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الخالصة

نفذ البحث في حقول كليةة الزراعةة والغابةات جامعةة الموصةل فةي يربةة لينيةة النسةجة ويضةمنت الدراسةة
اسيخدام ثالث زوايا اخيةراق لسةالحي المحةراث يحةت اليربةة الثنةائي  30و 40و  50درجةة وثةالث مسةافات بةين
سالحي المحراث  1.1و  1.5و  1.75مير وبسرعيين امامييين للساحبة  2.37و  3.50كم/سا ويأثير ذلك في كةل
من قدرة السحب ،المقاومة النوعية للسحب ،نسبة االنزالق ،عةر االثةارة ،نسةبة ثباييةة العمةق يةم ينفيةذ اليجربةة
باسيخدام يجربة عاملية بيصميم القلاعات العشوائية الكاملة  RCBDواسيخدام اخيبار دنكن الميعةدد المةدل لبيةان
معنوية الفروقات بين ميوسلات المعامالت ،حيث أظهةرت النيةائ يةأثر جميةل الصةفات المدروسةة معنويةا بزوايةا
االخيةةراق والمسةةافة بةةين سةةالحي المحةةراث والسةةرعة االماميةةة مةةن حيةةث زيةةادة قةةدرة السةةحب والمقاومةةة النوعيةةة
للسحب ونسبة االنزالق بزيادة زاوية االخيراق وزيادة السرعة االمامية للساحبة وانخفا عةر االثةارة ونسةبة
ثباييةةة العمةةق وسةةجلت المسةةافة بةةين السةةالحي  1.5ميةةر المريبةةة االول ةى فةةي خف ة قيمةةة قةةدرة السةةحب و نسةةبة
االنةزالق و المقاومةةة النوعيةةة للسةةحب وحققةةة اعلةةى عةةر اثةارة وثباييةةة عمةةق وأعلةةى يةةداخل المسةةافة 1.5ميةةر
وزاويةةة اخيةةراق30درجةةة وسةةرعة اماميةةة  2.37كم/سةةا افضةةل نيةةائ فةةي خف ة قةةدرة السةةحب ونسةةبة المئويةةة
2
لالنزالق ومقاومةة النوعيةة للسةحب وكانةت القةيم علةى اليةوالي  8.06كيلةووال و % 5.07و 39.89كيلونيةوين/م
واعلى اعلى عر اثارة ونسبة ثبايية للعمق وكانت القيم  156.67سم و % 93.34على اليوالي.
الكلمات الدالة :محراث يحت اليربة ،قدرة السحب ،المقاومة النوعية للسحب ،نسبة االنزالق ،نسبة ثبايية العمق.
ياريخ يسلم البحث ،2012/6/25 :وقبوله.2012/11/12 :
المقذمة

النهو باالنياج الزراعي ويلوير لرق الزراعة يجب ان يةيالمم مةل مةا ييللبةه اليكنولوجيةا الحديثةة فةي
يلةةوير الصةةناعة وهةةي مريبلةةة اريبةةال كبيةةر باسةةيخدام المكةةائن واالالت الزراعيةةة الحديثةةة عنةةد ينفيةةذ العمليةةات
الزراعية المخيلفة اال ان االسيخدام السيم لهذه المكائن واالالت يةدد الةى را اليربةة ويحلةيم مجاميعهةا وكمةا
يدد الى يدهور خواصها الفيزيائية ويقليل الحاصل وزيادة اسيهالك الوقود ( Ahmadواخةرون  ،) 2010وبةين
 Akhtarواخةةرون( )2005ان عمليةةة الحراثةةة باسةةيخدام بع ة االالت لعةةدة سةةنوات يعمةةل جهةةد ين ةي عنةةه را
لبقات اليربة وان الحراثة على عمق واحد لعدة سنوات ييكون عند ذلك العمق اللبقةة الصةمام ،ويوصةل Sillon
واخرون ( )2003ان كب س اليربة الناي من مرور المكائن ييسبب يدهور فةي يصةريف الميةاه ويكةون هةذا اليةاثير
عند عمق  20 -15سم يني عندها لبقة صلبة يمنل مرور المياه وزيادة رلوبة اليربة أعلى يلةك اللبقةة الميكونةة
مما يزيد من ميللبات القدرة لةالالت الزراعيةة وذلةك ليكسةير هةذه اللبقةة وزيةادة الرلوبةة سيصةاحبها زيةادة فةي
يماسةةةك .أوضةةة  )2001( Hetzedmundoو  Tekesteواخةةةرون ( )2005ان كةةةبس اليربةةةة ويكةةةون اللبقةةةة
الصمام سيعر بنام اليربة الى اليدهور والذ يظهر من خالل انخفا المسةامية الكليةة وحصةول يغيةرات فةي
يوزيل حجوم ومسامات اليربة بايجاه حجوم ومسةامات دقيقةة مةل انخفةا اسةيمرارييها ييبةل ذلةك اريفةا فةي قةيم
الكثافة الظاهرية ومقاومة اليربة وباليالي سييرك اثارا سةلبية علةى الخصةائا الفيزيائيةة والكيميائيةة والبايولوجيةة
لليربةةة وبةةين  Osunbitanواخةةرون ( )2005و  Poppواخةةرون( )2001ان اهةةم المشةةاكل الرئيسةةية اليةةي يواجةةه
انياج المحاصيل الحقلية هو را اليربة حيث يني عنها اعاقة لنمو الجذور الةى جانةب يةرد خةواا اليربةة مةن
حيث يقليل اليهوية وخف معدل غي المام ويعمل على يعجيل عمليات اليعريةة ،وذكةر  BusscherوBauer
( )2004ان اسيخدام المحاريث بانواعها يعمل على اضعاف قوة اليربة ويخفة مةن كةبس اليربةة (را اليربةة)
ويساعد على حركة المياه والهوام وزيادة نمو الجةذور ولكةن عنةد عمةق محةدد وان العةالج الرئيسةي والضةرور
لليخلا من كبس اليربة ويحليم اللبقة الصمام اليي ييميز بحبيبةات ميماسةكة جةدا وذات دور سةلبي علةى اليربةة
و نمو النبات ييم من خالل اسيخدام المحراث يحت اليربة عنةد اجةرام حراثةة الةى عمةق اكبةر مةن اعمةاق الحراثةة
االعيياديةةةة لزراعةةةة المحاصةةةيل الصةةةناعية او لفةةةي قنةةةوات مبةةةازل ليحسةةةين بةةةزل الميةةةاه فةةةي اليربةةةة الغدقةةةة
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( Akinciواخةةرون  .)2004كمةةا يسةةيخدم هةةذا النةةو مةةن المحاريةةث عنةةدما يةةراد معاملةةة اللبقةةة يحةةت السةةلحية
ودون قلةةةب مقلةةةل اليربةةةة خصوصةةةا المنةةةالق المعرضةةةة يربيهةةةا لليعريةةةة ( Ahmadواخةةةرون .)2007اوضةةة
 )2006( Zadehان اجرام عمليةة الحراثةة باسةيخدام المحةراث يحةت اليربةة هنالةك الكثيةر مةن العوامةل الميغيةرة
اليةةةي بإمكانهةةةا اليةةةأثير فةةةي ميللبةةةات اللاقةةةة للمحةةةراث ومنهةةةا عوامةةةل اليربةةةة واليةةةي يشةةةمل الصةةةفات الفيزيائيةةةة
والميكانيكيةةة لليربةةة وعوامةةل اليشةةكيل و يشةةمل العمةةق والسةةرعة وعوامةةل المحةةراث واليةةي يشةةمل نوعةةه وشةةكله
وحجمةةه وزاويةةة االخيةةراق وحديةةة حوافةةه والمةةادة المصةةنوعة منةةه ،وذكةةر  )2005( Desbiollesان ميللبةةات
السحب لألسلحة الضيقة فةي حالةة يربةة معلومةة ييةأثر بعوامةل اليصةميم واالسةيغالل مثةل العةر الفعةال للسةال
وزاوية االخيراق وعمق الحراثة والسرعة األماميةة ،اوضة  Glanceyواخةرون( )1996عنةد اسةيخدام محةراث
يحت اليربةة ثنةائي القصةبات سةمك القصةبة الواحةدة  0.025ميةر والمسةافة بةين القصةبيين 1.52ميةر ويعمةل علةى
عمق 0.305مير وبميوسل سرعة  2.4كم/سا بلغت قوة السحب 18.8كيلونيوين.
والحظ  )2008( Alukoان زيادة زاويةة االخيةراق للسةال مةن  25درجةة الةى  45درجةة رفعةت مةن
القوة المللوبة للسحب بنسةبة  %20عنةد العمةل فةي يربةة مزيجيةة لينيةة ،وبةين  Miyamotoواخةرون ()2008
في دراسة لميللبات القدرة للمحراث يحت اليربة ثنائي االسلحة المسافة بةين سةالحي المحةراث 120سةم ومضةافة
اليه اجنحة يعمل عند القدم كانت القدرة ييراو بين  50 -30حصةان للسةال الواحةد فةي يربةة لينيةة وعنةد عمةق
حراثةةة  40سةةم .عةةرف  Zozواخةةرون ( )2002مةةن اهةةم العوامةةل المدثرهةةا علةةى االنةةزالق شةةملت سةل اليربةةة
وسةةل العجلةةة المالمسةةة لهةةا وكةةذلك نةةو االالت الزراعيةةة ومقةةدار اليعمةةق فةةي اليربةةة ويوصةةل كةةل مةةن عبلةةان
واحمد ( )2006الى ان النسبة المئوية لالنزالق يزداد بزيادة السةرعة العمليةة والسةبب يعةود الةى ان زيةادة سةرعة
الجرار يقلةل مةن فةرا يماسةك العجلةة مةل االر فيةزداد االنةزالق ،وبةين هةالل ( )2010عنةد اخيبةار محةراث
يحت اليربة احاد وثنائي السال باسيخدام سرعة امامية  4.5 -2.55 -1.69كم/سا سبب زيادة في معةدل النسةبة
المئويةةة لالنةةزالق  %11.11 -9.83 -8.78بنسةةبيي زيةةادة  %11.96 ، 26.54علةةى اليةةوالي واوعةةز السةةبب الةةى
زيةةادة السةةرعة يةةدد الةةى زيةادة مقاومةةة السةةحب وكةةذلك يقلةةل مةةن فةةرا اليماسةةك بةةين العجةةالت الدافعةةة وسةةل
االر  ،ان ثبايية العمق من العوامةل االساسةية فةي يقيةيم ادام المحةراث يحةت اليربةة وذلةك لياثيرهةا الكبيةر علةى
يحديد ميللبات القدرة وان زيادة نسبة الثبايية دليل جيد على ادام المحراث ( Monazouو .)2004 ،Ramou
ولما لمحراث يحت اليربة من اهمية كبيرة في اسيصال االراضي الزراعيةة ويحسةين خواصةها الفيزيائيةة
والكيميائية والبايولوجية ولغر الوصول الى افضل يوليفة الخييةار األبعةاد القياسةية وزاويةة االخيةراق المالئمةة
لالجزام الميعاملة مل اليربة واخييار السرعة المناسبة للجةرار الزراعةي يةم اجةرام هةذا البحةث باسةيخدام محةراث
يحت اليربة ثنائي السال المصنل مةن قبةل الشةركة العامةة للصةناعات الميكانيكيةة فةي االسةكندرية والةذ لةم يجةر
عليه أ يجارب في المنالق الشمالية ويهدف البحث لدراسة ياثير المسافات وزوايةا االخيةراق لسةالحي المحةراث
يحت الير بة والسرعة االمامية للجرار الزراعةي علةى بعة مدشةرات االدام الحقلةي واليةي شةملت قةدرة السةحب
ونسةةبة االنةةزالق والمقاومةةة النوعيةةة للسةةحب وعةةر سةةل االثةةارة وثباييةةة العمةةق فةةي ظةةروف اليةةرب العراقيةةة
الثقيلة.
مواد البحج وطرائقه

نفذ البحث في حقول كلية الزراعة والغابات واشيمل على دراسة ثالثةة عوامةل وهةي المسةافة بةين سةالحي
المحراث بثالث مسيويات ( )1.75 ، 1.5 ، 1.1مير والعامل الثاني هو زوايا اخيراق سةالحي وبةثالث مسةيويات
( )50 ، 40 ، 30درجة ويضمن العامل الثالث مسةيويي السةرعة االماميةة للجةرار ( )3.5 ، 2.37كم/سةا و يةاثير
هذه العوامل على مدشرات االدام.عدد المعةامالت  18معاملةة وبواقةل ثةالث مكةررات لكةل معاملةة أ  54وحةدة
يجريبيةةة وبلةةول  40ميةةر للوحةةدة اليجريبيةةة نفةةذت الدراسةةة بيجربةةة عامليةةة بيصةةميم القلاعةةات العشةةوائية الكاملةةة
 )2*3*3( RCBDواخيبرت النيائ بلريقة دنكن ميعددة المدل عنةد مسةيول احيماليةة  0.05فةي اخيبةار معنويةة
الفروقةةات بةةين ميوسةةل المعةةامالت (دادود واليةةاس ،)1990،كانةةت يربةةة الحقةةل لينيةةة حيةةث كانةةت نسةةبة اللةةين
 %44.98والغرين  %32.5والرمل  %22.52اسيخدم جرارين ماسي فوركسن  Mf-285sقدرة الجرار الواحةد
 75حصةان االول كمصةةدر للقةدرة والثةةاني ثبةت عليةةه المحةةراث ثنةائي االسةةلحة وكةان ايضةةا نفةس الموديةةل ونفةةس
القدرة ونفس النو وكما موض في الشكل  1و .2
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الشكل ( :)1محراث يحت اليربة ثنائي السال .

الشكل (:)2لريقة قياس قوة السحب للمحراث يحت اليربة ثنائي السال
جمعةةت نمةةاذج اليربةةة قبةةل الحراثةةة مةةن العمةةق 50 -0سةةم لقيةةاس النسةةبة المئويةةة لرلوبةةة اليربةةة وحسةةب
اللريقةةة الموضةةحة مةةن قبةةل  Liuو  )2003( Evettفةةي حةةين يةةم يحديةةد نسةةجة اليربةةة باسةةيخدام لريقةةة الماصةةة
 Pipett methodوحسب ما جام بلريقة  Dayالموصوفة في  .Blackحسةبت الكثافةة الظاهريةة لليربةة بلريقةة
االسةةةلوانة  Core samplersولجمةةةل اعمةةةاق اعلةةةى واسةةةيخدم جهةةةاز Hydraulic con penetrometer
لقيةةةةاس مقاومةةةةة اليربةةةةة لالخيةةةةراق وحسةةةةب دليةةةةل المخةةةةرول (كيلةةةةو باسةةةةكال) مةةةةن العالقةةةةة الموضةةةةحة Gill
و .)1968( Vandenborg
دليل المخرول = قوة االخيراق  /مساحة قاعدة المخرول ـــــــــ ()1
والنيائ موضحة في الجدول (.)1
يم قياس قوة السحب باسيخدام جهاز  Dynamometerحيث قيست قوة السحب بربل هذا الجهاز على
عمود الجر للساحبة االولى ومن الجهة االخرل ربل الجهاز بواسلة سلك مرن بمقدمة الساحبة الثانية المشبوك
بها المحراث يحت اليربة لعدم وجود جهاز يقيس قوة السحب مباشرة بين المحراث والساحبة.
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الجدول ( :)1يوض بع الصفات الميكانيكية والفيزيائية ليربة اليجربة قبل الحراثة
Table (1): Explains some mechanical and physical properties for the soil before the
tillage
عمق الحراثة
الكثافة الظاهرية
النسبة المئوية للرلوبة
مقاومة اليربة لالخيراق
Depth of Tillage
Bulk Density
Moisture
Cone Index
3
()cm
( )mg/m
()KPa
()%
1.42
10.23
1827.95
10-0
1.48
18.17
2132.60
20-10
1.505
18.93
2284.93
30-20
1.53
20.95
3120.90
40-30
40-50
1.58
21.99
3174.19
سجلت قوة السحب بعد يثبيت عمق المحراث عند  45سم وثبيت المسافة على 1.1مير وزاوية اخيراق
 30ومن ثم  40و  50درجة ومن ثم يغيير المسافات االخر مل يغيير الزوايا لكل مسافة بين سالحي المحراث
وبواقل ثالث مكررات لكل مرة بعد ذلك يم قياس مقاومة اليحرج للجرار الثاني اذ رفل المحراث عن سل
اليربة ووضعت الساحبة في حالة حياد وسجلت قوة السحب وكررت العملية ثالث مرات ولرحت من قوة
السحب الكلية وحسبت قوة السحب من المعاملة (.)2
)F=Y- Rr -----------(2
 = Fقوة سحب المحراث (كيلو نيوين )
 = Yقوة السحب الكلية (الساحبة الثانية  +المحراث) كيلو نيوين
 = Rrمقاومة اليدحرج للساحبة الثانية (كيلو نيوين)
وفي نفس الوقت يم قياس السرعة العملية عند عمل المحراث يحت اليربة من خالل اخذ الزمن العملي
خالل مرور مسافة مقدارها  40مير لكل وحدة يجريبية بعد ان اعلي الجرار مسافة  20مير لكي يصل الجرار
للسرعة القصول ومن ثم قيس ت السرعة النظرية بنفس اللريقة اعاله مل االخذ بنظر االعيبار رفل المحراث عن
سل اليربة.
يم قياس مساحة اليربة المثارة حسب اللريقة الموضحة  )1985( Mckyesويم قياس االعماق الميحققة
لكل معاملة بواقل ثالث مكررات.
يم قياس مدشرات االدام من المعادالت االيية:
 -1القدرة المطلوبة للسحب
)Dp= F × Vp /3.6 ---------------(3

= Dpقوة السحب كيلو وال
 = Fقوة السحب كيلو نيوين
 = Vpالسرعة العملية كم/ساعة
 -2النسبة المئوية لالنزالق

S% = ( (Vt – Vp) / Vt) × 100
 = Sالنسبة المئوية لالنزالق %
 = Vtالسرعة النظرية كم/ساعة
 -3المقاومة النوعية للسحب
 = Srالمقاومة النوعية كيلو نيوين/م
2
 = Aمساحة اليربة المثارة م

)Sr = F / A ---------------(4

2
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 -4عرض االثارة عند السطح :يم قياس عر االثارة عند السل بازالة اليربة المفككة باليد لحين ظهور مقلل
اليربة غير المحروثة بعد ذلك قيست المسافة عند السل باسيخدام شريل القياس
 -5نسبة العمق المتحقق (ثباتية العمق)
) × 100 ---------------(5العمق المثبت  /العمق الميحقق
النتائج والمناقشة

 -1تاثير المسافة بين سالحي المحررا تحرا التربرة الثنرائي فري الارماا المدروسرة :يشةير النيةائ فةي الجةدول
( )2وجةةود فروقةةات معنويةةة واضةةحة بةةين المسةةافة بةةين سةةالحي المحةةراث يحةةت اليربةةة الثنةةائي عنةةد الصةةفات
المدروسة حيث سجلت المسافة بةين السةالحين  1.1ميةر اعلةى قةدرة سةحب واعلةى نسةبة انةزالق و اعلةى مقاومةة
نوعية للسحب وكانت النيةائ  15.85كيلةووال و % 33.12و  105.05كيلونيةوين /م 2علةى اليرييةب ويالهةا فةي
ذلةةك المسةةافة بةةين السةةالحين  1.75ميةةر فةةي يسةةجيل قةةدرة سةةحب  15.06كيلةةووال ونسةةبة انةةزالق % 24.44
ومقاومةةة نوعيةةة للسةةحب  97.90كيلونيةةوين /م 2فةةي حةةين سةةجلت المسةةافة  1.5ميةةر اقةةل قةةيم لهةةم كانةةت 13.19
كيلووال و % 17.93و  66.76كيلونيوين/م 2وقد يرجل السبب في ذلك الى انةه كلمةا يقاربةت االسةلحة كةان حجةم
مقلل اليربة الذ يواجه االسلحة اكبر و باليةالي مقاومةة مةن قبةل اليربةة لالنةزالق اكبةر نييجةة لحصةول انحةراف
واريداد راسي للمحراث من قبةل اليربةة لالخيةراق اكبةر نييجةة ليغييةر مركةز ثقةل المحةراث بشةكل عةام واالسةلحة
على شةريحة اليربةة بشةكل خةاا لةذلك فانةه الحةداث فعةل االخيةراق و اليفكيةك و االثةارة هنةاك حاجةة فعليةة الةى
صرف لاقةة نوعيةة وقةوة اكبةر وهةذا يةنعكس علةى قةدرة السةحب فيةزداد بفعةل زيةادة المقاومةة النوعيةة اليةي هةي
االخرل بدورها يدثر في نسبة االنزالق فيزداد ،كما وان الزيادة عند يباعد االسةلحة يرجةل الةى ان عمةل االسةلحة
يكون خلف إلارات الساحبة لذا فان اخيراق اليربة و اثاريها يحياج الى قوة اكبر لليغلب علةى كةبس اليربةة النةاي
مةةن االجهةةاد المسةةلل مةةن قبةةل االلةةارات اضةةافة الةةى حصةةول انحرافةةات جانبيةةة للمحةةراث مةةن خةةالل المشةةاهدات
الحقلية نييجة لقوة الدف ل الجانبية لليربة بسبب يباعد المسافات بين االسلحة وهةذه بةدورها يزيةد مةن الحاجةة الفعليةة
لقدرة السحب ويرافقها زيادة فةي االنةزالق نييجةة زيةادة المقاومةة امةا بالنسةبة لعةر االثةارة عنةد السةل وثباييةة
العمق فقد حققت المسةافة  1.5ميةر اعلةى معةدل لهمةا كانةت  139.83سةم و % 79.79علةى اليةوالي ويالهمةا فةي
ذلك المسافة  1.75مير بيسجيل عر اثةارة  119.61سةم وثباييةة عمةق  % 73.88و اليةي لةم يخيلةف فةي نفةس
الوقت معنويا مل نسبة ثبايية العمةق  % 74.66عنةد المسةافة  1.1ميةر و اليةي بةدورها سةجلت اقةل عةر اثةارة
لليربةة كانةةت  112.77سةم ،ويرجةةل السةبب فةةي ذلةةك الةى ان المسةةافة 1.5ميةر انخفضةةت عنةدها المقاومةةة النوعيةةة
لليربةةة نييجةةة لزيةةادة المقلةةل العرضةةي للحراثةةة عنةةد ثبةةات قةةوة السةةحب وان المقلةةل العرضةةي لليربةةة المثةةارة زاد
بزيادة عمق وعر المقلل للسالحين وهذا حصل بفضل االسيقرارية الجيدة للمحراث وان الزيادة و الثباييةة فةي
العمق يرا فقها عادة زيادة فيي معدل يفكيك اليربة و االخيرة يعمل بدورها على زيادة عةر االثةارة عنةد السةل
وهذا ايضا ييفق مل مااشار اليه  Anthonisواخرون ( ) 2004من ان ثبايية العمق يمثل االساس في يقيةيم االدام
الحقلي للمحراث وكذلك يعلي يفسير جيد لميللبات القدرة الحقيقية.
الجدول ( :)2ياثير المسافة بين سالحي المحراث يحت اليربة الثنائي في الصفات المدروسة.
Table (2): The impact of distances between subsoiler plow tines bilateral on some field
performance indicators
المسافة بين
سالحي المحراث
distances
between
subsoiler plow
(tines )m

1.1
1.5
1.75

قدرة السحب
Draw-bar
Power
) (Kw

نسبة االنزالق
Slippage
)( %

المقاومة النوعية
للسحب
Specific
resistance
) (kN/m2

عر االثارة
عند السل
tillage width
at the surface
()Cm

نسبة ثبايية العمق
stability
Ratio of the
depth
)( %

15.85 a
13.19 c
15.06 b

33.12 a
17.93 c
24.44 b

105.0 a
66.76 c
97.90 b

112.77 c
139.83 a
119.61 b

74.66 b
79.79 a
73.88 b
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 -2تاثير زوايا اختراق سالحي المحرا تحا التربة الثنائي في الاماا المدروسة :ييضة مةن الجةدول ( )3ان
هناك اخيالفات معنوية واضحة بين زوايا اخيراق سالحي المحةراث حيةث سةجلت الزاويةة  50درجةة اعلةى قةدرة
سحب و اعلى مقاومة نوعية للسحب واعلى نسبة انزالق حيث كانت النيائ  15.92كيلووال  112.53كيلونيةوين
/م 2و % 29.39واقل عر اثارة لليربة على السل واقل نسةبة ثباييةة للعمةق كانةت  113.61سةم و% 69.56
على اليرييب ،في حين سجلت الزاويةة  30درجةة اقةل قةدرة سةحب وكانةت  13.59كيلةووال واقةل مقاومةة نوعيةة
وكانةةت  68.19كيلونيةةوين /م 2اقةةل نسةةبة انةةزالق  % 18.43واعلةةى عةةر اثةةارة لليربةةة عنةةد السةةل كانةةت
 136.44سةةم واعلةةى نسةةبة ثباييةةة للعمةةق  ،% 83.14امةةا الزاويةةة  40درجةةة فقةةد سةةجلت قةةدرة سةةحب 14.59
كيلووال ومقاومة نوعية للسحب  89كيلونيةوين/م 2ونسةبة انةزالق  % 27.67وعةر اثةارة لليربةة عنةد السةل
ونسبة ثبايية عمق  122.16سم و  % 75.52على اليةوالي ،وييضة مةن ذلةك ان زيةادة الزاويةة مةن  30الةى 50
درجة يدد الى زيادة في قةدرة السةحب بمقةدار  %15ويرجةل السةبب فةي ذلةك الةى ان زيةادة الزاويةة يةدد الةى
زيادة حجم اليربة المةدفو الةى االمةام وهةذا يةدد الةى اصةلدام اليربةة المدفوعةة مةل اليربةة غيةر المحروثةة ممةا
يعمل على يجمل حجم اكبر من اليربة امام المحراث مما يسبب زيادة المقاومة على حركيه كما ان حجم اكبةر مةن
اليربة يرفل الى االعلى وهذا يدد الى زيادة الةوزن المةدثر علةى قةدم المحةراث و الةذ يرافقةه زيةادة باالحيكةاك
بةةين اليربةةة و القةةدم وهةةذا ييفةةق مةةل مةةا يوصةةل اليةةه  Mckyesو  )1997( Maswaureمةةن ان زيةةادة زاويةةة
االخيراق للسال من  30الى  90درجة زادت قوة السحب بنسبة  %40وبشكل معنو .
الجدول ( :)3ياثير زوايا اخيراق سالحي المحراث يحت اليربة الثنائي في الصفات المدروسة.
Table(2): The impact of penetration angles subsoiler plow tines bilateral on some
performance indicators field
نسبة ثبايية
عر االثارة
زاوية اخيراق
المقاومة
نسبة
العمق
عند السل
قدرة السحب
المحراث لليربة
االنزالق
النوعية للسحب
stability
tillage
Draw-bar
penetration
Specific
Slippage
Ratio of the width at the
Power
angles of
resistance
depth
surface
) (Kw
subsoiler plow
) (kN/m2
)(%
)(%
()Cm
)tines (degree
83.14 a
136.44 a
68.19 c
18.43 c
13.59 c
30
40

14.59 b

27.67 b

89.004 b

122.16 b

75.525 b

50

15.92 a

29.39 a

112.53 a

113.61 c

69.561 c

 -3تأثير السرع االمامية للجرار في الاماا المدروسة :من خةالل الجةدول ( )4سةلكت السةر االماميةة للحراثةة
نفس سلوك زوايا اخيراق سالحي المحراث حيث سجلت السرعة  3.5كم/سةا اعلةى قةدرة سةحب  18.15كيلةووال
و اعلى مقاومة نوعيةة  104.32كيلونيةوين /م 2واعلةى نسةبة انةزالق  % 32.51فةي حةين سةجلت السةرعة 2.37
كم/ساعة اعلى عر اثارة لليربة عند السل  133.33سم و اعلى نسبة ثبايية عمق  % 80.20ويرجةل السةبب
في ذلك الى زيادة ان السرعة االمامية للحراثة يةدد الةى زيةادة اللاقةة المللوبةة ليعجيةل الكيةل اليرابيةة ودقائقهةا
وهةةذا ييفةةق مةةل هةةالل ( )2007الةةذ بةةين ان زيةةادة السةةرعة يةةدد الةةى زيةةادة ميللبةةات القةةدرة نييجةةة لزيةةادة قةةوة
السحب مل زيادة السرعة االمامية اما سبب زيادة المقاومة النوعية و االنزالق يرجل الى ان زيادة السةرعة يةدد
الى زيادة قوة قا اليربة وباليالي زيادة مقاومة الدوران فيزداد االنةزالق الن السةرعة ييناسةب لرديةا معةه وهةذا
ييفق مل ما اشار اليه  Aljalilواخرون (  ) 2001الذين بينةوا ان زيةادة السةرعة االماميةة للوحةدة الميكنيةة يةدد
الى زيادة ميللبات السةحب و المقاومةة ،امةا انخفةا عةر االثةارة وثباييةة العمةق عنةد السةرعة  3.5كم/سةاعة
يرجل السبب في ذلك الى ان اجهاد القلل الذ يفرضه المحراث على اليربة لقلعها ويفكيكها ال ينيقل الةى اليربةة
اليي يقل على جانبي المحةراث بالسةرعة العاليةة اال عنةد مسةافة محةدودة مقارنةة بحالةة اليربةة عنةد السةرعة 2.37
كم/ساعة لقصر الفيرة الزمنية ليمدد اليشققات الجانيبة باإلضافة الى ان الجزم االعظم من اللاقةة يسةيهلك ليعجيةل
كيل اليربة وهذا ييفق مل ما يوصل اليه هالل (.)2010
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الجدول ( :)4يأثير السر االمامية للجرار في الصفات المدروسة.
Table (4): The impact of Forward Speed of the tractor on some Field performance
indicators
السرعة
عر االثارة
المقاومة
نسبة ثبايية
قدرة السحب
عند السل
نسبة االنزالق النوعية للسحب
االمامية
العمق
Draw-bar
Slippage
Forward
tillage width
Specific
stability
Power
Ratio of the at the surface
resistance
Speed
)(%
(Kw
)
2
)depth (%
)(cm
) (kN/m
()km/hr
80.20 a
133.33 a
75.49 b
17.81 b
11.25 b
2.37
3.5

18.15 a

32.51 a

104.32 a

114.81 b

71.95 b

 -4تاثير التداخل بين المسافة بين سالحي المحرا وزوايا اختراقها على الاماا المدروسة :ييبين من الجةدول
( ) 5ان هناك اخيالفات معنوية واضحة ليةداخل المسةافة بةين سةالحي المحةراث مةل زوايةا اخيراقهةا حيةث اعلةت
المسافة  1.1مير عند الزواية 50درجةة اعلةى قةدرة سةحب كانةت  17.45كيلةووال فةي حةين اعلةت المسةافة 1.5
مير عند الزواية  30درجة قدره  12.17كيلووال ،اما عند يداخل المسافة  1.1ميةر والزاويةة  30درجةة و يةداخل
المسافة  1.75مير و الزاوية  40درجة لم يظهر أ اخيالف معنةو بينهمةا حيةث كانةت النيةائ  14.68و15.08
كيلووال على اليرييب وكذلك مل يداخل المسافة  1.1مير والزاويةة  40درجةة كانةت  15.43كيلةووال ،كمةا وانةه
ايضا لم يظهر أ اخيالف معنو بةين يةداخل المسةافة  1.5ميةر و الزاويةة  50درجةة وبةين المسةافة 1.75ميةر و
الزاوية  30درجة وكانت  14.12و 13.91كيلووال ،كما ييبين ايضا ان المسافة  1.1مير عند الزاويةة  50درجةة
سجلت اعلى مقاومة نوعية و اعلى نسبة انزالق وكانيا  12.93كيلونيوين/م 2و % 37.04على اليوالي واليي فةي
نفةةس الوقةةت لةةم يخيلةةف معنويةةا مةةل المقاومةةة اليةةي سةةجليها المسةةافة  1.75ميةةر عنةةد نفةةس الزاويةةة بلغةةت 125.25
كيلونيوين /م 2ويرجل السبب في ذلك نييجةة لقلةة زاويةة اليحميةل و الةدفل الخلفيةة لسةالحي المحةراث ونييجةة لةذلك
يزداد االحيكاك مابين اليربة و السال بزيادة الزاوية مما يسبب زيادة فةي مقاومةة اليربةة للسةحب و باليةالي هنةاك
حاجة اكبر لقدرة السحب كما وانه ايضا لم يظهر أ اخيالف معنو للمقاومة النوعية بين المسةافة  1.1ميةر عنةد
الزاوية 30درجة والمسافة  1.5ميةر عنةد الزاويةة 50درجةة ،فةي حةين ان اقةل مقاومةة نوعيةة واقةل نسةبة انةزالق
كانيا عند المسافة 1.5مير و الزاوية  30بلغيا  50.85كيلونيوين/م 2و % 11.10على اليرييب ،وفةي نفةس الوقةت
اعلت اعلى عر اثارة لليربة وبلغت  150.33سم واعلى نسبة ثبايية للعمق  ،% 86.66اما اقل عر اثةارة
كان  105سم عند المسافة  1.1والزاوية  50درجةة واقةل نسةبة ثباييةة للعمةق عنةد المسةافة  1.75ميةر وعنةد نفةس
الزاويةةة كةةان  % 65.91وهةةذا يرجةةل نييجةةة لزيةةادة المقاومةةة النوعيةةة لليربةةة و اليةةي يةةدثر بةةدورها علةةى مسةةاحة
المقلل العرضةي لليربةة و الميمثةل بعمةق وعةر اليربةة المقلوعةة و المثةارة فيقةل ،كمةا لةم يظهةر اليةداخل بةين
المسافة  1.1مير و المسافة  1.75ميةر عنةد الزاويةة  40درجةة واليةداخل بةين المسةافة  1.5ميةر عنةد الزاويةة 50
درجة أ اخيالفات معنوية عند عر االثارة وكذلك مةا بينهمةا وبةين 1.1ميةر عنةد الزاويةة  30درجةة فةي نسةبة
ثبايية العمق.
 -5تاثير التداخل بين المسافة بين السالحي المحرا والسرعة االمامية على الاماا المدروسة :يبين جدول
( ) 6اليداخل الثنائي بين المسافة و السرعة االمامية اظهرت النيائ ان اقل قدرة سحب سجلت عند اقل سرعة
وان زيادة السرعة يدد الى زيادة قدرة السحب فقد حقق يداخل المسافة  1.5مير و السرعة  2.37كم/سا اقل
قدرة سحب  9.85كيلووال وكانت اعلى قيمة لقدرة السحب عند المسافة  1.1مير و السرعة  3.5كم/سا و البالغة
 19.28كيلووال وقد يرجل السبب في ذلك الى ان زيادة سرعة الجرار يدد الى زيادة يعجيل مركبات اليربة
وزيادة لاقة الحركة المعلاة لليربة نييجة هذه الزيادة وهذا ييفق مل ما يوصل اليه  NiyamapaوSalokhe
( )2000عند اسيخد ام محراث يحت اليربة الثنائي السال يردد وبدون يردد وجدوا ان زيادة السرعة االمامية
يدد الى زيادة بمقدار  41و % 45لكال المحراثين في ميللبات القدرة .كذلك ان قدرة السحب كانت اقل قيمة لها
عند المسافة بين سالحي المحراث  1.5مير واظهرت نيائ اخيبار دنكن لمقارنة بين ميوسلات القيم اخيالف
معنو في جميل اليداخالت لصفة قدرة السحب.
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الجدول ( :)5يأثير اليداخل بين المسافة بين سالحي المحراث وزوايا اخيراقها على الصفات المدروسة
Table (5): The impact of interaction between distances between subsoiler plow tines
and penetration angles on some Field performance indicators
المسافة بين
سالحي
المحراث
distances
between
subsoiler
plow tines
()m

1.1

1.5

1.75

زاوية اخيراق
المحراث لليربة
penetration
angles of
subsoiler
plow tines
()degree

قدرة السحب
Draw-bar
Power
) (Kw

نسبة االنزالق
Slippage
)( %

المقاومة
النوعية
للسحب
Specific
resistance
) (kN/m2

عر االثارة
عند السل
tillage
width at
the surface
()Cm

نسبة ثبايية
العمق
stability
Ratio of
the depth
)( %

30

14.68 d

26.89 e

82.85 d

123.66 d

81.48 b

40

15.43 c

35.43 b

103.37 b

109.66 f

73.98 d

50

17.45 a

37.04 a

128.93 a

105.0 g

68.51 e

30

12.17 g

11.10 i

50.85 g

150.33 a

86.66 a

40

13.28 f

20.36 g

66.03 f

142.83 b

78.15 c

50

14.12 e

22.34 f

83.40 d

126.33 d

74.25 d

30

13.91 e

17.29 h

70.86 e

135.33 c

81.29 b

40

15.08 dc

27.22 d

97.60 c

114.0 e

74.44 d

50

B 16.2 b

28.81 c

125.25 a

109.5 f

65.91 f

ومةةن خةةالل الجةةدول يالحةةظ ان النسةةبة المئويةةة لالنةةزالق ازدادت بنسةةبة  53.62و 37.6و % 38.13عنةةد
زيةةادة السةةرعة مةةن  2.37الةةى  3.5كم/سةةا عنةةد المسةةافة بةةين سةةالحي المحةةراث  1.1و 1.5و 1.75ميةةر علةةى
اليوالي .ويرجل السبب في ذلةك الةى ان سةرعة الجةرار يقلةل مةن فةرا يماسةك العجلةة مةل االر فيةزداد النسةبة
المئوية لالنزالق وقد يوصل الجبور ( )2006الى ان زيادة السرعة يدد الى زيادة نسبة المئوية لالنةزالق.كمةا
حقةةق يةةداخل المسةةافة  1.5ميةةر و السةةرعة  2.37كم/سةةا اقةةل نسةةبة انةةزالق و البالغةةة  % 13.78وفةةي حةةين كانةةت
اعلى قيمة عند يداخل المسافة  1.1مير و السرعة  3.5كم/سا والبالغة  % 5.25وكان ليةاثير السةرعة علةى صةفة
نسبة االنزالق اكبر من ياثير المسةافة بةين سةالحي المحةراث مةن خةالل اخيبةار لفةروق بةين الميوسةلات اظهةرت
اخيالف معنو لجميل اليداخالت بين المسافة و السرعة االمامية .امةا بالنسةبة لصةفة المقاومةة مةن خةالل الجةدول
يظهةةر النيةةائ وجةةود فةةروق معنويةةة عنةةد جميةةل اليةةداخالت ماعةةدا اليةةداخل بةةين المسةةافة  1.5ميةةر و السةةرعة 3.5
كم/سا و المسافة  1.75مير و السرعة  2.37كم/سا.كمةا حقةق اليةداخل المسةافة  1.5ميةر و السةرعة  2.37كم/سةا
اقل قيمة فةي المقاومةة النوعيةة للسةحب و البالغةة  53.94كيلونيةوين/م 2فةي حةين سةجلت اعلةى قيمةة عنةد اليةداخل
السرعة 3.5كم/سا والمسافة  1.1ميةر وكانةت  118.61كيلونيةوين/م 2ومةن خةالل النيةائ نالحةظ ان المسةافة بةين
سالحي المحراث1.5ميةر سةجلت اقةل قيمةة فةي مقاومةة النوعيةة للسةحب فةي حةين جةامت المسةافة  1.75ميةر فةي
المريبة الثانيةة و كانةت اعلةى قيمةة عنةد المسةافة  1.1ميةر وفةي كةال السةرعيين وكةان مجمةو يةاثير المسةافة بةين
السةةالحين علةةى المقاومةةة النوعيةةة للسةةحب اكبةةر مةةن يةةاثير السةةرعة االماميةةة فمةةثال عنةةد زيةةادة السةةرعة مةةن 2.37
كم/سةا الةى  3.5كم/سةةا ازدادت المقاومةة النوعيةة بمقةةدار  22.86و 32.21و % 29.39عنةد المسةةافة  1.1و 1.5
و 1.75ميةر فةي حةةين نسةبة الزيةادة الميأييةةة عنةد المقارنةة بةةين المسةافة  1.1و 1.5ميةر كانةةت  41.03و% 32.9
على اليوالي ونسبة الزيادة بين المسافة 1.5و 1.75مير بلغت  % 33.43و % 30.66عند السةرعة  2.37كم/سةا
و 3.5كم/سا على اليوالي.
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الجدول ( :)6ياثير يداخل بين المسافة بين السالحي المحراث والسرعة االمامية على الصفات المدروسة
Table (6): The impact of interaction between distances between subsoiler plow tines
and Forward Speed of the tractor on some Field performance indicators.
المسافة بين
عر
سالحي
نسبة ثبايية
االثارة عند
المقاومة
السرعة
المحراث
العمق
السل
النوعية
نسبة
قدرة السحب
distances
االمامية
stability
tillage
Draw-bar
االنزالق
للسحب
Forward
between
Ratio of
width at
Specific
Slippage
Power
Speed
subsoiler
the depth
the
resistance
) (Kw
)(%
plow
()km/hr
surface
) (kN/m2
)(%
tines
()Cm
()m
76.29 c
123.11 c
91.49 c
20.98 d
12.42 d
2.37
1.1
73.02 d
102.44 e
118.61 a
45.25 a
19.28 a
3.5
1.5
1.75

2.37

9.85 f

13.78 f

53.94 e

148.22 a

85.55 a

3.5

16.53 c

22.09 c

79.58 d

131.44 b

73.82 d

2.37

11.48 e

18.68 e

81.04 d

128.66 b

78.75 b

3.5

18.64 b

30.20 b

114.77 b

110.55 d

69.01 e

ويبين ان زيادة السرعة من  2.37كم/سا الى  3.5كم/سا ادل الى انخفا في صةفيي عةر االثةارة عنةد
السل ونسبة ثبايية العمق وحقق يداخل المسةافة بةين السةالحي  1.5ميةر و السةرعة  2.37كم/سةا اعلةى قيمةة فةي
عةةر االثةةارة و نسةةبة الثباييةةة و البالغةةة  148.22سةةم و  % 85.55علةةى اليةةوالي ،وسةةجلت اقةةل قيمةةة لعةةر
االثةةارة عنةةد السةةل عنةةد يةةداخل المسةةافة  1.1ميةةر و السةةرعة  3.5كم/سةةا و كانةةت  102.44سةةم فةةي حةةين سةةجل
يداخل المسافة  1.75مير و السرعة  3.5كم/سا اقل نسبة ثبايية والبالغةة  ،% 69.01اظهةر اخيبةار لفروقةات بةين
الميوسلات عدم وجود فروق معنوية عند اليداخل المسافة  1.5مير و السرعة  3.5كم/سا ويةداخل المسةافة 1.75
مير و السرعة  2.37كم/سا في صفة عر االثارة اليربة عند السل  ،كذلك لم يظهر اخيالف معنو فةي صةفة
نسبة الثبايية العمق بين يداخل المسافة  1.1مير والسةرعة  3.5كم/سةا و المسةافة  1.5ميةر و السةرعة  3.5كم/سةا
وكان مجمو يأثير المسافة بين سالحي المحراث يحةت اليربةة علةى صةفيي عةر االثةارة و نسةبة الثباييةة اكبةر
من يأثير السرعة االمامية للجرار.
 -6ترراثير التررداخل بررين زوايررا اختررراق سررالحي المحرررا والسرررعة االماميررة علررى الاررماا المدروسررة :يوض ة
الجدول ( )7ان زيادة زوايا اخيراق المحراث لليربة يدد الى زيادة كل من صفة قدرة السةحب و نسةبة االنةزالق
و المقاومة النوعية للسحب و انخفضت كل من صةفة عةر االثةارة عنةد السةل ونسةبة ثباييةة العمةق عنةد ثبةاب
السرعة ،وان زيادة السرعة يدد الى زيادة كل من قدرة السحب و نسبة االنزالق و المقاومةة النوعيةة للسةحب و
انخفةةا عةةر االثةةارة و نسةةبة الثباييةةة العمةةق عنةةد نفةةس المسةةافة بةةين سةةالحي المحةةراث ،حقةةق يةةداخل زاويةةة
اخيراق  30درجة و السرعة االمامية  2.37كم/سةا اقةل قيمةة لقةدرة السةحب ونسةبة االنةزالق و المقاومةة النوعيةة
للسةةحب وكانةةت  10.27كيلةةووال و  % 7.728و 55.951كيلونيةةوين/م 2علةةى اليةةوالي وحقةةق هةةذا اليةةداخل اعلةةى
عر اثارة عند السل و اكبر نسبة ثبايية للعمق وكانت على اليوالي 148سةم و  % 87.65وكانةت اعلةى قيمةة
لقدرة السحب ونسبة االنزالق ومقاومة النوعيةة عنةد يةداخل زاويةة اخيةراق  50درجةة وسةرعة اماميةة 3.5كم/سةا
كانةةت علةةى اليةةوالي  19.54كيلةةووال 131.99 ،% 35.172 ،كيلونيةةوين/م 2وحقةةق هةةذا اليةةداخل اقةةل قيمةةة فةةي
صفيي عر االثارة ونسبة ثباييةة العمةق و البالغةة  103.42سةم % 65.182 ،ويرجةل السةبب فةي ذلةك الةى انةه
كلما زادت السرعة االماميةة للمحةراث و كلمةا زادت زاويةة االخيةراق كلمةا قةل المقلةل العرضةي لليربةة المواجةه
للسةةال الشةةغال و الميمثةةل بعمةةق وعةةر القلةةل لةةه وباليةةالي انخفةةا فةةي عةةر اثةةارة اليربةةة عنةةد السةةل
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وانخفةةا نسةةبة ثباييةةة ال عمةةق وهةةذا يةةنعكس سةةلبا علةةى المقاومةةة النوعيةةة فيةةزداد ويحصةةل العكةةس عنةةد السةةرعة
المنخفضة وزاوية االخيراق القليلة.
الجدول ( :)7يأثير يداخل بين زوايا اخيراق سالحي المحراث والسرعة االمامية على الصفات المدروسة.
Table (7): The impact of interaction between penetration angles subsoiler plow tines
and Forward Speed of the tractor on some Field performance indicators.
زاوية اخيراق
عر االثارة نسبة ثبايية
المقاومة
السرعة
المحراث لليربة
العمق
عند السل
نسبة
النوعية
قدرة السحب
penetration
االمامية
stability
tillage
للسحب
 Draw-barاالنزالق
Forward
angles
Ratio of
width at
Specific Slippage
Power
Speed
subsoiler
the depth the surface resistance
) (Kw
)(%
plow tines
()km/hr
) (kN/m2
)(%
()Cm
()degree
87.65 a
148 a
55.90 e
7.72 f
10.27 f
2.37
30
78.64 b
124 c
80.47 d
29.13 c
16.90 c
3.5
40
50

2.37

11.18 e

22.10 e

77.50 d

128.22 b

79.01 b

3.5

18.01 b

33.24 b

100.50 b

116.11 d

72.03 d

2.37

12.31 d

23.62 d

93.07 c

123.77 c

73.93 c

3.5

19.54 a

35.17 a

131.99 a

103.44 e

65.18 e

 -7تررأثير التررداخل الثالثرري بررين المسررافة لسررالحي المحرررا وزوايررا اختراقهررا و السرررعة االماميررة علررى الاررماا
المدروسة :يبين الجةدول ( )8يفةوق يةداخل المسةافة بةين السةالحي المحةراث  1.5ميةر وزاويةة اخيةراق 30درجةة
عند السرعة  2.37كم/سا في خف قيمة كل من صفة قدرة السحب و نسبة االنزالق و المقاومةة النوعيةة وكانةت
القيم المسجلة  8.06كيلووال و  % 5.07و 39.89كيلونيوين/م 2على اليوالي وحقةق هةذا اليةداخل اعلةى قيمةة فةي
صفيي عر االثارة عند السل ونسبة ثباييةة العمةق وكةان مقةدار القيمةة المسةجلة  156.67سةم لعةر االثةارة
و % 93.34لنسبة ثبايية العمق ويالحظ من خالل الجدول اليداخل المسافة بين السالحين  1.1ميةر و الزاويةة 50
درجة وسرعة االمامية  3.5كم/سا حقق اكبر زيادة في قدرة السحب و البالغة  21.45كيلةووال واعلةى زيةادة فةي
نسبة المئويةة لالنةزالق و البالغةة  % 47.53واكبةر مقاومةة نوعيةة للسةحب و البالغةة  148.46كيلونيةوين/م 2فةي
حين سجلت اقل قيمة في صفة عر االثارة عند السل و البالغة  94.66سةم وسةجل يةداخل بةين المسةافة 1.75
مير عند نفس الزاوية و السرعة اقل نسةبة ثباييةة للعمةق بلغةت  %60ويرجةل السةبب فةي ذلةك الةى نفةس االسةباب
اليي يم ذكرها في الفقرات السابقة.
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 يةةأثير اليةةداخل بةةين المسةةافة لسةةالحي المحةةراث وزوايةةا اخيراقهةةا و السةةرعة االماميةةة علةةى الصةةفات:)8( الجةةدول
.المدروسة
Table (8): The impact of interaction between distances between subsoiler plow tines
with penetration angles and Forward Speed of the tractor on some Field
performance indicators
نسبة ثبايية
العمق
stability
Ratio of
the depth
( %)

عر
االثارة عند
السل
tillage
width at
the surface
)Cm(

المقاومة
النوعية
للسحب
Specific
resistance
(kN/m2 )

نسبة
االنزالق
Slippage
( %)

قدرة
السحب
Drawbar
Power
(Kw )

السرعة
االمامية
Forward
Speed
)km/hr(

82.96 c

135.33 e

73.20 f

P10.94p

11.56 ij

2.37

80.0 d

112.0 g

92.51 d

42.83 c

17.81 d

3.5

75.56 e

118.66 f

91.87 d

25.46 h

12.27 ih

2.37

72.42 f

100.67 i

114.86 b

45.40 b

18.59 c

3.5

70.37 g

115.34 g

109.39 b

26.55 g

13.45 g

2.37

66.67 h

94.66 j

148.46 a

47.53 a

21.45 a

3.5

93.34 a

156.67 a

I 39.89 i

5.07 r

8.06 m

2.37

80.50 d

144 cd

61.81 g

17.14 n

15.73 f

3.5

83.70 c

148 bc

55.11 h

16.45 o

9.87 l

2.37

72.59 f

137.67 e

76.94 f

24.28 l

16.69 e

3.5

71.82 f

140 de

66.82 g

19.83 m

11.08 k

2.37

68.88 gh

112.66 g

99.99 c

24.85 i

17.16 ed

3.5

86.66 b

152 ab

54.60 h

7.17 q

10.65

2.37

75.92 e

118.67 f

87.11 d

27.42 f

17.17 ed

3.5

77.78 ed

118 f

85.51 e

24.40 k

11.4 kj

2.37

71.10 gf

110 h

109.70 b

30.05 e

18.75 c

3.5

71.82 f

116 g

103.01 c

24.48 j

21.45 a

2.37

I 60.0 i

103 i

147.51 a

33.14 d

20.02 b

3.5

زاوية اخيراق
المحراث
لليربة

المسافة بين
سالحي
المحراث

penetration
angles of
subsoiler
plow tines
)degree(

distances
between
subsoiler
plow tines
)m(

30
40

1.1

50
30
40

1.5

50
30
40

1.75

50
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ABSTRACT
The research was implemented in a field of agriculture college- Mosul Univ.,
which its soil texture is clay. The study included the use of three penetration angles of
subsoiler plow tines bilateral 30 and 40 and 50 degree and three distances between
subsoiler plow tines bilateral 1.1 and 1.5 and 1.75 meters and Forward Speed of the
tractor 2.37 and 3.50 km / h and its impact on Draw-bar Power, Slippage , Specific
resistance , tillage width at the surface and stability Ratio of the depth. The experiment
was conducted by using Randomized Complete Block Design RCBD. Three factors
was used with its interactions. The use of Duncan multiple range test to indicate
significant differences between the averages of the transactions, The results showed
that all the traits affected by moral penetration angles and distances between subsoiler
plow tines and Forward Speed of the tractor in terms of increased Draw-bar Power,
Slippage , Specific resistance at increase penetration angles and Forward Speed of the
tractor and lower tillage width at the surface and stability Ratio of the depth. The
distance between the tines was 1.5 meters ranked first in the devaluation of the Drawbar Power, Slippage , Specific resistance and increased tillage width at the surface and
stability Ratio of the depth. Give an interactions distance of 1.5 meters and the angle
of penetration of 30 degrees and Forward Speed of the tractor 2.37 km/h. The best
results in reducing the Draw-bar Power, Slippage , Specific resistance and the values
are respectively 8.06 Kw and 5.07% and 39.89 Kn / m 2 and gave the highest tillage
width at the surface and stability Ratio of the depth values which were 156.67 cm and
93.34% respectively.
Keywords: subsoiler plow , Draw-bar Power, Specific resistance, Slippage, stability
Ratio of the depth
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