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 دراسة اداء الحاصدة المركبة لنوعين من الحنطة على نسبة الفقد الكمي                                           

 سعد عبد الجبارالرجبو
 جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات -قسم المكائن واآلالت الزراعية

 
 الخالصة

حافظاة نيناو  أجريت تجربة حقلية تحت منظوماات الارب باالرل المحاورب فاق منلقاة العياتاية التابعاة لم
والاثث مساتويات ( خشانة وناعماة)حيث تمت دراساة الثالاة عوامال م ماة فاق تحدياد الألقاد وايول ناوعين مان الحنلاة

( 954و 754و854)ملاام مااث الااثث ساارة الساالوانة الدياسااة ( 9-08و 8-01 و7-00)لألتحااات المقعاار واالساالوانة 
تألاوق : أهم ما توصلت إلياه الدراساة مان نتاائ  هاق.حيث استخدم تصميم تجربة عامليه داخل قلث منشقة.دقيقة/ دورة

أعلاات فتحااة . الحنلااة الناعمااة بنساابة الألقااد الكلااق للحاصاادة تألوقااا معنويااا وبققاال كألاااطة أداط مقارنااة بالحنلااة الخشاانة
ساجلت سارعة اسالوانة . ملام أفتال النتاائ  فاق تقليال نسابة الألقاد مقارناة بالألتحاات ايخار ( 7-00)التعيير ايولا  

إن أفتال عثقاة توافقياة كانات للحنلاة الخشانة ماث فتحاة .دقيقاة أفتال النتاائ  بتقليال نسابة الألقاد/دورة( 754)الدياس
تألوقاات العثقااة التوافقيااة بااين الحنلااة بينمااا . ملاام حيااث سااجلت اقاال نساابة فقااد مقارنااة ببقيااة المعااامثت(7-00)تعيياار

ارنة ببقية المعامثت وساجلت أفتال عثقاة توافقياة دقيقة بإعلاط اقل نسبة فقد مق/دورة(754)الخشنة وسرعة الدياس
بتقليال نسابة الألقاد الكماق الكلاق للحاصادة وباقعل  كألااطة ( 854)ملام وسارعة الادياس (7-00)بين فتحاة التعييراالولا 

دقيقااة أفتاال عثقااة /دورة( 854)ملاام وساارعة الاادياس ( 9-08)أداط ل اااو فااق تااداخل العواماال الالثالااة سااجلت الألتحااة
ملام ماث نألاس سارعة ( 7-00)الحنلاة الخشانة فاق تقليل اا لنسابة الألقاد للحاصادةو فاق حاين ساجلت الألتحاة  توافقياة ماث
دقيقة أفتل عثقة مث الحنلة الناعمة فاق تقليال نسابة الألقاد للحاصادة وأعلا  كألااطة أداط مقارناة /دورة( 854)الدياس 

 لان 00044متحققة حيث كانت كمياة الألقاد بحادود الخسارة المادية ال ةمن خثل البحث تم تقدير نسب.ببقية المعامثت
 .دوالر( 7244444)لحقول الحنلة المزروعة فق محافظة نينو  وبخسارة مادية قدرت بحدود

  
 المقدمة

إن االستخدام والتقدم التكنولوجق لمكننة حصاد الحنلة يمر بشكل بلا  علا  السااحة العراقياة حياث إن عملياات 
العمل الحقلق دون مستو  اللموح فق إخراج عملية الحصاد بشاكل مالاالقووفق حساابات الصيانة واإلدامة والتعيير و

عمرهاا المقارر  العمر االقتصادب للحاصدات العاملة فان معظم ا قد خرج من دائرة الخدمة واإلنتااج كون اا تجااوزت
ة الألقاد عالمياا إلا  اقال مان ومث التقدم التكنولوجق تم تقليل نسب(.  0997و الخزرجق والبنا ) وعمل فعلق ( سنة 05)
فقد كمق بسبب تاع  الكاادر الألناق واإلدارب % 04فق حين إن البثد العربية والعراق خصوصا تجاوز نسبة % 0

فااق تقريرهاا إن نساابة (  0991)وهاا ا ماا أكدتااه  المنظماة العربياة للتنميااة الزراعياة ( . 0999والرجباو )واإلرشاادب 
يج زة وخاصة الادياس وعلا  م اارة القاائم بعملياة الحصااد وقاد وصالت نسابة تائعات الحبوب يعتمد عل  معايرة ا

بقناه يمكان تقليال نسابة التاائعات  ( 0995)وأشاار الكدسااوب .من الحاصل الكلق % 9الألقد فق العراق إل  أكالر من 
ة الألقاد بوحادة لوحدة الدياس عند زيادة سرعة اسلوانة الدياس ولكن ها   الزياادة فاق السارعة يمكان أن تزياد مان نساب

الألصال نتيجاة تماازق التابن ممااا يجعال فصاال الحباوب ماان ايماور الصاعبة وقااد تنتقال هاا   اي لألاة والقاال إلا  وحاادة 
التنظي  من خثل فتحات المقعر أو من خثل ممش  التابن مماا يشاكل إرباكاا بوحادة التنظيا  وقاد يزياد مان فواقادها 

إن التعبير الخال  للخلاو  باين المقعار وايسالوانة وسارعت ا ( . 0999 و وآخرون  Cheng)وه ا ما أكد  أيتا  
يمكن أن يعلق صورة حقيقية لألقد وحدة الدياس حيث إن قلاة الخلاو  ماث زياادة السارعة يمكان أن يا دب إلا  كسار 
الحبوب وزيادة نسبة التبن مث الحبوب ويا الر  لاع علا  فقاد الحباوب لوحادتق الألصال و التنظيا  فاق حاين إن زياادة 

إلا  وحادة الادياس مارة الانياة وها ا ( الكازرة)عدم فصل الحبوب ورجوة قسام من اا    وقلة السرعة ي دب إل الخلو
كماا تميازت أناواة الحنلاة الناعماة بزياادة نسابة ( .0998و ألبناا )يسبب تائعات ل    الوحدة من خثل مخرج التبن 

ة بالحنلاة الخشانة ويعتماد تعييار وحادة الادياس مقارنا( الألصال والتنظيا  و الادياس و القلاث )الألقد لوحدات الحاصدة 
 (2442 الرجباوو  0997ألبناا )عل  صن  الحنلة المزروعة من حيث الصثبة وحجم الب ور وه ا ما أكد  كال مان 

حبااوب  ياار )دقيقااة زاد ماان نساابة الألقااد بوحاادة الاادياس /دورة  154إن اسااتخدام ساارعة Baiomy (2442 )أوتاا  

دورة  954لسارعة قال الألقاد وكااد أن ينعادم عناد وصاول سارعة اسالوانة الدياساة إلا  وبزيادة ا% 1إل  ( مألصولة 
  القااائم بعمليااة إن هناااع عواماال عدياادة يمكاان أن تزيااد ماان نساابة الألقااد وعلاا( 2444)و كاار محمااد والقاازاز .دقيقااة /

الحاصادة بشاكل يحقاق  تالحصاد ايخ  بنظر االعتبار المحتو  الرلاوبق وناوة الحنلاة وعلياه تنظايم وتعييار وحادا
 – 744اقل فقد وأعل  أداط ومردود اقتصادب للحاصل وان أفتل النتاائ  تحققات عناد اساتخدام سارعة دراس ماابين 

 نسبة دقيقة تقلل من/دورة 954ادة سرعة اسلوانة الدياس إل  إن زي( 2440)المتيوتق كما أكد.دقيقة /دورة 844
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2402/  9/   20وقبوله   2402/ 8/   25تاريخ تسلم البحث  
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إن ( 2448)وآخاارون  Spokasوبااين  .الألقااد فااق وحاادة الاادياس والألصاال والتنظياا  وتزيااد ماان كألاااطة أداط الحاصاادة                        

ملام و  02 – 04عند تعييار فتحاة المقعار واالسالوانة مان اإلماام بحادود كان أفتل تعيير لحاصدة الحنلة وبققل فقد 
يمكان أن %  02 - 04دقيقاة ماث محتاو  رلاوبق /دورة 754إن سارعة االسالوانة Mostafi  (2404 ) كار وقاد 

إن هنااع زياادة فاق نسابة الألقاد بوحادة Sheikh  (2404 ) وHoushyarfوأشاار % 0يحقق نسبة فقد كماق اقال مان 
/ دورة  754السارعة إلا  ملم وازداد الألقد عند تخألاي   7دقيقة مث خلو  / دورة  854التنظي  عند سرعة دياس 

عند دراساته لسابعة مواقاث مختلألاة إن نسابة الألقاد الكماق الكلاق قاد (  2400)وآخرون Hassani  فق حين بين. دقيقة 
وت ااد  الدراساة إلاا  إيجاااد . دقيقاة / دورة  854عنااد زياادة ساارعة اسالوانة الاادياس إلاا  % 0يصال إلاا  أكالار ماان 

تعييار المناساب لسارعة اسالوانة الادياس ماث انساب خلاو  باين اسالوانة أفتل عثقة ايجابية باين ناوة الحنلاة وال
الدياس والمقعر من اجل تقليل نسبة الألاقد فق محصول الحنلة إل  ادنق حد ممكن تحت الظارو  المحلياة فاق شامال 

 .العراق 
  

 مواد البحث وطرائقه 
ة تاامن المنلقااة شاابه أجرياات تجربااة حقليااة تحاات منظومااات الاارب بااالرل المحااورب فااق منلقااة العياتااي

كاام شاامال  اارب محافظااة نينااو  حيااث تماات حراالااة اير  بالمحاريااث القثبااة بعمااق  84المتاامونة  والتااق تبعااد 
سم الم أجريت عملياة تساوية بشاكل  8 – 1سم كما تم تنعيم التربة بايمشال القرصية وبعمق  24 – 05تراوح مابين 

تمات الزراعاة بوساالة الباا رة الميكانيكياة راماا .الب ار والحصااد  مناسب تثفيا لحدوث فقد للب ورعند إجراط عمليتق
هكتاار /كغام 044سام وبمعادل با ار 08سم وبمساافة بينياة للخلاول  1 – 5وعل  عمق ( رجل البلة) ات الألجاجات 

وحساب ماا ( Factorial Experiment Within Split Plot)اساتخدم تصاميم تجرباة عاملياه داخال قلاث منشاقة .

حيااث  وزة العاماال ايول نااوة الحنلااة فااق القلااث الرئيسااية والعاااملين ساارعة اساالوانة ( 0994)د وزكااق أورد  دا 
ايول ناوعين للحنلااة ناعمااة وخشاانة )الادياس والمسااافة بااين المقعار واالساالوانة فااق القلااث الالانوياة وكاناات العواماال 

مسااتويات للخلااو  بااين المقعاار  دقيقااة والااثث/دورة 954و 854و 754والالااانق الااثث مسااتويات لساارة  االساالوانة
وحادة تجريبياةو تام اعتمااد سارعة  1*1*1*2وبا لع تتامن البحاث ( ملام 08 – 9 و01 – 8و 00 – 7واالسالوانة 

حياث تام الحصااد فاق % 02ساعة لجميث المعاامثت و فاق حاين إن المحتاو  الرلاوبق كاان بحادود /كم 8و2حصاد 
 0.25العار  الشاغال التصاميمق )وبالموصألات التالية  0994منتص  حزيران بوسالة الحاصدة جون دير موديل 

م و فتحااة  0.40م و عاار  االساالوانة  4.51م و قلاار اساالوانة الاادياس  0.0مو قلاار متاارب التاام  و ايلااواح 
تام حسااب معادل (. دقيقاة/دورة 554م وسارعت ا  4.58ملم وقلر مروحة ال واط  1ملم والسأللق  00الغربال العلوب 
هكتارو تام البادط بالحصااد بعاد /ولالثث عينات عشوائية حيث قدر الحاصل عل  أساس كغم 2م 0*0 اإلنتاج ولمساحة

تحديد وسائد فق الحقل لتس يل حركة الحاصدة والمناورة داخل الحقل والسير بسرعة أرتية الابتة فاق حقلاق الحنلاة 
فااق حاين أن عاار  ( لااول اللاوح) متار  54الناعماة والخشانة بعااد تنظايم ساارعة االسالوانة وفتحااة التعييار ولمسااافة

تاام حساااب الألقااد الكمااق وكألاااطة ايداط حسااب اللريقااة التااق أوردهااا ألبنااا . اللااوح كااان بعاار  الحاصاادة المسااتخدمة
حيث اعتمدت لريقة اخ  العينات من الجوانب وخل  الحاصدة من الحقل مباشرة لكون ا انسب اللارق فاق  (0998)

كمااا وتاام . لتقاادير نساابة الألقااد قباال الحصاااد 2م(4.25×0)بااث عينااات بمساااحة القيااسو وقباال سااير الحاصاادة تاام اخاا  أر
 :حيث تم قياس ما يلق. حساب إنتاجية ال كتار

تام حسااب ها ا الألقاد يرباث عيناات عشاوائية وها ا الألقاد ناات   :فقد الحبوب والسنابل الساقطة خارج خطط القط  -1
ث تم جمع ا ووزن اا وحولات إلا  نساب فقاد لوحادة بسبب وحدة القلث باإلتافة إل  فقد الحبوب قبل الحصاد حي

 .القلث بعد لرح وزن الحبوب قبل الحصاد
( أجازاط سانابل  يار مدروساة)تم رفث القل يربث عيناات عشاوائية وتام جماث الكازرة  :فقد الحبوب داخل الق  -2

سابة فقاد لوحادة من مساحة العينة المختارة عشاوائيا ويقادر عادد الحباوب بعاد درسا ا بالياد وتاوزن وتحاول إلا  ن
 .الدياس

بعاد رفاث القال عان المسااحات التاق أخا ت مان العيناات الساابقة تجماث الحباوب   :فقد الحبوب تحط  خطط القط  -3
الساقلة عل  اير  تحت القل و لع بعد لرح فقد الحبوب خارج خال القال الام تاوزن وتحاول إلا  نسابة فقاد 

 .م إنزال ا إل  تحت خل القل و لع بت رية القللوحدتق الألصل والتنظي  و لع الن الحبوب داخل خل القل ت
 :من خثل جمث المركبات اآلتية (هكتار/كغم)تم حساب الحاصل الكلي للمحصول -0

الحاصاال المألقاود قباال + الحاصال المألقااود أالنااط الحصااد + الحاصاال الصاافق فاق خاازان الحاصادة = الحاصال الكلاق
 الحصاد

 قبل الحصاد الم نسب فقد الحاصدة ونسبة الألقد الكلق وكألاطة ايداط ونسب الألقد  تم تقدير فقد الوحدا  السابقة -5
 (الوزن الصافق)مانحصل عليه                           

 =  ايداطألاطة ك

 (ل الكلقالحاص) المألقودات+ ما نحصل عليه                     

 ×011 
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 النتائج والمناقشة                        
إن هنااع نسابة فقاد عالياة فاق وحادة القلاث ( 0)يتتا  مان الجادول  :تأثر نوع الحنطة علطى الصطفا  المدروسطة -1

علا  التاوالق ويرجاث السابب إلا  ( % 0.07 و 2.92)لنوة الحنلاة الناعماة مقارناة بالحنلاة الخشانة حياث ساجلت 
خاصاة عناد عبااور ( متارب التام وأصاابث اللقاال )حساساية ايصانا  الناعماة لثنألاارال بألعال العوامال الميكانيكيااة 

 bukhari)مرحلااة النتاا  ولاا لع يجااب تااوفير الحاصاادات ل اا   اينااواة فااق الوقاات المناسااب لتثفااق هاا   المشااكلة 
نااوة قااد أعلاا  اعلااق نساابة فقااد معنااوب مقارنااة بااالنوة الخشاان فااق وحاادة الاادياس كمااا أن نألااس ال( .0989وآخاارون 
ولام و عل  الترتياب وقاد يرجاث السابب إلا  التعييار والتابل الغيار مناساب ل ا   الوحادة ( %4.19و  0.40)وكانت 

ماة يظ ر هناع فرق معنوب لوحدتق الألصال والتنظيا  فاق حاين ساجل اعلا  فقاد معناوب للحاصادة ماث ايناواة الناع
علا  التاوالق مقارناة بااينواة الخشانة حياث ساجلت  ( % 90.22و  5.78)وبالتالق اقل كألاطة أداط للحاصادة وكانات 

 ( .0999 والرجبو)وه ا ما أكد  ( %  91.5و  1.5)
   %تقالير نوة الحنلة المزروعة فق نسبة الألقد الكمق لوحدات الحاصدة وكألاطة ايداط (:0)الجدول 

 القيمة ايقل هق ايفتل* 
 القيمة ايعل  هق ايفتل**
إن اقال نسابة فقاد  معناوب ساجلته فتحاة ( 2)يتتا  مان الجادول   :ر علطى الصطفا  المدروسطةتطأثير فتحطة التيييط -2

علا  ( %4.71و  0.08)ملم فق وحدة القلاث والادياس مقارناة ماث الألتحاات ايخار  حياث ساجلت (7- 00)التعيير 
الألتحاة وها ا مابيناه  التوالق وقد يعود السابب إلا  إن تنظايم وتعييار فتحاة المقعار وايسالوانة كانات مناسابة عناد ها  

Singh  ملاام اقاال نساابة فقااد لوحاادتق الألصاال والتنظياا  ( 9-08)فتحااة التعيياار فااق حااين سااجلت و ( 0975)وآخاارون
وعند حساب نسبة فقاد الحاصادة وكألااطة أدائ اا تباين إن اقال نسابة فقاد كانات % 0.55مقارنة ببقية المعامثت وكانت 

 .مقارنة ببقية المعامثت % 91.49وأعل  كألاطة أداط %  (1.90)ملم حيث حققت نسبة فقد  )00-7(لألتحة 
 %تقالير فتحة التعيير فق نسبة الألقد الكمق لوحدات الحاصدة وكألاطة ايداط ( :2)الجدول 

 فتحة التعيير
 (ملم) 

فقد وحدة القلث *
% 

فقد وحدة *
 %الدياس 

فقد وحدة الألصل والتنظي  *
% 

فقد الحاصدة الكلق *
% 

صدة كألاطة أداط الحا**
% 

 أ91.49  ج1.90  ب0.70  ب4.71  ب0.00  00-7

 ب95.08 ب 0.52 أ0.95 أ 4.91 ب 0.10 01-8

 ج90.50 أ 5.09 ج0.55  أ4.81  أ1.48 08-9

 القيمة ايقل هق ايفتل* 
 القيمة ايعل  هق ايفتل**
  نسابة فقاد لوحادة القلاث إن أعلا( 1)يتبين من الجادول  :تأثير سرعة اسطوانة الدياس على الصفا  المدروسة -3

دقيقاة لوحادة /دورة  754فاق حاين إن اقال نسابة فقاد ساجلت عناد سارعة و دقيقاة / دورة ( 954)سجلت عند السرعة 
عماا %  7دقيقة قلات نسابة الألقاد بوحادة الادياس بنسابة / دورة  954وبزيادة السرعة إل  ( % 4.77)الدياس وكانت 

اناه بزياادة السارعة يقال الألقاد بشاكل Baiomy (2442 ) وها ا ماا اكادة دقيقاة /دورة  854كانت علياة عناد السارعة 

دقيقاة قاد ساببت ارتألااة فاق نسابة الألقاد لوحادتق الألصال والتنظيا  / دورة  954إن ه   الزيادة فق السارعة و وات  
علااا  ( %   0.28و  0.81)دقيقاااة  وكانااات / دورة ( 754و 854)مقارناااة بسااارعتق ( % 2.01)حياااث ساااجلت 

تعناق زياادة نسابة  ةفاق أن تقليال نسابة الحباوب  يار المألصاول(( 0982)وآخارون  Kepner   ا ماا أكاد التاوالق وها

القل وبالتالق إرباع فق وحدتق الألصل والتنظي  وانسداد فاق فتحاات الغرابيال وممشا  التابن وظ اور حباوب داخال 
دقيقاة /دورة  954سالوانة وساجلت سارعة اي( . 0999وآخارون  Cheng) وتحت خل القل وتتألق ه   النتائ  مث 

 .مقارنة ببقية السرة ( % 90.75)واقل كألاطة أداط ( % 5.25)أعل  نسبة فقد للحاصدة 
 %تقالير سرعة اسلوانة الدياس فق نسبة الألقد الكمق لوحدات الحاصدة وكألاطة ايداط ( :1)الجدول 

 سرعة الدياس 
 (دقيقة/ دورة ) 

فقد وحدة القلث *
% 

فقد وحدة *
 %الدياس 

فقد وحدة الألصل والتنظي  *
% 

فقد الحاصدة الكلق *
% 

كألاطة أداط الحاصدة **
% 

 أ95.77 ب 0.21 ج 0.28 ب 4.77  أ2.08 754

 أ95.51 ب 0.00 ب 0.81 أ 4.92 ب 0.19 854

 ب90.75 أ5.25 أ 2.01 أ4.81 أ 2.21 954

 القيمة ايعل  هق ايفتل**و  القيمة ايقل هق ايفتل* 

فقد وحدة القلث * نوة الحنلة
% 

فقد وحدة الدياس *
% 

فقد وحدة الألصل *
 %والتنظي  

فقد الحاصدة الكلق *
% 

ط كألاطة أدا**
 %الحاصدة 

 أ91.5 ب1.5  0.10 ب4.19 ب0.07 حنلة خشنة

 ب90.22 أ5.78 0.85 أ0.40 أ2.92 حنلة ناعمة
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  :توافقية بين نوع الحنطة وفتحة التييير بين األسطوانة والمقير في نسبة الفقد لوحدا  الحاصدةاليالقة ال -4                        
ملام حياث ساجلت  ) 08-- 9 (بان هناع فقد وات  لنوة الحنلة الناعمة مث فتحاة تعييار( 0)يتبين من الجدول        

ياس مما اشار سالبا فاق زياادة نسابة الألقاد فقد لوحدة الد%  0.20و %  0.05أعل  نسبة فقد كمق لوحدة القلث بلغت 
علااا  التاااوالق ويرجاااث السااابب إلااا  إن فتحاااة ( % 92.50و  7.01)الكماااق للحاصااادة وكألااااطة أدائ اااا حياااث بلغتاااا 

ملم مث نوة الحنلة الناعمة الحساسة تعتبر  ير كألوطة فق تخألي  نسبة الألقد الكماق للحاصادة بسابب )9 -08(التعيير

وحققات ( 0998 والبناا)ق البحث كانت تمن  الماد  المتوسال ولايس فاق الماد  الكبيار ف ةإن حجم الب ور المستخدم
ملم  اقال نسابة فقاد بوحادة القلاث فاق حاين إن نألاس الناوة ماث فتحاة تعييار  ) 8 – 01 (الحنلة الخشنة مث فتحة تعير

ة تعييار مغاايرة لألتحاة ملم حققت اقل نسبة فقد بوحدة الادياس مماا يعناق أن ايناواة الخشانة تحتااج إلا  فتحا)9– 08(

تعيير ايناواة الناعماة و ونثحاظ إن اقال نسابة فقاد للحاصادة كانات عناد ايصانا  الخشانة ماث جمياث فتحاات التعييار 
 % 5وبالتالق حققوا أعل  كألاطة أداط للحاصدة حيث لم تتجاوز نسبة الألقد الحدود المسموح ب ا محليا 

لمزروعة وفتحة التعيير فق نسبة الألقد الكمق لوحدات الحاصدة وكألاطة تقالير التداخل بين نوة الحنلة ا(:0)الجدول 
  .%ايداط 

فقد وحدة * المعامثت
 %القلث 

فقد وحدة *
 %الدياس 

فقد وحدة *
الألصل 

 %والتنظي  

فقد الحاصدة *
 %الكلق 

كألاطة أداط **
 %الحاصدة 

 أ91.11  د1.10  ج0.08  ج4.70 دx 00-7 0.02حنلة خشنة 

 أ91.15  د1.15  أ2.02 ج 4.81 هx01-8 4.17حنلة خشنة 

 أ91.07  د1.51 ج 0.11 د4.09  جx08-9 0.70حنلة خشنة 

 ب95.51  ج0.07  أ0.99 ج4.78 ج x00-7 0.74حنلة ناعمة 

 ج90.57  ب5.01  ب0.84 ب0.40 بx01-8 2.12حنلة ناعمة 

 د92.50  أ7.01  ب0.77  أ0.20 أ x08-9 0.05حنلة ناعمة 

 القيمة ايعل  هق ايفتل**وايقل هق ايفتل القيمة* 
يثحاظ مان   :اليالقة التوافقية بين نطوع الحنططة وسطرعة اسططوانة الطدياس فطي نسطبة الفقطد لوحطدا  الحاصطدة -5

بان نسبة الألقد بوحدة القلث كانات عالياة لناوة الحنلاة الناعماة ماث جمياث السارة المساتخدمة فاق البحاث ( 5)جدول ال
وقد يرجث السبب الرئيسق للألقد إل  أن ه ا النوة من الحنلة حساس لثنألرال فعند عملية الحصاد يحادث لارق علا  

كماا حادث اقال ( . 0991و Samو   Doug)ار إلياة السنابل من قبل مترب التم والسيما أصابث اللقل وه ا ما أشا

دقيقاة ماث الناوة / دورة  754عناد اساتخدام سارعة ايسالوانة ( الألصال و التنظيا  و الدياس )فقد لوحدات الحاصدة 
الخشن وه ا يادل علا  إمكانياة اساتخدام ها   المعاملاة كون اا تحقاق اقال فقاد كلاق للحاصادة وبالتاالق أعلا  كألااطة أداط 

إن زيااادة نساابة الألقااد بوحاادة الألصاال و التنظياا  بزيااادة ساارعة .علاا  التااوالق ( %  97.07و  2.81)حيااث سااجلت 
االسلوانة يرجث إل   زيادة الصدمات الم الرة عل  السنابل وحصول تمزق بالتبن مما يسبب انساداد للألتحاات وزياادة 

دمة مث النوة النااعم نسابة فقاد كلاق وحققت جميث السرة المستخ( . 0999وآخرون   Cheng)ما أكد      الألقد وه ا 

 .عل  الترتيب( %  1.21و  5.09و  5.11)أعل  من المسموح به محليا وكانت كما يلق 
تقالير التدخل بين نوة الحنلة المزروعة وسرعة اسلوانة الدياس فق نسبة الألقد الكمق لوحدات         ( :5)الجدول 

 %الحاصدة وكألاطة ايداط 

ة فقد وحد* المعامثت
 %القلث 

فقد وحدة *
 %الدياس 

فقد الألصل *
 %والتنظي  

فقد الحاصدة *
 %الكلق 

كألاطة أداط **
 %الحاصدة 

 أ97.07 ه2.81 ه0.47  ج4.57  جx754 0.02حنلة خشنة

 ب91.58 د1.02 ج0.18  ب4.77 ج x854 4.97حنلة خشنة

 ج95.72 ج0.28 أ 2.09 ب4.75  جx954 0.10حنلة خشنة

 د90.17 ب5.11 د0.09 أ4.97 أ x754 1.07حنلة ناعمة

 د90.50 ب5.09 ب 2.44 أ0.48  بx854 2.00حنلة ناعمة

 د91.77 أ1.21 أب 2.48 أ 4.98  أx954 1.07حنلة ناعمة

 القيمة ايعل  هق ايفتل**والقيمة ايقل هق ايفتل *
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  سبة الفقد لوحدا  الحاصدةاليالقة التوافقية بين فتحا  تييير األسطوانة وسرعة اسطوانة الدياس في ن - 6                        
ملاام وبساارعة دياااس )7 – 00(يتبااين إن تنظاايم فتحااة التعيياار بااين ايساالوانة والمقعاار علاا  مسااافة ( 1)ماان الجاادول 

وهاا ا يعنااق أن ( % 4.11)دقيقااة يمكاان أن يعلااق أفتاال النتااائ  ماان حيااث نساابة الألقااد بوحاادة الاادياس / دورة  754
سارعة الادياس المساتخدمة وحساب االختياار المناساب مان قبال القاائم بعملياة  هناع عثقة توافقياة باين ها   الألتحاة ماث

باان تنظايم وحادة الادياس يقاوم علا  أسااس التجرباة بحياث يحقاق اقال فقاد ( 0998والبناا )الحصاد وه ا ما أشار إلياه 
اقال نسابة  ملام) 7 – 00 (دقيقة ماث فتحاة تعييار/ دورة  854كما حققت السرعة . ممكن عن لريق التعيير الصحي  

( % 91.74و  1.1)واقل نسبة فقد كلق للحاصدة وبقعل  كألاطة أداط حياث ساجلت %  0.01فقد بوحدة القلث بلغت 
ال ب أشار بقن أفتل سارعة السالوانة الادياس عناد حصااد محصاول ( 2440)عل  التوالق  وه ا يتألق مث الميتوتق 

دة سارعة اسالوانة الادياس يزياد مان نسابة الألقاد بوحادتق دقيقة وهناع إشارة بقن زيا/ دورة  854الحنلة هق بحدود 
 .الألصل والتنظي  ولجميث فتحات التعيير ولنألس ايسباب التق  كرت سابقا 

وكألااطة  تقالير التداخل بين فتحة التعيير وسرعة اسلوانة الدياس فق نسبة الألقد الكمق لوحادات الحاصادة( :1)الجدول 
 %ايداط 

فقد وحدة * المعامثت

 %ث القل
فقد وحدة *

 %الدياس 
 لفقد وحدة الألص*

 %والتنظي  
فقد الحاصدة *

 %الكلق 
كألاطة أداط **

 %الحاصدة 

00 -7x754 0.74أ ب91.00 و ه1.51  د0.21 د4.11  ج د 

00 -7x854 0.01أ91.7 و1.14 ج د0.18 ج د 4.71 ه 

00 -7x954 0.11 هد 95.00 ب ج0.89 أ2.11 ب ج4.94  هد 

01-8x754 0.70ب ج91.40 هد 1.99  د0.17  ب ج4.90 د ج 

01-8x854 0.80ه90.70 ب5.21 أ2.57  ب ج4.88 ج د 

01-8x954 0.00ج د95.11 ج د0.17 ب0.95  أب0.40 هد 

08-9x754 1.00ه90.85 ب5.05  د0.20 ج د4.77 ب 

08-9x854 2.00 هد 95.08 ب ج0.82 ج0.57 أ 0.00 ج 

08-9x954 1.99و91.09 أ1.50 ب0.81 د4.19 أ 

 القيمة ايعل  هق ايفتل**و القيمة ايقل هق ايفتل *
اس فطي نسطبة الفقطد لوحطدا  اليالقة التوافقية بين نوع الحنطة وفتحطا  التيييطر وسطرعة اسططوانة الطدي - 7
ملام ( 7 –00)بقن أحسن توليألة عند حصاد ايصنا  الناعمة كانت عناد فتحاة تعييار ( 7)يتبين من جدول : الحاصدة

دقيقاة و لاع لتحقيقاه اقال نسابة فقاد لوحادات الحاصادة  وتحقياق أعلا  كألااطة أداط حياث /دورة  854سرعة ديااس مث 
دقيقاة /دورة  854ملام وبسارعة (  9 –08)فاق حاين إن فتحاة التعييار . علا  التاوالق ( % 91.70 و 1.21)سجلت 

و وسجلت الحنلاة الناعماة عناد %  97.99تعتبر مناسبة لألصنا  الخشنة المزروعة لتحقيقه أعل  كألاطة أداط بلغت 
دقيقااة أعلاا  نساابة فقااد لوحاادة القلااث ولنساابة الألقااد الكلااق / دورة  954ملاام وساارعة اساالوانة  9 - 08فتحااة تعيياار 

كمااا ساجلت الساارعة .علاا  الترتياب ( %  92.40 و 7.99و  5.75)للحاصادة وبالتاالق اقاال كألااطة أداط حيااث كانات 
( 4.12) ملم لنوة الحنلة الخشنة اقال نسابة فقاد لوحادة الادياس بلغات ( 9 - 08)عيير دقيقة مث فتحة الت/ دورة  754
للحنلة الناعمة أعل  نسابة فقاد لوحادتق  ملم  (  7- 00)دقيقة مث فتحة تعيير / دورة  954كما سجلت السرعة و % 

 .) 0982ون ووآخر  (Kepnerلنألس االسباب الم كورة سابقا وتتألق ه   النتائ  مث   الألصل والتنظي 
%  1.50ونسابة فقاد %  5.79نسبة فقاد كماق للحنلاة الناعماة بحادود  عمن خثل ه   النتائ  نستنت  بقن هنا

مان الحاصال الكلاق للناوعين مان الحنلاة ونوصاق باساتخدام فتحاة التعييار %  0.15للحنلة الخشنة أب بمتوسل فقد 
 00)دقيقة لنوة الحنلة الخشنة وتنظيم فتحاة التعييار للحنلاة الناعماة علا  /دورة 854ملم مث سرعة دياس (9- 08)
من هنا  فاإن عملياة الحصااد بشاكل عاام يقادر .اداط للحاصدةملم مث نألس السرعة السابقة كون ما حققا اعل  كألاطة (7-

افتراتااق )هكتااار/كغاام844في ااا الألاقااد عاان لريااق حساااب كميااة الحاصاال ونساابة الألقااد حيااث قاادر الحاصاال كمعاادل 
% 2للسنوات الالثالة ايخيرة فق محافظة نيناو  وان نسابة الألقاد بعاد لارح نسابة الألقاد المساموح ب اا عالمياا ( تقريبق

ألااا  هكتاااار يااازرة بمحصاااول  144إن هنااااع بحااادود . تااامن الظااارو  المسااايلر علي اااا% 1ودساااتكون بحاااد
لاان خسااارة كميااة وعلاا  فاار  إن  x844 x1 = %00044 144إ ن  ( .إحصاااط مديريااة زراعااة نينااو )الحنلااة

دوالر أمريكااق إ ن الخساااارة الماديااة المتحققااة ل ااا   النساابة مااان الألقااد هاااق  544سااعر اللاان مااان الحنلااة كمعااادل 
 فق% 24إن ه   الحسابات فق حدودها الدنيا والخاصة بالبحوث فقل وان نسبة الألقد تتجاوز. دوالر  7244444

 ه ا من جانب ومن الجانب ايخر إن إنتاجية. الكالير من الحقول العراقية وبالتالق سيشكل خسارة مادية كبيرة
     



 
                          2402(0)الملحق( 04)لمجلدا                                                                 زراعة الرافدين       مجلة

                   

 6 

 ISSN:2224-9796(Online) 

ISSN: 1815-316X(Print)            

                                                    

 تقالير التداخل بين نوة الحنلة المزروعة و فتحة التعيير وسرعة اسلوانة الدياس فق نسبة الألقد( :7)الجدول                          
 .%الكمق لوحدات الحاصدة وكألاطة ايداط      

فقد وحدة * المعامثت

 %القلث 

فقد وحدة *

 %الدياس 

فقد وحدة *

الألصل 
 %والتنظي  

فقد *

الحاصدة 
 %الكلق 

كألاطة أداط **

 %الحاصدة 

 أ97.50 ل ح2.01  ب4.71  ل ح4.10  ز - ه x00-7x754 0.02حنلة خشنة

 ب أ91.10 ز1.11  و ه0.10 ح -د 4.82  ز -هx00-7x854 4.94حنلة خشنة

 ج ب95.75 و ه0.25  د2.49  ح -ه4.80  و هx00-7x954 0.15حنلة خشنة

 أ97.50 ل ح2.01  ز -ه0.01  ز -ج4.78  حx01-8x754 4.22حنلة خشنة

 ز-ه95.49  ه -ج0.90  ب2.18  ز -ج4.88  و هx01-8x854 0.15حنلة خشنة

 ب أ91.04 ز و1.14  د ج2.21  و -ج4.92  زحx01-8x954 4.05حنلة خشنة 

 ب أ91.02 ز و1.58  ل0.42  ب4.12  دx08-9x754 2.20حنلة خشنة

 أ97.99 ل2.40  ب4.72  ل ح4.12  ح -وx08-9x854 4.17حنلة خشنة

 ز -ه90.91 ه -ج5.40  د ج2.27  ب ل4.51  دx08-9x954 2.20حنلة خشنة

 د ج95.11 ه د0.17  ه0.71  ل -ز4.11  دx00-7x754 2.28حنلة ناعمة

 ب أ91.70 زح1.21  ل ح0.01  ل -و4.70  هx00-7x854 0.02حنلة ناعمة

 ز و90.01 د ج5.50  أ1.07  ه -ب4.99  هx00-7x954 0.18حنلة ناعمة

 ز و90.08 د ج5.52  ل -ز0.28  د -ب0.40  جx01-8x754 1.24حنلة ناعمة

 ز90.17  ج5.11  ج ب2.07  ز -ج4.88 دx01-8x854 2.28حنلة ناعمة

 ز و90.81  د ج5.07  و ه0.18  ج ب0.00  دx01-8x954 2.18حنلة ناعمة 

 ح91.27  ب1.71  ز -ه0.01  ب0.22  بx08-9x754 0.45حنلة ناعمة

 ل92.17 أ7.11  ج ب2.02  أ0.11  ج بx08-9x854 1.55لة ناعمةحن

 ل92.40 أ7.99  ح-و0.19  ح -د4.85  أx08-9x954 5.75حنلة ناعمة

 القيمة ايعل  هق ايفتل**والقيمة ايقل هق ايفتل* 
عاادد ساااعات العماال x%الكألاااطة x(ساااعة/م)ساارعة الحاصاادةx(م)عاار  الحاصاادة=يااوم /الحاصاادة الواحاادة هكتااار

 .(هكتار)مقسوما عل  وحدة المساحة ( يوم/ساعة)اليومق
إن مجمااوة الحاصاادات  يااوم تقريبااا/هكتااار x2.8 x0444 x74 %x02 /04444  =04 0.2= اإلنتاجيااة الألعليااة 

احة و المساايااوم لجميااث الحاصاادات/هكتااار 08444 أب إن حاصاادة عاملااة 0844العاملااة فااق محافظااة نينااو  بحاادود 
 . هكتار  0084444د الحنلة والشعير تقريبا احصلالسنوية 

 05/5ياوم حصاادو لاو علمناا إن الحصااد يبادأ عاادة فاق  82=  08444/  0084444=عدد أياام الحصااد المللوباة 
ويمكن التغلاب علا  . أب أن وقت الحصاد ال يكألق لتغلية المساحات كافة 25/1ويستمر بشكل مقبول إل  حد ما إل  

سااعة عمال لكاق ال يحادث  02المشكلة  باستيراد الحاصدات  ات العر  الشغال الكبير أو العمل لمدة تزيد عن ه   
 .فقد أخر وهو الألقد بسبب التقخير عن الموعد المالالق للحصاد

A STUDY OF COMBINE HARVESTER PERFORMANCE FOR TWO TYPES 

OF WHEAT ON THE LOSSES QUANTITY PERCENTAGE 
Saad  A . Al- Rajaboo 

 Dept. of Agric. Machines & Equipments - College of Agriculture and Forestry  

 University of Mosul  

ABSTRACT 
         A field experiment was conducted under sprinkler irrigation system at AL-Eatha 

location \ Ninaveh governorate. Three factors were selected for this study in determine 

the yield losses in wheat crop , 1
st
  factor two types of wheat (durum & vulgare ) , 2

nd
 

three concave to threshing cylinder adjustment rear \font (14-7,26-8,18-9 ) mm and three 

threshing cylinder speeds (750, 850 ,950 ) rpm . The experiment was set out as factorial 

with in split plot design; the most important results could be concluded as follows:   The 

vulgare wheat significant increased with total losses for harvester but with less 

performance efficiency as compared with durum triticum . The 1
st
 distance (14-7) mm 
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                        gave a best result in decreasing losses percentage comparing with 0ther treatment. The 

thresher speed (750) rpm achieved best result in reducing losses % , the best relationship 

was obtained between durum wheat and distance (14-7) mm in which it was gave the 

lower losses percentage compare with all other treatment, there for the relationship was 

given less significant losses between durum wheat and thresher speed (750) rpm as 

compared with other treatment, while the best relationship gave between the distance 

(14-7) mm and thresher speed (850) rpm in decreasing losses percentage and high for 

performance efficiency and The interaction between three factors was significant in 

which it was gave the best relationship between distance (18-9) mm and (850) rpm with 

the durum wheat in determining the losses for harvester. Where as the distance (16-8) 

mm with the same thresher speed (850) rpm had the best relationship with vulgure wheat 

in reducing the losses in the yield for harvester with high performance efficiency 

compare with other treatments. For this research it was estimated the material loss in 

which it was     recorded (14400) ton quantity losses in the planted wheat field under 

Ninaveh governorate in which the losses up to 7200000 Dollars. 

 
 المصادر 

تحاات ظاارو  الحصاااد فااق المنلقااة الديميااة فااق        ( الحنلااة والشااعير)الألقااد فااق الحبااوب ( . 0997)عزيااز رمااو  والبنااا 
 . 10- 04):  2(2.مجلة الزراعية العراقية و العراق 

وزارة و جامعاة الموصال  ودار الكتاب لللباعاة والنشار مديرياة  ومعدات الجناق والحصااد ( 0998)عزيز رمو  والبنا
 .التعليم العالق والبحث العلمق 

 مجلةو أداط الحاصدات تحت ظرو  الحصار فق العراق و ( 0997)عزيز كاظم و عزيز رمو البنا والخزرجق 
 . 01 – 12): 2(2و الزراعة العراقية         

لللباعاة  اللارق اإلحصاائية لألبحااث الزراعياة و مديرياة دار الكتاب( . 0994)خالد محمد و زكق عبد الياس  ودا د 
 ووزارة التعليم العالق والبحث العلمق  وجامعة الموصل ووالنشر 

والتنمياة  مجلاة الزراعاةو مقالاة علمياة و ( 0991)دراسة الألاقد النات  عن الحصاد اآللق للحباوب فاق الاولن العرباق  
 . 00 -19 : (02)0و فق الولن العربق 

 وألروحاةدكتورا  و (باساتخدام البا ار والحصااد اآللاق ) دورة الألقد فق الحنلاة و ( 0999)سعد عبد الجبار  والرجبو 
 .جامعة الموصل و كلية الزراعة والغابات 

 وخاا  عادد ومجلة الزراعة العراقياة  و(ايهمية والتعيير)مكننة حصاد الحنلة و ( 2442)سعد عبد الجبار  والرجبو 
 .14 – 25   وإرشادية زراعية مجلة

 تااقالير تغيياار الساارعة الحقليااة للحاصاادة وساارعة اساالوانة الاادياس علاا و ( 0995)حياادر جااواد كاااظم  والكدساااوب 
 .جامعة بغداد وكلية الزراعة ورسالة ماجستير و11تائعات وجودة حاصل الرز عنبر 

ر فواقاد الحصااد اآللاق للقما  باساتخدام الحاصادة تقادي( 2444)إبراهيم احمد و كمال محسن علق القزاز  ومحمد خالد 
 .  010- 050) : 2( 5ومجلة الزراعة العراقيةو فق منلقة الصويرة  1544المركبة الفيردا 

ايرتاية  العثقات التوافقية لسارعات بعا  الوحادات العاملاة ماث السارعة و( 2440)ممتاز اسحق حمود  والميتوتق 
 والغاباتو جامعة الموصل  كلية الزراعة ورسالة ماجستير  وصول الحنلة للحاصدة وتقاليرها عل  الألقد لمح
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