك یمكن مالحظة . ھیكتولیتر/كغم) ٥.٤٣٤(وسرعة االھتزاز األولى والمخرج الثالث كان ) ° ٢-(

نظراً لكبر المسافة التي  اإلنتاجیة تفوق المخرجین الثاني والثالث على لمخرج األول معنویاً في صفة
ساعة عند تداخل زاویة المیل /كغم) ١٦٤٠.٠٩(سجلة ھي میستلمان منھا البذور وان أعلى إنتاجیة 

المخرج الثالث وذلك الن ھذه الزاویة تجعل موقع المخرج وسرعة االھتزاز الثانیة ) ° ٢-(الطولیة 
) ٣٣٨.٣٣(وإن أقل القیم كانت . الثالث منخفضاً عن البقیة مما یجعل عملیة انسیاب البذور نحوه أسھل

ساعة عند الزاویة نفسھا وسرعة االھتزاز األولى والمخرج األول وذلك یعود إلى التأثیر المشترك /كغم
لمخرج عن البقیة مما یصعب من عملیة انسیاب البذور نحوه وانخفاض االھتزاز الرتفاع موقع ھذا ا

كانت  في نسبة نظافة البذور ویتبین إن أعلى القیم .الذي ھو المسؤول عن نقل البذور نحو المخرج
وسرعة االھتزاز األولى والمخرج األول ) °٢-(عند تداخل بین زاویة المیل الطولیة )% ٩٩.٩٢٣(

االرتباط العكسي بین صفة  إلىعالیة جداً لكنھا كانت مقترنة مع أقل اإلنتاجیات مما یشیر  وھذه القیمة
  عند تداخل زاویة المیل الطولیة )% ٩٨.١٩٨(قل قیمة كانت أوان  واإلنتاجیةنسبة النظافة 

  ).١.٧٢٥(قل قیمة أوسرعة االھتزاز األولى والمخرج الثالث وكان المدى بین أعلى و) °٢+(
  

تwأثیر التwداخل بwwین زوایwا المیwل وسwwرع االھتwزاز ومخwارج تصwwریف اإلنتwاج فwي الصwwفات ): ٤( لالجwدو
  المدروسة
زوایا المیل 

  )درجة(الطولیة 
سرع 
  االھتزاز

مخارج 
  تصریف اإلنتاج

الوزن النوعي للبذور 
  )ھیكتولیتر/كغم(

  اإلنتاجیة
  )ساعة/كغم(

نسبة نظافة البذور 
(%)  

-٢  

  األولى

  أ ٩٩.٩٢٣  ز ٣٣٨.٣٣  ٧٨.٧٤١  ١

  ح –د  ٩٨.٩٤٧  ھـ و ١٠٤١.٠٤  ٧٦.٣٧٣  ٢

  ح ط ي ٩٨.٤٢٢  ھـ ١١١٧.٤٢  ٧٤.٤٤٩  ٣

  الثانیة

  ھـ –أ  ٩٩.٣٧٩  ز ٤٣٢.٨٦  ٧٩.٥٦٠  ١

  ھـ –أ  ٩٩.٣٥٨  د ھـ ١١٦٤.٧٤  ٧٧.٣١٦  ٢

  ي –ز  ٩٨.٦٢٢  أ ١٦٤٠.٠٩  ٧٦.٠٣٠  ٣

  الثالثة

  أ ٩٩.٩٠٧  ز ٣٦٧.٥٣  ٧٨.٨٣٣  ١

  ز -ج  ٩٩.١٦٤  د ھـ ١١٨١.١٠  ٧٦.٩٩٩  ٢

  ط ي ٩٨.٣٦٧  أ ب ١٥٦.٦٧  ٧٥.٧٨  ٣

  صفر

  األولى

  أ ٩٩.٨٧  ز ٤٤٤.٠٢  ٧٩.٤٦١  ١

  و –ب  ٩٩.٢٤٧  ھـ و ١٠٤٣.٩٧  ٧٧.٠٩٣  ٢

  ط -و  ٩٨.٧٦٦  د ھـ ١١٨٦.٩٦  ٧٥.٨٦٨  ٣

  الثانیة

  أ ب ٩٩.٧٩٨  ز ٤٢٥.٥٤  ٧٩.٨٨٣  ١

  د –أ  ٩٩.٤٦٧  ج د ١٣٢٨.١٧  ٧٧.٤٣١  ٢

  يح ط  ٩٨.٥١٠  ب ج ١٤١٦.٢٢  ٧٦.٢١٤  ٣

  الثالثة
  أ ب ٩٩.٨١٠  ز ٤٨٩.٧٢  ٧٩.٢٠٤  ١

  ط –ھـ  ٩٨.٨٤٣  ب ج ١٣٩٤.١٣  ٧٦.٢٥٠  ٢



  و –ج  ٩٩.٢٠١  ج ١٣٧٩.١٦  ٧٦.٠٤٢  ٣

+٢  

  األولى

  أ ب ج ٩٩.٦٤٩  ز ٤٨٤.٠٤  ٧٨.٤٥١  ١

  ھـ –أ  ٩٩.٣٩١  ج د ھـ ١٢٣٩.٦٠  ٧٥.٧٢٧  ٢

  ي ٩٨.١٩٨  و ٨٧١.٨٠  ٧٤.٣٢٢  ٣

  الثانیة

  أ ب ٩٩.٨٠٠  ز ٥٢٧.١٥  ٧٩.٢٦٩  ١

  د –أ  ٩٩.٥٠٦  ج د ١٣٣٣.١٧  ٧٦.٨٥٦  ٢

  ط –و  ٩٨.٧٦٨  ھـ و ١٠٤٥.٤١  ٧٦.١١١  ٣

  الثالثة

  أ ٩٩.٨٨٤  ز ٤٥٤.٢٩  ٧٨.٦٣٤  ١

  ط –ھـ  ٩٨.٨٧٩  ھـ ١١٣١.٦١  ٧٦.٠٢٤  ٢

  ح ط ي ٩٨.٣٩٧  و ٨٧١.٥٣  ٧٥.٦٥٢  ٣
األحرف المتشابھة عمودیاً ال تختلف عwن بعضwھا *   .لف عن بعضھا معنویاً األعمدة التي ال تحتوي على أحرف ال تخت* 
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ABSTRACT 
In this study a specific gravity separator has been used in order to 

consider the effect of three levels of: longitudinal slop angles, vibration speeds, 
outlets for the produce and their effect on specific weight, productivity and 
seed purity. The results show the longitudinal horizontal slop angle (0) 
surpassed significantly in recording the greatest values for all characteristics of 
the study. While the second vibration speed surpassed significantly in specific 
weight and productivity and there were no significant effect in seed purity. in 
the product out lets, the first out lets achieved the highest significant specific 
weight and seed purity, were as the third out let surpassed in giving the highest 
productivity. from the interaction between the three factor we can see the 
interaction between (-2) longitudinal slope angle and the second vibration 
speed at the third out lit showed the highest productivity was opteined by the 
interaction between the same angle (-2) and first vibration speed at the first out 
lit.  

  
  المصادر

نولوجیwwwwا الحبwwwwوب مwwwwع إشwwwwارة تك). ١٩٧٥(، كامwwwwل حمwwwwود ، جاسwwwwم مھwwwwدي واحمwwwwد خلwwwwف  الركwwwwابي
  ).مترجم(الطبعة الثانیة ، جامعة صالح الدین ، اربیل ،  .خاصة للحنطة 

دراسwwwwة كفwwwwاءة أداء جھwwwwاز فصwwwwل الحبwwwwوب بطریقwwwwة الwwwwوزن ). ٢٠٠٠(الصwwwwندوق ، جعفwwwwر مھwwwwدي 
كلیwwwwة الزراعwwwwة والغابwwwwات ، جامعwwwwة  –قسwwwwم المكننwwwwة الزراعیwwwwة  -رسwwwwالة ماجسwwwwتیر .النwwwwوعي 
  .الموصل
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