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 الخالصة

تقليديكة و سككة  سككة)من سكك  المحكراا المحرحكل القكال   أشكالأجريت تجربة حقلية لدراسة أداء ثالثة 
كم/سكاعة  (500.و   05.0)سكرعتين أمكاميتين سم و (00-20) وسم  (20-10)بعمقل حراثة  (سية وسكة مقحعةأف

وكتككاء   ٬ومقاومككة التربككة للقحككش والتشكككيل ٬ذراع السككح  القككدر  علكك )صككتات متحلبككات القككدر  فككل ذلكك   وتككأثير
ونسكبة االنحكرا   ٬الراسكلونسبة االنحكرا   ٬التصاق التربة عل  سحح السكة) ةثاوصتات الحر( استغالل الحاقة

كم/سكاعة أدت إلك  زيكاد  ككل مكن القكدر   5.30إل   3.50من  الحراثة إن زياد  سرعةوأظهرت النتائج  .(الجانبل

ونسككبة االنحككرا  الجككانبل  ٬ونسككبة االنحككرا  الراسككل ٬ومقاومككة التربككة للقحككش والتشكككيل ٬السككح  علكك  ذراع
 (20-10)والتصاق التربة عل  سحح السكة.أدت زياد  عمق الحراثة مكن ٬وانختاض كل من كتاء  استغالل الحاقة

ونسكبة االنحكرا   ٬والتشككيل ومقاومة التربة للقحش ٬سم إل  زياد  كل من القدر  عل  ذراع السح  (00-20) لىإ

 ونسكبة االنحكرا  الراسكل. ٬والتصكاق التربكة علك  سكحح السككة ٬الجانبل وانختاض كل من كتاء  استغالل الحاقة
تتوقككت السككككة المقحعكككة معنويكككا علكك  السككككتين التقليديكككة والتأسكككية فكككل جميككش صكككتات متحلبكككات القكككدر  وصكككتات 

( 1158) كتكككاء  اسكككتغالل للحاقككككة أعلكككك كم/سكككاعة (05.0)سكككم مككككش السكككرعة  (20-10)العمكككق  أعح الحراثكككة.

م
0

 قاادرع علااى  راس ال اا   أعلااى( كم/سااوعة 500.( ساام مااس ال اارعة )00-20العماا) ) أعطااىبينمااو  /ميگااول  

ن ااااة ان اااراي لاااونا   وأعلاااى( كيل نيااا ةن 145.1مقووماااة ةرباااة للقطاااس وال  ااا ي  ) وأعلاااىكيلااا وا   (14542)

 (18510)كم/سككاعة أعلكك  كتككاء  اسككتغالل للحاقككة (05.0)ة مككش السككرعة السكككة المقحعككسككجلت كمككا . (%.151)
م
0

كم/سككككاعة أعلككك  قككككدر  علككك  ذراع السككككح  (500.)السككككة التاسككككية مكككش السكككرعة سككككجلت بينمكككا  /ميگاااول  
سككم (20-10)كمككا سككجلت السكككة المقحعككة مككش العمككق .(%.151)كيلككوواح وأعلكك  نسككبة انحككرا  جككانبل (14518)

سككم أعلكك  قككدر  علكك  ذراع السككح  (00-20)اقككة بينمككا سككجلت السكككة التاسككية مككش العمككقأعلكك  كتككاء  اسككتغالل للح
سككجلت السكككة المقحعككة عنككد العمككق  .كيلونيككوتن(14514)كيلككوواح وأعلكك  مقاومككة تربككة للقحككش والتشكككيل (.1454)
لسككة بينمكا سكجلت ا /ميگاول  0م (14541)كتكاء  اسكتغالل للحاقكة  أعلك كم/سكاعة (05.0)مش السكرعة  (10-20)

 (1.514)كم/سككاعة أعلكك  مقاومككة تربككة للقحككش والتشكككيل (500.)سككم مككش السككرعة (00-20)التاسككية عنككد العمككق 

 كيلونيوتن.
 .صتات الحرا٬كتاء  استغالل الحاقة٬مقاومة التربة٬قدر  السح ٬القال  المحرحل المحراا ةسككلمات داله : 

  
 2012/  10/4وقا له  5/2012/ 14ةوريخ ة لم الا ث 

 

لمقدمةا  

أهم معايير األداء فل تقييم معدات الحراثة همكا الشككل والحجكم اللكذان يعتبكران مكن العوامكل األوليكة من  أن
حيكا يكؤثر شككل معكدات الحراثكة علك  نمكح حرككة التربكة  ٬ر عند تقييم أي من معدات الحراثكةالتل تؤخذ باالعتبا

عككدات الحراثككة القككو  المحلوبككة لسككح  المعككدات خككالل بينمككا يقككرر حجككم م ٬علكك  اآللككة وخصككائا التربككة النهائيككة
فكل أداء المحكراا المحرحكل  وأن شكل السكة يعد من أهم العوامل المؤثر  ٬ (.200 Oni٬و  (Mammanالتربة

كمككا أن شكككل الحافككة القاحعككة للسكككة يمكككن أن تككؤثر فككل كككل مككن القككو  الالزمككة للسككح  والقككو  الراسككية  ٬ القككال 
التربة فضكال عكن أن خشكونة سكحح السككة يكؤثر فكل انكزالق شكريحة التربكة ومكن ثكم يزيكد مكن قحش والجانبية عند 

 Gill) مكككن قكككو  الشكككد الكليكككة فكككل المحكككراا المحرحكككل القكككال  (%00)التكككل تشككككل بكككدورها  مقاومكككة االحتككككا 

( أن ةصاااوميم ألااا و  اما  كلماااو 2000) Karamakarmو  Kushwahaوباااين  ٬(1414 Vender Berg٬و

وآخارون  AL suhaibaniواسا ن    الئماة وليادع فهن او سا ي ةقلا  بادور و قا ع ال ا   المطل باة ل لاة 5كونا  م

 أن النتائج الحقليـة بينكت الزيكاد  المعنويكـة فكل قكدر  السكح  مكـش زيكاد  ككل مكن عمكق الحراثكة والسكرعة( 2010)
راثــة وعمق الحراثكة فـكـل قكدر  لسرعـة الح أن هنال  تأثير معنويSahu (2001 )و  Raheman روذك ٬العملية

 والعم) ، بة المثار  بزياد  السرعةالسح  لمعدات الحراثة وعزوا سب  ذل  إل  زياد  مقاومة التربة وحجم التر

 
 الثانل البحا مستل من رسالة ماجستير للباحا
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ـة اضكحا فكـل صتكأن زيكاد  السكرع األماميـكـة للحراثـكـة أعحكت اختالفكا معنويكا و (.200)وجد الجبوري و

 (10504)سكاعة علك  اقكل مقاومكة كانكت كم/ (.258)إذ حصكلت السكرعة الواحئكة ٬مقاومة التربكة للقحكش والتشككيل
وارجكش سكب   ٬سكاعة/مكك (584.)كيلكو نيكوتن عنكد السكرعة  (.1251)كيلو نيوتن أما أعل  مقاومــكـة تربكة فكانكت 

  مقاومـككـة التربـككـة والتـككـل تمثككل مقاومـككـة القحككش ذلكك  إلكك  أن زيككاد  السككرع تعمككل علككـ  زيككاد   مجموعككـة قككو
أن مقاومكة التربكـة للقحـــــكـش والتشككيل  (2011)وآخكرون  Mahmood وبكين ٬والتشكيل احـد مكوناتهـا الرئيسكية

الحراثة وارجكش سكب  ذلك  إلك  متحلبكات قكو  السكح  تكزداد بزيكاد  عمكق الحراثكة ممكا  قــــزادت مـش زياد  عمــ
أن المحكراا المحرحكل  (2001)واسكتنتج عكداي وآخكرون  ٬التربة للقحش والتشكيل إل  زياد  مقاومة يؤدي بدوره

 (154و   1504)كتككاء  اسككتخدام الحاقككة وبمقككدار  القككال  فككل تسككجيله أعلكك  القرصككلالقككال  تتككوق علكك  المحككراا 

فككل كتككاء   لكك  وجككود انختككاضأشككاروا أيضككا إو كمككا ٬اختبارهككا ولجميككش السككرع األماميككة وأعمككاق الحراثككة التككل تككم
وارجعكوا سكب  هكذا التختكيض إلك  أن نسكبة الزيكاد   ٬استغالل الحاقة عند زياد  السرعة األمامية وأعماق الحراثة 

لتربكة المثكار  لككل نسبة الزيكاد  فكل حجكم ا أعل  مناألمامية كانت  تل  السرعة فل الحاقة الداخلة فل الحراثة عند
علك  سكحح ة تأثير مباشر فل التصاق التربكة أن لسرعة انتقال أدا  الحراثSharifat (1444)وأوضح  ٬وحد  زمن

 وأككككد ٬الجكككزء الشكككغال حيكككا أدت زيكككاد  السكككرعة إلككك  التقليكككل مكككن التصكككاق التربكككة علككك  سكككحح الجكككزء الشكككغال

 كم/ساعة سكجلت انختاضكا معنويكا (5.84إلى  4.54إلى  3.94إلى  2.85)أن زياد  السرعة من  (.200)الجبوري
وارجش سب  ذل  إل  أن زيكاد  السكرعة  ٬٪ عل  التوالل( 1.518و  20500و  .2.50)فل مقدار االلتصاق بنسبة 

تؤدي إل  زياد  تعجيكل مركبكات التربكة ومكن ثكم زيكاد  السكرعة النسكبية لكدقائق التربكة علك  سكحح سككة المحكراا 
نسكبتل االنحكرا  الراسكل زيكاد   (2004)حكاهر ووجكد ٬المحرحل القال  ممكا ينكتج عنكه ختكض معكدل االلتصكاق

بزيكاد  السكرع األماميكة لجميكش األعمكاق بالنسكبة للمعاملكة بكالمحراا  بزياد  العمق ولجميش السرع وكذل والجانبل 
الزيكاد  فكل  وارجكش سكب  ٬المحرحل االعتيادي وقكد سكلكت المعاملكة بكالمحراا المحرحكل المصكمم السكلو  نتسكه

   الجانبيككة التككل تتسككلح علكك  المحككراا أثنككاء العمككل تعمككل كككرد فعككل علكك  دفككشإلكك  كككون القككو االنحككرا  الجككانبل
  العمكق لزيكاد  وزن شكريحة وان هكذه القكو  تكزداد بزيكاد  السكرعة وبزيكاد ٬المحراا إل  الجان  غيكر المحكروا

غييكر كمكا وارجكش السكب  فكل الزيكاد  الحاصكلة فكل االنحكرا  الراسكل إلك  أن زيكاد  السكرعة تعمكل علك  ت ٬التربة
أداء سكك  المحكراا الدراسكة معرفكة هكذه إن الهد  من  ٬الحرا قيتغير عممؤثر  عل  البدن وبذل  محصلة القو  ال

عتبكر تلمكا لهكذا الجكزء مكن أهميكة حيكا ونظكرا  ٬المحرحل المصنعة محليكا فكل الحقكول العراقيكة ذات النسكجة المزيجيكة
 .فل عملية الحراثة وكذل  عن نوعية العمل الناتج بعدهاستهان بها من الحاقة المصروفة تعن نسبة ال المسئولة
 
 

 مواد البحث وطرائقه

والغابكات الواقعكة شكمال غكر  مدينكة  بسكتنهلل العامكة ةللهيئ التابعةتم تنتيذ البحا فل احد الحقول الزراعية 
نسككبة  ٬مزيجيكة لتربكة لحقكل التجربكة فكانكتنسكجة اتحليكل وتكم  ٬الموصكل وتميكزت حوبوغرافيكة الحقكل باسكتوائها 

كثافكة التربكة  و %(10544)عند محتو  رحكوبل %(2050)ونسبة الحين  %(04) ونسبة الغرين %(0454)الرمل
ذات أربكككش  1440موديكككل  41نكككوع عنتكككر  نبسكككاحبتي. واسكككتخدم فكككل تنتيكككذ البحكككا 3غرام/سكككم (.150)الظاهريكككة 

 1)والخلتيككة اثنتككان  (مختضككة .ديككة ٬ اعتيا .)عشككر  حصككان عككدد السككرع األماميككة  (1454)اسككحوانات وقككدرتها 
ثانيككة لغككرض رفككش لغككرض السككح  وقيككاش المؤشككرات المدروسككة وال األولكك اسككتخدمت  ٬(مختضككة1اعتياديككة ٬ 

كغكم وعرضكه  (240) كتلتكه اسكتخدم فكل البحكا محكراا محرحكل قكال  ترككل المنشكأو ٬وختض المحكراا فقكح 
التاسكية )تم تصنيش سكتينو ٬)ازميلية( ونوع المحرحة مهذبة ديةسم عدد األبدان ثالثة نوع السكة تقلي (82)الشغال 
صكنش منكه الكذي كما وتم إجراء اختبارات للمعكدن  ٬الموصل –للصناعات الميكانيكية  لالشما فل معمل (والمقحعة

وفيمكا يكأتل عكرض للتركيبكة قسكم الهندسكة الميكاني /جامعكة الموصكل كليكة الهندسة/سك  المحراا المحرحكل فكل 
والشككل التقليديكة يوضح أبعاد السكة ف (1)٬ أما الشكل  (1)ميائية والخواا الميكانيكية لهذه السك  فل الجدولالكي
تكم تقسكيم و فكل الدراسكة. أبعاد السككة التاسكية التكل اسكتخدمت ي ضح (0)أبعاد السكة المقحعة والشكل  يوضح (2)

 (Randomized complete block design) حقكككل التجربكككة وفكككق تصكككميم القحاعكككات العشكككوائية الكاملكككة
حيكا  ٬ (1440 ٬واليكأشداؤود ) (Split-Split Plot Design)المنشكقة  –واسكتخدمت حريقكة األلكوال المنشكقة 

إجكراء تحليكل البيانكات وتحليكل التبكاين واسكتخدم اختبكار دنككن المتعكدد  تكمو ٬كانت التجربكة عامليكة وبثالثكة عوامكل
   .لمقارنة بين المتوسحاتل (0501( و ).050)ات المعنوية تحت مستو  احتمال المد  للمتوسحات إليجاد التروق

 
 : التركيبة الكيميائية والخواا الميكانيكية لسك  المحراا المحرحل القال  المستخدمة فل الدراسة(1)الجدول
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  Table (1): The chemical composition and the mechanical properties of plow shares 

moldboard  used in the study   
 الخواا الميكانيكية

mechanical properties 

 التركيبة الكيميائية

chemical composition 
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 التقليديةأبعاد السكة  :(1)الشكل 
Figure (1): Dimensions conventional share 
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 يوضح أبعاد السكة المقحعة :(2)الشكل 
Figure (2): Dimensions sectioned share 

 

 
التاسيةيوضح أبعاد السكة  :(0)الشكل   

Figure (3): Dimensions hoe share 

 

ل ارض غيكككر محروثكككة فقكككح فكككل الحقكككل بمتردهكككا فككك األولككك السكككاحبة  رأجريكككت التجربكككة وذلككك  بتسكككيي
م وبعكككدها تكككم تسكككيير السكككاحبتين  (00)وقيكككاش الكككزمن المسكككتغرق لككككل سكككرعة لقحكككش مسكككافة حكككول المعاملكككة 

ينموميتر وقيكككاش الكككزمن المسكككتغرق لككككل معاملكككة واالنكككزالق النكككاتج عكككن سكككح  السكككاحبة ابعكككد ربحهمكككا بالكككد
وأخيكككرا تكككم تسكككيير  ٬احبة الثانيكككة لغكككرض حسكككا  مقاومكككة الحرككككة للسككك أيضكككاالثانيكككة واخكككذ قكككراء  الكككدينموميتر 

بعككككد االنتهككككاء المعاملككككة  السككككاحبتين مككككش المحككككراا فككككل وضككككش العمككككل وقيككككاش جميككككش المؤشككككرات المدروسككككة.
يرفكككش المحكككراا ويوضكككش علككك  ارض صكككلبة ويكككتم رفكككش األتربكككة الملتصكككقة لككككل سككككة ووضكككعها فكككل ككككيش 

ة المسكككتخدمة لنحصكككل علككك  مقكككدار نكككايلون ثكككم يكككتم وزنهكككا بعكككدها يكككتم قسكككمة هكككذا الكككوزن علككك  مسكككاحة السكككك
 السككككحيبانل ).علمككككا أن القككككراء  ستشككككمل متوسككككح التصككككاق السككككك  الثالثككككة ٬ التصككككاق التربككككة علكككك  السكككككة

                         (148.٬ووهبل 

                                                                                               A/C=Ws  

C =  (²5)كيل ني ةن/مالتصاق التربة عل  سحح السكة  قو 
Ws  كيل ني ةن(5= وزن التربة عل  سحح السكة( 
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A (²5)م= مساحة السكة 
متككر وذلكك  عككن حريككق اخككذ سككتة  (.05)تككم قيككاش عمككق الحككرا باسككتخدام مسككحر  قيككاش مدرجككة حولهككا و

 ٬تكم مكن خاللهكا تحديكد العمكق التعلكللقكراءات ووقد اخذ المتوسح لتل  ا سكةعشوائية لكل معاملة عند كل  قراءات
   (1442 ٬وآخرون  (Bernacki إليجاد نسبة االنحرا  الراسل من المعادلة:

                                                                                               npapa
sr

/ 

sr
a(5م) مقح الع= متوس 

ap= (5م)المقاش  العمق 

np= عدد المكررات 

                                                                                      npaapa
sr

/
2

 

                                                                                            100*/
sr

aaa  

a(م)= متوسح االنحرا  للعمق. 

a (5%)= نسبة عدم االنتظام لعمق الحراثة 

تكككم قيكككاش عكككرض الحكككرا الشكككغال التعلكككل للسكككك  عنكككد ككككل معاملكككة باسكككتخدام مسكككحر  قيكككاش مدرجكككة و
متكككرين حيكككا تكككم وضكككش هكككذه المسكككحر  علككك  سكككحح األرض المحروثكككة وبمسكككتو  أفقكككل  (2)ول صكككلبة بحككك

إليجككككاد نسككككبة  ٬وبواقككككش سككككت قككككراءات عشككككوائية وقككككد أخككككذ المتوسككككح لهككككا وذلكككك  لتحديككككد العككككرض الشككككغال

 (1442 ٬وآخرون  (Bernacki االنحرا  الجانبل من المعادلة :
                                                                                                 npbpb

sr
/ 

sr
b (م)= متوسح العرض. 

bp (5م)= العرض المقاش 

                                                                                     npbbpb
sr

/
2

 

                                                                                            100*/
sr

bbb  

b(5م)= متوسح االنحرا  للعرض 

b=  (5%)نسبة االنحرا  الجانبل 

 استخدمت في إيجاد المؤشرات المدروسة: وفيما يأتي باقي المعادالت التي
 (1448)حسين وعزت  باستعمال المعادلة المقدمة من قبلقياسها تم القدرة على ذراع السحب من المعادلة: 

       PF =Ft  * VP / 270 

PF=   حصون مي وني  (قدر  السح( 
Ft=   كغم ق ع(قو  السح( 

VP= كم/سوعة(السرعة العملية( 
 (1484)أبو الخير باستعمال المعادلة المقدمة من قبلقياسها تم  ومة التربة للقطع والتشكيل من المعادلة:مقا

      CSR=S.R. * DP * BP       
CSR=  كيل ني ةن(مقاومة التربة للقحش والتشكيل( 
S.R.=   (²)كيل ني ةن/ مالمقاومة النوعية للسح 

DP= م(عمق الحرا التعلل( 
BP= م(ا التعلل عرض الحر( 

 Mckyes (148.:) باستعمال المعادلة المقدمة من قبلقياسها تم  كفاءة استغالل الطاقة من المعادلة:
                                                                                        1000.)./1(  RS 

ƞ=  مكتاء  استغالل الحاقة(
0

 /ميگول  (
S.R.=  كيل  ني ةن/مالمقاومة الّنوعية(

2
) 

)كيلا  نيا ةن/موتمثل المقاومة الّنوعية جزءاً من المقاومة الكلّية لوحد  المسكاحة مكن مقحكش الحكرا ووحكداتها
2
أو  (

)كغم/سم
2
 :٬ وتّم حسابها من المعادلة اآلتية (

                                                                                                      AFRS /..     
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F=   كيل  ني ةن(قّو  الّسح( 

A  م ر= المساحة المثار(
2
) 

 الاعادقيكاش وتّم حسا  كتاء  استغالل الّحاقة بأخذ مقلو  المقاومة الّنوعية وبضر  البسح والمقام بوحكد  

لغرض تحويل وحد  قيكاش الّحاقكة إلك   (1000)لتحويل الكيلو نيوتن إل  كيلوجول٬ ومن ثم ضر  الّناتج بـ )م ر(

 .ميگاجول
 

 النتائج والمناقشة
 :أوال: تأثير السرع في الصفات المدروسة

صكتات الحراثكة وجكود تكأثير معنكوي لسكرع الحراثكة فكل جميكش صكتات متحلبكات القكدر  و (2)نالحظ من الجكدول 

 وكما يأتل:
أدت زيككاد  السككرعة األماميككة للحراثككة إلكك  حككدوا اختالفككات معنويككة واضككحة فقككد  القدددرة علددى ذراع السددحب: -1

أمكا أعلك  قكدر   ٬كيلكوواح  (4544) كم/ساعة أقل قدر  علك  ذراع السكح  كانكت (05.0)سجلت السرعة األمامية 
ويتضككح هنككا أن العالقككة  ٬كم/سككاعة (500.)السككرعة األماميككة كيلككوواح عنككد  (14504)علكك  ذراع السككح  فكانككت 

 (500.إلاى  05.0)حردية بين زياد  السرعة األمامية للحراثة والقدر  عل  ذراع السح  فعنكد زيكاد  السكرعة مكن 
يعود السب  إلك  أن زيكاد  السكرعة األماميكة قد و ٬ (%41544) كم/ساعة ازدادت القدر  عل  ذراع السح  بنسبة 

اثة تؤدي إل  زياد  تعجيل مركبات التربة وزياد  حاقة الحركة المعحكا  للتربكة نتيجكة لزيكاد  السكرع األماميكة للحر
   .(2010)وآخرون   AL suhaibaniتتتق هذه النتائج مش النتائج التل حصل عليها و ٬راثةللح

مقاومكة التربكة  فكا معنويكا فكل صكتةأدت زياد  السرعة األماميكة للحراثكة اختال مقاومة التربة للقطع والتشكيل: -2
 (11.04)كم/سككاعة اقككل مقاومككة تربككة للقحككش والتشكككيل  (3.50)إذ أعحككت السككرعة األماميككة  ٬للقحككش والتشكككيل

 (5.30)كيلونيككوتن عنككد السككرعة األماميككة  (11.74)أمككا أعلكك  مقاومككة تربككة للقحككش والتشكككيل فكانككت  ٬كيلونيككوتن
للحراثة تعمكل علك   يعود إل  أن زياد  السرعة األمامية قد والسب  ، (6.34%)كم/ساعة أي بنسبة زياد  مقدارها 

تتتكق هكذه النتكائج و ٬قو  مقاومة التربة والتل تمثل مقاومة القحش والتشكيل احد مكوناتهكا الرئيسكة  زياد  مجموعة
  .   (2011)وآخرون  Mahmoodو  (2001) وآخرون Rucinsمن مش النتائج التل حصل عليها كل 

كم/سككاعة كتككاء  اسككتغالل حاقككة أعلكك  مككن السككرعة  (05.0)حققككت السككرعة األماميككة  كفدداءة اسددتغالل الطاقددة: -3
سب  ذلك  و٬/ميگاجول عل  التوالل³م (14512)ميگاجول و/³م (.1150)كم/ساعة فكانت النتائج  (500.)األمامية 

كم/ساعة كانت أعل  مكن  (500.)سرعة األمامية ال الحاقة الداخلة فل الحراثة عند يعود إل  أن نسبة الزياد  فلقد 

نسبة الزياد  فل حجم التربة المثار  لكل وحد  زمن مما زاد من مقاومة التربة والتل هل أحكد  المركبكات الداخلكة 
 .(2001)عداي وآخرون تتتق هذه النتائج مش النتائج التل حصل عليهاو ٬فل كتاء  استغالل الحاقة

أعحككت زيككاد  السككرع األماميككة للحراثككة فروقككا معنويككة واضككحة إذ تتوقككت  طح السددكة:التصدداا التربددة علددى سدد -4
 ٬ ²مكيلونيكوتن/ (05114)كم/ساعة فل إعحاء اقل التصاق للتربة عل  سكحح السككة ككان (500.)السرعة األمامية 

مكا فكان زيكاد  كم/سكاعة وعمو( 05.0)عند السكرعة األماميكة  ²مكيلونيوتن/ (.0510)أما أعل  معدل التصاق فكان 
وتتسكير  ٬ (%18542)كم/ساعة سجلت انختاضا معنويكا فكل مقكدار االلتصكاق بنسكبة  (500.الى 05.0)السرع من 

يعود إل  أن زياد  السرعة األمامية للحراثة تؤدي إل  زياد  تعجيل مركبات التربة ومكن ثكم زيكاد  السكرعة قد ذل  
تتتكق هكذه النتكائج مكش النتكائج التكل و ٬عنكه ختكض معكدل االلتصكاقالنسبية لدقائق التربة عل  سحح السكة مما ينتج 

 .(2011)و عبدهللا ( .200)الجبوري حصل عليها كل من 

حظ أن زياد  السرعة األمامية للحراثة أعحت زياد  فل نسكبة االنحكرا  يال نسبة االنحراف الراسي والجانبي: -5
إذ تتوقت السكرعة األماميكة  ٬را  الجانبل لعرض الحرا الرأسل لعمق الحراثة كما وأعحت زياد  فل نسبة االنح

أمكا  ٬علك  الترتيك   (%1521)و  (%25.2) كم/ساعة فل تحقيق اقل نسبة انحرا  راسل وجانبل كانت  (05.0)
 (500.)علكك  الترتيكك  عنككد السككرعة األماميككة  (%15.2و  %2512)أعلكك  نسككبة انحككرا  راسككل وجككانبل فكانككت 

عككود إلكك  زيككاد  قككو  االحتكككا  والمقاومككة مككش زيككاد  السككرعة األماميككة وبالتككالل رفككش يقككد وسككب  ذلكك   ٬كم/سككاعة
كمكا إن زيكاد  السكرعة تعمكل أيضكا  ٬المحراا إل  األعل  قليال ممكا يسكب  زيكاد  فكل انحكرا  المحكراا الراسكل 

تكق هكذه النتكائج مكش تتو ٬عل  زياد  قكو  المقاومكة الحوليكة للتربكة نتيجكة لكذل  يكزداد االنحكرا  الجكانبل للمحكراا
    (20045)حاهر  النتائج التل حصل عليها

 : تأثير السرع فل الصتات المدروسة(2)الجدول   
      Table (2): Effect of speeds in studied characteristics                                                               
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 سرس ال راثة

 )كم/سوعة(

Speeds 

plowing 

(km/h) 

القدرع على 

  راس ال   

 )كيل  وا (

Drawbar 

power 

(KW) 

 

ال ربة مقوومة  

لقطس وال   ي ل  

 )كيل  ني ةن(

Soil resistance 

force to cut and 

consistency 

(KN) 

 كفوءع اس غال 

 الطوقة

/ ميگول  ( ³)م  

Energy 

utilization 

efficiency 

(m³/MJ) 

ال صوق ال ربة ق ع 

ح ال  ةعلى سط  

(²/ م)كيل ني ةن  

Soil  adhesion 

on share  

surface 

(KN/m²) 

 نسبة االنحرا 
 الرأسل
)%( 

Vertical 

deviation 

percentage 

(%) 

 

نسبة 
 االنحرا 
 الجانبل
)%( 

Horizontal 

deviation 

percentage 

(%) 

 

05.0   b4544        b11504     a1150.     a0510.     b25.2     b1521    

.500   a14504     a11544   b14512     b05114      a2512      a15.2    

 * المتوسحات التل تحمل أحر  متشابهة التوجد فروقات معنوية بينها

وجكود تكأثير معنكوي ألعمكاق الحراثكة فكل  (0)نالحكظ مكن الجكدول  ثانيا: تأثير األعمداا فدي الصدفات المدروسدة:

 در  وصتات الحراثة وكما يأتل:جميش صتات متحلبات الق
يتضح بزيكاد  عمكق الحراثكة تكزداد بالمقابكل القكدر  علك  ذراع السكح ٬ وعلك  هكذا  القدرة على ذراع السحب: -1

كيلكوواح فكل حكين َسكّجل  (4544)سكم أقكل قكدر  علك  ذراع السكح  بلغكت  (20-10)األساش َسّجل عمكق الحراثكة 
كيلكوواح أي بنسكبة زيكاد  مقكدارها  (14514)إذ بلغت  ٬ذراع السح  سم أعل  قدر  عل   (00-20)عمق الحراثة 

يعود إل  زياد  مقاومة التربة وحجكم التربكة المثكار  بزيكاد  عمكق الحراثكة حيكا قد والسب  فل ذل   ٬ (4541%.)
  Sahuككل مكنعليهكا  تتتق هذه النتائج مكش النتكائج التكل حصكلو ٬أن قو  السح  تتناس  حرديا مش عمق الحراثة 

 .(2010)وآخرون  Al suhaibani و  Raheman  (2001)و

أعحت زياد  أعماق الحراثة اختالفا معنويكا واضكحا فكل صكتة مقاومكة التربكة  :مقاومة التربة للقطع والتشكيل -2
 كيلونيكوتن  (8.73)سم اقل مقاومة تربة للقحش والتشكيل كانكت  (20-10)إذ سجل عمق الحراثة  ٬للقحش والتشكيل 

 يعكود قكد سكب  ذلك  ٬سكم (00-20)كيلونيوتن عنكد العمكق  (.1450)عل  مقاومة تربة للقحش والتشكيل فكانت أما أ

إلكك  أن متحلبككات قككو  السككح  تككزداد بزيككاد  عمككق الحراثككة ممككا يككؤدي بككدورها إلكك  زيككاد  مقاومككة التربككة للقحككش 
 5(2011) ونوآخر  Mahmoodعلي و تتتق هذه النتائج مش النتائج التل حصلو ٬ والتشكيل

البالغكة ل  قيمة لكتاء  اسكتغالل الحاقكة وَسّجل أعسم  (20-10)يتضح أن عمق الحراثة  كفاءة استغالل الطاقة: -3
سككم أقككل قيمككة لكتككاء  اسككتغالل الحاقككة ٬ والتككل بلغككت  (00-20)/ميگككاجول فككل حككين سككجل العمككق3م (1.541)
مقاومكة التربكة أي زيكاد  المقاومكة فكل حريكق مكرور  /ميگاجول ٬ والسب  فل ذل  قد يعود إل  زيكاد 3م (14521)

فكل قيمكة كتكاء  اسكتغالل ذلك  العمكق ممكا يكؤثر سكلبا بكدوره  المحراا أي الحاقة المحلوبة لالختراق والتتكي  عنكد
 .(2001)عداي وآخرون  عليها تتتق هذه النتائج مش النتائج التل حصلو ٬الحاقة فتنختض 

فل تحقيقه اقكل التصكاق للتربكة مكن العمكق  سم معنويا (00-20)تتوق العمق  ة:التصاا التربة على سطح السك -4
علكك  التككوالل . والسككب  فككل  ²كيلونيككوتن/م (05104)و  ²كيلونيككوتن/م (.0511)حيككا كانككت النتككائج  سككم (10-20)

ي إلك  يعود إل  أن زياد  عمكق الحراثكة يعمكل علك  زيكاد  الضكغح علك  حبقكات التربكة الملتصكقة ممكا يكؤدقد ذل  
وذلك  الن معامكل االلتصكاق يتناسك  تناسك  عكسكيا مكش  ٬كسر الجكزء الملتصكق وإسكقاحه مكن علك  سكحح السككة 

 .(1440)ألبنا  عليها تتتق هذه النتائج مش النتائج التل حصلوالزياد  فل الضغح 
-20)سكجل العمكق حيكا ٬نالحظ زياد  االستقرارية الراسكية بزيكاد  العمكق  نسبة االنحراف الراسي والجانبي: -5

سككم أعلكك  نسككبة انحككرا  راسككل  (20-10)بينمككا سككجل العمككق  (%2548)سككم اقككل نسككبة انحككرا  راسككل  (00
يعود إل  العالقة الحردية بين االستقرارية الراسية وعمكق الحراثكة وهكذا يتتكق مكش قد والسب  فل ذل   ٬(%.251)

سكم  (20-10)ية بزياد  العمق حيا سجل العمكق نالحظ انختاض االستقرارية الجانبكما و5(2004)حاهر ما وجده 
سكككم أعلككك  نسكككبة انحكككرا  جكككانبل  (00-20)بينمكككا سكككجل العمكككق  (%.152)اقكككل نسكككبة انحكككرا  جكككانبل فكانكككت 

يعز  سب  ذل  إل  كون القو  الجانبية التل تتسلح عل  المحراا إثناء العمل تعمل كرد فعكل علك  و ٬(1548%)

تتتكق و ٬وان هذه القو  تزداد بزياد  العمكق لزيكاد  وزن شكريحة التربكة  ٬روا دفش المحراا إل  الجان  غير المح
 .Hamid (1444) عليها هذه النتائج مش النتائج التل حصل

  

 : ةهثير األعموق ف  الصفو  المدروسة(0)الجدو  
Table (3): Effect of depths in studied characteristics                                                          
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أعموق   

 ال راثة

(سم)  

depths 

plowing 

(cm) 

القدرع على 

 راس 

 ال   

 )كيل  وا (

Drawbar 

power 

(KW) 

 

ال ربة مقوومة  

لقطس وال   ي ل  

 )كيل  ني ةن(

Soil resistance 

force to cut and 

consistency 

(KN) 

 كفوءع اس غال 

 الطوقة

/ ميگول  ( ³)م  

Energy 

utilization 

efficiency 

(m³/MJ) 

ال صوق ال ربة ق ع 

 على سطح ال  ة

(²)كيل ني ةن/ م  

Soil  adhesion 

on 

 share  surface 

(KN/m²) 

 نسبة االنحرا 
 الرأسل
)%( 

Vertical 

deviation 

percentage 

(%) 

 

 نسبة االنحرا 
 الجانبل 

)%( 

Horizontal 

deviation 

percentage 

(%) 

 

10-20    b4544      b8540      a1.541      a05104    a251.      b152.    

20-00    a14514    a1450.    b14521      b0511.     b2548      a1548    

 * المتوسحات التل تحمل أحر  متشابهة التوجد فروقات معنوية بينها

وجود تأثير معنوي لشكل السكة فل جميش  (4)يتضح من الجدول  في الصفات المدروسة: السكة لشك تأثيرثالثا: 

 صتات متحلبات القدر  وصتات الحراثة وكما يأتل:
تتوقت السكة المقحعة عل  كل مكن السككتين التقليديكة والتاسكية معنويكا بتحقيكق اقكـل  القدرة على ذراع السحب: -1

كيلكوواح عنكد السككة التاسكية  (12504)أمكا أعلك  قكدر  فكانكت  ٬كيلوواح  (11518)قدر  عل  ذراع السح  كانت 
يعكود  قكدعلك  الترتيك  و (%0540( و)%1504)كيلوواح عند السكة التقليدية أي بنسبة زيكاد  مقكدارها  (12514)و

سب  زياد  القكدر  عنكد ككال السككتين وخصوصكا عنكد التاسكية إلك  زيكاد  معكدل التصكاق التربكة علك  سكحح السككة 
نتيجة تحتاجا إل  قكدر  سكح  للقحش والتشكيل عندهما وبالفش مقاومة التربة مما ساعد فل ر التاسية وكذل  التقليدية

لمقحكش عنكد يعود إل  التصميم الميكانيكل الجيد لها وا قدأما سب  انختاض قدر  السح  عند السكة المقحعة  ٬أعل 
وبأقكل قكو  محلوبكة ة يحة التربكة أثنكاء عمليكة الحراثكالذي ساعد فكل توليكد قحكش انزالقكل لشكرالحافة القاحعة للسكة 

تتتكق هكذه النتكائج مكش النتكائج و والتل بدورها تمثل العامل الرئيسكل لقكدر  السكح  لكذل  أعحكت هكذا التكرق بالقكدر 
أن تصامككـيم أشكـككـال اآلالت كلمككـا كانككت مالئمككـة  karamakarm (2000)و  Kushwaha عليهككا التككل حصككل

 حلوبة لآللة والتل تنعكش بدورها عل  قدر  السح .وجيـــد  فإنهــا سو  تقلل بدورها قو  السح  الم
تتوقككت السكككة المقحعككة فككل الحصككول علكك  اقككل مقاومككة تربككة للقحككش بلغككت  :مقاومددة التربددة للقطددع والتشددكيل -2
كيلونيكوتن و  (115.8)أما السكتين التقليدية والتاسية فقد أعحتا مقاومة قحش للتربة أعل  كانتا  كيلونيوتن (10512)
 قكد علك  التكوالل . والسكب  (%12541و  %4500)كيلونيوتن عل  التكوالل أي بنسكبتل زيكاد  مقكدارهما  (11544)

يعود إل  كون السككة التقليديكة قكد أعحكت انحكرا  راسكل عكالل لعمكق الحراثكة وبهكذا زادت مقاومكة التربكة للقحكش 
مسكار شكريحة التربكة علك  السككة  يعكود إلك  عكدم انتظكام قكد أما بخصوا السكة التاسية السب  ٬والتشكيل عندها 

يرجككش إلكك  قككد أد  إلكك  زيككاد  مقاومككة التربككة للقحككش والتشكككيل . أمككا المقاومككة القليلككة عنككد السكككة المقحعككة سككببها 
حصولها عل  حجم تربة مثار اكبر والذي بزيادته تقل مقاومة التربكة وبالتكالل قلكة مقاومكة التربكة للقحكش والتشككيل 

 Rucins تتتكق هكذه النتكائج مكش النتكائج التكل حصكل عليهكا ككل مكنو لرئيسة لمقاومة التربة.ألنها إحد  المركبات ا
 .(.200)الجبوري  و (2001) وآخرون

 (14504)تمكنككت السكككة المقحعككة مككن تسككجيل أعلكك  كتككاء  اسككتغالل للحاقككة٬ بلغككت  :كفدداءة اسددتغالل الطاقددة -3
 (14504)/ميگككاجول مقارنككة بالسكككتين التقليديككة والتاسككية واللتككان سككجلتا قككيم اقككل لهككذا المؤشككر كانككت النتككائج 3م
يعود سكب  ذلك  إلك  التكرق فكل القكو  المحلوبكة للسكح   قد/ميگاجول عل  التوالل . و3م (.1058)/ميگاجول و 3م

لسككة المقحعكة حيكا عنكدها كانكت مقاومكة االختال  فل التصميم الميككانيكل للسكك  وخصوصكا ا بين السك  وال 
التربة للقحش قليلة نتيجة لزياد  مساحة المقحش العرضل للتربة عند ثبات قو  السح  وان المقحكش العرضكل للتربكة 

تتتق هذه النتائج مكش و ها من كتاء  استغالليتها للحاقةيزداد بزياد  عمق الحراثة وعرض القحش للسكة مما زاد عند
 5(2011)وآخرون  Mahmood عليها حصلالنتائج التل 

تتوقت السكة المقحعة عل  باقل السك  فل تحقيق اقل التصاق للتربكة علك   التصاا التربة على سطح السكة: -4 
للسككككة التاسكككية  ²مكيلونيكككوتن/ (05144)أمكككا أعلككك  التصكككاق فككككان  ٬ ²مكيلونيكككوتن/ (05081)سكككحح السككككة ككككان

يعود إل  عدم حدوا انسيابية فل حركة التربة عل  سكحح  قد . وسب  ذل ةليديللسكة التق ²مكيلونيوتن/ (05104)و
 5السك  التاسية والتقليدية وبالتالل ازدياد التصاق التربة عل  سحح تل  السك 

يتبين تتوق السكة المقحعة فكل أعحكاء اقكل نسكبة انحكرا  راسكل فكل عمكق  نسبة االنحراف الراسي والجانبي: -5
 (%2541( و )%2544)فل حين حققت ككل مكن السككة التقليديكة والتاسكية نسكبتل انحكرا   (%2520)الحراثة كان 

ككون إل  يرجش  قد عل  الترتي  . والسب  فل ذل  ( %20518و  %21581)عل  التوالل أي بنسبتل زياد  مئوية 

واجهتكا  تين  أن السككالكذي قكد يعكود إلكثكة والتقليديكة حققتكا أعلك  نسكبة انحكرا  فكل عمكق الحراو التاسية  تينالسك
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مقاومة عالية من قبل التربة أثناء القحش وبالتالل تتجه نحو األعل  قو  التربة العمودية المتجهة نحو األستل وهكذه 
الجبكوري  تتتكق هكذه النتكائج مكش النتكائج التكل حصكل عليهكاوالقو  هل المسئولة عن ثبات عمق الحراثة أثناء العمل 

أمكا  ٬ (%1524)لسكة المقحعة فل الحصول عل  اقل نسبة انحرا  جكانبل وكانكت يالحظ تتوق ا.كما و  (.200)
عنكد السككة  التاسكية أي بنسكبة  (%1544)أما أعل  نسبة انحرا  جانبل كانت  ٬ (%1508)السكة التقليدية فحققت 

علك  سكحح  يعكود إلك  أن السككة التاسكية قكد حققكت أعلك  التصكاق للتربكةقكد . والسكب   (%185.4)زياد  مقدارها 

السكة إذ أن التربة سو  تتحر  عل  تربة أخر  ملتصكقة علك  سكحح السككة وهكذا يعمكل علك  زيكاد  قكو  الكدفش 
 عليهكككا تتتكككق هكككذه النتكككائج مكككش النتكككائج التكككل حصكككلو الجكككانبل ومكككن ثكككم عكككدم انتظكككام عكككرض الحكككرا التعلكككل

 5(.200)الجبوري
 

 ال  ة ف  الصفو  المدروسة  ةهثير ل : (4)الجدو  
Table (4): Effect of shape share in studied characterizes                                                           

 ل   ال  ة

shape share 

 

القدرع على 

 راس 

 ال   

 )كيل  وا (

Drawbar 

power 

(KW) 

 

ال ربة مقوومة  

لقطس وال   ي ل  

 )كيل  ني ةن(

Soil resistance 

force to cut 

and 

consistency 

(KN) 

 كفوءع اس غال 

 الطوقة

/ ميگول  ( ³)م  

Energy 

utilization 

efficiency 

(m³/MJ) 

ال صوق ال ربة ق ع 

 على سطح ال  ة

(²)كيل ني ةن/ م  

Soil  

adhesion on 

 share  

surface 

(KN/m²) 

 نسبة االنحرا 
 الرأسل
)%( 

Vertical 

deviation 
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(%) 

 

نحرا نسبة اال  
 الجانبل 

)%( 

Horizontal 

deviation 
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(%) 

 

 ال قليدية

Conventional 

  b12514     b115.8     b14504     b05104     a2544    b1508   

 الفوسية

hoe 

  a12504     a11544      c1058.     a05144     b2541     a1544   

 المقطعة

Sectioned 

  c11518     c10512      a14504     c05081      c2520      c1524    

 * المتوسحات التل تحمل أحر  متشابهة التوجد فروقات معنوية بينها

وجكود تكأثير معنكوي  (.)يتضكح مكن الجكدول  رابعا: تأثير التداخل بين السرع واألعماا فدي الصدفات المدروسدة:
التصاق التربة عل  سكحح السككة ونسكبة االنحكرا  )باستثناء لتداخل السرع واألعماق فل جميش صتات المدروسة 

 :يأتلوكما  ٬(الراسل

يتبين أن قيم هذه الصتة ازدادت مش زياد  العمق لجميش السرع األماميكة ومكش زيكاد   القدرة على ذراع السحب: -1
كم/سكاعة  (500.)عة . كما يالحظ أن تأثير العمق اكبر من تأثير السرعة حيا حققت السر قلجميش األعماالسرع 

كيلوواح وتالهكا فكل ذلك  نتكش العمكق عنكد  (14542)سم أعل  قدر  عند ذراع السح  كانت  (00-20)عند العمق 
سكم عنكد ككال السكرعتين اقكل  (20-10)كيلكوواح فكل حكين حقكق العمكق  (11541)كم/ساعة كانت  (05.0)السرعة 

 Srivastavaلعل السب  ذل  يتتق مش مكا أشكار إليكه كيلوواح عل  التوالل . و (11524و 4514)قدر  سح  كانت 

بكان قكو  السكح  التكل تعتمكد عليهكا القكدر  علك  ذراع  (2010)وآخكرون    Al suhaibaniو (2006)وآخكرون 

تكون ذات عالقكة مكن الدرجكة الثانيكة )تربيعيكة( مكش عمكق الحراثكة وسكب  ذلك  هكو إثكار  حجكم اكبكر مكن السح   
   ة مما تتحل  قو  سح  اكبر لتتكي  التربة وبالتالل قدر  سح  اكبر.التربة بزياد  عمق الحراث

 سكم (20-10)العمكق وكم/سكاعة  (05.0)حقق التداخل بين السكرعة األماميكة  :مقاومة التربة للقطع والتشكيل -2 
 (500.)السككرعة األماميككة  بينمككا سككجل التككداخل بككين ٬كيلونيككوتن  (8544)و اقككل مقاومككة تربككة للقحككش والتشكككيل 

والسكب  فكل ذلك  يعكود  .كيلونيكوتن (145.1)سم أعل  مقاومكة تربكة للقحكش والتشككيل  (00-20)العمق وكم/ساعة 

أن زياد  متحلبات القدر  بزياد  السرعة والعمكق نتيجكة لاثكار  الجيكد  للتربكة يكؤدي بكدوره إلك  زيكاد  مقاومكة  إل 
 (2011)وآخرون  Mahmood و( 2004)الشكرجل وهذا يتتق مش  التربة للقحش والتشكيل

أعلك   تحققك سم (20-10)العمق من  مش كم/ساعة (05.0)السرعة األمامية  يتضح أن كفاءة استغالل الطاقة: -3
 مككش كم/سككاعة (500.)/ميگككاجول بينمككا سككجل التككداخل بككين السككرعة األماميككة 3م (11580)كتككاء  السككتغالل الحاقككة 

 ./ميگاجول3م (10521)حاقة سم اقل كتاء  الستغالل ال (00-20)العمق 

    

 : ةهثير ال داخ  بين ال رس واألعموق ف  الصفو  المدروسة (.)الجدو  
          Table (5): Effect of interaction between speeds and depths in studied characteristics              
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 روقات معنوية بينه* المتوسحات التل تحمل أحر  متشابهة التوجد ف

 
يتبكين زيكاد  نسكبة االنحكرا  الجكانبل بزيكاد  العمكق ولجميكش السكرع األماميكة وككذل   نسبة االنحراف الجانبي: -4

  سكم (20-10)العمكق مكش  كم/ساعة (05.0)السرعة األمامية  تحيا سجل ٬بزياد  السرع األمامية لجميش األعماق 
 سكم (00-20)العمكق  مكش كم/سكاعة (500.)السكرعة األماميكة ت سكجل بينمكا ٬ %(1510)اقل نسبة انحرا  جانبل 
 .%(.151)أعل  نسبة انحرا  جانبل 

 
 

 السكة في المؤشرات المدروسة: شكلالسرع و التداخل بين خامسا: تأثير
السككككة فكككل جميكككش صكككتات المدروسكككة  شككككلوجكككود تكككأثير معنكككوي لتكككداخل السكككرع و (1)يتبكككين مكككن الجكككدول 

 :يأتلكما  ٬(تربة للقحش والتشكيل والتصاق التربة عل  سحح السكة و نسبة االنحرا  الراسلمقاومة ال)باستثناء
 05.0)يالحككظ أن السكككة المقحعككة سككجلت عنككد جميككش السككرع األماميككة للحراثككة  :القدددرة علددى ذراع السددحب -1

يديكة والتكل بكدورها كيلكوواح مقارنكة بالسككة التقل (10541و 4540)عل  ذراع السكح    اقل قدركم/ساعة  (500.و
كيلكوواح  فكل حكين أعلك  قكدر  سكح  سكجلتها  (14540و 4588)حققت عند نتش تل  السكرع األماميكة قكدر  أعلك  

كيلكوواح علك  الترتيك  . وهكذا يؤككد أن التصكميم الهندسكل لشككل السكككة ( 14518و  10510)السككة التاسكية كانكت 

زيكاد  سكرعة  أثناءمما قلل من المقاومة التل تواجهها السكة  المقحعة دور فعال فل التقليل من قو  القا المحلوبة
التل تؤثر تأثيراً مباشراً فل قيمة قدر  السح  ألنها تمثل إحد  العوامل المحدد  لهكا والداخلكة فكل الحراثة األمامية 

 حسابها فتقل.
سكتخدام السككة المقحعكة عنكد يتضح أن أعلك  قيمكة لكتكاء  اسكتغالل الحاقكة قكد تحققكت با كفاءة استغالل الطاقة: -2

/ميگاجول فكل حكين لكم يككن هنكا  أي اخكتال  معنكوي بكين 3م (18510)كم/ساعة كانت  (05.0)السرعة األمامية 
/ميگكاجول علك  التكوالل . أمكا اقكل 3م (.1454و  14548)السكتين التقليدية والتاسية عند تل  السرعة حيكا سكجلتا 

 (12541)كم/سكاعة كانكت  (500.)بل السكة التاسية عند السرعة األماميكة قيمة لكتاء  استغالل الحاقة سجلت من ق

 /ميگاجول .3م

كم/سكاعة فكل أعحكاء اقكل  (05.0)يتبين تتوق السكة المقحعة عنكد السكرعة األماميكة  نسبة االنحراف الجانبي: -3 

تاسكية عنكد السكرعة للسككة ال %(.151)أما أعل  نسبة انحكرا  جكانبل فككان  %(1511)نسبة انحرا  جانبل كان 
 كم/ساعة. (500.)األمامية 
 السكة فل الصتات المدروسة شكلتأثير التداخل بين السرع و (:1)الجدول

           Table (6): Effect of interaction between speeds and shape share in studied characteristics  
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Soil resistance 
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and 
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 الطوقة

/ ميگول  ( ³)م  
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ال صوق  ع ق

ال ربة على 

 سطح ال  ة

(²)كيل ني ةن/ م  

Soil  

adhesion on 

 share  
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 نسبة االنحرا 
 الرأسل
)%( 

Vertical 

deviation 
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(%) 

 

نسبة 
 االنحرا 

 الجانبل 
)%( 

Horizontal 

deviation 

percentage 

(%) 

 

 

05.0 

10-20    d4514     d8544     a11580    05140 25.4   d1510  

20-00    b11541     b105.4    b1.501    05124 2544   c1502   

 

.500 

10-20    c11524    c8544      c1.500     0512. 2542   b1504   

20-00    a14542    a145.1    d10521    05104 25.0   a151.  
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 * المتوسحات التل تحمل أحر  متشابهة التوجد فروقات معنوية بينها

إلكك  وجككود تككأثير  (4)يشككير الجككدول مدروسددة:السددكة فددي الصددفات ال شددكلتددأثير التددداخل بددين األعمدداا و سادسددا:
التصكاق التربكة علك  سكحح السككة )معنوي لتداخل األعمكاق وشككل السككة فكل جميكش الصكتات المدروسكة باسكتثناء 

 وكما يأتل: ٬( ونسبة االنحرا  الراسل ونسبة االنحرا  الجانبل 
بتسكجيل أقكل سكم  (20-10)الحراثكة  يتضح تتوق السككة المقحعكة معنويكا عنكد عمكق القدرة على ذراع السحب: -1

كيلكوواح تلتهكا فكل ذلك  السككة التقليديكة عنكد نتكش العمكق  حيكا سكجلت  (.450)قدر  عل  ذراع السكح  والبالغكة 
كيلكوواح علك  التكوالل ٬ فكل حكين سكجلت السككة  (4580و  45.0)قدر  سح  اقل من السكة التاسية فكانت النتائج 

كيلكوواح والتكل اختلتكت معنويكا  (.1454)علك  قكدر  علك  ذراع السكح  فكانكت سم أ (00-20)التاسية عند العمق 
و  14501)عن السكتين المقحعة والتقليدية اللتان اختلتتا بدورهما عن بعضهما معنويا حيا سجلتا قدر  سح  اقكل 

يتعامكل مكش يعود السب  فكل ذلك  إلك  االخكتال  فكل شككل الحافكة القاحعكة للسككة الكذي قد عل  التوالل. و (.1454

التربة حيا أن الشكل المقحكش للحافكة القاحعكة للسككة المقحعكة سكاعدها علك  أجكراء قحكش انزالقكل لشكريحة التربكة 
 وبإثار  جيد  وبأقل جهد محلو  باختال  أعماق الحراثة مقارنة بالسك  األخر .

فكل الوصكول إلك  اقكل  سم (20-10)تمكنت السكة المقحعة عند عمق الحراثة  :مقاومة التربة للقطع والتشكيل -2
كيلونيوتن والتل اختلتكت معنويكا عكن السككتين التقليديكة والتاسكية اللتكان اختلتتكا  (.850)مقاومة قحش وتشكيل كانت 

أمكا  ٬كيلونيوتن عل  التوالل  (4524و  8584)عن بعضهما معنويا عند نتش العمق حيا سجلتا مقاومة قحش أعل  
سكم و التكل اختلتكت ( 00-20)كيلونيكوتن للسككة التاسكية وعمكق الحراثكة  (14514)أعل  قيمة لهكذا المؤشكر فكانكت 

معنويا عن السكتين المقحعة والتقليدية اللتان اختلتتا عن بعضهما معنويا عند نتش العمق حيا سجلتا مقاومكة قحكش 
 كيلونيوتن عل  التوالل. (14528و  10520)اقل فكانت 

أن أعل  قيمة لكتاء  استغالل الحاقة قد تحققت باستخدام السكة المقحعة عنكد  كما يتضح كفاءة استغالل الطاقة: -3
/ميگككاجول والتككل اختلتككت معنويككاً مككش السكككتين التقليديككة والتاسككية اللتككان 3م (18541)بلغككت  سككم (20-10)العمككق 

 ٬علك  التكوالل /ميگاجول 3م (145.4و   14544)اختلتتا بدورهما عن بعضهما معنويا عند نتش العمق التل كانت 
 (10511)سككم اقككل قيمككة لكتككاء  اسككتغالل الحاقككة البالغككة  (00-20)فككل حككين أعحككت السكككة التاسككية عنككد العمككق 

/ميگاجول والتل اختلتت معنويا عن السكتين المقحعة والتقليدية اللتان اختلتتكا عكن بعضكهما معنويكا حيكا سكجلتا 3م
 /ميگاجول عل  التوالل .3م (10500و  11524)كتاء  استغالل حاقة أعل  فكانت 

 
 السكة فل الصتات المدروسة شكل:تأثير التداخل بين األعماق و(4)الجدول
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05.0 

 

 ال قليدية

Conventional 
  e4588   11520   c14548   05144 2544       e1520                 

 الفوسية

hoe 
  d10510  11510   c1454.   05110 2511   d1524  

 المقطعة

Sectioned 
  f4540   10501   a18510   05041 251.   f1511    

 

 

 

.500 

 ال قليدية

Conventional 
  b14540   1154.   d10524   05100 2584   b15.0    

 الفوسية

hoe 
  a14518   12504   e12541    05104 2544   a151.   

 المقطعة

Sectioned 
  c10541  10540   b11512    0504. 252.   c1504    
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      Table (7): Effect of interaction between depths and shape share in studied characteristics        

 * المتوسحات التل تحمل أحر  متشابهة التوجد فروقات معنوية بينها

وجكود  (8)مكن الجكدول يتبكين  السدكة فدي الصدفات المدروسدة: شدكلسابعا: تأثير التداخل بين السرع واألعماا و
القدر  عل  ذراع السكح  )تأثير معنوي لتداخل السرع واألعماق وشكل السكة فل جميش صتات المدروسة باستثناء
 :يأتلكما  ٬(والتصاق التربة عل  سحح السكة و نسبة االنحرا  الراسل ونسبة االنحرا  الجانبل

 سكم (20-10)ل تتوقا معنويا للسكة المقحعكة عنكد العمكق أعح  التداخل الثالث :مقاومة التربة للقطع والتشكيل -1
كيلونيكوتن تلتهكا السككة  (4581)كم/سكاعة فكل تحقيكق اقكل مقاومكة قحكش وتشككيل كانكت  (05.0)السرعة األماميكة و

التقليديككة التككل تتوقككت علكك  السكككة التاسككية فككل تسككجيلها قككيم اقككل لهككذه الصككتة عنككد نتككش ذلكك  العمككق وتلكك  السككرعة 
-20)كيلونيوتن عل  التوالل . فل حين سجلت السكة التاسكية عنكد العمكق  (4502و   8510)كانت النتائج األمامية ف

كيلونيكوتن التكل اختلتكت  (1.514)كم/ساعة أعلك  قيمكة لهكذه الصكتة كانكت  (500.)عند السرعة األمامية سم  (00
و  105.8)هما معنويككا فكانككت النتككائج معنويككا عككن السكككتين المقحعككة والتقليديككة اللتككان اختلتتككا بككدورهما عككن بعضكك

 5( كيلونيوتن عل  التوالل14548

 تأثير التداخل بين السرع واألعماق وشكل السكة فل الصتات المدروسة (:8)الجدول
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 الفوسية

Hoe 
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Table (8): Effect of interaction between speeds and depths and shape share in studied 

characteristics 

 * المتوسحات التل تحمل أحر  متشابهة التوجد فروقات معنوية بينها

والسككككرعة األماميككككة  سككككم (20-10)يتبككككين تتككككوق السكككككة المقحعككككة عنككككد العمككككق  كفدددداءة اسددددتغالل الطاقددددة: -2
/ميگكاجول مقارنكة بالسككتين 3م (14541)غالل للحاقكة بلغكت فكل الحصكول علك  أعلك  كتكاء  اسكتكم/ساعة (05.0)

عكن بعضكهما معنويكا عنكد نتكش تلك  السكرعة وذلك  العمكق حيكا سكجلتا قكيم اقكل  االتقليدية والتاسية اللتكان لكم تختلتك
 (00-20)/ميگاجول عل  التوالل . فل حين اقل كتاء  اسكتغالل للحاقكة سكجلت عنكد العمكق 3م (1.501و  1.500)

/ميگككاجول والتككل اختلتككت 3م (.1251)كم/سككاعة مككن قبككل السكككة التاسككية وكانككت  (500.)رعة األماميككة سككم والسكك
علك   (12540و  1.504)معنويا عن السكتين المقحعة والتقليدية اللتان اختلتتا عكن بعضكهما معنويكا فكانكت النتكائج 

ج أن التصكميم الميككانيكل الجيكد للسكككة وبنكاءا علك  مككا توصكل اليكه هكذا البحككا مكن نتكائج يمككن االسككتنتا .التكوالل 
المقحعة ساعدها فل تتوقها عل  كل من السككتين التقليديكة والتاسكية فكل جميكش المؤشكرات المدروسكة. كمكا توصكل 
الدراسككة باسككتخدام سككك  المحككراا المحرحككل القككال  المصككنعة محليككا تحككت ظككرو  نسككجات تككر  مختلتككة فككل 

 ا مش سرع أعل  لتحقيق إنتاجية عالية.دراسات قادمة واستخدام هذه السك  أيض
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05.0 

10-20  

 ال قليدية

Conventional 

4544   i8510     d1.500   051.4 2581 1512 

 الفوسية

hoe 

8500   h4502     d1.501   05111 2540 1514 

 المقطعة

Sectioned 

4521   k4581      a14541   05101 2520 1500 

20-00  

 ال قليدية

Conventional 

12500   d10548    f14524    05141 2511 150. 

 الفوسية

hoe 

12520   c14514     f14518   051.0 25.4 1542 

 المقطعة

Sectioned 

115..   f12582      b145.1    05084 2508 1514 

.500 

10-20  

 ال قليدية

Conventional 

11500    h4512      f14511    05142 2542 1540 

 الفوسية

hoe 

11511   g45.1      g10544   051.0 2584 15.0 

 المقطعة

Sectioned 

1058.    j8524      c14511    05084 2501 152. 

20-00  

 ال قليدية

Conventional 

145.0   b14548     h12540   05114 2541 1514 

 الفوسية

hoe 

14540   a1.514     i1251.    05128 2514 1548 

 المقطعة

Sectioned 

14504   e105.8    e1.504    05011 251. 15.0 
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STUDING LOCALLY MADE MOLDBOARD PLOW SHARES PERFORMANCE 

AND IT'S EFFECT ON SOME POWER REQUIREMENTS  

AND PLOWING CRITERIA 
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Agriculture Mechanization Dept. College. of Agric. & Forestry/ Mosul University/Iraq 

                Email: adel_agric@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

   Field experiment was conducted to study the performance of three shapes of moldboard 

plow shares including: Conventional share, Hoe share, and Sectioned share, at two levels 

of tillage depths included: 10-20cm and 20-30cm and two different speeds included: 

3.50km/h and 5.30 km/h .And evaluating their effects on power requirements criteria 

(drawbar power, soil resistance force to cut and consistency, and energy utilization 

efficiency). And plowing criteria (soil adhesion on share surface, vertical deviation 

percentage, and horizontal deviation percentage). The results showed that increasing speed 

from 3.50-5.30 km/h lead to increased drawbar power, soil resistance force to cut and 

consistency, vertical deviation percentage, and horizontal deviation percentage but 

decreased energy utilization efficiency, soil adhesion on share surface. Increasing the 

depth from (10-20) to (20-30) cm lead to increased drawbar power, soil resistance force to 

cut and consistency, horizontal deviation percentage but decreased energy utilization 

efficiency, soil adhesion on share surface, vertical deviation percentage. Sectioned share 

significantly surpassed on Conventional share and Hoe share in all power requirements 

criteria and plowing criteria. The depth (10-20) cm with speed (3.50) km/h gave the 

highest rate of energy utilization efficiency 16.80 m³/MJ, while the depth (20-30) cm with 

speed (5.30) km/h gave the highest rate for each drawbar power 17.42 kw, soil resistance 

force to cut and consistency 14.51KN and horizontal deviation percentage 1.65 %. 

Sectioned share with speed (3.50) km/h succeeded in recording the highest of energy 

utilization efficiency 18.63 m³/MJ, while Hoe share with speed (5.30) km/h succeeded in 

recording the highest for each as drawbar power 14.68 kw and horizontal deviation 

percentage1.65%. Sectioned share with depth (10-20) cm succeeded in recording the 

highest of energy utilization efficiency 18.46 m³/MJ, while Hoe share with depth (20-30) 

cm succeeded in recording the highest for each as drawbar power 14.95 kw and soil 

resistance force to cut and consistency 14.67 KN. Sectioned share with depth (10-20) cm 

and speed (3.50)km/h succeeded in recording the highest of energy utilization efficiency 

19.76 m³/MJ while Hoe share with depth (20-30) cm and speed (5.30) km/h succeeded in 

recording the highest of soil resistance force to cut and consistency 15.17 KN. 

      Key words: Share moldboard polw, drawbar power, soil resistance, energy utilization 

efficiency, plowing criteria.  
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 المصادر
  ٬كليكة الزراعكة  ٬قسكم الهندسكة الزراعيكة  األراضكل.تصكالل تشغيل آالت ومعكدات اس (14845)مصحت   ٬أبو الخير

 جامعة المنصور  .
وزار  التعلكيم  الموصل٬ جامعة والنشر٬مديـرية دار الكت  للحباعة  التربة.. معدات تهيئة  (1440)البنا ٬ عزيز رمو 

 .العالل والبحا العلمل
 وسكرعة السكاحبة فكل البلك    المحكراا المحرحكل. تكأثير المعكامالت السكححية لسكك(.200)مظتر ككريم  ٬الجبوري 

كلية الزراعة  ٬قسم المكننة الزراعية  ٬دكتوراه  االحتكاكل واألداء الميكنل فل تر  مختلتة النسجة . أحروحة
     جمهورية العراق. ٬جامعة بغداد  ٬
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مديريكة دار الكتك   .ة معكدات مكننكة المحاصكيل الحقليك .(1448)عبد السكالم محمكود عكزت  ٬لحتل عللمحمد ٬ حسين

  العراق. العلمل٬وزار  التعليم العالل والبحا  بغداد٬جامعة  والنشر٬للحباعة 
 والنشككر٬الحككرق اإلحصككائية لثبحككاا الزراعيككة. دار الكتكك  للحباعككة  ( 14405)داؤد ٬ خالككد محمككد وزكككل عبككدالياش 

 ار  التعليم العالل والبحا العلمل.زو الموصل٬جامعة 
 سعود٬ المملككةجامعة المل   مترجم٬. مبادئ اآلالت الزراعية .  (.148)احمد محمد وعلل ناصر وهبل  السحيبانل ٬
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