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محلٌا والمصنعة تطوٌر نظام الفصل المٌكانٌكً لدرنات البطاطا فً قالعة البطاطا المصممة 
سعد عبد الجبار الرجبو                  1اركان محمد امٌن صدٌق

العراق / الزراعٌة ، كلٌة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل  ائن واالالتقسم المك
 

 ألخالصة

ل تقنٌة جدٌدة لمعدات قلع المحاصٌل الجذرٌة من خالل اعتماد جهاز ٌهدف البحث دراسة تاثٌر إدخا
فصل أكثر كفاءة من معدات القلع التقلٌدٌة وذلك باستخدام قالعة ذات جهاز فصل للتربة بواسطة اسطوانة 

لولبٌة دوارة كنموذج تجرٌبً لجهاز الفصل، واعتمد محصول البطاطا الختبار فاعلٌة تلك التقنٌة علٌه لكونه 
وقد تم مقارنه هذه التقنٌة مع قالعة بجهاز فصل سلسلً . تأثٌر الفعل المٌكانٌكًلة يحساساحد اهم المحاصٌل 

 PAMصنع المؤسسة الوطنٌة إلنتاج العتاد الفالحً فً الجزائر بامتٌاز من شركة )هزاز ذات مرحلة واحدة 
(. R/1 1908 نوع

حلٌل بٌانات التجربة احصائٌا باستخدام تصمٌم ومن أهم النتائج التً تم التوصل الٌها من خالل ت
اظهرت نتائج التحلٌل االحصائً : القطاعات العشوائٌة الكاملة فً تجربة عاملٌة بثالثة مكررات كما ٌلً

لتاثٌر أجهزة الفصل ( ذات التربة الطٌنٌة والتربة المزٌجٌة الرملٌة)وجود فروق معنوٌة ولكال الموقعٌن 
لصفات المدروسة، اذ تفوقت القالعة االسطوانٌة على القالعة السلسلٌة فً جمٌع آلالت القلع فً جمٌع ا

الدرنات المخدوشة بشكل  ةنسب،  ( %68.66،  74.13) الدرنات السلٌمة ةنسباذ سجلت  الصفات المدروسة
الفقد  ةنسبو (%10.75،  7.84) الدرنات المخدوشة بشكل كبٌر ةنسب،  (%19.71،  16.19) طفٌف
. للمواقع على التوالً ( 0.86،  1.09) الكمً

 
المقدمة 

، هو السعً للحصول نافسةإن الهدف من إدخال أي مفهوم جدٌد لآلالت الزراعٌة فً الساحة المت
على األمثل من الناحٌة النوعٌة واإلنتاجٌة واالقتصادٌة، وتكمن أهمٌة ذلك فً توفٌر متطلبات نجاح هذه 

 .تقلٌدٌة بعد دراستها واختبارها والتً ال تقل أهمٌة عن تلك المستخدمةالمفاهٌم من خالل إدراج طرق غٌر 
القلع او  لمعداتبان أي تقنٌة مستخدمة ( Brook ،1993)وتجارب سابقة  فقد تبٌن من خالل دراسات

لذلك كان البد من . ال تخلو من مشاكل عند أدائها للعملٌة اإلنتاجٌة، سواء كانت نوعٌة أو اقتصادٌةالحصاد 
وتزداد . هذه المكائن تنعكس بصوره إٌجابٌة لتعطً النتائج المرجوة منها عملل فعالٌةٌجاد طرق بدٌلة اكثر إ

، وبصورة خاصة على تلك المحاصٌل التً تصل  عند تعاملها مع محاصٌل حساسة عداتأهمٌة أداء تلك الم
على هذا األساس أن ٌكون تعامل  إذ ٌتطلب. إلى المستهلك البشري مباشرة دون المرور بالمرحلة التصنٌعٌة

مع االخذ بنظر االعتبار مع المحصول اقرب ما ٌكون من تعامل الٌد البشرٌة مع المحصول، ولكن  لةاآل
إن المعدات واآلالت التً تتعامل مع التربة تتمٌز بأنها توفر القوة الكافٌة التً تمكنها من تفكٌك  .سرعة اآللة

التربة مع محاصٌل  خترقهذا المفهوم ال ٌكون كافٌا عند تعامل اآلالت التً تأو تشكٌل ألجزاء التربة، ولكن 
حساسة كدرنات البطاطا داخل التربة، والتً تكون ذات قشرة حساسة جدا لتفاعلها مع الهواء عند  درنٌة

الخدش وتشكٌل طبقة سمراء غٌر مرغوب فٌها من الناحٌة االستهالكٌة ومن ناحٌة أخرى تكون عرضة 

لذا وعلى هذا األساس ٌجب . (Dean ،1993) تهااإلنبات عند زراع ةات العفن عند الخزن وتقلٌل نسبلنشاط

أن تتوفر شروط القوة واللٌن معاً لهذا النوع من لمكائن، فالقوة مطلوبة لتفكٌك أجزاء التربة عند فصلها عن 
نات، وٌجب أن ال ٌكون األخٌر درنات البطاطا واللٌن عند تعاملها مع المحصول لتفادي تخدش أو قص الدر

على حساب ترك المحصول داخل األرض بعد مرور الفعل المٌكانٌكً علٌها، وٌتم ذلك من خالل الطرٌقة 
إذ ٌكون كل ذلك . التشغٌلٌة المثلى لآللة وتحسٌن أدائها بشكل ٌضمن الحصول علً اقل فقد كمً أو نوعً

فنٌة والخواص التكنولوجٌة للماكنة والجانب االقتصادي ومدى مبنٌا على أساس الروابط القوٌة بٌن الجوانب ال
ومن اجل الحصول على امثل فصل واقل ضرر فً  .اإلنتاج الزراعً وسرعة اإلنجازفً تأثٌر هذه الروابط 

الحاصل، فقد تم صب اهتمام الباحثٌن على دراسة إشكال حركات عملٌات فصل التربة عن الدرنة والتً 
فقد وجد بان . وفعالٌة تاثٌر كل محور على قٌم الفقد فً الحاصل ( zو  yو  x)حاور صنفوها الى ثالثة م

                                                
لمباحث االول من اطروحة دكتوراه بحث مستل  1
 2011/   10/  10وقبوله  7/11/2010تاريخ تسمم البحث  -
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سواء كانت متعامدة على قضبانها او بموازاتها، حققت ( yو  x)المحاور التً تحقق الحركة االفقٌة للغربال 
و  y)او ( zو  x)فقدا نوعٌا اقل بكثٌر من تلك المحاور التً تحقق الحركة العمودٌة الهتزاز جهاز الفصل 

z)ًفً الوقت الذي حققت فٌه . ، ولكن كان ذلك على حساب نوعٌة الفصل لؤلتربة من الدرنات والفقد الكم

الحركة العمودٌة لعملٌات فصل التربة عن الدرنة افضل فصل واقل فقد كمً ولكن باضرار نوعٌة ملحوظة 

بان ( 2011 ، وصدٌق حسن)شار وا .(Tai ،1993و  Misener)، (McGechan ،1977) فً الدرنات

فً القالعة ذات الناقل السلسلً الى طول الناقل السلسلً ( الدرنات المخدوشة بشكل طفٌف)سبب ارتفاع نسبة 
بسبب االهتزازات ( الدرنات المخدوشة بشكل طفٌف)فكلما زادت فترة بقاء الدرنات علٌها زادت بذلك نسبة 

مٌة الهزازة للناقل السلسلً وبالتالً للدرنات التً هً فوقها ، علما العمودٌة الناتجة عن نفض العجالت النج
 .وذلك بسبب نتوءات العجالت النجمٌة الهزازة( سعة اهتزاز)ان هذه االهتزازات العمودٌة تكون ذات مدى 

كان البد من اٌجاد وسٌلة للجمع بٌن افضل عملٌة فصل واقل فقد نوعً وضرر  على أساس ما سبق ذكره،و
فً نظام واحد وهو الهدف ( zو  yو  x)درنات ، وذلك من خالل جمع اشكال حركات عملٌات الغربلة فً ال

قالعات البطاطا بعد أن الغً فٌها فً  فصلاللجهاز فقد تم تصمٌم نوع جدٌد وعلٌه . الرئٌس من هذه الدراسة
، واستبدل (مرحلة واحدة ذات)التربة عن الدرنات بواسطة الناقل السلسلً الهزاز  فصلالجزء التقلٌدي ل

جدٌد والذي صنع على شكل اسطوانة دوارة ذات قضبان مبرومة على طول االسطوانة جهاز فصل ب
 ةوبارتفاعات متفاوتة بشكل ٌضمن تكوٌن أخادٌد برٌمٌة ممتدة على طول السطح الداخلً لالسطوانة الدوار

مطاطً مسطح برٌمً بواقع  رٌطشوبواقع ربع دورة لكل قضٌب، وٌحوي السطح الداخلً أٌضا على 
التربة من خالل قضبان  فصلالبرٌمً للقضبان بعملٌة  شرٌطإذ ٌقوم ال. دورتٌن على طول االسطوانة

البرٌمً المطاطً ٌكون  شرٌط، والنقسه االسطوانة أثناء دورانها فضال عن عملٌة نقل بسٌطة فً الوقت
ذات ( PAM)مع قالعة  تقنٌةوتمت مقارنة هذه ال. آللةإلى مؤخرة ا( الدرنات)مساعدا فً عملٌة نقل الناتج 

صنعت اآللة الجدٌدة بالتعاون مع و. رحلة واحدة ولموقعٌن مختلفٌن فً النسجةبمسلسً هزاز جهاز فصل 
:- وٌهدف البحث إلى .شركة الشمال للصناعات المٌكانٌكٌة المحدودة فً الموصل

من خالل حساب نسب الفقد الكمً والنوعً التجرٌبً أداء جهاز الفصل االسطوانً للنموذج اختبار  -1
ذات جهاز فصل سلسلً هزاز بمرحلة ( PAM)مع قالعة ونسب الدرنات السلٌمة ومقارنة نتائجها 

 .واحدة

الدرنات نسبة فً زٌادة ه االستفادة مناختبار الحلقات التكنلوجٌة المضافة فً النموذج التجرٌبً بغٌة  -2
على  (درنات مخدوشة بشكل طفٌف+ درنات مخدوشة بشكل كبٌر + ضررة درنات غٌر مت) المقلوعة

. نوعًحساب الفقد الكمً وال
 .وتقلٌل تكالٌف االنتاج للفالحمن قبل تسهٌل عملٌة جمع الحاصل   -3
 

 :على ما ٌلً قالعة البطاطا المصممة يلعمل جهاز الفصل ف ةاألسس النظريوتعتمد 
تنقل الدرنات مع كمٌات التربة المرفوعة الى الخلف  (:وانة الفصلاسط)وحدة الرفع والفصل االلً  -1

وتستلم من قبل اسطوانة الفصل وهً مكونة فً االساس من قضبان اما المسافة بٌن القضٌب واالخر فً 
علما بان القضبان مبرومة وبارتفاعات متفاوتة (.سم 2.5)االسطوانة فتعتمد على الحجم االصغر للدرنات 

مطاطً حلزونً على طول اسطوانة الفصل ، لتحقٌق ما ٌسمى بالحركة االهلٌلٌة لخلٌط التربة ٌعلوه شرٌط 
مع الدرنات اثناء مرورها داخل اسطوانة الفصل عند دورانها مما ٌعمل على تساقط خلٌط التربة مع الدرنات 

بالتالً على فصل  بعضها فوق االخر عند بلوغها اعلى نقطة ممكنة من محٌط اسطوانة الفصل والتً تساعد
التربة وتخلٌص الدرنات من التربة العالقة بها بتاثٌر وزنها عند الدحرجة والسقوط بدون تسلٌط أي قوة 

وبهذه االبعاد وهذه المواصفات ٌكون . وضع اسطوانة الفصل بشكل عام ٌكون مستوٌا. نفضٌة مباشرة علٌها
ة من الدرنات ونقلها حتى سقوطها على االرض، بامكان اسطوانة الفصل من فصل االتربة والكتل الترابً

وهذا ال ٌمنع بالطبع من سقوط وفقدان االحجام الصغٌرة من الدرنات المفصولة اما بقٌة الدرنات الكبٌرة 
والصخور تستمر فً الحركة داخل اسطوانة الفصل ، اذ توصف حركة المواد المنقولة داخل اسطوانة الفصل 

على ذلك فان هذه الحركة ستعمل على تحسٌن درجة تفكٌك التربة نتٌجة تساقطها  بانها حركة حلزونٌة وبناءا
 علما . بعضها فوق بعض، وهذا ما سٌتم دراسته من خالل البحث الحالً

 بان قطر اسطوانة الفصل تم ضبطها بما ٌتناسب مع عرض خط القلع فً الوقت الذي تم اختٌار 
، متر( 1.5 – 1)لب القالعات السلسلٌة تتراوح اطوالها بٌن لكون اغ( 1)شكل ال( م1.5)طول االسطوانة 
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وبهذه المواصفات سٌتم توفٌر مساحة سطحٌة اكبر لعملٌة فصل التربة اكثر من تلك . (1998، صدٌق )
. النواقل السلسلٌة

ان عملٌة نقل المواد داخل االسطوانة تكون على  :النقل البرٌمً للمواد الداخلة فً اسطوانة الفصل -2
وٌعتمد اختٌار . اساس عمل النواقل البرٌمٌة، اذ ٌوجد العدٌد من الطرق المستخدمة لنقل المواد الزراعٌة

فقد تكون المادة الزراعٌة فً صورة حبٌبٌة او . طرٌقة النقل على طبٌعة التطبٌق وعلى نوع المادة المنقولة
قوى )بواسطة تولٌفة من القوى االلٌة  قلوبصفة عامة ٌتم الن. مسحوق او لٌفٌة او أي تولٌفة من تلك الصور
. (القصور الذاتً وقوى الجاذبٌة وقوى االحتكاك

لدرنة داخل نظام الفصل القوى المؤثرة على حركة ا:حركة الدرنة داخل نظام الفصل االسطوانً-3
 االسطوانً

  …………………… F = µ m g (1)                                                             قوة االحتكاك -أ
F  = قوة االحتكاك(N) 
µ  =ً(2003حسٌن وماجدة ، ) (0.5  – 0.4) معامل االحتكاك الحرك 
m  = (كغم)كتلة الدرنة 
g  = ًالتعجٌل االرضm / sec

2 

Fi = m V(2)                                               قوة الطزد المزكزي -ب
2
 / r ……………………  

Fi  = الطرد المركزي قوة(N )
m  = ( كغم)كتلة الدرنة
V  = سرعة الدرنة(m / sec )
 r  = نصف قطر اسطوانة الفصل(m )

  …………………… Pg = m g(3)                                                      قوة الجذب االرضي -ج
Pg  = قوة الجاذبٌة االرضٌة(N  )
m  = (كغم)كتلة الدرنة  ، 
g  =جٌل االرضً التعm / sec

2 

 
 

 (بولبرٌنات)كراسً تزحلقٌة 
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المؤثرة على الدرنة اثناء حركتها داخل اسطوانة الفصل ( R)وتمثل المعادلة العامة محصلة القوى 

حركة مستقٌمة وحركة )والتً تعمل على حركتها بصورة حلزونٌة، حٌث تكون الدرنة تحت تأثٌر حركتٌن 

(. دائرٌة

R =   (Fi - Pg sin θ)
2
 + (F + Pg cos θ)

2
…………………… (4) 

 (Ft)والمماسٌة السطوانة الصل ( Fn)تحلٌل مركبات القوى االساسٌة على المحاور العمودٌة ( 2)الشكل 

 ٌوضح القوى المؤثرة على الدرنة داخل اسطوانة الفصل( 3)الشكل 

Fi 

 الحلزوني (V)لدرنت ااتجاه حزكت 
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اما بالنسبة لسرعة حركة الدرنة داخل اسطوانة الفصل فٌمكن الحصول علٌها من تعوٌض قٌم قوى 

: وكما ٌلً( 4)االحتكاك والجذب االرضً والطرد المركزي بالمعادلة 
F = µ m g     …………………… (5)                                                                    بما ان 
Fi = m V

2
 / r  …………………… (6)                                                                          

Pg = m g           …………………… (7)                                                                     

R =   (Fi - Pg sin θ)
2
 + (F + Pg cos θ)

2
               وبما ان          (8) ……………………

R
2
 = ((m V

2
 / r) - ((m g) sin θ))

2
 + ((µ m g) + ((m g) cos θ))

2
إذن                      (9)..…  

  

ان الحركة المركبة لالجسام الدورانٌة مصدرها نوعان من  :كٌناماتٌكٌة الدرنات داخل اسطوانة الفصل -4

ة االولى تمثل الحركة الخطٌة المستقٌمة لالجزاء من خالل حركٌة المجموعة المٌكنٌة مجتمعة ، الحرك

.  والثانٌة تمثل الحركة الدورانٌة لالجزاء الشغالة حول محورها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه قائوطرالبحث مواد 
صممة عن القالعة القالعة الم اختلفت :على شكل اسطوانة فصلالمواصفات الفنٌة لقالعة مصممة بنظام  -1

: اآلتٌةبالمواصفات  ذات الناقل السلسلً الهزاز بمرحلة واحدة
درجة، ( 25)سم، والذي ٌتكون من شفرة قطع التربة مائلة بزاوٌة ( 60)العرض الشغال لسكة القلع  -أ

، من مركز الترس القائد الى مركز الترس المقاد للناقل سم(43)طول بوٌلٌه ناقل سلسلسلً للتربة 
حول قضبان الناقل والمسافة بٌن قضبان الناقل مطاطً  حزامبنسج سلسلً ،علما بان الناقل السلسلً ال

. سم( 2.5)السلسلً 
وتنقلها ( PTO)عدد اسنان التروس المخروطٌة التً تستلم حركتها من عمود ماخذ القدرة للجرار  -ب

. سن لكل منهما( 20)الناقل السلسلً الى 

L < 2 π r 

r 

u 

V 

 يوضح منحنى الحركة الحلزونية للدرنة داخل اسطوانة الفصل( 4)الشكل 

 اتجاه حزكت القالعت في الحقل

 السطوانت الفصل منظز جانبي
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الذي ٌستلم حركته من التروس المخروطٌة وٌنقلها الى الترس  سن( 12) وسٌطعدد اسنان الترس ال -ج
 .خفض لسرعة الناقل السلسلً للتربةالم

عدد حلقات الناقل السلسلً الذي ٌنقل الحركة بٌن الترس الوسٌط والترس المخفض لسرعة الناقل  -د
(. 50)زوج بحجم ( 30)السلسلً للتربة، 

. سن( 15)لسرعة الناقل السلسلً للتربة، عدد اسنان الترس المخفض  -هـ
 .سم(10)بقطر  سن(8)،وعدد اسنان كل منها زوج (2)عدد التروس المحركة للناقل السلسلً للتربة  -و
 (.80)الناقل،  ٌبًحجم حلقات الناقل السلسلً للتربة والذي ٌحوي على قض -ز
. سم( 55)ارتفاع هٌكل ربط اآللة بالجرار عن سطح سكة القلع  -ح
مبرومة على طول دائرٌة المقطع ذات قضبان . سم( 150)بطول سم و( 65)بقطر  فصلاسطوانة ال -ط

سم متفاوتة من وسط االسطوانة، والبرم بواقع ربع دورة لكل قضٌب ( 2.5)االسطوانة وبارتفاعات 
على وٌحوي السطح الداخلً أٌضا . سم( 2.5)على طول االسطوانة الداخلً، والمسافة بٌن القضبان 

سم عن مستوى ( 10) رضمطاطً مسطح برٌمً بواقع دورتٌن على طول االسطوانة وبع شرٌط
 .سطح االسطوانة الداخلً

باتجاه اسطوانة ( PTO)عدد اسنان الترس االولً المستقبل للحركة من عمود ماخد القدرة للجرار  -ي
 . سن( 15)، فصلال

الترس االولً المستقبل للحركة من عمود ماخد  عدد حلقات الناقل السلسلً الذي ٌاخذ حركته من -ك
زوج للسرع المسخدمة فً التجربة ( 53.5و  50)، فصلباتجاه اسطوانة ال( PTO)القدرة للجرار 

(. 50)والناقل بحجم 
سن والتً تستقبل ( 43و  37) فصلعدد اسنان التروس المستخدمة لتغٌٌر سرع دوران اسطوانة ال -ل

ي الذي ٌاخذ حركته من للترس االولً المستقبل للحركة من عمود ماخد حركتها من الناقل السلسل
 .فصلباتجاه اسطوانة ال( PTO)القدرة للجرار 

سن وعلى التوالً،وهً التً تعمل على ( 14و  43)عدد اسنان التروس الوسطٌة المخفضة للسرعة  -م
  .فصلنة النقل الحركة الى الترس المغذي للحركة عبر الناقل السلسلً لترس اسطوا

(. 50)زوج بحجم ( 42)عدد حلقات الناقل السلسلً للتروس الوسطٌة المخفضة للسرعة  -ن
عدد اسنان الترس المغذي الذي ٌستلم حركته من التروس الوسطٌة وٌنقلها عبر الناقل السلسلً الى  -س

 .سن( 11) فصلترس اسطوانة ال
، وهو الذي ٌعمل على نقل الحركة الى ترس (120)زوج، بحجم ( 34.5)عدد حلقات الناقل السلسلً  -ع

. من الترس المغذي فصلاسطوانة ال
 .سن( 61) فصلعدد اسنان الترس النهائً السطوانة ال -ف

 (.35)قطر اقراص تحدٌد المرز  -ص
 .سم(21)قطر عجالت تحدٌد عمق القلع  -ق
وسكة القلع مع  فصلاسطوانة ال)عة نقاط تعٌٌر جانبٌة بٌن جزئً القالعة المتمفصلة من اسفل هٌكل القل -ر

 (.0 25)وحسب المطلوب  القلع ، اذ ٌتم من خاللها تغٌٌر زاوٌة(ناقله
. كغم( 650)وزن القالعة  -ش
اتصفت القالعة ذات الناقل السلسلً  :بمرحلة واحدة المواصفات الفنٌة للقالعة ذات الناقل السلسلً الهزاز -2

: ٌةاآلتباالبعاد  بمرحلة واحدة الهزاز
. درجة(25)سم،والذي ٌتكون من قطعتٌن مائلتٌن الى الداخل بزاوٌة (60)العرض الشغال لسكة القلع  -أ

. سم( 100)المسافة بٌن الترس القائد والعجلة المقادة للناقل السلسلً  -ب
. نس( 10)وعدد اسنانه  سم( 14) هدئالقاترس سم ، وقطر ال( 8)للناقل السلسلً قائد مالبكرة قطر ال -ج
. عدد العجالت البٌضوٌة النافضة زوجان، وكل عجلتٌن على جهة من الهٌكل -د

. (9)وعدد اسنانه  سم( 5 ، 8)النافضة من مركز دورانها الالمركزٌة طول العجلة البٌضوٌة  -هـ
. سم( 2.5)المسافة بٌن قضبان الناقل السلسلً  -و
 صندوق تحوٌل اتجاه الحركة والسرعة، فً  (بنٌون والكراون)مخروطٌٌن ترسً الالعدد اسنان  -ز

. لكل منهماسن ( 12و  12)
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سم، ( 30)والعجالت البٌضوٌة النافضة االولى للناقل السلسلً المسافة بٌن العجالت المقادة  -ح
 الترس القائدسم ، والمسافة بٌن العجلة النافضة االخٌرة و( 30) تٌننافض ٌنتلعجكل ،والمسافة بٌن 
. سم( 40) للناقل السلسلً 

سم، وقطر البكرة المقادة الناقلة للحركة ( 10)قطر البكرة القائدة الناقلة للحركة الى البكرة المقادة  -ط
. سم( 123)والمسافة بٌن البكرتٌن . سم( 20) للناقل السلسلً الى الترس القائد

. سم( 45)ارتفاع هٌكل ربط اآللة بالجرار عن سطح سكة القلع  -ي
ي مؤخرة القالعة تعمل على اسناد ثقل القالعة فضال عن دورها االساسً فً اعطاء وجود زحافات ف -ك

. درجة( 25)مٌالن لزاوٌة القلع فً اآللة 
. كغم( 275)وزن القالعة  -ل
اختٌر الصنف دٌزري فً البحث، وهو صنف مستورد تركً، هولندي المنشأ  :صنف البطاطا المقلوع -3

النضج ، والنمو الخضري سرٌع التطور جٌد التغطٌة للتربة  يف اخٌروٌتمٌز هذا الصنف بان متوسط الت
. اما الدرنات فتكون ملساء ناعمة حمراء اللون واللب اصفر فاتح والقوام معتدل الصالبة. وٌتحمل الجفاف

اما االوراق فصغٌرة والنورات . كما تتمٌز بكون العٌون سطحٌة والسٌقان كثٌرة العدد وسمٌكة وذات طول

 .Nivaa (1997) ٌة كثٌرةالزهر
للموسم السابق من قبل الفالح  روعً عند اختٌار حقل التجربة عدم استغالل القطعة  :حقل البحث -4

مدٌنة الموصل  شمال غربحاوي الكنٌسة  منطقة الحقل فً تم اختٌار. لكال الموقعٌنبمحصول البطاطا و
الذي ٌقع ( الشالالت)فً منطقة خورسٌباط  (دٌرج)قرٌة حقل آخر فً كموقع اول، وعلى ضفاف نهر دجلة 

( 0.2835)لكل موقع ( الذي تمٌز باستوائه)كم، وكانت مساحة الحقل ( 20)شمال شرق مدٌنة الموصل بـ 
. متر( 13.5)متر وعرض ( 210)بطول  ،هكتار

ٌذ اجراء البحث بوجه صحٌح، ققد استخدمت الطرٌقة االحصائٌة فً تنف إلتمام :التصمٌم التجرٌبً -5
باستخدام آلتً القلع  تصمٌم تجربة عاملٌةالقطاعات العشوائٌة الكاملة ب تصمٌمتم اعتماد التجربة ، اذ 

. ولكال الموقعٌن( المصممة محلٌا والقالعة السلسلٌة)
  :المدروسة شملت االتًالصفات  -6
 . Undamaged tubers(Udt) الوزنٌة (متضررةالغٌر )الدرنات السلٌمة  ةنسب -أ

، وهً الخدوش  Slightly Damage tubers( Sldt) الوزنٌةالدرنات المخدوشة بشكل طفٌف  ةسبن -ب
 .ملمتر(1-الصفر)التً تكون محصورة فً القشرة الخارجٌة للدرنات وعلى عمق من 

، وتمثل الخدوش  Severe Damage tubers( Sdt) الوزنٌةالدرنات المخدوشة بشكل كبٌر  ةنسب -ج

. (1970،واخرون  Kemp) .ملمتر 1الخارجً للدرنات واكثر من  العمٌقة دون السطح

الدرنات المدفونة بعد عملٌة القلع، او تلك التً لم تقلع )الوزنٌة  الفقد الكمً ةنسب -د
 Quantitative Loss(QL)(اصال

 Z 69 11الجرار الذي استخدم فً التجربة كان من نوع عنتر زٌتور  :مواصفات الساحبة المستخدمة -7
طوانات ، وعدد السرع حصان بمحرك دٌزل رباعً االشواط باربع اس 64.5ذو قدرة حصانٌة  70

، ( سرعة اعتٌادٌة وسرعة مخفضة)سرع اربعة اعتٌادٌة واربعة مخفضة وسرعتان خلفٌتان  8االمامٌة 
سم وهذه االبعاد كانت 23وعرض االمامٌة  14.9/ 28 – 13سم وحجمها 35عرض العجالت الخلفٌة 

×  4اسبة مع عرض وقعر المرز والمحور االمامً محمل باثقال الموازنة المانعة لالنقالب وعددها متن
. كغم20

 
النتائج والمناقشة 

سطوانٌة ة االعلقاالتبٌن من التحلٌل االحصائً بان  :الصفات المدروسة فًالقلع  انظمة الفصل آلالت تاثٌر
 .ولجمٌع الصفات المدروسة قعٌن ومتوسطهمالكال الموو سلسلٌةعلى القالعة ال امعنويتفوقت 

بان نسب الدرنات غٌر المتضررة ( 8و  7،  6،  5)االشكال ٌالحظ من  :(Udt)الدرنات غٌر المتضررة  -أ
عالقتها ذلك الى ٌرجع سبب و. للقالعة االسطوانٌة كانت اعلى من نسب القالعة السلسلٌة ولكال الموقعٌن

نسب الدرنات غٌر  على تاثٌرالودورها الملحوظ فً  قالعةلكل  فصلالمواصفات الهندسٌة لطرٌقة الب
 ةكبٌرا على نقصان نسب سلسلٌةال قالعةبالناقل السلسلً الهزاز فً ال فصلفقد كان تاثٌر نظام ال. المتضررة

تاثٌر الخط التكنلوجً فً عملٌة فصل الناقل السلسلً للدرنات من سبب ذلك بو ،الدرنات غٌر المتضررة
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، والقوى (zو  x)ة ، علما  بان المحاور التً تحقق الحركة العمودٌة الهتزاز الناقل السلسلً هً الترب
تتمثل ( zو  x)المؤثرة على حركة الدرنة داخل نظام الفصل بالناقل السلسلً الهزاز من هذٌن المحورٌن 

 (على الدرناتالضربات الموجه من قبل الناقل السلسلً )بقوى االحتكاك والجاذبٌة واالهتزاز 

(McGechan ،1980). قالعةبال سلسلٌةة العالقوعند مقارنة نتائج نسب الدرنات غٌر المتضررة لل 

اذ ان . سطوانٌةاال قالعةالمختلف عند ال فصلنجد فرقا ملحوظا وبشكل كبٌر بسبب نظام ال سطوانٌة ،اال
و  x)اذ ان المحاور . الهندسٌة فً عملٌة فصل القالعة االسطوانٌة للدرنات من التربة كان اقل تاثٌرا االساس

y  وz ) التً تحقق الحركة اللولبٌة للفاصل االسطوانً فً القالعة االسطوانٌة ٌتولد عنها قوى تؤئر على
وعند مقارنة . ٌة والطرد المركزياالحتكاك والجاذب ةحركة الدرنة داخل نظام الفصل والمتمثلة بمحصلة قو

تاثٌر هذه القوى على الدرنات فً القالعة االسطوانٌة مع تاثٌر القوى على حركة الدرنة داخل نظام الفصل فً 
فً القالعة السلسلٌة كانت اكبر من تلك فً القالعة االسطوانٌة  نسب تضرر الدرناتالقالعة السلسلٌة، نجد بان 

داخل نظام سقوط الدرنات ثٌر االهتزاز فً القالعة السلسلٌة كان اكبر من تاثٌر تاوٌعود السبب الى ان ، 
علما بان قٌمة قوة الطرد المركزي كانت اقل من قٌمة تاثٌر الجاذبٌة لوزن )فً القالعة االسطوانٌة الفصل 

عة وعلٌه كانت نتائج متوسطات نسب الدرنات غٌر المتضررة فً القال. (McGechan ،1977) (الدرنة

اما بالنسبة لنسب الدرنات غٌر المتضررة فً المواقع المختلفة، فقد كانت  .السلسلٌة اقل من القالعة االسطوانٌة
ذلك لعدة اسباب سبب ، وٌرجع (الرملٌة المزٌجٌة)ي واحاعلى من موقع ال( الطٌنٌة)دٌرج النسب فً موقع 

. (2001،عبد هللا )لسهولة غربلة هذه التربة  ةالترب الخفٌفالدرنات فً منها لتعامل االت القلع الخشن مع 
، اذ تبٌن بان التربة الخفٌفة تكونةوالسبب االخر هو وجود عالقة قوٌة بٌن خواص التربة وحجم الدرنات الم

كانت انتاجٌة البطاطا فٌها عالٌة كماً وحجما، ولكن العملٌات المٌكانٌكٌة اثناء الحصاد كانت ذات تاثٌر سلبً 
وٌمكن التاكٌد على ان درجة مقاومة الدرنات للضرر المٌكانٌكً ٌعتمد وبدرجة . ة بالتربة الثقٌلةعلٌها مقارن

و  Lulai) اساس على حجمها فكلما كان حجم الدرنات صغٌرا كانت نسبة الدرنات غٌر المتضررة كبٌر
Orr  ،1995)  .

بان نسب الدرنات  (8و  7،  6،  5)االشكال ٌالحظ من  :( Sdt)الدرنات المخدوشة بشكل كبٌر  -ب
لوحظ بان  كما .المخدوشة بشكل كبٌر للقالعة االسطوانٌة كانت اقل من نسب القالعة السلسلٌة ولكال الموقعٌن

بالناقل السلسلً الهزاز  فصلخشونة نظام ال تأثٌر لىاٌعود  سلسلٌةال قالعةسبب ارتفاع نسب هذه الصفة فً ال
بل هزازات الناقل السلسلً بشكل رئٌس وحوافها الجارحة اثناء عملٌة وقوة الضربات الموجهة للدرنات من ق

ملم فً قشرة الدرنات بسبب مرور سكة القلع للدرنات 2فضال عن القطع الحاصل او السلخ اكثر من  فصلال
ات العمٌقة جدا والتً اكثر اسبابها تعود لقلة وسادة التربة على سكة القلع التً تحول دون احتكاك مباشر للدرن

علما بان الوزن الخفٌف للقالعة السلسلٌة كان له عالقة بعدم تمكن القالعة للوصول الى العمق . مع سكة القلع
سطوانٌة لعدم وجود ناقل سلسلً او هزازات بل البٌنما لم تكن هذه االسباب موجودة فً القالعة ا .المطلوب

 فصلالمسطح البرٌمً وقضبان ال المطاطً شرٌطعلى دحرجة لولبٌة بفعل ال فصلاقتصرت عملٌة ال
الدوارة وفصل التربة بدون أي فعل اهتزازي من خالل نفاذها من  فصلالمبرومة للدرنات داخل اسطوانة ال

فقد االسطوانٌة  قالعةاالسطوانً عند الدوران، اما سبب تخدش الدرنات بشكل كبٌر فً ال فاصلبٌن قضبان ال
ملم فً قشرة الدرنات  بسبب فعل سكة 2اكثر من  ةسلخمناو الكانت معظمها من نوع الدرنات المقطوعة 

ً القلع علٌها لنفس السبب ا ان سكة القلع تكون هً المسبب الرئٌس . (1993،واخرون  Vatsa) لمذكور انفا
فً تخدش الدرنات بشكل كبٌر فً حال عدم كون سكة القلع على بعد كاف من منطقة انتشار الدرنات فً 

درنات )لى قلة الوسادة للتربة على سكة القلع وبالتالً حصول هذا النوع من التخدشالتربة مما ٌؤدي ا
اما بالنسبة لنسب الدرنات المخدوشة بشكل كبٌر فً المواقع  .(1998،صدٌق ) (مخدوشة بشكل كبٌر

ون وذلك لك( الرملٌة المزٌجٌة)ي واحاقل من موقع ال( الطٌنٌة) دٌرجالمختلفة، فقد كانت النسب فً موقع 
 على سطح قشرة الدرنات الرملٌة درجة التصاق التربة الطٌنٌة اكبر من درجة التصاق التربة المزٌجٌة

وهذا االلتصاق ٌساعد على منع التماس المباشر للدرنات مع االسطح واالجزاء الشغالة  ،(1990،حسن )
خاصة المتعلقة بنسجة التربة عند وبالتالً تقلل من احتمالٌة تخدش الدرنات بشكل كبٌر، علما بان الدراسات ال

درجة رطوبة معٌنة ودرجة التصاق الترب باالسطح تختلف من نسجة الى اخرى والتً تكون اكثر مٌالنا 
ومن ناحٌة اخرى وكما ذكر سابقا فان  .(1990،النعٌمً ) اللتصاق فً الترب الطٌنٌة عن غٌرها من التربل

درناتها اكبر حجما واكثر كما من التربة ذات النسجة الطٌنٌة، التربة ذات النسجة المزٌجٌة الرملٌة كانت 
وعلٌه فان الدرنات الكبٌرة كانت اكثر عرضة من الدرنات الصغٌرة لحافة سكة القلع اثناء عملٌة القلع، ولهذا 

. السبب اٌضا دور فً رفع نسب الدرنات المخدوشة بشكل كبٌر وخاصة فً التربة المزٌجٌة الرملٌة
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بان نسب الدرنات ( 8و  7،  6،  5)ل اشكٌالحظ من اال :(Sldt)ت المخدوشة بشكل طفٌف الدرنا -ج 
اذ لوحظ بان . لكال الموقعٌن سلسلٌةكانت اقل من نسب القالعة ال ةة االسطوانًعالقالمخدوشة بشكل طفٌف لل

خشونة تأثٌر ها ٌعود لعدة عوامل من سلسلٌةال قالعةال سبب ارتفاع نسب الدرنات المخدوشة بشكل طفٌف فً
وقوة الضربات الموجهة للدرنات من قبل هزازات الناقل السلسلً اثناء ( الناقل السلسلً الهزاز) فصلنظام ال

فضال عن اهم عامل مساعد فً عملٌة تخدش الدرنات بشكل طفٌف والذي هو مٌالن الناقل  فصلعملٌة ال
عمل على يلماكنة فً تصمٌمها التقنً والذي السلسلً الهزاز بزاوٌة عن مستوى سطح االرض لما تتطلبه ا

عرقلة بسٌطة وتاخٌر فً انتقال الدرنات على سطح الناقل السلسلً الهزاز لمنح فرصة اكبر للهزازات 
التربة عن الدرنات ومنع التربة من السقوط مع الدرنات مرة اخرى من مؤخرة الناقل  فصلالنافضة من 

تأثٌر عكسً على الدرنات، اذ ٌكون ذلك على  اى الناقل السلسلً لهالسلسلً، ولكن عملٌة التاخٌر هذه عل
حساب تخدش الدرنات بشكل طفٌف، فالمٌالن الموجود فً الناقل السلسلً الهزاز ٌعمل على دحرجة الدرنات 
ولو بشكل بسٌط عكس اتجاه حركة الناقل السلسلً الهزاز مما ٌجعلها معرضة لضربات الناقل السلسلً بفعل 

 قالعةمع ال سلسلٌةال قالعةوعند مقارنة نتائج ال. النفض لطول فترة بقائها على السطح الهزاز للناقل هزازات
. ولكال الموقعٌن على التوالً سلسلٌةال قالعةمعدل عام عن الب %18و 16نجد فرقا ٌصل الى حد  ةاالسطوانً

فً صفة  قالعتٌنلفرق بٌن الوٌعود السبب فً ذلك الى عدة عوامل رئٌسة ساعدت فً الوصول الى هذا ا
التقلٌدي  فصلالدرنات المخدوشة بشكل طفٌف، وهذه العوامل كانت بدرجة اساس معتمدة على الغاء نظام ال

لولبٌة لالدوارة ا فصلا باسطوانة الهبالناقل السلسلً الهزاز ومٌالنها المتسبب فً الضرر واالستعاضة عن
م التوصل الى هذا النوع بعد دراسات مسبقة لواقع االت القلع والتً هً بوضع مستوي مع سطح التربة، اذ ت

تاثٌر الالتقلٌدٌة ذات النواقل السلسلٌة الهزازة وتحدٌد مواضع الضعف فً تصمٌمها الهندسً التً تتسبب فً 

 فصلوبالنتٌجة كان مدى تاثٌر نظام ال. (McGechan ،1977) االنتاجٌة وجودة المحصول ٌةعملالعلى 

خلٌط التربة مع الدرنات تكون بفعل انسٌاب التربة من  فصلقل من سابقتها وذلك الن عملٌة ا يسطوانالا
 فاصلبعضها فوق بعض داخل ال كتلها قطابفعل تستها االسطوانً اثناء دورانها وتفت فاصلخالل قضبان ال

الدرنات بحركة ل انتقانفسه االسطوانً دون تسلٌط أي قوة نفضٌة على خلٌط التربة مع الدرنات وفً الوقت 
المطاطً المسطح البرٌمً وقضبان  شرٌطولبٌة بفعل اللال فصلوبدون عملٌة تاخٌر داخل اسطوانة الحلزونٌة 

الرئٌس فً تخدش الدرنات بشكل المٌكانٌكً المسبب  وان الناقل السلسلً الهزاز ومٌالنه ه. المبرومة فصلال
شكل طفٌف فً المواقع المختلفة، فقد كانت النسب فً الدرنات المخدوشة ب ةاما نسب .(1998،صدٌق ) طفٌف
وذلك لكون درجة التصاق التربة الطٌنٌة اكبر ( الرملٌة المزٌجٌة)ي واحاقل من موقع ال( الطٌنٌة) دٌرجموقع 

على سطح قشرة الدرنات وهذا االلتصاق ٌساعد على منع التماس  الرملٌة من درجة التصاق التربة المزٌجٌة
 .قاً ابات مع االجزاء الشغالة وبالتالً تقلل من احتمالٌة تخدش الدرنات بشكل طفٌف كما ذكر سالمباشر للدرن

ومن ناحٌة اخرى فقد لوحظ بان لحجم الدرنة تاثٌر واضح على خواص التلف النسٌجً الحاصل فً قشرة 
نة بسبب كون الدرنات فقد وجد بانه كلما زاد حجم درنة البطاطا زادت معها درجة التخدش فً جلد الدر

 (Baritelleالدرنة الكبٌرة الحجم تمتلك طاقة كامنة كبٌرة عند اصطدامها بقضبان نظام الفصل اثناء الحصاد 
 – 340اذ تبٌن من دراساتهم بان الدرنات ذات االوزان الكبٌرة والمحصورة بٌن  (Hyde ،1999 و

غم فما دون ، اما 170ها تتراوح بٌن غم هً اكثر تعرضا للتخدشات والكدمات من الدرنات التً اوزان454
فضال عما ذكر فقد . االوزان المحصورة بٌن هذٌن المدٌٌن فلم تظهر فٌها فروق معنوٌة فً درجة الضرر 

غم ذات االحجام الصغٌرة تمتلك نسٌج جلدي 170وجد الباحثون بان الدرنات التً تكون اوزانها اقل من 
ان حجم الخلٌة فً . (Hyde ،1997 و (Baritelleان الكبٌرة اقوى من تلك الدرنات ذات االحجام االوز

قشرة جلد الدرنات الكبٌرة تكون اكبر وذات جدار رقٌق مما ٌجعلها اكثر عرضه للخدوش مقارنة بالدرنات 

وكل هذه االسباب كانت  .Edward (2002) الصغٌرة والتً تمتلك جدار خلٌة قوي وحجم خلٌة صغٌر

سبة الدرنات المخدوشة بشكل طفٌف فً موقع الحاوي والتً امتازت بتربتها عوامل مساعدة فً زٌادة ن
. المزٌجٌة الرملٌة

 الدرنات غٌر المقلوعة)الفقد الكمً بان نسب  (8و  7،  6،  5)االشكال ٌالحظ من  :(QL)الفقد الكمً  -د
وٌرجع . الهزاز لكال الموقعٌن سلسلٌةكانت اقل من نسب القالعة ال ةة االسطوانًعالقلل (او التً دفنت بعد القلع
خفة وزن القالعة مما قلل من عمق القلع بسبب مقاومة الى  سلسلٌةال قالعةفً ال فقد الكمًسبب ارتفاع نسب ال

السلسلً  لخلٌط التربة مع الدرنات على الناقل فصلعدم اكتمال عملٌة الالتربة على السالح فضال عن 
كمها مرة اخرى فوق الدرنات المقلوعة معها، وكل هذا كان سببه اوتر التربة مما ٌؤدي الى سقوط لقصره،

قصر الناقل السلسلً الهزاز وقلة قوة نفض الهزازات للتربة على سطح الناقل، علما بانه كانت هناك 
لهزازات ولكن لمحاوالت لباحثٌن لتقلٌل نسب الفقد الكمً وذلك باطالة الناقل السلسلً وزٌادة القوة النفضٌة 
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كان  هذا النوع من الضرر ، ولكن عن تلك التحوٌرات زٌادة فً قٌم الدرنات المخدوشة بشكل طفٌف اسفرت
ففد  ةاالسطوانً قالعةفً ال فقد الكمًاما نسب ال .(1998،صدٌق ) مقبوال بدال من فقد الدرنات فً االرض

عام ولكال الموقعٌن كمعدل  %20 و %21بفارق ٌصل الى حد  سلسلٌةال قالعةكانت اقل من نسب نتائج ال
ثقل وزن القالعة مما ساعد على تثبٌت سكة القلع فً العمق المطلوب وٌعود السبب فً ذلك الى  .على التوالً
وكبر مساحة الفصل للسطح الداخلً السطوانة الفصل مقارنة بمساحة فصل  فصلكفاءة نظام الفضال عن 

ة عالقفً المساحة الفصل للسطح الداخلً السطوانة الفصل الناقل السلسلً الهزاز للقالعة السلسلٌة، اذ ان كبر 
التربة عن الدرنات قبل وصول خلٌط التربة مع الدرنات الى  فصلاكتمال عملٌة ساعد على  السطوانٌةاال

فً المواقع المختلفة، فقد كانت النسب فً موقع فقد الكمً اما نسب ال .االسطوانً الدوار فصلنهاٌة نظام ال
وذلك لكون درجة تماسك التربة الطٌنٌة مع ( الرملٌة المزٌجٌة)ي واحاعلى من موقع ال( ةالطٌنً) دٌرج

مع بعضها البعض او  الرملٌة بعضها البعض او التصاقها مع الدرنات اكبر من درجة تماسك التربة المزٌجٌة
 فصلاكتمال  مما ٌساعد على عدم فصلالتصاقها مع الدرنات على سطح الناقل الهزاز فقط عند عملٌة ال

 فصلهاض فتعمل على دفن الدرنات التً لم تكتمل رالتربة من الدرنات وبالتالً سقوطها مرة اخرى الى اال
موقع فً الذي امتازت به التربة الطٌنٌة )ومن ناحٌة اخرى فان حجم الدرنات  .على الناقل السلسلً الهزاز

القلع على عكس صفات الدرنات فً التربة  كانت صغٌرة مما جعلها اكثر عرضة للدفن بعد عملٌة( دٌرج
ة عالقاما ال .والتً امتازت بكبر حجمها مما جعلها اقل عرضة للدفن( موقع الحاوي)المزٌجٌة الرملٌة 

االسطوانً لكال الموقعٌن،  فاصلفلم تظهر لها أي حالة ملحوظة لدفن الدرنات بعد تركها ال ةاالسطوانً
د عملٌة القلع ناتجة عن عدم قلع الدرنات اساسا من التربة بسبب تعمق وكانت معظم حاالت الفقد الكمً بع

الدرنة داخل التربة دون معدل مستوى القلع التً عٌرت علٌها االلة، وكانت معظم هذه الدرنات صغٌرة 
كمعدل عام فً موقع % 1.09عن  سطوانٌةة االعالقحاالتها لل أسوأفً   فقد الكمًلم تتجاوز نسب الاذ الحجم 

 .ٌرجد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بناء على ما تقدم ٌمكن التوصل الى االستنتاجات االتٌة
لكال %( 21و  18)قالعة االسطوانٌة فقدا نوعٌا اقل من القالعة السلسلٌة بفارق ٌصل الى حد اظهرت ال -1

من نسبتها فً الموقعٌن على التوالً أي ان نسبة الدرنات غٌر المتضررة فً القالعة االسطوانٌة اكبر 
 .القالعة السلسلٌة

تأثٌر القالعة السلسلٌة فً الصفات المدروسة  ٌبٌن :(5)الشكل 
 (تربة طٌنٌة)للدرنات فً موقع دٌرج 

ٌبٌن تأثٌر القالعة األسطوانٌة فً الصفات  :(6)الشكل 
 (تربة طٌنٌة)المدروسة للدرنات فً موقع دٌرج 

ٌبٌن تأثٌر القالعة السلسلٌة فً الصفات المدروسة : ( 7)الشكل 
 (تربة مزٌجٌة رملٌة)للدرنات فً موقع الحاوي

ٌبٌن تأثٌر القالعة األسطوانٌة فً الصفات  :( 8)الشكل 
 (تربة مزٌجٌة رملٌة)للدرنات فً موقع الحاويالمدروسة 
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لكال  %(21 و 20)بفارق ٌصل الى حد ت القالعة االسطوانٌة اقل فقد كمً مقارنة بالقالعة السلسلٌة اظهر -2
الموقعٌن على التوالً، أي ان نسبة الدرنات المقلوعة فً القالعة االسطوانٌة اكبر من نسبها فً القالعة 

. السلسلٌة بنفس الفارق
الدراسة باستخدام القالعة االسطوانٌة بدال من السلسلٌة لكفاءة عمل نظام فصلها ولما تحققه من اقل توصً  -3

فقد كمً ونوعً ولكال الموقعٌن، او باجراء تحوٌرات اضافٌة الى القالعة السلسلٌة لترتقً الى المستوى 
. المطلوب من متطلبات االنتاجٌة المثالٌة كما ونوعا
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the effect of introducing a new 

technique to the lifter used for root crops on the product through adopting a more 

efficient separation device than the conventional one. This was achieved by using a 

soil separation device provided with a rotating spiral cylinder as a prototype for 

separating device. The crop chosen for testing of this technique was potatoes as it is 

one of the most important and sensitive product to the mechanical effect. This 

technique was compared with one stage vibrating chain separation lifter (made by 

the national institution for farming machine production in Algeria, certified by 

PAM comp. type 1908 – 1/R). The data were subjected to the statistical analyses by 

using a Randomized Complete Block Design (RCBD) in factorial experiment with 

three replications. Results of analyses of variance showed a significant difference 

between the two separation devices of lifting machines in its effects on all the 

studied properties with better results obtained by the cylindrical lifter on the chain 

lifter for both locations (Clay soil & Loamy-Sandy Soil). & it recorded (74.13 , 

68.66)% for undamaged tubers , (16.19 , 19.71)% slightly damaged tubers , (7.84 , 

10.75)% sever damaged tubers & (0.86 , 1.09)% for quantitative loss for both 

locations respectively 
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