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الخالصة
نف ذ ت تجربذذة ح ليذذة للموسذذم الزراعذذي (  ) 8103 – 8108فذذي منة ذذة شذذبن ماذذمونة احمةذذار بمحاف ذذة
نينوى .استخدمت في التجربة البا رة اإليةالية المنشذ  Gaspardoالمحذورة للذن ن ذام الزراعذة بذدون حرا ذة
فذي زراعذذة محصذول الحنةذذة .تاذمنت التجربذذة  :ذذة عوامذلال احول طذذو عجذ:ت الاذذؽة (علذن خذذة واحذذد
وتبادلية) ,وال اني نوع الفجاجات (فجاج سكيني وم لوب  ,) Tأما العامل ال الث فهو عم ي ب ار ( 6- 3و - 6.0
 )5سذم .ةب ذذت التجربذة بتصذذميم ال ةاعذات العشذذوائية الكاملذة وفذذل ن ذام احلذذوا المنشذ ة – المنش ذ ة ول  :ذذة
مكذررات .تذذم دراسذذة الصذذفات المكننيذذة اآلتيذذةال (نسذذبة االنذذزالل ,اسذذته :الوقذذود ,الكفذذا ة الح ليذذة ,متةلبذذات
ال ذدرة) .أشذذارت نتذذائج التجربذذة للذذن الت ذ ير المعنذذوغ للعجذذ:ت الاذذاؼةة فذذي خذذة و احذذد فذذي تحسذذين جمي ذ
الصفات المدروسة م ارنة بالعج:ت التبادلية .كما تفول الفجذاج السذكيني معنويذا فذي الحصذول علذن أقذل قيمذة
ج
ارنذة بالفجذاج م لذوب (.)T
للصفات (نسبة االنزالل ,استه :الوقود ,متةلبذات ال ذدرة) وأعلذن كفذا ة ح ليذة م
و هر ت ي معنوغ لعمل الب ار ( )6- 3سم ,في تحسين الصفات المدروسة م ارنة بالعمل (  ) 5- 6.0سم .سجل
التداخل بين العج:ت الااؼةة علن خة واحد م عم ي الب ار (  ) 5- 6.0 ,6- 3سم ,ت يراج معنويا ج في تحسين
الصفات المدروسة كما سجل التداخل ال نذائي بذين الفجذاج السذكني وعمذل البذ ار ( ) 6- 3سذم ,أفاذل ال ذيم فذي
(نسذبة االنذزالل ,اسذته :الوقذذود ,مذت طلبات لقداا) مع هال كلاء حااتةم قدلناً هدت ًاً هاال الدناً لقو اته  .واات
لقضتغطً كلء خظ ولق) ولقحجتج لقسكنٌي ولق وق (6- 3ع سن ,فضال لقدانن
ظهر لقت)لخل لقث ثي الني لق ج
في جونل لقصحت لقو) وسً هدت ًً البدنً لقو ته .
لوت دلقً :لقبتذ ل  ,فتتحت لالخ)ود ,غتقدت لالخ)ودً ,ظتم لقز لكً ال)وى قرلثً.
تاريخ تسلم البحثال  ,8103 /08/ 89وقبولن 8106/5/08

المقدمة
حاول اإلنسان عبر العصذور تحسذين ةذرل اإلنتذاج وتحسذين وسذائلن ,و لذ لسذد احتياجاتذن المتزايذدة مذن
الؽ ا  .ول ا كان لتهيئة التربة دور أساسي في تهيئة مرقد الب رة أو النبات فإن لةذرل البذ ار والزراعذة كذ ل
أطميتهذا فذي تحديذذد كميذة الحاصذل ونوعيتذذن بعذد مراعذاة الخدمذذة المةلوبذة أ نذا النمذذو .لن فكذرة اختيذار ن ذذام
الزراعذذة الحاف ذذة كذذان مسذذتنداج للذذن االنفتذذا علذذن دراسذذة كذذل التجذذارب الدوليذذة الحدي ذذة والن ذذر فذذي موقذذ
التةبي ات العملية حن مة الزراعة في اؼلب العالم المتةور .علذن وفذل لذ فذان ن ذام الزراعذة بذدون حرا ذة
اختير كوسائل للتةوير وكبديل لسيادة االن مة الت ليدية .ط ا الن ام الجديد خا لسلسلة من التجذارب الح ليذة
البسذيةة ,وتكيذذؾ موس ذ م ذ ال ذذروؾ المحيةذذة ,وبعذذدطا ن لذذت الت نيذذة للذذن المذذزارعين ,وأخيذذراج اةل ذذت للذذن
الح ول الواسعة لإلنتاج .كل المسذاعي المذ كورة سذاب ا ج الممتذدة عبذر حذوالي  4سذنوات مذن الجهذود فذي نجذا
مسذذذتمر ,وال تتوقذذذؾ علذذذن ن ةذذذة أو طذذذدؾ معذذذين ( Trethowanوآخذذذرون .) 8115 ,وفذذذي اآلونذذذة االخيذذذرة
استخدم ت انواع مختلفة من عج:ت الاذؽة بهذدؾ تؽةيذة البذ ور وعمذل اتصذال مناسذب بذين البذ رة والتربذة,
فهنا انواع تكون علن خة واحد أو تكون مزدوجة علن خة واحد أو مزدوجذة تبادليذة أو مفذردة تتبذ الفجذاج
ويكون طدؾ ط ه العج:ت طو دف التربذة فذي االخذدود المتكذون بواسذةة الفجذاج واؼ:قذن لت بيذت التربذة علذن
الب ور ,وبالتالي تحسين بزوغ النباتات خاصة في ال روؾ الجافة كونها تعمل علذن حصذاد ميذاه االمةذار عذن
ةريل تشكيل م ة  Vوخاصة عند المواسم قليلة االمةار (  .) 8112 ,Desbiollesوطنذا انذواع ك يذرة مذن
الفجاجات المستخدمة في ن ام الزراعذة الحاف ذة (دون حرا ذة) فمنهذا السذكينية الرفيعذة ,والسذكينية العرياذة,
وم لوب  ,Tوالرمحي فا:ج عن الفجاجات ال رصية ب نواعهذا والتذي تعمذل علذن فذتا االخاديذد ب شذكال مختلفذة
وحسب تصميم الفجاج المستخدم ,ولتح يل التفاعذل بذين الفجذاج والبيئذة الم:ئمذة لنمذو البذ ور وانتشذار الجذ ور
فان علن مصممي ا لفجاجات ان يحاولوا الوصذول للذن أقذل م اومذة الختذرال التربذة مذ بذات عمذل االخذدود,
وتح يذذل أنسذذب قذذوة وقذذدرة سذذحب له ذ ه االنذذواع وأن تعمذذل بسذذرع اراذذية عاليذذة وتح يذذل الهذذدؾ مذذن خذذ:ل
الصذذفات المكننيذذة وتحسذذين الصذذفات المحصذذولية مذذن خذذ:ل تحسذذين سذذرعة اإلنبذذات ونسذذبة البذذزوغ الح لذذي

البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث ال اني
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( .) 8108 ,Celik & Sefaلن عملية واذ الحبذوب فذي العمذل الم:ئذم لنموطذا مذن أطذم احطذداؾ المةلذوب
تح ي هذا عنذذد اسذتعمال أغ مذذن البذا رات أو الزارعذذات .وتذ تي ط ذ ه احطميذة لموق ذ زراعذة الحبذذة مذن ت يرطذذا
المباشذر فذي كذل مذن لنبذات وبذزوغ البذادرات وانتشذار المجمذوع الجذ رغ والم ذدرة علذن الب ذا والمنافسذة م ذ
احدؼال وانت ام موعذد الناذج ( .) 8118 ,Fowlerوفذي دراسذة أجراطذا الرجبذو والصذندول (  )8108لت يذيم
أدا البا رة الميكانيكية  Gaspardoفذي زراعذة محصذول الحنةذة بيأنذا أن نسذبة االنذزالل تتذ ر بزيذادة العمذل
فالعمل ( ) 6سم ح ذل أقذل نسذبة انذزالل م ارنذة بعمذل البذ ار ( ) 4سذم وكانذت (  9.0و  %) 00.3علذن الترتيذب
و ل بسبب أن زيادة عمل الزراعة زاد من الحمل الواق علن البا رة وال غ يتجن عكس اتجاه ت دم السذاحبة,
مما يسذبب االنذزالل للعجذ:ت الدافعذة للسذاحبة وطذ ا مذا أكذده (العبيذدغ .) 8115 ,وفذي لحذدى الدراسذات بذيأن
ج
ارنذة
 Zongluوآخرون (  )8119أن الفجاج السذكيني والفجذاج ال رصذي المنفذرد ح ذا أقذل اسذته :للوقذود م
بالفجاج غ الجبهة الصدامية العرياة ال غ تجاوزطما بنسبة عاليذة.كما ان اسذته :الوقذود يذزداد عنذد زيذادة
عمل العمل وبالتالي تزداد متةلبات قدرة السحب لأللة ورد فعل التربة علن الفجاج وط ا مذا أشذار اليذن اياذا
) Fathollahzadehوآخذرون .)8101 ,أن الكفذا ة الح ليذذة طذي أحذد العوامذذل الرئيسذية الكامنذة ورا انتاجيذذة
العمل العالية ب قذل التكذاليؾ لذن م انتذاج المحاصذيل ( Tullbergوآخذرون .)8113 ,كمذا ان اعمذال الزراعذة
العالية ت ل فيها الكفا ة الح لية بسبب زيذادة التحميذل علذن عجذ:ت الجذرار ,وكذ ل انخفذار السذرعة العمليذة
ال غ يؤدغ للن ت ليل االنتاجيذة الح ليذة الفعليذة والكفذا ة الح ليذة لعمليذة البذ ار(يذونس.) 8101 ,ان زيذادة عمذل
الزراعذذذة يزيذذذد مذذذن قذذذوة السذذذحب  )0993 ( Abu-Sirhanو ,)8118 ( Mouazenوطذذذ ا يعنذذذي زيذذذادة فذذذي
متةلبذات ال ذدرة للسذاحبة .أن ا الخت:فذات فذي متةلبذات ال ذدرة فذي الم ذام االول تعتمذد باحسذاس علذن تصذذاميم
الفجاجات ووزن اآللة وكمية الب ايا النباتية المؽةية لسةا الح ل (  Ribeiroوآخرون .) 8115 ,وط ا ما أكذده
 ) 8115 ( Kumar & Thakurفذي أن تصذميم فجذاج ن ذام الزراعذة بذدون حرا ذة مذن النذوع السذكيني يختذرل
ال تربة بمساحة صدامية أقل من المسذاحة الصذدامية للفجذاج م لذوب ( ,) Tممذا ي لذل مذن اختذرال الفجذاج للتربذة
وال غ بدورة ي لل قوة السحب حيث سج .24 ( :و  ).82كيلو نيوتن وت ليل متةلبذات ال ذدرة للعمليذة الزراعيذة,
ويزيد من الكفا ة الح لية .لن الهدؾ من ط ه الدراسة طو تحسن قذدرة ا لفجاجذات علذن اختذرال التربذة ,وتهيئذة
مرقذذد م:ئذذم للب ذ ور مذذن خذذ:ل تحذذويرات جديذذدة علذذن الفجاجذذات ولعةذذا لمكانيذذة أكبذذر للعجذذ:ت الاذذاؼةة
إلحداث د خفيؾ لم ة التربة من خ:ل تحوير جديد علن العج:ت الااؼةة م ارنذة بذالعج:ت المسذتخدمة
محليذا ج م ذ اختيذذار أنسذذب عمذذل م:ئذم لزراعذذة ا لحنةذذة عنذذد المواعيذذد المتذ خرة للزراعذذة وت يرطذذا فذذي بعذذر
الصفات المكننية وتحسين نسبة اإلنبات للب ور للحصول علن انتاجية عالية.
مواد البحث وطرائقه
نف ت تجربة ح لية للموسذم الزراعذي (  ) 8103– 8108فذي منة ذة بعذويزة /تلكيذؾ فذي أحذد ح ذول المذزارعين
التي ت اذمن المنذاةل شذبن ماذ مونة احمةذار لزراعذة محصذول الحنةذة صذنؾ (بحذوث  ,) 6كانذت مسذاحة
التجربة (  ) 3251متر مرب ( ,ب بعذاد  ) 25 x 51متذر ,وكانذت أرر التجربذة مزروعذة بن ذام الزراعذة بذدون
حرا ة لعدة مواسم ,وكانت نسجة التربذة ةينيذة (نسذبة الةذين  ,% 44.44الؽذرين  ,% 31.93والرمذل 8.60
 ,)%كما تم تسجيل الك افذة ال اطريذة وكانذت ( )0.42ؼم/سذم  3ونسذبة المسذامية ( .)% 32تذم تسذجيل كميذات
االمةار الهاةلة والمبينة في الجدول ( ) 0من قبل شعبة زراعة تلكيؾ.
الجدول ( )0كميات االمةار الشهرية (ملم) خ:ل الموسم الزراعي ( )8108 - 8103
)Table (1) The month rain fall amount (mm) during the season (2012-2013
Average
mm
المعدل
504

May
ايار

Apr.
نيسان

Mar.
ا ار

Feb.
شباة

Jan.
كانون 8

Dec.
كانون 0

Nov.
تشرين 8

Oct.
تشرين1

85

86

39

003.5

066

46.5

90

04

استخدمت الساحبة ماسي فوركسن نائية الذدف لتةبيذل التجربذة وقيذاس الصذفات المكننيذة .تذم اسذتخدام البذا رة
 Gaspardo Sc250ايةالية الصن لعملية الب ار وامتازت بالمواصفات التاليذة (عراذها الشذؽال 8.5م ,ات
 02خة ,المسذافة بذين الخةذوة  06.2سذم ,ات اسذةوانة مموجذة ,نذوع الفجذاج لسذان العصذفور ,اليذة التؽةيذذة
اصذاب ناباذين) .اسذذتخدمت طذ ه البذذا رة بعذد تعذذديل فذي المواصذفات الم ذ كورة سذاب ا ج واسذذتبدالها بنذوعين مذذن
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الفجاجذات ونذذوعين مذن العجذذ:ت الاذاؼةة الخاصذذة بالزراعذذة بذدون حرا ذذة.وكذان تصذذميم التجربذة مذذن نذذوع
تصذميم ال ةاعذات العشذوائية الكاملذة ( )R. C. B. D.بن ذام التجربذة العامليذة فذي احلذوا المنشذ ة – المنشذ ة
( ,) Split –Split plot designل كذان طنذا  :ذة عوامذل ,العامذل احول (االلذوا الرئيسذية) نوعذان مذن
العج:ت الااؼةة (عج:ت ااؼةة علن خة واحذدال طذ ا التصذميم تذم اسذتخدامن مذن قبذل الباحذث الراشذدغ
(  ) 8103ل تكون العج :ت الااؼةة مربوةة بالكامذل علذن خذة واحذد والمسذافات بذين العجذ:ت طذي نفسذها
المسافات بين الفجاجات .وعج:ت ااؼةة تبادليةال طو التصميم الحديث ال غ تكون فيذن كذل عجلتذين للاذؽة
كوحدة واحدة مرتبةة معا ج وتكون لحذدى العجلتذين مت دمذة علذن احخذرى بمسذافة ( ) 65سذم ,وبمسذافة عراذية
بينهما ب در المسافة بين خةوة الزراعة وطي ( ) 05سم ,بشكل مت ابذل ,لن طذ ا التصذميم قذد يح ذل توازنذا ج فذي
الاؽة علن التربة خلذؾ الفجاجذات فذي حالذة عمذل البذا رة فذي ارر متموجذة ,ل تتحذر كذل عجلذة بحسذب
ةبيعة احرر تحتها .العامل ال اني (االلوا ال انويذة) نوعذان مذن الفجاجذات (السذ كينية العاديذةال طذ ا التصذميم
طو سكيني معزقي عرر جبهة اخترال التربة لن (  ) 08ملم ,ويح ل اختراقذا ج جيذداج للتربذة ,اسذتخدم طذ ا النذوع
ير من البا رات المحذورة للعمذل بن ذام الزراعذة بذدون حرا ذة .وفجاجذات م لذوب حذرؾ  Tال تكذون فذي طذ ا
لك ٍ
التصميم الجديد جبهة االخترال اكبر حيث تص ل للن (  ) 39ملم ,ط ا التجنا الحاصل يعت د ب نن يفيد في لعةا
مساحة جيدة النتشار الج ور أك ر مذن التصذميم ألسذكيني ليذنعكس ايجابذا ج علذن حاصذل الحبذوب ,واسذتخدم طذ ا
التصميم حول مرة في زراعة محصول الحنةة في المنة ة الشمالية مذن العذرال)  ,والعامذل ال الذث (االلذوا
ال انويذة ال انويذة) مسذتويان مذن أعمذال البذ ار ون ذراج لتذ خر الزراعذة للذن نهايذة شذهر كذانون احول ف ذد اعتمذد
عم ا ب ارال ( ) 6– 3سم ,وال اني (  ) 5– 6.0سم ,و ل الست بال أغ كمية من احمةار الساقةة من أجل االنبذات
والبزوغ ب سرع وقت ,وب  :ذة مكذررات ,وبلذػ عذدد المعذام:ت (  ) 86معاملذة (داؤد واليذاس  .) 0991وكانذت
أبعذاد الوحذدة التجريبيذة (  51متذذراج ةذول) و(  8.88متذراج عذرر) لعذذدد (  ) 05خةذا ج للوحذدة التجريبيذذة ,أغ أن
مسذاحة الوحذدة التجريبيذة كانذت (  )000م  . 2تذم تعأ ييذر البذا رة  Gaspardo Sc250مختبريذا ج لمعذدل بذ ار (21
كؽم  /طكتار) بحسب الخةوات المواحة من قبل ( البنا وحسن  ,) 0991كما تم تن يم عمل الب ار عذن ةريذل
عمود مركب بعرر البا رة.
تم دراسة الصفات التاليةال
نسبة االنزالل %ال تحسب بالمعادلة اآلتيةال ). (1997 Al-janabi & Zeineldin
–

نسبة االنزاللال S%
Vt

ال السرعة الن رية كم/ساعة

 Vpال السرعة العملية كم/ساعة

الشكل ( ) 0يبين نوعي العج:ت الااؼةة المستخدمة في التجربة (التبادلية وعلن خة واحد)
Fig (1) Two types of press wheel (Mutual and gang).
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الشكل ( ) 8نوعي الفجاجات المستخدمة في التجربة السكيني وم لوب  ,Tمن ر (أمامي ,خلفي وجانبي)
)Fig (2) Two types of opener Hoe tine (green) invert T opener (yellow
استه :الوقود (لتر/طكتار) ال تم حسذاب اسذته :الوقذود فذي طذ ه التجربذة عذن ةريذل اسذةوانة مدرجذة سذعة
(  0لتر) بةري ة اإلاافة اليدوية للوقود للن خزان الساحبة للن حد االمت :عند االنتها مذن كذل خذة للمعاملذة
الواحدة ( Al-Hashemوآخرون .) 8111 ,ويتم حساب الوقود حسب المعادلة اآلتيةال
)………..(6
 F.Cال كمية الوقود المستهلكة (لتر  /طكتار).
 Qdال كمية الوقود المستهلكة في الوحدة التجريبية (مليلتر).
 Wpال العرر الشؽال الفعلي للبا رة (متر).
 Dال المسافة الم ةوعة (ةول خة الب ار متر).
الكفا ة الح لية %ال يمكن معرفة الكفا ة الح لية من خ:ل المعادلة اآلتيةال
(الةحان وآخرون )0990
الكفاءة الحقلية( = )F.E.اإلنتاجية الفعلية اإلنتاجية النظرية 100 X
ويمكن حساب االنتاجية الن رية بالمعادلة اآلتيةال
TFc = S * W / A
 TFcال االنتاجية الح لية الن رية (طكتار/ساعة).
 Sال السرعة (متر/ساعة).
Wال عرر اآللة (متر).
 Aال وحدة المساحة (  01111م .)8
كما يمكن حساب االنتاجية الح لية الفعلية بالمعادلة اآلتيةال
EFc = S * W * E / A
 EFcال االنتاجية الح لية الفعلية (طكتار/ساعة).
 Sال السرعة العملية (متر/ساعة).
 Wال عرر اآللة الفعلي (متر).
 Eال الكفا ة الح لية باعتماد الكفا ة  ,%21جمعية المهندسين الزراعيين االمريكية (.)8110 ,Anonymous
متةلبذات ال ذذدرة (كيلذوواة .سذذاعة  /طكتذار)ال طذذي م ذدار ال ذذدرة المصذروفة مذذن قبذل محذذر الماكنذة أو اآللذذة
إلنجاز عملية ما ماروبا ج في الفترة الزمنية التي يستؽرقها انجاز ط ه العملية م سوما ج علن وحدة المساحة.
تم حسا ب متةلبات ال درة من خ:ل المعادلة اآلتية ال (عبود )0920
متطلبات القدرة = قدرة المحرك  /اإلنتاجية الحقلية

)(Kw.hr/ha

قدرة المحر تم حسابها من المعادلة اآلتيةال )(1985 Embaby

قدرة المحرك = استهالك الوقود  xكثافة الوقود القيمة الحرارية للوقود  x 427 xالكفاءة
الميكانيكية للمحرك  xالكفاءة الحرارية للمحرك )1.36 \1 ( x )75 \1( x
تم اعتماد الكفا ة الميكانيكية للمحر ( )%21والكفا ة الحرارية للمحر ( .)% 61
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تم حساب ك افة الوقود بالةري ة المختبرية عن ةريل جهاز (بكنوميتر) وتراوحت ( .)1.26 - 1.23
ال يمة الحرارية للوقود تم استخراجها من المعادلة التاليةال (علي والدبوني .)0924
 Qال ال يمة الحرارية للوقود .kJ / kg
)Q = 12400 – 2100* d² (kJ/kg
 dال ك افة الوقود .kg /L
النتائج والمناقشة
نسذبة االنذزالل ()%ال يتاذا مذن الجذدول ( ) 8وجذود فذرول معنويذة بذين ن ذام الزراعذة بذدون حرا ذة ()Z.T.
بعج:ت ااؼةة علن خة واحد بتسجيلن أقل نسبة انزالل (  )%00,15م ارنة بالعج:ت الاذاؼةة التبادليذة
التذي سذجلت (  ,)% 06,31وقذد يعذود السذذبب فذي لذ ان وزن العجذ:ت الاذذاؼةة التبادليذة كانذت اعلذن مذذن
النوع االول وبنسبة تصل الن  % 82مما شذكل م اومذة مذن قبذل اآللذة علذن التربذة وزيذادة الذوزن الواقذ علذن
العجل
الجدول ( )8ت ير العج:ت الااؼةة ونوع الفجاج وعمل الب ار في نسبة االنزالل %
Table (2) Effect of press wheels, opener types and seeding depths in slippage
percentage
نوع العج:ت
الااؼةة
Type of press
wheel
عج:ت خة واحد
Gang wheel
عج:ت تبادلية
Mutual wheel
عج:ت ااؼةة×
أعمال الب ار
×Press wheel
Sowing depth
نوع الفجاج×
أعمال الب ار
×Opener type
Sowing depth

نوع الفجاج
Opener type

عمل الب ار(سم)
)Sowing depth(cm

عج:ت ااؼةة
× نوع الفجاج
Press wheel
×Opener type

 6- 3سم

 5- 6.0سم

9.24 f

00.23 e

01.25 c

01.14 f

08.43 d

00.35 c

03.84 c

03.23 b

06.91 a

05.83 a

05.14 a

عج:ت خة واحد
Gang wheel

9.90 d

08.02 c

عج:ت تبادلية
Mutual wheel

06.12 b

06.53 a

متوسة العج:ت
الااؼةة
Mean of
press wheel

سكيني
Hoe tine

00.50

08.22

08.62

03.93

متوسة نوع
الفجاج
Mean of
Opener type

08.11 b

03.35 a

سكيني
Hoe tine
م لوب ()T
)Invert (T
سكيني
Hoe tine
م لوب ()T
)Invert(T

م لوب ()T
)Invert (T

متوسة أعمال الب ار
Mean of sowing depth

03.55 b

00.15 b
06.31 a
08.05 b
03.81 a

ا لمتوسةات التي تحمل حروفا ج مختلفة تختلذؾ عذن بعاذها معنويذا ج بحسذب اختبذار دنكذن عنذد مسذتوى ( )% 5ال ذيم االقذل طذي
االفال.
The values are significant under different letters according to Duncan multiple rang test at 5%. The
lower values is better
.

الخلفي وبالتالي زيادة في نسبة االنزالل .كما يشير الجدول ل لن الت ير المعنوغ للفجذاج السذكيني بتسذجيلن اقذل
نسبة انزالل (  )%08.05م ارنة بالفجاج م لوب ( , )Tوقد يعود السبب في ل للن الجبهذة الصذدامية لذن اقذل
من الفجاج م لذوب ( ) Tوطذ ا مذا اشذار اليذن الراشذدغ (  ) 8103ممذا زاد مذن م اومذة اختذرال التربذة ,ومذن ذم
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زيادة نسبة االنزالل ل لن طنا تناسبا ج ةرديذا ج بذين م اومذة اختذرال التربذة والنسذبة المئويذة ل:نذزالل ,وطذ ا مذا
اكده ( .) 8112 Chamenكما يتاا من الجدول تفول عمل الب ار (  ) 6- 3سذم ,فذي تح يذل أقذل نسذبة انذزالل
بلؽت (  )% 08,11م ارنة بعمل الب ار ال اني ال غ سجل نسبة انزالل (  ,)%03,35وقد يعود السبب في لذ
للن أن زيادة أعمال الب ار يزيد من الحمل الواق علن اآللة بسبب زيادة كتلة التربة الموجهة للفجذاج ,فيذؤدغ
لذذ للذذن زيذذادة م اومذذة السذذحب ومذذن ذذم زيذذذادة نسذذبة االنذذزالل ,وطذذ ا مذذا بينذذن (العبيذذدغ  8115والرجبذذذو
والصذندول  .) 8108وبذذين الجذدول نفسذذن الذن وجذذود فذذرل معنذوغ للعجذذ:ت الاذاؼةة علذذن خذة واحذذد م ذ
الفجاج السكيني م ارنة بب ية المعام:ت بتسجيلن اقل نسبة انزالل)  ,)% 01.25فذي حذين سذجل نذوع العجذ:ت
الاذاؼةة التبادليذة مذ الفجذذاج م لذوب ( ) Tأعلذن نسذذبة انذزالل بلؽذت (  )%05,14ويعذذود لذ للذن احسذذباب
الم كورة ساب اج .في حين أن التداخل بين نوع العج:ت الااؼةة علن خة واحذد مذ عمذل بذ ار (  )6- 3سذم,
سجل أقل فرل معنوغ (  )% 9.90م ارنة بالمعام:ت االخذرى ,وقذد سذجلت أعلذن نسذبة انذزالل عنذد تذداخل
العج:ت الااؼةة التبادلية م عمل الب ار (  ) 5- 6.0سم ,ف د بلؽذت نسذبة االنذزالل (  ,)% 06,53وقذد يعذود
السبب للن وزن الع ج:ت وزيادة الحمل الواق علن اآللة بسبب زيادة كتلة التربة الموجهذة للفجذاج كمذا كذر
ساب اج .سجل التداخل ال  :ي بين العجلة الااؼةة علن خة واحد والفجاج السذكيني وعمذل البذ ار االول أقذل
نسذذبة انذذزالل بفذذارل معنذذوغ عذذن ب يذذة المعذذام:ت ل سذذجل (  ,)%9.24فذذي حذذين سذذجلت العجذذ:ت التبادليذذة
والفجاج م لوب ( ) Tوعمل الب ار ال اني أعلن نسبة انزالل بلؽت ( .)%05.83
استه :الوقود (لتر /طكتار)ال يتاا من الجدول (  ) 3وجود فرول معنوية بين العج:ت الاذاؼةة علذن خذة
واحد وال غ سجل استه:كا ج للوقود (  ) 2.42لتر/طكتار ,م ج
ارنة بالعج:ت الااؼةة التبادلية ,والسبب في لذ
يعود الن انزالل العج:ت االراية للساحبة بفعل وزن العجذ:ت الاذاؼةة التبادليذة الذ غ يذؤدغ بالنهايذة للذن
زيادة استه :الوقود ,وط ا مذا اشذار اليذن ) .) 8118 Hanaكمذا يشذير الجذدول ( ) 3للذن لن الفجذاج السذكيني
سجل اقل استه :للوقود م داره (  ) 2.22لتر/طكتار ,م ارنة بالفجاج م لوب ( ,)Tوالسبب في ل يعذود للذن
ان الفجاج م لوب  Tا جبهة تصادمية أكبر من جبهة تصادم الفجاج السكيني مما أ ر معنويذا ج فذي طذ ه الصذفة,
كمذا أن لم اومذة التربذة دوراج فذي زيذذادة نسذبة االنذزالل اسذته :الوقذود أيا ذاج ,وطذ ا مذا أشذار لليذذن )Zonglu
وآخرون  .)8119كما واا الجدول ( ) 3ان عمل الب ار( ) 6- 3سم ,سجل أقل استه :وقذود قذدره ( )2.26
لتر/طكتار ,م ارنة بالعمل (  ) 5- 6.0سم ,وسبب ط ا التفول يعود للن أنن كلما ازداد عمل العمل الح لي ازداد
استه :الوقود ,وط ا بسبب ما يتةلبن زيادة العمل من قوة سحب وما يحذدث مذن انذزالل ,وطذ ا مذا اكذده كذل
مذذن (يذذونس  8101و  Fathollahzadehوآخذذرون  .) 8101ويشذذير الجذذدول نفسذذن للذذن وجذذود فذذرل معنذذوغ
للعج:ت الااؼةة علن خة واحد م الفجاج السكيني بتسجيلن أقل استه :للوقذود بلذػ (  ) 2.56لتر/طكتذار,
م ارنذة بب يذذة المعذذام:ت ,ويعذود السذذبب فذذي ل ذ للذن ان طنذذا ع:قذذة ةرديذذة بذين نسذذبة االنذذزالل واسذذته:
الوقود وطذ ا مذا أشذار اليذن (مذامكػ  .) 8119سذجل التذداخل بذين الفجذاج السذكيني مذ عمذل البذ ار االول اقذل
استه:كا ج للوقود بفرل معنوغ بسبب أن زيادة العمل تزيد مذن الحمذل الواقذ علذن عجذ:ت الجذرار ,اغ زيذادة
قوة السحب ,ومن م زياد ة في استه :الوقود .سجل التداخل ال  :ي بين العجلذة الاذاؼةة علذن خذة واحذد
والفجاج السكيني وعمل الب ار االول اقل اسذته :للوقذود بفذارل ؼيذر معنذوغ عذن ب يذة المعذام:ت حيذث بلذػ
(  ) 2.80لتر/طكتار م ارنة بب ية المعام:ت  ,ويعود ل للن االسباب الم كورة ساب اج.
الكفا ة الح لية %ال يتاذا مذن الجذدول (  ) 6التذ ير المعنذوغ للعجذ:ت الاذاؼةة علذن خذة واحذد فذي ارتفذاع
نسبة الكفا ة الح لية ف ذد سذجل ( ,)% 29.23وبفذارل معنذوغ عذن العجذ:ت الاذاؼةة التبادليذة والتذي سذجلت
(  )% 22.44وقد يعود السبب في ل للن زيذادة نسذبة االنذزالل فذي العجذ:ت الاذاؼةة التبا دليذة التذي تذؤدغ
بالتالي الذن ت ليذل السذرعة االراذية الفعليذة ,وبمذا أن السذرعة طذي أحذد مركبذات االنتاجيذة فمذن ذم تذؤدغ الذن
ت ليل االنتاجية الح لية الفعلية وط ا ما أشار للين ( Tullbergوآخرون  .)8113كمذا يشذير الجذدول للذن تفذول
الفجاج السكيني في نسبة الكفذا ة الح ليذة ,ف ذد سذجل (  )% 29.13بفذارل معنذوغ عذن الفجذاج م لذوب ( )Tف ذد
سجل احخير (  ,)% 22.34ويعود السبب في ل للن است رار السذرعة االراذية فذي الفجذاج السذكيني م ارنذة
بم لوب ( ,) Tوطذ ا مذا أشذار اليذن (الراشذدغ  .) 8103وكذان طنالذ تفذول معنذوغ لعمذل البذ ار (6- 3سذم) فذي
الكفا ة الح لية حيث سجل ( ,)%29.05في حين سذجل العمذل ( 5- 6.0سذم) فرقذا ج معنويذا ج قذدره (,)%22.86
والسبب في ل يعود للن أن زيادة العمل ت لل من السرعة العملية وطي أحد مركبات اإلنتاجية الح لية الفعلية
فإنها مؤ رة علن الكفا ة الح ليذة وبذ ل سذوؾ ت ذل االخيذرة ,وطذ ا مذا أشذار لليذن (جبذر  8119ويذونس 8101
وأكده الرجبو والصندول  .) 8108ويبين الجدول (  ) 6التداخل ال نائي بين العج:ت الااؼةة علن خة واحذد
م الفجاج السكيني ال غ كذان ( )%29.93بفذارل معنذوغ عذن ب يذة المعذام:ت ,و لذ بسذبب زيذادة االنتاجيذة
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الح لية الفعلية التي تم كرطا ساب اج .وبين الجدول التداخل بين العج:ت الااؼةة علذن خذة واحذد مذ العمذل
( 6- 3سم) بتسجيلن فرقا ج معنويا ج بلػ (  )%21.53م ارنذة بب يذة المعذام:ت .ولذم يكذن طنالذ تذداخل معنذوغ بذين
العج:ت الااؼةة ونوعي الفجاج واعمال الب ار في الكفا ة الح لية.
متةلبات ال درة (كيلوواة .ساعة  /طكتار)ال يتاا من الجدول (  )5الت ير المعنوغ للعج:ت الااؼةة علذن
خة واحد ,وقد سجلت اقل قيمة لمتةلبات ال درة وكانت (  ) 84,02كيلو واة .ساعة/طكتار ,بفارل معنوغ عن
العج:ت الااؼةة التبادلية والتي سجلت ( ) 89.08كيلو واة .ساعة/طكتار .وقد يعود السبب في ل للن ان
وزن العج:ت الااؼةة التبادلية كان اكبر م ارنة بوزن العج:ت الااؼةة علذن خذة واحذد ,وطذ ا أدى للذن
زيادة قوة السحب المصروفة للعمل ,وقلة االنتاجية العملية ومن م زيادة متةلبات ال درة علن الساحبة إلنجذاز
العمل ,وط ا ما أشار للين ( .)8115 Ribeiro
الجدول ( )3ت ير العج:ت الااؼةة ونوع الفجاج وعم ل الب ار في استه :الوقود (لتر/طكتار)
Table (3) Effect of press wheels, opener types and seeding depths in fuel
)consumption (L/ha
نوع العج:ت
الااؼةة
Type of press
wheel
عج:ت خة واحد
Gang wheel

عج:ت تبادلية
Mutual wheel
عج:ت ااؼةة×
أعمال الب ار
×Press wheel
Sowing depth

نوع الفجاج×
أعمال الب ار
×Opener type
Sowing depth

نوع الفجاج
Opener type

عمل الب ار(سم)
)Sowing depth(cm

عج:ت ااؼةة
× نوع الفجاج
Press wheel
×Opener type

 6- 3سم

 5- 6.0سم

2.80

2.22

2.56 c

2.31

2.30

2.21 bc

2.26

2.82

2.11 b

2.49

9.65

9.12 a

عج:ت خة واحد
Gang wheel

2.84

2.19

عج:ت تبادلية
Mutual wheel

2.88

2.24

سكيني
Hoe tine

2.61 c

2.12 b

سكيني
Hoe tine
م لوب ()T
)Invert (T
سكيني
Hoe tine
م لوب ()T
)Invert(T

م لوب ()T
)Invert (T

متوسة أعمال الب ار
Mean of sowing depth

2.11 b

2.22 a

2.26 b

2.62 a

متوسة العج:ت
الااؼةة
Mean of
press wheel
متوسة نوع
الفجاج
Mean of
Opener type

2.42 b
2.56 a
2.22 b

2.66 a

المتوسةات التي تحمل حروفا ج مختلفة تختلؾ عن بعاها معنويا ج حسب اختبار دنكن عند مستوى ( )% 5ال يم االقل طي االفال.
The values are significant under different letters according to Duncan multiple rang test at 5%. The
lower values is better
.
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الجدول ( ) 6ت ير العج:ت الااؼةة ونوع الفجاج وعمل الب ار في الكفا ة الح لية %
Table (4) Effect of press wheels, opener types and seeding depths in field efficiency
percentage
نوع العج:ت
الااؼةة
Type of press
wheel
عج:ت خة واحد
Gang wheel
عج:ت تبادلية
Mutual wheel
عج:ت ااؼةة×
أعمال الب ار
×Press wheel
Sowing depth
نوع الفجاج ×
أعمال الب ار
×Opener type
Sowing depth

نوع الفجاج
Opener type

عمل الب ار(سم)
)Sowing depth(cm

عج:ت ااؼةة
× نوع الفجاج
Press wheel
×Opener type

 6- 3سم

 5- 6.0سم

21.21

29.04

29.93 a

21.34

22.21

29.53 b

22.84

22.11

22.03 c

22.31

22.01

22.81 d

عج:ت خة واحد
Gang wheel

21.53 a

22.93 b

عج:ت تبادلية
Mutual wheel

22.22 c

22.55 c

سكيني
Hoe tine

29.62

22.52

22.23

22.91

29.05 a

22.86 b

سكيني
Hoe tine
م لوب ()T
)Invert (T
سكيني
Hoe tine
م لوب ()T
)Invert(T

م لوب ()T
)Invert (T

متوسة أعمال الب ار
Means of sowing depth

متوسة العج:ت
الااؼةة
Mean of
press wheel
متوسة نوع
الفجاج
Mean of
Opener type

29.23 a
22.44 b
29.13 a
22.34 b

المتوسةات التي تحمل حروفا ج مختلفة تختلؾ عن بعاها معنويذا ج بحسذب اختبذار دنكذن عنذد مسذتوى ( )% 5ال ذيم االعلذن طذي
االفال.
The values are significant under different letters according to Duncan multiple rang test at 5%. The
higher values is better.

ويشذير الجذذدول (  ) 5للذذن تفذذول الفجذاج السذذكيني فذذي صذذفة متةلبذات ال ذذدرة ,ف ذذد سذذجل (  ) 84.58كيلذذو واة.
ساعة/طكتار ,بفارل معنوغ عذن الفجذاج م لذوب ( ,) Tوسذجل احخيذر (  ) 82.22كيلذو واة .سذاعة/طكتار ,وقذد
يعود السبب في ل للن ان عرر الجبهة الصدامية للفجاج السكيني اقل منن في الفجاج م لوب ( ) Tكما كر
ساب ا ج ,وط ا ما اشار الين (  8115 Kumar & Thakurوأكده الراشذدغ  .) 8103وكذان طنالذ تفذول معنذوغ
لعمذذل البذذذ ار ( ) 6- 3سذذم فذذذي صذذذفة متةلبذذات ال ذذذدرة حيذذث سذذذجل اقذذذل قيمذذة وكانذذذت (  ) 84.61كيلذذذو واة.
سذذاعة/طكتار ,فذذي حذذين سذذجل العمذذل (  ) 5- 6.0سذذم ,فرقذذا ج معنوي ذا ج قذذدره (  ) 82.90كيلذذو واة .سذذاعة/طكتار,
والسبب في ل يعود للن انن كلما زاد العمل فان طنا زيادة اكبر في متةلبذات قذوة السذحب ,وطذ ا مذا اشذار
الين ) ) 8118 Mouazenوالذ غ كذر انذن بزيذادة العمذل تذزداد قذوة السذحب .وبذين الجذدول نفسذن وجذود فذرل
معنوغ للعج:ت الااؼةة علن خة واحد م الفجاج السكيني حيث سجل أقل متةلبات قدرة بلؽت ( )85.26
كيلو واة .س اعة/طكتار ,بينما سجل أعلن متةلبات قدرة للعج:ت الاذاؼةة التبادليذة مذ الفجذاج م لذوب ()T
والتي بلؽت (  ) 31,96كيلو واة .ساعة/طكتار ,ويعود ل للن احسباب المذ كورة سذاب اج ,.كمذا سذجل التذداخل
ال نائي بين الفجاج السكيني م العمل ( ) 6- 3سم أقل قيمة معنوية م دارطا ( ) 85.50كيلو واة .ساعة/طكتار,
م ج
ارنة بالفجاج م لوب ( ) Tم العمل (  ) 5- 6.0سم ,وال غ سجل أعلذن متةلبذات قذدرة بلؽذت (  )31.82كيلذو
واة .ساعة/طكتار.
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الجذذذذذذدول (  )5تذذذذذذ ير العجذذذذذذ:ت الاذذذذذذاؼةة ونذذذذذذوع الفجذذذذذذاج وعمذذذذذذل البذذذذذذ ار فذذذذذذي متةلبذذذذذذات ال ذذذذذذدرة
(كيلوواة.ساعة/طكتار)
Table (5) Effect of press wheels, opener types and seeding depths in power
)requirements (kw.hr/ha
نوع العج:ت
الااؼةة
Type of press
wheel
عج:ت خة واحد
Gang wheel
عج:ت تبادلية
Mutual wheel
عج:ت ااؼةة×
أعمال الب ار
Press wheel
×Sowing depth

نوع الفجاج ×
أعمال الب ار
Opener type
×Sowing depth

نوع الفجاج
Opener type

عمل الب ار(سم)
)Sowing depth(cm

عج:ت ااؼةة
× نوع الفجاج
Press wheel
×Opener type

 6- 3سم

 5- 6.0سم

86.48

84.24

85.26 c

86.90

82.36

84.43 bc

84.61

82.80

82.30 b

89.44

38.88

31.96 a

عج:ت خة واحد
Gang wheel

86.24

82.41

عج:ت تبادلية
Mutual wheel

82.13

31.88

متوسة العج:ت
الااؼةة
Mean of
press wheel

سكيني
Hoe tine

85.50 c

82.53b

82.89
b

31.82 a

متوسة نوع
الفجاج
Mean of
Opener type

84.61
b

82.90a

سكيني
Hoe tine
م لوب ()T
)Invert (T
سكيني
Hoe tine
م لوب ()T
)Invert(T

م لوب ()T
)Invert (T

متوسة أعمال الب ار
Mean of sowing depth

84.02 b
89.08 a
84.58 b

82.22 a

المتوسةات التي تحمل حروفا ج مختلفذة تختلذؾ عذن بعاذها معنويذا ج بحسذب اختبذار دنكذن عنذد مسذتوى ( )% 5ال ذيم االقذل طذي
االفال.
The values are significant under different letters according to Duncan multiple rang test at 5%.The
lower values is better.

ولم ي هذر طنذا تذداخل معنذوغ بذين العوامذل ال  :ذة فذي صذفة متةلبذات ال ذدرة .ومذن خذ:ل البحذث يمكذن ان
نوصذذي باالسذذتمرار فذذي دراسذذة وتصذذميم ؼال ذذات االخذذدود (عجذذ:ت الاذذؽة والتؽةيذذة) بحيذذث تشذذمل أنواع ذا ج
اخرى متةورة ,واستخدام فاتا االخدود (السكيني) لفتا خةوة الب ار و ل لتح ي ن نتائج ايجابية فذي الصذفات
المكننية ,واعتماد عمل الب ار (  ) 6- 3سم ,في الترب الةينيذة عنذد التذ خير بموعذد الزراعذة مذن أجذل االسذراع
بنسبة لنبات الب ور تماشيا ج م الح ول التي زرعت بمواعيد م الية.
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ABSTRACT
A field experiment was carried out during the agricultural season (2012 -2013)
in Moderate Rainfall Area-MRA /Nineveh governorate. Italian Gaspardo Sc250
Seeder modified to ZT farming system used in the cultivation of bread wheat. The
experiment included three factors: the first factor was Press wheels with two levels,
gang press wheel and mutual press wheel, the second factor was the Opener types
with two levels, Hoe (Tine) Opener and inverted (T) Opener, the third one was the
seeding depths with two levels (3-4 cm) and (4.1-5 cm). This experiment was
implemented with split split plot under randomized complete block design with
three replicates where the press wheels represented the main plot while the Openers
within subplot and seeding depths were under sub sub plot. The mechanization
Traits studied were: (slippage percentage, fuel consumption, field efficiency, power
requirements).The results showed a significant effect of gang press wheel in
enhanced these mechanization traits: (slippage percentage, fuel consumption, field
efficiency, power requirements) compared with mutual press wheel. The results also
indicated the less significant value of the Hoe opener. The results again showed the
significant effect of (3-4 cm) seeding depth in improving the fallowing traits:
(slippage percentage, fuel consumption, field efficiency, power requirements)
compared with the depth (4.1-5 cm). The interaction between the two types of press
wheels and opener types had a significant effect in mechanization traits. The
interaction between gang press wheel with seeding depth (3-4 & 4.1-5 cm) had a
significant effect in enhancing mechanical characteristics (Slippage percentage,
Fuel consumption, Field efficiency, Power requirement). The dual interaction
between the Hoe tine with seeding depth (3-4 cm) recorded the best results for the
following traits (Slippage percentage, Fuel consumption, Power requirements) and
high field efficiency compared with other treatments. Triple interaction between
gang press wheel with Hoe tine and seeding depth (3-4 cm) had best values for the
studied traits (Slippage percentage, Fuel consumption, Field efficiency, Power
requirements) compared with other treatments.
Key words: Seeders, Furrow Openers, Furrow Closers, Zero-Tillage
Received: 29/12/2013, Accepted 12/5/2014

المصادر
 وزارة, دار الكتب للةباعة والنشذر. معدات الب ار والزراعة.) 0991 (  عزيز رمو وناةل صبرغ حسن,البنا
. جامعة الموصل,التعليم العالي والبحث العلمي
 المحذورة للعمذذل تحذت ن ذذامGaspardo Sc250  ت يذيم أدا البذا رة.) 8103 (  طشذام عبذذدالرحمن,الراشذدغ
الزراعذذذذذة بذذذذذدون حرا ذذذذذة وم ارنذذذذذة بالزراعذذذذذة الت ليديذذذذذة فذذذذذي زراعذذذذذة محصذذذذذول الحنةذذذذذة الناعمذذذذذة
. جامعة الموصل/ كلية الزراعة والؽابات. رسالة ماجستير.) Triticum aestivem L.(
 دراسذة أدا البذا رة الميكانيكيذة كاسذباردو فذي زراعذذة.) 8108 (  سذعد عبذد الجبذار وجعفذر الصذذندول,الرجبذو
.53- 64 )ال0(61  مجلة زراعة الرافدين.محصول الحنةة تحت الرغ التكميلي
 لقتصذاديات ولدارة المكذائن.) 0990 (  مدحت عبد هللا حميدة ومحمد قدرغ عبد الوطاب, ياسين طاشم,الةحان
. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, دار الحكمة للةباعة والنشر.واآلالت الزراعية
 دراسذذة ت ذ ير التذذداخل بذذين أعمذذال وسذذرع الب ذ ار فذذي حاصذذل الحنةذذة.) 8115 (  فذذائز فذذوزغ مجيذذد,العبيذدغ
 جامعذة, كليذة الزراعذة, رسذالة ماجسذتير.باستخدام با رتين مختلفتين في المنة ذة الوسذةن مذن العذرال
.بؽداد
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 دراسذذة ت ذ ير رةوبذة التربذذة وعمذذل الحرا ذة والتذذداخل بينهمذذا فذي م اومذذة قذذوة.) 8119 (  حسذذين عبذاس,جبذر
. جامعة بؽداد, كلية الزراعة.السحب ولجمالي التكاليؾ االقتصادية للوحدة المكنية
 وزارة التعلذيم العذذالي. الةذذرل االحصذائية لألبحذاث الزراعيذة.) 0991 (  خالذد محمذد وزكذي عبذد اليذاس,داؤد
. مديرية دار الكتب للةباعة و النشر, جامعة الموصل,والبحث العلمي
 وزارة التعلذيم, مةبعذة جامعذة البصذرة.) الساحبات ووحدات ال درة فيهذا (متذرجم.) 0920 (  مكي مجيد,عبود
.العالي و البحث العلمي
 دار الكتذذب. التركيذذب والتكنولوجيذذا,  المنش ذ,  الذذنفة,) 0924 (  عمذذاد عبذذدال ادر الذذدبوني, لةيذذؾ حميذذد,علذذي
. جامعة الموصل, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,للةباعة والنشر
 ) تحت ذروؾ الزراعذة الديميذة فذيAtchison(  ت ييم أدا با رة الحبوب نوع.) 8101 (  عبدهللا فتحي,يونس
.522 - 523 )ال02 ( . مجلة جامعة كوية.أربيل
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