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الخالصة
نفذ البحث في حقوول كليوة الزراعوة والغابوات جامعوة الموصول فوي نربوة نينيوة النسوجة ونضومنت الدراسوة
اسنخدام ثالث زوايوا اخنوراق لسوالحي المحوراث نحوت النربوة الثنوائي  30و 40و  50درجوة وثوالث مسوافات بوين
سالحي المحراث  1.1و  1.5و  1.75منر وبسرعنين امامينين للساحبة  2.37و  3.50كم/سا ونأثير ذلك في كل
من قدرة السحب ،المقاومة النوعية للسحب ،نسبة االنزالق ،عور االثوارة ،نسوبة ثبانيوة العموق نوم ننفيوذ النجربوة
باسنخدام نجربة عاملية بنصميم القناعات العشوائية الكاملة  RCBDواسنخدام اخنبار دنكن المنعودد المودل لبيوان
معنوية الفروقات بين منوسنات المعامالت ،حيث أظهورت الننوائ نوأثر جميول الصوفات المدروسوة معنويوا بزوايوا
االخن وراق والمسووافة بووين سووالحي المحووراث والسوورعة االماميووة موون حيووث زيووادة قوودرة السووحب والمقاومووة النوعيووة
للسحب ونسبة االنزالق بزيادة زاوية االخنراق وزيادة السرعة االمامية للساحبة وانخفا عور االثوارة ونسوبة
ثبانيووة العمووق وسووجلت المسووافة بووين السووالحي  1.5منوور المرنبووة االول و فووي خف و قيمووة قوودرة السووحب و نسووبة
االنووزالق و المقاومووة النوعيووة للسووحب وحققووة اعلو عوور اثووارة وثبانيووة عمووق وأعنو نووداخل المسووافة 1.5منوور
وزاويووة اخنووراق30درجووة وسوورعة اماميووة  2.37كم/سووا افضوول ننووائ فووي خف و قوودرة السووحب ونسووبة المئويووة
2
لالنزالق ومقاوموة النوعيوة للسوحب وكانوت القويم علو النووالي  8.06كيلوووان و % 5.07و 39.89كيلونيوونن/م
واعن اعل عر اثارة ونسبة ثبانية للعمق وكانت القيم  156.67سم و % 93.34عل النوالي.
الكلمات الدالة :محراث نحت النربة ،قدرة السحب ،المقاومة النوعية للسحب ،نسبة االنزالق ،نسبة ثبانية العمق.
ناريخ نسلم البحث ،2012/6/25 :وقبوله.2012/11/12 :

المقذمة
النهو باالنناج الزراعي وننوير نرق الزراعة يجب ان نونالمم مول موا نننلبوه النكنولوجيوا الحديثوة فوي
ننوووير الصووناعة وهووي مرنبنووة ارنبووان كبيوور باسوونخدام المكووائن واالالت الزراعيووة الحديثووة عنوود ننفيووذ العمليووات
الزراعية المخنلفة اال ان االسنخدام السيم لهذه المكائن واالالت يودد الو را النربوة ونحنويم مجاميعهوا وكموا
يدد ال ندهور خواصها الفيزيائية ونقليل الحاصل وزيادة اسنهالك الوقود ( Ahmadواخرون  ،) 2010وبوين
 Akhtarواخوورون( )2005ان عمليووة الحراثووة باسوونخدام بع و االالت لعوودة سوونوات يعموول جهوود ينوون عن وه را
نبقات النربة وان الحراثة عل عمق واحد لعدة سنوات ينكون عند ذلك العمق النبقوة الصومام ،ونوصول Sillon
واخرون ( )2003ان كبس النربة النان من مرور المكائن ينسبب ندهور فوي نصوريف الميواه ويكوون هوذا النواثير
عند عمق  20 -15سم ينن عندها نبقة صلبة نمنل مرور المياه وزيادة رنوبة النربة أعل نلوك النبقوة المنكونوة
مما يزيد من مننلبات القودرة لوالالت الزراعيوة وذلوك لنكسوير هوذه النبقوة وزيوادة الرنوبوة سيصواحبها زيوادة فوي
نماسوووك .أوضووو  )2001( Hetzedmundoو  Tekesteواخووورون ( )2005ان كوووبس النربوووة ونكوووون النبقوووة
الصمام سيعر بنام النربة ال الندهور والذ يظهر من خالل انخفوا المسوامية الكليوة وحصوول نغيورات فوي
نوزيل حجوم ومسامات النربة بانجاه حجوم ومسوامات دقيقوة مول انخفوا اسونمرارينها ينبول ذلوك ارنفوا فوي قويم
الكثافة الظاهرية ومقاومة النربة وبالنالي سننرك اثارا سولبية علو الخصوائا الفيزيائيوة والكيميائيوة والبايولوجيوة
للنربوة وبووين  Osunbitanواخوورون ( )2005و  Poppواخورون( )2001ان اهووم المشوواكل الرئيسوية النووي نواجووه
انناج المحاصيل الحقلية هو را النربة حيث ينن عنها اعاقة لنمو الجذور الو جانوب نورد خوواا النربوة مون
حيث نقليل النهوية وخف معدل غي المام ونعمل عل نعجيل عمليات النعريوة ،وذكور  BusscherوBauer
( )2004ان اسنخدام المحاريث بانواعها يعمل عل اضعاف قوة النربة ويخفو مون كوبس النربوة (را النربوة)
ويساعد عل حركة المياه والهوام وزيادة نموو الجوذور ولكون عنود عموق محودد وان العوالج الرئيسوي والضورور
للنخلا من كبس النربة ونحنيم النبقة الصمام الني ننميز بحبيبات منماسكة جدا وذات دور سلبي عل النربوة و
نمو النبات ينم مون خوالل اسونخدام المحوراث نحوت النربوة عنود اجورام حراثوة الو عموق اكبور مون اعمواق الحراثوة
االعنياديوووة لزراعوووة المحاصووويل الصوووناعية او لفووون قنووووات مبوووازل لنحسوووين بوووزل الميووواه فوووي النربوووة الغدقوووة
( Akinciواخوورون  .)2004كمووا يسوونخدم هووذا النووو موون المحاريووث عنوودما يووراد معاملووة النبقووة نحووت السوونحية
ودون قلوووب مقنووول النربوووة خصوصوووا المنوووانق المعرضوووة نربنهوووا للنعريوووة ( Ahmadواخووورون .)2007اوضووو
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 )2006( Zadehان اجرام عمليوة الحراثوة باسونخدام المحوراث نحوت النربوة هنالوك الكثيور مون العوامول المنغيورة
النوووي بإمكانهوووا النوووأثير فوووي مننلبوووات الناقوووة للمحوووراث ومنهوووا عوامووول النربوووة والنوووي نشووومل الصوووفات الفيزيائيوووة
والميكانيكيووة للنربووة وعواموول النشووكيل و نشوومل العمووق والسوورعة وعواموول المحووراث والنووي نشوومل نوعووه وشووكله
وحجمووه وزاويووة االخنووراق وحديووة حوافووه والمووادة المصوونوعة منووه ،وذكوور  )2005( Desbiollesان مننلبووات
السحب لألسلحة الضيقة فوي حالوة نربوة معلوموة ننوأثر بعوامول النصوميم واالسونغالل مثول العور الفعوال للسوال
وزاوية االخنراق وعمق الحراثة والسورعة األماميوة ،اوضو  Glanceyواخورون( )1996عنود اسونخدام محوراث
نحت النربوة ثنوائي القصوبات سومك القصوبة الواحودة  0.025منور والمسوافة بوين القصوبنين 1.52منور ويعمول علو
عمق 0.305منر وبمنوسن سرعة  2.4كم/سا بلغت قوة السحب 18.8كيلونيونن.
والحظ  )2008( Alukoان زيادة زاويوة االخنوراق للسوال مون  25درجوة الو  45درجوة رفعوت مون
القوة المنلوبة للسحب بنسوبة  %20عنود العمول فوي نربوة مزيجيوة نينيوة ،وبوين  Miyamotoواخورون ()2008
في دراسة لمننلبات القدرة للمحراث نحت النربة ثنائي االسلحة المسافة بوين سوالحي المحوراث 120سوم ومضوافة
اليه اجنحة نعمل عند القدم كانت القدرة ننراو بين  50 -30حصوان للسوال الواحود فوي نربوة نينيوة وعنود عموق
حراثووة  40سووم .عوورف  Zozواخوورون ( )2002موون اهووم العواموول المدثرهووا علو االنووزالق شووملت سوون النربووة
وسوون العجلووة المالمسووة لهووا وكووذلك نووو االالت الزراعيووة ومقوودار النعمووق فووي النربووة ونوصوول كوول موون عبنووان
واحمد ( )2006ال ان النسبة المئوية لالنزالق نزداد بزيادة السورعة العمليوة والسوبب يعوود الو ان زيوادة سورعة
الجرار نقلول مون فورا نماسوك العجلوة مول االر فيوزداد االنوزالق ،وبوين هوالل ( )2010عنود اخنبوار محوراث
نحت النربة احاد وثنائي السال باسنخدام سرعة امامية  4.5 -2.55 -1.69كم/سا سبب زيادة في معدل النسوبة
المئويوة لالنوزالق  %11.11 -9.83 -8.78بنسوبني زيوادة  %11.96 ، 26.54علو النووالي واوعوز السوبب الو
زيووادة السوورعة نوودد ال و زيووادة مقاومووة السووحب وكووذلك نقلوول موون فوورا النماسووك بووين العجووالت الدافعووة وسوون
االر  ،ان ثبانية العمق مون العوامول االساسوية فوي نقيويم ادام المحوراث نحوت النربوة وذلوك لناثيرهوا الكبيور علو
نحديد مننلبات القدرة وان زيادة نسبة الثبانية دليل جيد عل ادام المحراث ( Monazouو .)2004 ،Ramou
ولما لمحراث نحت النربة من اهمية كبيرة في اسنصال االراضي الزراعيوة ونحسوين خواصوها الفيزيائيوة
والكيميائية والبايولوجية ولغر الوصول ال افضل نوليفوة الخنيوار األبعواد القياسوية وزاويوة االخنوراق المالئموة
لالجزام المنعاملة مل النربة واخنيار السرعة المناسوبة للجورار الزراعوي نوم اجورام هوذا البحوث باسونخدام محوراث
نحت النربة ثنائي السال المصنل مون قبول الشوركة العاموة للصوناعات الميكانيكيوة فوي االسوكندرية والوذ لوم نجور
عليه أ نجارب في المنانق الشمالية ويهدف البحث لدراسة ناثير المسافات وزوايوا االخنوراق لسوالحي المحوراث
نحت النربة والسرعة االماميوة للجورار الزراعوي علو بعو مدشورات االدام الحقلوي والنوي شوملت قودرة السوحب
ونسووبة االنووزالق والمقاومووة النوعيووة للسووحب وعوور سوون االثووارة وثبانيووة العمووق فووي ظووروف النوورب العراقيووة
الثقيلة.
مىاد البحد وطرائقه
نفذ البحث في حقول كلية الزراعة والغابات واشنمل عل دراسوة ثالثوة عوامول وهوي المسوافة بوين سوالحي
المحراث بثالث مسنويات ( )1.75 ، 1.5 ، 1.1منر والعامل الثاني هو زوايا اخنراق سالحي وبوثالث مسونويات
( ) 50 ، 40 ، 30درجة ونضمن العامل الثالث مسنويي السورعة االماميوة للجورار ( )3.5 ، 2.37كم/سوا و نواثير
هذه العوامل عل مدشرات االدام.عودد المعوامالت  18معاملوة وبواقول ثوالث مكوررات لكول معاملوة أ  54وحودة
نجريبيوة وبنووول  40منوور للوحوودة النجريبيووة نفووذت الدراسووة بنجربووة عامليووة بنصووميم القناعووات العشوووائية الكاملووة
 )2*3*3( RCBDواخنبرت الننائ بنريقة دنكن منعددة المدل عند مسونول احنماليوة  0.05فوي اخنبوار معنويوة
الفروقووات بووين منوسوون المعووامالت (دادود واليوواس ،)1990،كانووت نربووة الحقوول نينيووة حيووث كانووت نسووبة النووين
 %44.98والغرين  %32.5والرمل  %22.52اسنخدم جرارين ماسي فوركسن  Mf-285sقدرة الجرار الواحود
 75حصوان االول كمصوودر للقودرة والثوواني ثبووت عليوه المحووراث ثنووائي االسولحة وكووان ايضووا نفوس الموديوول ونفووس
القدرة ونفس النو وكما موض في الشكل  1و .2
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الشكل ( :)1محراث نحت النربة ثنائي السال .

الشكل (:) 2نريقة قياس قوة السحب للمحراث نحت النربة ثنائي السال
جمعووت نموواذج النربووة قبوول الحراثووة موون العمووق 50 -0سووم لقيوواس النسووبة المئويووة لرنوبووة النربووة وحسووب
النريقووة الموضووحة موون قبوول  Liuو  )2003( Evettفووي حووين نووم نحديوود نسووجة النربووة باسوونخدام نريقووة الماصووة
 Pipett methodوحسب ما جام بنريقة  Dayالموصوفة في  .Blackحسوبت الكثافوة الظاهريوة للنربوة بنريقوة
االسووونوانة  Core samplersولجمووول اعمووواق اعلووو واسووونخدم جهووواز Hydraulic con penetrometer
لقيوووواس مقاومووووة النربووووة لالخنووووراق وحسووووب دليوووول المخوووورون (كيلووووو باسووووكال) موووون العالقووووة الموضووووحة Gill
و .)1968( Vandenborg
دليل المخرون = قوة االخنراق  /مساحة قاعدة المخرون ـــــــــ ()1
والننائ موضحة في الجدول (.)1
نم قياس قوة السحب باسنخدام جهاز  Dynamometerحيث قيست قوة السحب بربن هذا الجهاز عل
عمود الجر للساحبة االول ومن الجهة االخرل ربن الجهاز بواسنة سلك مرن بمقدمة الساحبة الثانية المشبوك
بها المحراث ن حت النربة لعدم وجود جهاز يقيس قوة السحب مباشرة بين المحراث والساحبة.
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الجدول ( :)1يوض بع الصفات الميكانيكية والفيزيائية لنربة النجربة قبل الحراثة
Table (1): Explains some mechanical and physical properties for the soil before the
tillage
عمق الحراثة
الكثافة الظاهرية
النسبة المئوية للرنوبة
مقاومة النربة لالخنراق
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 نثبيت عمق المحراث عند  45سم وثبنت المسافة عل 1.1منر وزاوية اخنراق
 30ومن ثم  40و  50درجة ومن ثم نغيير المسافات االخر مل نغيير الزوايا لكل مسافة بين سالحي المحراث
وبواقل ثالث مكررات لكل مرة بعد ذلك نم قياس مقاومة النحرج للجرار الثاني اذ رفل المحراث عن سن
النربة ووضعت الساحبة في حالة حياد وسجلت قوة السحب وكررت العملية ثالث مرات ونرحت من قوة
السحب الكلية وحسبت قوة السحب من المعاملة (.)2
)F=Y- Rr -----------(2
 = Fقوة سحب المحراث (كيلو نيونن )
 = Yقوة السحب الكلية (الساحبة الثانية  +المحراث) كيلو نيونن
 = Rrمقاومة الندحرج للساحبة الثانية (كيلو نيونن)
وفي نفس الوقت نم قياس السرعة العملية عند عمل المحراث نحت النربة من خالل اخذ الزمن العملي
خالل مرور مسافة مقدارها  40منر لكل وحدة نجريبية بعد ان اعني الجرار مسافة  20منر لكي يصل الجرار
للسرعة القصول ومن ثم قيست السرعة النظرية بنفس النريقة اعاله مل االخذ بنظر االعنبار رفل المحراث عن
سن النربة.
نم قياس مساحة النربة المثارة حسب النريقة الموضحة  )1985( Mckyesونم قياس االعماق المنحققة
لكل معاملة بواقل ثالث مكررات.
نم قياس مدشرات االدام من المعادالت االنية:
 -1القدرة المطلوبة للسحب
)Dp= F × Vp /3.6 ---------------(3

= Dpقوة السحب كيلو وان
 = Fقوة السحب كيلو نيونن
 = 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 نيونن/م
2
 = Aمساحة النربة المثارة م

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

2
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 -4عرض االثارة عند السطح :نم قياس عر االثارة عند السن بازالة النربة المفككة باليد لحين ظهور مقنل
النربة غير المحروثة بعد ذلك قيست المسافة عند السن باسنخدام شرين القياس
 -5نسبة العمق المتحقق (ثباتية العمق)
) × 100 ---------------(5العمق المثبت  /العمق المنحقق
النحائج والمناقشة
 -1تاثير المسافة بين سالحي المحررا تحر التربرة الثنرائي فري التراا المدروسرة :نشوير الننوائ فوي الجودول
( )2وجووود فروقووات معنويووة واضووحة بووين المسووافة بووين سووالحي المحووراث نحووت النربووة الثنووائي عنوود الصووفات
المدروسة حيث سوجلت المسوافة بوين السوالحين  1.1منور اعلو قودرة سوحب واعلو نسوبة انوزالق و اعلو مقاوموة
نوعية للسحب وكانت الننوائ  15.85كيلوووان و % 33.12و  105.05كيلونيوونن /م 2علو النرنيوب ونالهوا فوي
ذلووك المسووافة بووين السووالحين  1.75منوور فووي نسووجيل قوودرة سووحب  15.06كيلووووان ونسووبة انووزالق % 24.44
ومقاومووة نوعيووة للسووحب  97.90كيلونيووونن /م 2فووي حووين سووجلت المسووافة  1.5منوور اقوول قوويم لهووم كانووت 13.19
كيلووان و % 17.93و  66.76كيلونيونن/م 2وقد يرجل السبب في ذلك ال انوه كلموا نقاربوت االسولحة كوان حجوم
مقنل النربة الذ يواجه االسلحة اكبور و بالنوالي مقاوموة مون قبول النربوة لالنوزالق اكبور ننيجوة لحصوول انحوراف
وارنداد راسي للمحراث من قبول النربوة لالخنوراق اكبور ننيجوة لنغييور مركوز ثقول المحوراث بشوكل عوام واالسولحة
علو شووريحة النربوة بشووكل خواا لووذلك فانوه الحووداث فعوول االخنوراق و النفكيووك و االثوارة هنوواك حاجوة فعليووة الو
صورف ناقوة نوعيوة وقووة اكبور وهووذا يونعكس علو قودرة السوحب فنوزداد بفعوول زيوادة المقاوموة النوعيوة النوي هووي
االخرل بدورها ندثر في نسبة االنزالق فيزداد ،كما وان الزيادة عند نباعود االسولحة يرجول الو ان عمول االسولحة
يكون خلف إنارات الساحبة لذا فان اخنراق النربة و اثارنها يحناج ال قوة اكبر للنغلوب علو كوبس النربوة النوان
موون االجهوواد المسوولن موون قبوول االنووارات اضووافة ال و حصووول انحرافووات جانبيووة للمحووراث موون خووالل المشوواهدات
الحقلية ننيجة لقوة الدفل الجانبية للنربة بسبب نباعد المسافات بين االسولحة وهوذه بودورها نزيود مون الحاجوة الفعليوة
لقدرة السحب ويرافقها زيادة فوي االنوزالق ننيجوة زيوادة المقاوموة اموا بالنسوبة لعور االثوارة عنود السون وثبانيوة
العمق فقد حققت المسوافة  1.5منور اعلو معودل لهموا كانوت  139.83سوم و % 79.79علو النووالي ونالهموا فوي
ذلك المسافة  1.75منر بنسجيل عر اثوارة  119.61سوم وثبانيوة عموق  % 73.88و النوي لوم نخنلوف فوي نفوس
الوقت معنويا مل نسبة ثبانيوة العموق  % 74.66عنود المسوافة  1.1منور و النوي بودورها سوجلت اقول عور اثوارة
للنربوة كانووت  112.77سوم ،ويرجوول السووبب فوي ذلووك الو ان المسوافة 1.5منوور انخفضووت عنودها المقاومووة النوعيووة
للنربووة ننيجووة لزيووادة المقنوول العرضووي للحراثووة عنوود ثبووات قوووة السووحب وان المقنوول العرضووي للنربووة المثووارة زاد
بزيادة عمق وعر المقنل للسالحين وهذا حصل بفضل االسنقرارية الجيدة للمحراث وان الزيادة و الثبانيوة فوي
العمق يرافقها عادة زيادة فيي معدل نفكيك النربة و االخيرة نعمل بدورها عل زيادة عور االثوارة عنود السون
وهذا ايضا ينفق مل مااشار اليه  Anthonisواخرون ( ) 2004من ان ثبانية العمق نمثل االساس في نقييم االدام
الحقلي للمحراث وكذلك نعني نفسير جيد لمننلبات القدرة الحقيقية.
الجدول ( :) 2ناثير المسافة بين سالحي المحراث نحت النربة 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 السن
tillage width
at the surface
()Cm

نسبة ثبانية 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 تح التربة الثنائي في التاا المدروسة :ينض مون الجودول ( )3ان
هناك اخنالفات معنوية واضحة بين زوايا اخنراق سالحي المحوراث حيوث سوجلت الزاويوة  50درجوة اعلو قودرة
سحب و اعل مقاومة نوعية للسحب واعل نسبة انزالق حيث كانت الننائ  15.92كيلووان  112.53كيلونيونن
/م 2و % 29.39واقل عر اثارة للنربة عل السن واقل نسبة ثبانيوة للعموق كانوت  113.61سوم و% 69.56
عل النرنيب ،في حين سجلت الزاويوة  30درجوة اقول قودرة سوحب وكانوت  13.59كيلوووان واقول مقاوموة نوعيوة
وكانووت  68.19كيلونيووونن /م 2اقوول نسووبة انووزالق  % 18.43واعلوو عوور اثووارة للنربووة عنوود السوون كانوووت
 136.44سووم واعلوو نسووبة ثبانيووة للعمووق  ،% 83.14امووا الزاويووة  40درجووة فقوود سووجلت قوودرة سووحب 14.59
كيلووان ومقاومة نوعية للسحب  89كيلونيوونن/م 2ونسوبة انوزالق  % 27.67وعور اثوارة للنربوة عنود السون
ونسبة ثبانية عمق  122.16سم و  % 75.52عل النووالي ،وينضو مون ذلوك ان زيوادة الزاويوة مون  30الو 50
درجة يدد ال زيادة فوي قودرة السوحب بمقودار  %15ويرجول السوبب فوي ذلوك الو ان زيوادة الزاويوة يودد الو
زيادة حجم النربوة المودفو الو االموام وهوذا يودد الو اصوندام النربوة المدفوعوة مول النربوة غيور المحروثوة مموا
يعمل عل نجمل حجم اكبر من النربة امام المحراث مما يسبب زيادة المقاومة عل حركنه كما ان حجم اكبور مون
النربة يرفل ال االعل وهذا يدد ال زيوادة الووزن المودثر علو قودم المحوراث و الوذ يرافقوه زيوادة باالحنكواك
بووين النربووة و القوودم وهووذا ينفووق موول مووا نوصوول اليووه  Mckyesو  )1997( Maswaureموون ان زيووادة زاويووة
االخنراق للسال من  30ال  90درجة زادت قوة السحب بنسبة  %40وبشكل معنو .
الجدول ( :)3ناثير زوايا اخنراق سالحي المحراث نحت النربة الثنائي في الصفات المدروسة.
Table(3): The impact of penetration angles subsoiler plow tines bilateral on some
performance indicators field
نسبة ثبانية
عر االثارة
زاوية اخنراق
المقاومة
نسبة
العمق
عند السن
قدرة السحب
المحراث للنربة
النوعية للسحب
االنزالق
stability
tillage
Draw-bar
penetration
Specific
Slippage
Ratio of the width at the
Power
angles of
resistance
depth
surface
) (Kw
subsoiler plow
) (kN/m2
)(%
)tines (degree
)(%
()Cm
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 التاا المدروسة :من خوالل الجودول ( )4سولكت السور االماميوة للحراثوة
نفس سلوك زوايا اخنراق سالحي المحراث حيث سجلت السرعة  3.5كم/سوا اعلو قودرة سوحب  18.15كيلوووان
و اعل مقاومة نوعيوة  104.32كيلونيوونن /م 2واعلو نسوبة انوزالق  % 32.51فوي حوين سوجلت السورعة 2.37
كم/ساعة اعل عر اثارة للنربة عند السن  133.33سم و اعل نسبة ثبانية عمق  % 80.20ويرجول السوبب
في ذلك ال زيادة ان السرعة االمامية للحراثوة نودد الو زيوادة الناقوة المنلوبوة لنعجيول الكنول النرابيوة ودقائقهوا
وهووذا ينفووق موول هووالل ( )2007الووذ بووين ان زيووادة السوورعة نوودد ال و زيووادة مننلبووات القوودرة ننيجووة لزيووادة قوووة
السحب مل زيادة السرعة االمامية اما سبب زيادة المقاومة النوعية و االنزالق يرجل ال ان زيادة السورعة نودد
ال زيادة قوة قا النربة وبالنالي زيادة مقاومة الدوران فيزداد االنوزالق الن السورعة ننناسوب نرديوا معوه وهوذا
ينفق مل ما اشار اليه  Aljalilواخرون (  ) 2001الوذين بينووا ان زيوادة السورعة االماميوة للوحودة الميكنيوة نودد
ال زيادة مننلبوات السوحب و المقاوموة ،اموا انخفوا عور االثوارة وثبانيوة العموق عنود السورعة  3.5كم/سواعة
يرجل السبب في ذلك ال ان اجهاد القنل الذ يفرضه المحراث عل النربة لقنعها ونفكيكها ال يننقول الو النربوة
الني نقل عل جوانبي المحوراث بالسورعة العاليوة اال عنود مسوافة محودودة مقارنوة بحالوة النربوة عنود السورعة 2.37
كم/ساعة لقصر الفنرة الزمنية لنمدد النشققات الجانيبة باإلضافة ال ان الجزم االعظم من الناقوة يسونهلك لنعجيول
كنل النربة وهذا ينفق مل ما نوصل اليه هالل (.)2010
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الجدول ( :)4نأثير السر االمامية للجرار في الصفات المدروسة.
Table (4): The impact of Forward Speed of the tractor on some Field performance
indicators
عر االثارة
المقاومة
السرعة
نسبة ثبانية
قدرة السحب
عند السن
نسبة االنزالق النوعية للسحب
االمامية
العمق
Draw-bar
tillage width
Specific
Slippage
Forward
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 التاا المدروسة :ينبين من الجدول
( )5ان هناك اخنالفات معنوية واضوحة لنوداخل المسوافة بوين سوالحي المحوراث مول زوايوا اخنراقهوا حيوث اعنوت
المسافة  1.1منر عند الزواية 50درجوة اعلو قودرة سوحب كانوت  17.45كيلوووان فوي حوين اعنوت المسوافة 1.5
منر عند الزواية  30درجة قدره  12.17كيلووان ،اما عند نداخل المسافة  1.1منر والزاويوة  30درجوة و نوداخل
المسافة  1.75منر و الزاوية  40درجة لم يظهر أ اخنالف معنو بينهموا حيوث كانوت الننوائ  14.68و15.08
كيلووان عل النرنيب وكذلك مل نداخل المسافة  1.1منر والزاويوة  40درجوة كانوت  15.43كيلوووان ،كموا وانوه
ايضا لم يظهر أ اخنالف معنو بوين نوداخل المسوافة  1.5منور و الزاويوة  50درجوة وبوين المسوافة 1.75منور و
الزاوية  30درجة وكانت  14.12و 13.91كيلووان ،كما ينبين ايضا ان المسافة  1.1منر عند الزاوية  50درجوة
سجلت اعل مقاومة نوعية و اعل نسبة انزالق وكاننا  12.93كيلونيونن/م 2و % 37.04عل النوالي والني فوي
نفووس الوقووت لووم نخنلووف معنويووا موول المقاومووة النووي سووجلنها المسووافة  1.75منوور عنوود نفووس الزاويووة بلغووت 125.25
كيلونيونن /م 2ويرجل السبب في ذلوك ننيجوة لقلوة زاويوة النحميول و الودفل الخلفيوة لسوالحي المحوراث وننيجوة لوذلك
يزداد االحنكاك مابين النربة و السال بزيادة الزاوية مما يسبب زيادة فوي مقاوموة النربوة للسوحب و بالنوالي هنواك
حاجة اكبر لقدرة السحب كما وانه ايضا لم يظهر أ اخنالف معنو للمقاومة النوعية بين المسوافة  1.1منور عنود
الزاوية 30درجة والمسوافة  1.5منور عنود الزاويوة 50درجوة ،فوي حوين ان اقول مقاوموة نوعيوة واقول نسوبة انوزالق
كاننا عند المسافة 1.5منر و الزاوية  30بلغنا  50.85كيلونيونن/م 2و % 11.10عل النرنيب ،وفي نفوس الوقوت
اعنت اعل عر اثارة للنربة وبلغت  150.33سم واعل نسبة ثبانية للعمق  ،% 86.66اما اقل عر اثوارة
كان  105سم عند المسافة  1.1والزاوية  50درجوة واقول نسوبة ثبانيوة للعموق عنود المسوافة  1.75منور وعنود نفوس
الزاويووة كووان  % 65.91وهووذا يرجوول ننيجووة لزيووادة المقاومووة النوعيووة للنربووة و النووي نوودثر بوودورها عل و مسوواحة
المقنل العرضوي للنربوة و المنمثول بعموق وعور النربوة المقنوعوة و المثوارة فنقول ،كموا لوم يظهور النوداخل بوين
المسافة  1.1منر و المسافة  1.75منور عنود الزاويوة  40درجوة والنوداخل بوين المسوافة  1.5منور عنود الزاويوة 50
درجة أ اخنالفات معنوية عند عر االثارة وكذلك موا بينهموا وبوين 1.1منور عنود الزاويوة  30درجوة فوي نسوبة
ثبانية العمق.
 -5تاثير التداخل بين المسافة بين السالحي المحرا والسرعة االمامية على التاا المدروسة :يبين جدول
( ) 6النداخل الثنائي بين المسافة و السرعة االمامية اظهرت الننائ ان اقل قدرة سحب سجلت عند اقل سرعة
وان زيادة السرعة ندد ال زيادة قدرة السحب فقد حقق نداخل المسافة  1.5منر و السرعة  2.37كم/سا اقل
قدرة سحب  9.85كيلووان وكانت اعل قيمة لقدرة السحب عند المسافة  1.1منر و السرعة  3.5كم/سا و البالغة
 19.28كيلووان وقد يرجل السبب في ذلك ال ان زيادة سرعة الجرار ندد ال زيادة نعجيل مركبات النربة
وزيادة ناقة الحركة المعناة للنربة ننيجة هذه الزيادة وهذا ينفق مل ما نوصل اليه  NiyamapaوSalokhe
( ) 2000عند اسنخدام محراث نحت النربة الثنائي السال نردد وبدون نردد وجدوا ان زيادة السرعة االمامية
ندد ال زيادة بمقدار  41و % 45لكال المحراثين في مننلبات القدرة.كذلك ان قدرة السحب كانت اقل قيمة لها
عند المسافة بين سالحي المحراث  1.5منر واظهرت ننائ اخنبار دنكن لمقارنة بين منوسنات القيم اخنالف
معنو في جميل النداخالت لصفة قدرة السحب.
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الجدول ( :) 5نأثير النداخل بين المسافة بين سالحي المحراث وزوايا اخنراقها عل 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 اخنراق
المحراث للنربة
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 السن
tillage
width at
the surface
()Cm

نسبة ثبانية
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

وموون خووالل الجوودول يالحووظ ان النسووبة المئويووة لالنووزالق ازدادت بنسووبة  53.62و 37.6و % 38.13عنوود
زيووادة السوورعة موون  2.37الووو  3.5كم/سووا عنوود المسووافة بوووين سووالحي المحووراث  1.1و 1.5و 1.75منوور علووو
النوالي.ويرجل السبب فوي ذلوك الو ان سورعة الجورار نقلول مون فورا نماسوك العجلوة مول االر فنوزداد النسوبة
المئوية لالنزالق وقد نوصل الجبور ( )2006ال ان زيادة السرعة يدد ال زيادة نسبة المئوية لالنزالق.كموا
حقووق نووداخل المسووافة  1.5منوور و السوورعة  2.37كم/سووا اقوول نسووبة انووزالق و البالغووة  % 13.78وفووي حووين كانووت
اعل قيمة عند نداخل المسافة  1.1منر و السرعة  3.5كم/سا والبالغة  % 5.25وكان لنواثير السورعة علو صوفة
نسبة االنزالق اكبر من نواثير المسوافة بوين سوالحي المحوراث مون خوالل اخنبوار لفوروق بوين المنوسونات اظهورت
اخنالف معنو لجميل النداخالت بين المسافة و السرعة االماميوة .اموا بالنسوبة لصوفة المقاوموة مون خوالل الجودول
نظهوور الننووائ وجووود فووروق معنويووة عنوود جميوول النووداخالت ماعوودا النووداخل بووين المسووافة  1.5منوور و السوورعة 3.5
كم/سا و المسافة  1.75منر و السرعة  2.37كم/سا.كما حقوق النوداخل المسوافة  1.5منور و السورعة  2.37كم/سوا
اقل قيموة فوي المقاوموة النوعيوة للسوحب و البالغوة  53.94كيلونيوونن/م 2فوي حوين سوجلت اعلو قيموة عنود النوداخل
السرعة 3.5كم/سا والمسافة  1.1منور وكانوت  118.61كيلونيوونن/م 2ومون خوالل الننوائ نالحوظ ان المسوافة بوين
سالحي المحوراث1.5منور سوجلت اقول قيموة فوي مقاوموة النوعيوة للسوحب فوي حوين جوامت المسوافة  1.75منور فوي
المرنبوة الثانيوة و كانوت اعلو قيموة عنود المسوافة  1.1منوور وفوي كوال السورعنين وكووان مجموو نواثير المسوافة بووين
السووالحين علو المقاومووة النوعيووة للسووحب اكبوور موون نوواثير السوورعة االماميووة فمووثال عنوود زيووادة السوورعة موون 2.37
كم/سا الو  3.5كم/سوا ازدادت المقاوموة النوعيوة بمقودار  22.86و 32.21و % 29.39عنود المسوافة  1.1و 1.5
و 1.75منر فوي حوين نسوبة الزيوادة المنأنيوة عنود المقارنوة بوين المسوافة  1.1و 1.5منور كانوت  41.03و% 32.9
عل النوالي ونسبة الزيادة بين المسافة 1.5و 1.75منر بلغت  % 33.43و % 30.66عند السرعة  2.37كم/سوا
و 3.5كم/سا عل النوالي.
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الجدول ( :) 6ناثير نداخل بين المسافة بين السالحي المحراث والسرعة االمامية عل 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 ثبانية
االثارة عند
المقاومة
السرعة
المحراث
العمق
السن
النوعية
نسبة
قدرة السحب
distances
االمامية
stability
tillage
Draw-bar
للسحب
االنزالق
Forward
between
Ratio of
width at
Slippage
Specific
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

ونبين ان زيادة السرعة من  2.37كم/سا ال  3.5كم/سا ادل ال انخفا في صوفني عور االثوارة عنود
السن ونسبة ثبانية العمق وحقق نداخل المسوافة بوين السوالحي  1.5منور و السورعة  2.37كم/سوا اعلو قيموة فوي
عوور االثووارة و نسووبة الثبانيووة و البالغووة  148.22سووم و  % 85.55عل و النوووالي ،وسووجلت اقوول قيمووة لعوور
االثووارة عنوود السوون عنوود نووداخل المسووافة  1.1منوور و السوورعة  3.5كم/سووا و كانووت  102.44سووم فووي حووين سووجل
نداخل المسافة  1.75منر و السرعة  3.5كم/سا اقل نسبة ثبانية والبالغة  ،% 69.01اظهور اخنبوار لفروقوات بوين
المنوسنات عدم وجود فروق معنوية عند النداخل المسافة  1.5منر و السرعة  3.5كم/سا ونوداخل المسوافة 1.75
منر و السرعة  2.37كم/سا في صفة عر االثارة النربة عند السن  ،كذلك لم يظهر اخنالف معنو فوي صوفة
نسبة الثبانية العمق بين نداخل المسافة  1.1منر والسورعة  3.5كم/سوا و المسوافة  1.5منور و السورعة  3.5كم/سوا
وكان مجمو نأثير المسافة بين سالحي المحوراث نحوت النربوة علو صوفني عور االثوارة و نسوبة الثبانيوة اكبور
من نأثير السرعة االمامية للجرار.
 -6ترراثير التررداخل بررين زوايررا اختررراق سررالحي المحرررا والسرررعة االماميررة علررى الترراا المدروسررة :يوض و
الجدول ( ) 7ان زيادة زوايا اخنراق المحراث للنربة يدد ال زيادة كل من صفة قدرة السوحب و نسوبة االنوزالق
و المقاومة النوعية للسحب و انخفضت كل مون صوفة عور االثوارة عنود السون ونسوبة ثبانيوة العموق عنود ثبواب
السرعة ،وان زيادة السرعة ندد ال زيادة كل من قدرة السحب و نسبة االنوزالق و المقاوموة النوعيوة للسوحب و
انخفووا عوور االثووارة و نسووبة الثبانيووة العمووق عنوود نفووس المسووافة بووين سووالحي المحووراث ،حقووق نووداخل زاويووة
اخنراق  30درجة و السرعة االماميوة  2.37كم/سوا اقول قيموة لقودرة السوحب ونسوبة االنوزالق و المقاوموة النوعيوة
للسووحب وكانووت  10.27كيلووووان و  % 7.728و 55.951كيلونيووونن/م 2علو النوووالي وحقووق هووذا النووداخل اعل و
عر اثارة عند السن و اكبر نسبة ثبانية للعمق وكانت عل النوالي 148سوم و  % 87.65وكانوت اعلو قيموة
لقدرة السحب ونسبة االنزالق ومقاوموة النوعيوة عنود نوداخل زاويوة اخنوراق  50درجوة وسورعة اماميوة 3.5كم/سوا
كانووت عل و النوووالي  19.54كيلووووان 131.99 ،% 35.172 ،كيلونيووونن/م 2وحقووق هووذا النووداخل اقوول قيمووة فووي
صفني عر االثارة ونسبة ثبانيوة العموق و البالغوة  103.42سوم % 65.182 ،ويرجول السوبب فوي ذلوك الو انوه
كلما زادت السورعة االماميوة للمحوراث و كلموا زادت زاويوة االخنوراق كلموا قول المقنول العرضوي للنربوة المواجوه
للسووال الشووغال و المنمثوول بعمووق وعوور القنوول لووه وبالنووالي انخفووا فووي عوور اثووارة النربووة عنوود السوون
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وانخفووا نسووبة ثبانيووة العمووق وهووذا يوونعكس سوولبا عل و المقاومووة النوعيووة فنووزداد ويحصوول العكووس عنوود السوورعة
المنخفضة وزاوية االخنراق القليلة.
الجدول ( :)7نأثير نداخل بين زوايا اخنراق سالحي المحراث والسرعة االمامية عل 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 اخنراق
عر االثارة نسبة ثبانية
المقاومة
السرعة
المحراث للنربة
العمق
عند السن
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
)(%
()Cm
) (kN/m2
()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 الترراا
المدروسة :يبوين الجودول ( )8نفووق نوداخل المسوافة بوين السوالحي المحوراث  1.5منور وزاويوة اخنوراق 30درجوة
عند السرعة  2.37كم/سا في خف قيمة كل من صفة قدرة السحب و نسبة االنوزالق و المقاوموة النوعيوة وكانوت
القيم المسجلة  8.06كيلووان و  % 5.07و 39.89كيلونيونن/م 2عل النوالي وحقوق هوذا النوداخل اعلو قيموة فوي
صفني عر االثارة عند السن ونسبة ثبانيوة العموق وكوان مقودار القيموة المسوجلة  156.67سوم لعور االثوارة
و % 93.34لنسبة ثبانية العمق ويالحظ من خالل الجدول النداخل المسافة بين السالحين  1.1منور و الزاويوة 50
درجة وسرعة االمامية  3.5كم/سا حقق اكبر زيادة في قدرة السحب و البالغوة  21.45كيلوووان واعلو زيوادة فوي
نسبة المئويوة لالنوزالق و البالغوة  % 47.53واكبور مقاوموة نوعيوة للسوحب و البالغوة  148.46كيلونيوونن/م 2فوي
حين سجلت اقل قيمة في صفة عر االثارة عند السن و البالغة  94.66سوم وسوجل نوداخل بوين المسوافة 1.75
منر عند نفس الزاوية و السرعة اقول نسوبة ثبانيوة للعموق بلغوت  %60ويرجول السوبب فوي ذلوك الو نفوس االسوباب
الني نم ذكرها في الفقرات السابقة.
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 نووأثير النووداخل بووين المسووافة لسووالحي المحووراث وزوايووا اخنراقهووا و السوورعة االماميووة علو الصووفات:)8( الجوودول
.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 ثبانية
العمق
stability
Ratio of
the depth
(%)

عر
االثارة عند
السن
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 اخنراق
المحراث
للنربة

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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