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Email:saad21955mech@gmail.com
الخالصة
أجريتتت الدراستتة لمعرفتتة تتتيرير إضتتافة االوزان علتت عج ت ت الستتاحبة الزراعيتتة باستتتادام المحتترا
عتتن طريتق قيتتاس بع ت الصتتتات المكننيتة ،ومنهتتا النستتبة المئويتة ل نتتزالق وقتتو الستتح
المطرحتي الق ت
الوقتود .أذ أجريتت التجربتة فتي الموستم
واإلنتاجية الحقلية التعلية والتصاق التربة عل سطح البتدن واستته
الزراعتي (  )8102- 8102فتي احتد الحقتول الزراعيتتة الواقت فتي شتمال شتترق مدينتة الموصتل وكانتت نستتجة
مكتررات ،إذ
التربة طينية .قسم الحقل وفق تصميم القطاعتات العشتوائية الكاملتة ( المنشتقة – المنشتقة) وبتر
اصصتتت األلتتوا الرئيستتة للمحتتتو الرطتتوبي بمستتتويين (  04- 06و  )%81- 02واأللتتوا الرانويتتة لتتزوزان
مستتتويات للسترعة االماميتتة (  0.0و 6.4
المضتافة وبمستتتويين ( 1و  )001كغتم واأللتتوا تحتت الرانويتتة بتر
و  )2.2كتم/ستتاعة وااتبتترت متوستطات النتتتائ بطريقتتة دنكتن المتعتتدد المتتد عنتد مستتتو احتمتتال ( .)1016
وتبين من نتائ الدراسة أن المحتو الرطوبي( )%04- 06سجل اقتل قيمتة لكتل متن النستبة المئويتة ل نتزالق
الوقتتود واعل ت قيمتتة لإلنتاجيتتة الحقليتة التعلي تة .كمتتا ستتجلت إضتتافة
وقتو الستتح والتصتتاق التربتتة واستته
االوزان عل عج ت الساحبة (  )001كغم اقل قيمة لكل من النسبة المئويتة ل نتزالق وقتو الستح والتصتاق
التربة عل سطح البدن واسته وقود واعل قيمتة لإلنتاجيتة الحقليتة التعلتي .تتوقتت السترعة االماميتة( )0.0
كم/ساعة في تسجيل اقل قيمة لكل من النسبة المئوية ل نزالق وقو السح  ،في حين تتوقت السترعة الرالرتة
(  )2.2كم/ساعة في تسجيل اعل قيمة لإلنتاجية الحقليتة التعليتة واقتل قيمتة اللتصتاق التربتة علت ستطح البتدن
الوقتتود.وحقتتق تتتداال المحتتتو الرطتوبي(  %)04- 06م ت إضتتافة االوزان عل ت عج ت ت الستتاحبة
واستته
(  )001كغم والسرعة االمامية (  )0.0كم/ساعة اقل قيمة لكل من النسبة المئوية ل نزالق وقو الستح  .بينمتا
ستتجل المحتتتو الرطتتتوبي( %)04- 06متت إضتتتافة االوزان علتت عجتت ت الستتتاحبة (  )001كغتتم والستتترعة
الوقود والتصاق التربة علت
االمامية (  )2.2كم/ساعة اعل قيمة لإلنتاجية الحقلية التعلية واقل قيمة السته
سطح البدن.
الكلمات الدالة :المحرا المطرحي  ،المحتو الرطوبي ،الوزن المضاف
تاريخ تسلم البح  8102/4/82 :وقبوله 8102/00/2

المقدمة
تمرل الساحبة إحد وسائل الـقدر المزرعيـة المهمـة فض عن معدات تهيئـة التربتـة ،ويُعّ تد المحترا
متن أكرتتر المحاريت شتتيوعا ش وانتشتارا و الصتتتة المميتز للحرارتتة بتالمحرا المطرحتتي تتي
المطرحتي الق ت
فصل طبقة من التربتة عتن التربتة التحتيتة ايتر المحرورتة مت اجتراو تتكيت وتتتيتت لهتذخ الطبقتة وأايترا قلبهتا
لتغطيتتة بقايتتا ومالتتتات المحاصتتيل الستتابقة والتتذي ي ت رر إيجابيتتا فتتي تحستتين اصتتوبة التربتتة وبنائهتتا( الرجبو
واارون  .)8116 ،وتعتبتر اضتافة االرقتال إلطتارات الستاحبات متن االمتور االساستية والمهمتة المستتادمة فتي
تحديد كتاو اداو االلة والساحبة حي تنات النستبة المئويتة ل نتزالق بستب تحستين التماست بتين اإلطتارات
للوقود (جاسم والشجيري .) 8101 ،كما تساعد اضتافة
والتربة كما تزيد من االنتاجية العملية م اقل استه
االوزان عل العجل الالتي في تقليل قو السح (صبر  .)8100كما تعتبر رطوبة التربة من اكرر العوامتل
تتيريرا فتي عمليتة الحرارتتة كونهتا تتورر بشتتكل مباشتر علت درجتتة تتتيتت التربتة وفتتي متطلبتات الطاقتة ال زمتتة
لتحضير مهد م ئم للتربة حي أشار عداي (  )8100ال ان افضل ظتروف رطوبتة مناستبة للحرارتة تي عنتد
الحالتتة الهشتتة للتربتتة و التتتي تتتتراو نستتبة المحتتتو الرطتتوبي للتربتتة فيهتتا ( 06ال ت  ،%)02وان المحتتتو
الرطوبي ي رر في متطلبات الطاقتة وقتو الستح الن ازديتاد المحتتو الرطتوبي للتربتة يت دي الت زيتاد قتو
السح نتيجة زياد التصاق التربة في أسلحة المحرا م زياد االنزالق واسته الوقود و ذا ما اكتدخ كتل
من ل (  )8101و  Inchebronواارون (  .)8108و تعتبتر السترعة األماميتة للوحتد الميكنيتة واحتد متن
العوامتل المهمتة التتتي تت رر فتي أداو معتتدات الحرارتة والتتي تستتا م فتي تحديتد إنتاجيتتة ا الت الزراعيتة حي ت
إلت ازديتاد إنتاجيتة العمتل للمحترا
توصل الجبوري (  )8100في دراسته علت المحترا المطرحتي القت
عند زياد السرعة حي تتوقت السرعة العالية (  )2.66كتم/ستاعة علــــتـ السترعة البطيئتة
المطرحي الق
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(  )8.04كم/ساعة بصتور معنويتة فتي االنتاجيتة التعليتة ،كمتا وجتد زيتدان (  )8108ان زيتاد السترا األماميتة
للحرارة سجلت فروقا معنوية واضحة في إعطاو اقل التصتاق للتربتة علت ستطح الستكة للمحترا المطرحتي
وتتسير ذل يعود إل أن زياد السرعة األمامية للحرارة ي دي إل زياد تعجيل مركبات التربة ومن رتم زيتاد
الستترعة النستتبية لتتدقائق التربتتة عل ت ستتطح الستتكة ممتتا ينتتت عنتته ات ت معتتدل االلتصتتاق ،فتتي حتتين اوضتتح
 Safariو  )8106 ( Gazorبتتان الع قتتة بتتين الستترعة األرضتتية وقتتو الستتح ع قتتة طرديتتة أي بزيتتتاد
الستترعة االماميتتة تتتزاد قتتو الستتح  ،بتتين عبتتد الكتتريم (  )8102فتتي دراستتة بعتت الم شتترات الميكانيكيتتة
للمجموعات الميكنية ألنظمة حرارة ماتلتة ان زياد السرعة االمامية أدت الت زيتاد النستبة المئويتة ل نتزالق
وعز سب ذل ال ان زياد السرعة ت دي ال زياد قو مقاومة السح وقلة زمن تماس العج ت القائتد
م األر أي قلة التتر الزمنية لت مس العج ت الالتية مت ستطح التربتة كمتا ان استته الوقتود يقتل مت
زيتاد السترعة .ونظترا أل ميتة معرفتة تتيرير المحتتتو الرطتوبي والسترعة االماميتة واضتافة األرقتال الم ئمتتة
عل العج ت الالتية والحصول عل أفضل م شرات أداو للوحد الميكنية وج أجراو ذخ التجربة بهدف
أيجاد أفضل توليتة بينهم.
مواد البحث وطرائقه
أجريت الدراسة في احد الحقول الواقعة شمال شرق الموصل علت طريتق الشت الت حيت كانتت مستاحة
الحقل المستغلة فعليا ( ) 4دونم وكان الحقل مزروعا بمحصتول البطتاطس فتي الموستم التذي ستبق موستم تنتيتذ
التجربة  ،علما بان حقل التجربة كان ٳروائيا ونسجة التربتة كانتت طينيتة .تتم استتادام محترا مطرحتي قت
تركي المنشي ،و استادمت ستاحبتين نتوا ماستي فيركستون (  ) Massey Ferguson 285sعنتد تنتيتذ التجربتة
بسب عدم توفر جهاز قياس قو السح المباشر عل اذرا التعليق.
تتتت ّم ا ّتبتتتاا تصتتتميم القطاعتتتات العشتتتوائية الكاملتتتة واستتتتادمت طريقتتتة األ لتتتوا المنشتتتقة – المنشتتتقة إلجتتتراو
التجربة،حي اصصت األلوا الرئيستة لرطوبتة التربتة بمستتويين (  )81 - 02و (  ،)04 - 06وقستم كتل لتو
رئيس إل لوحين رانويين اصصتت بتدور ا للتوزن المضتاف الت عجت ت التدف حيت تتم استتادام األقترا
الحديديتة كتتوزن إضتافي عل ت عجت ت الستتاحبة بمستتتويين بتدون اضتتافة ()1كغتم و اضتتافة وزن (  )001كغتتم،
مستتتويات ( ،6.4 ،0.0
وقستم كتل لتو رتانوي إلت ألتوا تحتتت الرانويتة تتم تاصيصتها ل لسترا االماميتة بتر
مكتتررات
 ) 2.2كم/ستتاعة وبتتذل تكتتون التجربتتة (  ) 0*8*8أي أنهتتا احتتتوت علتت (  ) 08معاملتتة وبتتر
ليصبح عدد الوحدات التجريبية ( )04وحد بمساحة (  )01متر ²للوحتد التجريبيتة بطتول ( ) ٠٣متتر وعتر
(  )0متتر وتتتم تربيتتت عمتق الحرارتتة بمستتتو (  )02ستتم  .واستتادم ااتبتتار دنكتتن المتعتدد المتتد عنتتد مستتتو
احتمال  1.16الاتبار معنوية التروقات بين متوسطات المعام ت الماتلتة .وتم دراسة الم شرات التالية :
 - 0النسبة المئوية ل نزالق ( :)%و عدم التمارل بين طول المسافة الاطية ال المستافة المحيطيتة لعتدد رابتت
متن دورات العج ت ت الدافعتتة فتتي الستتاحبة ،وعتتاد تكتتون المستتافة الاطيتتة اقتتل نستتبيا متتن المستتافة المحيطيتتة
(البنا:)0001 ،
)100 *S = (Vt- Vp/Vt
حي ان  = S :نسبة االنزالق .%
 =Vtالسرعة النظرية(كم/ساعة).
 = Vpالسرعة العملية(كم/ساعة).
 - 8قو السح (كيلونيوتن) :تعرف بانها القو ال زمة لسح الة معينة باتجتاخ حركتة مصتدر القتو (الجترار)
ويتم أاذ قياس قو الستح مباشتر ش متن جهتاز قيتاس قتو الستح (التداينموميتر) نتوا ( )DILLONوتحست
كما في المعادلة ا تية (المشرقي:)0000 ،
FT = Fpm – Frm
حي إن = FT :القو ال زمة للسح (كيلونيوتن)
 = Fpmقو الدف للعج ت الالتية للساحبة االمامية (كيلونيوتن)
 = Frmمقاومة التدحرج للعج ت الساحبة الالتية (كيلونيوتن)
 - 0اإلنتاجيتتة الحقليتتة التعلية( كتار/ستتاعة) :تعتترف بينهتتا معتتدل أداو ا لتتة التعلتتي فتتي الحقتتل أو عنتتد تتتداول
محصتول متا فتي وقتتت معتين أو تي المستتاحة (عتدد الهكتتارات) التعليتتة التتي تنجز تا ا لتتة فتي زمتن محتتدد،
ويمكن حسابها من المعادلة ا تية:
EFc = S * W * E / AC
حي ان  = EFc :اإلنتاجية الحقلية التعلية ( كتار/ساعة).
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 = Sالسرعة (متر/ساعة).
الحرارة التعلي (متر).
 =Wعر
 Roth ( %01 - 26وآارون.)0022 ،
 =Eالكتاو ( )%قيمتها للمحرا المطرحي الق
 =ACوحد المساحة (  01111متر .)8
 - 6التصاق التربة عل سطح البدن(كيلونيوتن/م : )²و يمرل مقدار التصاق التربة عل ستطح البتدن بعتد انتهتاو
ساعات العمل ويحس عل وفق ما ييتي (السحيباني وو بي:)0026 ،
=WS/A C
حي ان  = C :التصاق التربة عل سطح البدن (كيلونيوتن /متر.)8
 = WSوزن التربة عل سطح البدن (كيلونيوتن).
 = Aمساحة البدن (متر.)8
الوقتود (لتر /كتتار) :تتم قيتاس استته الوقتود بطريتق اإلضتافة حيت استتادم أستطوانة مدرجتة
 - 4استه
إلضافة الوقود ال ازانة الوقود للجرار بعد انهاو كل اط من اطوط المعتام ت وتتم حستابة حست القتانون
التالي( AL-Hashemواارون)8111 ،
D *FC= Fca×10/Wp
حي ان  = FC:كمية الوقود المستهل لوحد المساحة (لتر /كتار).
 = Fcaكمية الوقود المستهلكة في الوحد التجريبية (مليلتر).
 = Wpعر الحر التعلي (متر).
 = Dالمسافة المقطوعة (طول اط الحر التعلي متر).
النتائج والمناقشة
النسبة المئوية ل نزالق( :)%يبين الجدول رقم ( ) 0- 6تتوق المحتو الرطوبي ( )%04 - 06في تسجيل اقل
قيمتتتتة معنويتتتتة ل نتتتتزالق بمعتتتتدل (  )%00.122مقارنتتتتة متتتت المحتتتتتو الرطتتتتوبي ( ) 81- 02التتتتذي ستتتتجل
(  )% 02.200ويعود سب ذل ال ان زياد المحتو الرطوبي ي دي ال زياد جزيئتات المتاو دااتل التربتة
التي تعمتل علت تقليتل فرصتة تماست عجت ت الستاحبة مت ستطح التربتة و تذخ النتتائ تتتتق مت النتتائ التتي
حصل عليها كل من و( inchebronواارون  ) 8108 ،و(حامد .) 8108 ،وحققت إضافة االوزان اقتل قيمتة
ل نزالق وبلغت (  )% 08.666مقارنة م عدم إضافة االوزان والتي سجلت (  .)%02.666وقد يعود الستب
في ذل ال ان إضافة االوزان عل عج ت الستاحبة تت دي الت زيتاد مستاحة ت مستها اإلطتارات مت ستطح
التربة مما يزي د من زيتاد تماست عجت ت التدف للستاحبة مت ستطح التربتة ويقتل بتذل االنتزالق ،واتتقتت تذخ
النتيجتتة متتت كتتتل متتتن (جاستتم والشتتتجيري )8101 ،و( Damanauskasوااتتترون ،) 8106 ،وتتوقتتتت الستتترعة
االمامية األول ( ) 0.0كم/ساعة معنويتا فتي الحصتول علت اقتل انتزالق بمعتدل (  )%00.410مقارنتة بسترعتي
العم ل الرانية والرالرة .ويعود السب في ذل ال ان زياد السرعة االمامية تودي الت اناتتا التتتر الزمنيتة
لت مس العج ت الدافعة للجرار م سطح التربة وبالتالي ال زياد النسبة المئوية ل نزالق و ذا يتتق م متا
جتتاو بتته كتتل متتن) الرجبتتو وااتترون ) 8116 ،و(النعمتتة والترطوستتي  ) 8108 ،و(عبتتد الكتتريم  .) 8102 ،تتتتوق
التداال بين المحتو الرطوبي( )% 04- 06م إضافة الوزن عل عجت ت التدف معنويتا فتي الحصتول علت
اقل قيمة للنسبة المئوية ل نزالق بلغت (  )%0.200مقارنة م بقية المعام ت ،وسجل التتداال بتين المحتتو
الرطتتتوبي(  )%04- 06متتت الستتترعة االماميتتتة األولتتت ( ) 0.0كم/ستتتتاعة اقتتتل قيمتتتة معنويتتته ل نتتتزالق بلغتتتتت
(  )% 2.162مقارنتة ببقيتة المعتام ت لتنتس االستبا المتتذكور ستابقا .وستجل استتادام التوزن المضتاف عل ت
عج ت الستاحبة(  ) 001كغتم مت السترعة االماميتة األولت (  ) 0.0كم/ستاعة اقتل قيمتة معنويتة ل نتزالق بلغتت
(  )%0.116مقارنة ببقية المعام ت .سجل التداال الر رتي بتين المحتتو الرطتوبي ( )%04- 06مت إضتافة
التوزن عل ت عج ت ت الستتاحبة والستترعة االماميتتة األول ت (  )0.0كم/ستتاعة اقتتل قيمتتة معنويتتة للنستتبة المئويتتة
ل نتتزالق وبلغتتت(  )%2.042فتتي حتتين ستتجل المحتتتو الرطتتوبي( )%81- 02م ت عتتدم إضتتافة التتوزن التت
عج ت والسرعة اال مامية الرالرة(  ) 2.2كم/ساعة اعل قيمة للنسبة المئوية ل نزالق وبلغت( .)%84.080
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جدول(  ) 0تيرير العوامل المدروسة وتداا تهم عل صتة النسبة المئوية ل نزالق ()%
)Table (1) Effect of studied factors and interactions in the percentage of slippage(%
تداال المحتو الرطوبي والوزن
السرعة االمامية (كم/ساعة)
الوزن
المحتو ا لرطوبي
المضاف
)forward speeds(km/h
المضاف
()%
interaction moisture
(كغم)
moisture content
content and adding the
adding
the
()%
2.2
6.4
0.0
weights
)weights(kg
1
أ 88.416
أ 84.080
80.684
ج 00.662
81- 02
04- 06

001

و 01.261

د 06.202

ج 00.011

06.000

1

ز 2.062

خ 08.642

د 06.004

ج 08.826

2.042

وز 0.212

خ 08.216

د 0.200

001

تداال المحتو
الرطوبي والسرعة
االمامية
ج 06.181
د 00.022
خ 2.162
04- 06
interaction
00.122
moisture and
forward speeds
الوزن المضاف
1
تداال الوزن المضاف
أ 02.666
أ 80.008
04.002
ج 06.810
Average
والسرعة االمامية
adding weights 04.114
interaction
001
د 08.080
خ 0.00.
moisture and
08.666
forward speeds
متوسط السرعة االمامية
أ 02.642
06.441
ج 00.410
Average forward speeds
القيمة األقل ي األفضل The less value is the best
81- 02

ج 06.060

02.008

أ 80.006

متوسط المحتو
الرطوبي
Average
moisture
content

أ 02.200

 - 8قتو الستتح (كيلونيتوتن) :ستتجل المحتتو الرطتتوبي(  )% 04 - 06اقتل قيمتتة معنويته لقتتو الستح بلغتتت
(  )4.112كيلونيوتن مقارنة م المحتو الرطوبي الراني ويعتود ستب ذلت الت ان زيتاد المحتتو الرطتوبي
ي دي ال زياد قو االلتصاق بين التربة وسطح الجزو الشغال للمحرا مما ي دي ال زياد وزن المحرا
وبالتتتتتتتالي زيتتتتتتاد قتتتتتتو الستتتتتتح واتتتتتتتتق ذلتتتتتت متتتتتت متتتتتتا ذكتتتتتترخ (ناصتتتتتتر وااتتتتتترون )8104 ،و(Jebur
و ،)8102 ،ALsayyahوحققتت إضتافة االوزان (  ) 001كغتم اقتل قيمتتة معنويتة لقتو الستح بلغتتت ( )6.422
كيلونيوتن مقارنة م عدم إضافة االوزان وقد يكون السب في ذل بتان استتادام االوزان أد الت زيتاد قتو
التدف لعج ت ت الستاحبة عتتن طريتق زيتتاد مستاحة التتت مس بتتين االطتار وستتطح التربتة ممتتا يت دي ال ت تقليتتل
االنتزالق التتذي بتدورخ يقلتتل متن قتتو الستح و تتذا متا اكتتدخ (صتبر .)8100 ،كمتتا وجتد بتتان السترعة االماميتتة
األول ( ) 0.0كم/ساعة تتوقت معنويا عل السرعتين الرانية والرالرتة فتي الحصتول علت اقتل قتو ستح بمعتدل
(  ) 6.020كيلونيوتن مقارنة ببقية المعام ت ويرج ا لستب فتي ذلت بتان زيتاد السترعة يت دي الت زيتاد قتو
تسارا مركبات التربة (تعجل التربة) والقو العموديتة علت ستطح أستلحة المحاريت وزيتاد مقاومتة االحتكتا
وزيتتتاد الطاقتتتة الحركيتتتة للتربتتتة ممتتتا يتتت دي التتت زيتتتاد قتتتو الستتتح و تتتذا متتتا أكتتتدخ كتتتل متتتن ( Safari
و )8106 ،Gazorو ( Ranjbarianوااتترون .) 8102 ،وبتتين التتتداال تتتتوق المحتتتو الرطتتوبي( )%04- 06
م استادام الوزن المضاف عل عجت ت الستاحبة معنويتا فتي الحصتول علت اقتل قيمتة لقتو الستح وبلغتت
(  ) 6.026كيلونيوتن مقارنة م بقية المعام ت ،وتتتوق المحتتو الرطتوبي(  )%04- 06مت السترعة االماميتة
األولت ( )0.0كم/ستا عة فتتي تستجيل اقتتل قيمتة معنويتتة لقتو الستح بلغتتت( ) 6.421كيلونيتوتن مقارنتتة مت بقيتتة
المعتتتام ت ،واظهتتتر التتتتداال بتتتين استتتتادام التتتوزن المضتتتاف ( ) 001كغتتتم متتت الستتترعة االماميتتتة األولتتت
( ) 0.0كم/ساعة قد سجل اقل قيمة معنوية لقو الستح بلغتت (  ) 6.002كيلونيتوتن مقارنتة مت بقيتة المعتام ت
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و يرج السب في ذل ال ماذكر سابقا .وتبين من ا ل التداال الر ري بين المحتو الرطوبي ( )%04- 06
م ت استتتادام التتوزن المضتتاف عل ت عج ت ت الستتاحبة( ) 001كغتتم والستترعة االماميتتة األول ت ( ) 0.0كم/ستتاعة
الحصول عل اقل قيمة معنوية لقو السح بلغت (  ) 6.166كيلونيوتن مقارنة م بقية المعام ت.
جدول ( ) 2تيرير العوامل المدروسة وتداا تهم عل صتة قو السح (كيلونيوتن)
)Table (2) Effect of studied factors and interactions in the draft force (kn
تداال المحتو الرطوبي والوزن
السرعة االمامية (كم/ساعة)
الوزن
المحتو الرطوبي ()%
المضاف
)forward speeds(km/h
المضاف
moisture content
interaction moisture
(كغم)
()%
content and adding the
adding
the
2.2
6.4
0.0
weights
)weights(kg
1
أ 2.026
أ 2.618
أ 2.108
2.608
81- 02
04- 06

001

د خ 6.260

ج 4.842

أ

2.144

1

د 6.824

أ

2.200

أ

2.100

001

خ 6.166

د 6.824

4.062
أ

دج 6.400

ج 6.026

تداال المحتو الرطوبي
والسرعة االمامية
interaction
4.208
ج 4.661
د 6.421
04- 06
moisture and
forward speeds
1
تداال الوزن المضاف
أ 2.862
أ 2.018
ج 4.060
والسرعة االمامية
interaction
001
4.261
ج 6.222
د 6.002
moisture and
forward speeds
االمامية
السرعة
متوسط
4.261
ج 6.020
ج 00.410
Average forward speeds
القيمة األقل ي األفضل The less value is the best
81- 02

ج 4.124

2.000

أ 2.826

2.101

متوسط المحتو
الرطوبي
Average
moisture
content
الوزن المضاف
Average
adding weights

أ 2.042
4.112
أ 2.610

أ 2.662

 - 0اإلنتاجية الحقلية التعلية كتار/ساعة :سجل المحتتو الرطتوبي(  )%04 - 06اعلت قيمتة معنويتا لإلنتاجيتة
بلغت (  ) 1.002كتار /ساعة مقارنتة مت المحتتو الرطتوبي الرتاني ويعتود الستب فتي ذلت الت ان اناتتا
المحتو الرطوبي ي دي ال تقليل االنزالق مما يزيد من السترعة العمليتة وبمتا ان السترعة تي متن مركبتات
اإلنتاجية فزيادتها تعنتي زيتاد اإلنتاجيتة واتتقتت النتتائ مت متا وجتدخ (حامتد .) 8108 ،وستجل استتادام التوزن
المضتاف (  ) 001كغتم اعلت قيمتة معنويتة لإلنتاجيتة الحقليتة التعليتة وبلغتت (  ) 1.000كتار/ستاعة وقتد يكتون
السب في ذل بان استادام االوزان أد ال ت قليل االنزالق مما زاد من السترعة العمليتة للجترار وان ع قتة
السرعة العملية م اإلنتاجية ع قة طردية فتزداد بتذل االنتاجيتة و تذا متا اكتدخ كتل متن ( (جاستم والشتجيري
 )8101 ،و ( Damanauskasوااتتترون .) 8106 ،كمتتتا وجتتتد بتتتان الستتترعة االماميتتتة الرالرتتتة ( ) 2.2كم/ستتتاعة
تتوقتتت معنويتتا عل ت الستترعتين االول ت والرانيتتة فتتي الحصتتول عل ت اعلتت قيمتتة لإلنتاجيتتة وبلغتتت ( )1.600
كتار/ساعة مقارنة بالسرا االار والسب في ذل يعود ال ان السرعة العملية ي احد المركبتات الداالتة
فتي المعادلتة لحستا اإلنتاجيتتة وان الع قتة بينهمتا تكتتون طرديتا وزيادتهتا تت دي بالنتيجتتة الت زيتاد اإلنتاجيتتة
وكتذل يت دي زيتتاد السترعة العمليتة ال ت زيتاد المستاحة المحرورتتة وبالتتالي زيتاد االنتاجيتتة و تذا يتتتق م ت
ماوجدخ كل من (عتامر )8102 ،و( .) 8102 ، Muhsinواد التتداال بتين المحتتو الرطتوبي ( )%04- 06
م استادام الوزن المضاف علت عجت ت الستاحبة الت الحصتول علت اعلت قيمتة معنويتة لإلنتاجيتة التعليتة
وبلغتت (  ) 1.080كتار/ستتاعة مقارنتة م ت المعتتام ت االاتر ولزستتبا المتتذكورخ ستابقا .وستتجل المحتتتو
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الرطوبي(  )%04- 06م السرعة االمامية الرالرة ( ) 2.2كم/ساعة اعل قيمة معنوية لإلنتاجيتة بلغتت( )1.606
كتار/ستاعة مقارنتتة م ت بقيتتة المعتام ت ولتتنتس األستتبا المتتذكورخ ستتابقا ،كمتا ستتجل التتتداال بتتين استتتادام
التوزن المضتاف( ) 001كغتم مت السترعة االماميتة الرالرتة ( ) 2.2كم/ستاعة اعلت قيمتة معنويتة لإلنتاجيتة بلغتتت
(  ) 1.686كتار/ستاعة مقارنتة مت عتدم استتادام التتوزن المضتاف و السترعة االماميتة االولت ( ) 0.0كم/ستتاعة
التتي ستجلت اقت ل قيمتة معنويتتة لإلنتاجيتة الحقليتة التعليتة (  ) 1.021كتار/ستتاعة .وستجل التتداال الر رتي بتتين
المحتو الرطوبي (  )% 04- 06م استادام الوزن المضاف عج ت الساحبة ( ) 001كغتم والسترعة االماميتة
الرالرة ( ) 2.2كم/ساعة اعلت قيمتة معنويتة لإلنتاجيتة الحقليتة التعليتة وبلغتت (  )1.660كتار/ستاعة مقارنتة مت
بقية المعام ت.
جدول (  ) 0تيرير العوامل المدروسة وتداا تهم عل صتة اإلنتاجية الحقلية التعلية كتار/ساعة
Table (3) Effect of studied factors and interactions in the effective field capacity
)(ha/h
تداال المحتو الرطوبي والوزن
السرعة االمامية (كم/ساعة)
الوزن
المحتو الرطوبي ()%
المضاف
)forward speeds(km/h
المضاف
moisture content
interaction moisture
(كغم)
()%
content and adding the
adding the
2.2
6.4
0.0
weights
)weights(kg
1
د 1.826
د 1.042
1.826
1.040
81- 02
04- 06

001

ي 1.022

ز 1.010

ج 1..0.

ج 1.010

1

ط ي 1.008

و 1.002

1.682

1.008

001

ط 1.006

خ 1.082

أ 1.660

أ 1.080

تداال المحتو الرطوبي
والسرعة االمامية
interaction
أ 1.606
ج 1.080
خ 1.000
04- 06
moisture and
forward speeds
1
تداال الوزن المضاف
1.002
د 1.010
و 1.021
والسرعة االمامية
interaction
001
أ 1.686
ج 1.000
خ 1.000
moisture and
forward speeds
متوسط السرعة االمامية
أ 1.600
1.001
ج 1.026
Average forward speeds
القيمة االعل ي األفضل The higher value is the best
81- 02

و 1.022

د 1.802

1.022

متوسط المحتو
الرطوبي
Average
moisture
content
الوزن المضاف
Average
adding weights

1.82.
أ 1.002
1.800
أ 1.000

 - 6التصاق التربة عل سطح البدن (كيلونيوتن/م :)²تتتوق المحتتو الرطتوبي (  )%04 - 06فتي تستجيل اقتل
قيمة معنوية لقو التصاق التربة عل سطح البدن بلغت (  ) 1.1166كيلونيوتن/م ²مقارنة م المحتو ا لراني.
ويرج السب في ذلت بانته فتي حالتة المحتتو الرطتوبي للتربتة ( )% 81- 02يكتون المتاو ممستوكا باقتل قتو
ممكنتة متن قبتل دقتتائق التربتة الرطبتة و تتذا بتدورخ ستوف يستاعد عل ت تجتاذ تلت التتدقائق علت ستطح البتتدن
الشغال لتشكل بدور ا االتة رابطة بين سطح البدن والتربة مما يزيتد متن التصتاق التربتة علت بتدن المحترا
ويتتق ذا م ما توصل اليه ( Manuwaو  .)8112 ،Ademosunسجل استتادام التوزن المضتاف اقتل قيمتة
معنوية ل لتصاق التربة وبلغت (  ) 1.1120كيلونيوتن/م ²مقارنة م عدم استادام الوزن المضاف الذي ستجل
اعل قيمة معنوية ل لتصاق (  .) 1.1002ويرج السب في ذل بانه في حالة عتدم استتادام التوزن المضتاف
أد ال زياد انزالق العج ت عل سطح التربة مما ارر ذل عل تقليتل التتتر الزمنتة ال زمتة لقطت مستافة
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اط الحرارة أي اناتا السرعة االمامية للحرارة وإعطاو فرصة اكبر اللتصاق التربة علت ستطح البتدن فتي
حين ان إضافة االو زان أد ال زياد معامل االستتقرار التديناميكي ل طتار نتيجتة زيتاد التوزن وتتيريرخ علت
التربتة بتقليتل االنتزالق وزيتاد الستترعة فيقتل بتذل التصتاق التربتتة .وتتوقتت السترعة األماميتة الرالرتتة ( )2.2
كم/ساعة في إعطاو اقل التصاق للتربة عل سطح البدن بلغت (  )1.1162كيلونيوتن/م ²مقارنة ببقيتة السترا،
وتتسير ذل قد يعود إل أن زياد السرعة األماميتة للحرارتة يت دي إلت زيتاد تعجيتل مركبتات التربتة ومتن رتم
زياد السرعة النسبية لدقائق التربة عل سطح البدن مما ينت عنته اتت معتدل االلتصتاق و تذا يتتتق مت متا
أشار إليته ) Vildeوااترون ) 8110 ،و(زيتدان .)8108 ،وتتتوق المحتتو الرطتوبي(  )%04- 06مت استتادام
التتوزن المضتتاف علتت عجتت ت الستتاحبة فتتي الحصتتول علتت اقتتل التصتتاق للتربتتة علتت ستتطح البتتدن بلغتتت
( ) 1.1162كيلونيوتن/م ²مقارنة م المحتو الرطتوبي(  )% 81- 02وعتدم إضتافة التوزن علت عجت ت التدف
التتتتي حققتتتت اعلتتت التصتتتتاق للتربتتتة علتتت ستتتطح البتتتتدن(  ) 1.1806كيلونيتتتوتن/م .²كمتتتا أعطتتت المحتتتتتو
الرطوبي(  )%04- 06م السرعة االماميتة الرالرتة( ) 2.2كم/ستاعة اقتل قيمتة التصتاق التربتة علت ستطح البتدن
بلغت(  ) 1.1106كيلونيوتن/م ²مقارنتة مت المحتتو الرطتوبي( )%81- 02و السترعة االماميتة االولت ( )0.0
كم/ساعة التي سجلت اعل قيمة التصاق عل سطح التربة(  ) 1.1802كيلونيوتن/م. ²ل سبا المتذكور ستابقا.
وسجل استتادام التوزن المضتاف علت العجت ت و السترعة االماميتة الرالرتة ( ) 2.2كم/ستاعة اقتل قيمتة معنويتة
اللتصتاق التربتة عل ت ستطح البتتدن بلغتت(  ) 1.1100كيلونيتتوتن/م ²مقارنتة ببقيتتة المعتام ت بستتب متاتم ذكتترخ
سابقا  .وتبين متن ات ل التتداال الر رتي بتين المحتتو الرطتوبي ( )%04- 06مت استتادام التوزن المضتاف
علت عج ت ت الستتاحبة والسترعة االماميتتة الرالرتتة ( ) 2.2كم/ستاعة الحصتتول عل ت اقتل قيمتتة معنويتتة اللتصتتاق
التربة عل سطح التربة وبلغت(  ) 1.1184كيلونيوتن/م ²مقارنة م بقية المعام ت.
جدول ( ) 6تيرير العوامل المدروسة وتداا تهم عل صتة التصاق التربة (كيلونيوتن/م)²
)Table (4) Effect of studied factors and interactions in the soil adhesion (kn/m²
تداال المحتو الرطوبي والوزن
السرعة االمامية (كم/ساعة)
المحتو الرطوبي ( )%الوزن المضاف
المضاف
)forward speeds(km/h
(كغم)
moisture content
interaction moisture
adding the
()%
content and adding the
)weights(kg
2.2
6.4
0.0
weights
1
أ 1.1806
د 1.1008
1.1806
أ 1.1011
81- 02
04- 06

001

ج 1.1026

د خ 1.1142

خ 1.1160

1.1102

1

د خ 1.1126

د خ 1.0002

خ 1.1160

ج 1.1148

001

د خ 1.1126

خ 1.1100

خ 1.1184

ج 1.1162

تداال المحتو الرطوبي
والسرعة االمامية
interaction
ج د  1.1164د 1.1106
خ 1.1126
04- 06
moisture and
forward speeds
1
تداال الوزن المضاف
ج 1.1122
1.1064
أ 1.1008
والسرعة االمامية
interaction
001
ج 1.1100
ج 1.1161
1.1001
moisture and
forward speeds
متوسط السرعة االمامية
ج 1.1162
1.1102
أ 1.104
Average forward speeds
القيمة األقل ي األفضل The less value is the best
81- 02

أ 1.1802

1.1061

822

ج 1.1120

متوسط المحتو
الرطوبي
Average
moisture
content
الوزن المضاف
Average
adding weights

أ 1.1064
1.1166
أ 1.1002
1.1120
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 - 6استته الوقتود لتر /كتتتار :ستجل المحتتو الرطتتوبي (  )%04 - 06اقتل قيمتة معنويتتة الستته الوقتتود
بلغتتت (  ) 02.006لتر /كتتتار مقارنتتة متت المحتتتو الرطتتوبي(  )%81 - 02حي ت وجتتد بتتان زيتتاد المحتتتو
الرطوبي يزيد من استه الوقود .وقد يرج السب في ذل ال ان زياد المحتو الرطتوبي ادي الت زيتاد
التصتاق التربتة علت ستطح الجتزو الشتغال للمحترا ممتتا أد الت زيتاد قتو الستح واد بتذل الت زيتتاد
التحميل عل الساحبة وبالتالي زياد استه الو قود ويتتق ذل م ما ذكترخ ( ت ل.)8101 ،وستجل استتادام
الوزن المضاف (  ) 001كغم اقل قيمة معنوية السته الوقود وبلغت (  ) 02.246لتر /كتار مقارنة مت عتدم
إضافة االوزان .وقد يكون السب في ذل بتان استتادام االوزان أد الت تقليتل االنتزالق وزاد متن االستتقرار
التديناميكي لعجت ت الستاحبة وبالتتالي استتتقرار عمتل الستاحبة بالحقتل وتقليتتل القتدر المصتروفة ممتا أد ال ت
اناتا استه الوقتود واتتتق ذلت مت متاذكرخ (جاستم والشتجيري )8101 ،و(  Moitziوااترون.)8106 ،
وجد بان السرعة االمامية الرالرة ( ) 2.2كم/ساعة تتوقت معنويا علت السترعتين االولت والرانيتة فتي الحصتول
عل اقل قيمة معنوية السته الوقود وبلغت (  ) 02.220لتر /كتار مقارنة بالسترعة الرانيتة واالولت ويرجت
السب في ذل ال ان زيتاد السترعة العمليتة تعنتي استتغ ل قتدر الجترار بشتكل امرتل وتقليتل التزمن الت زم
إلنجاز عملية الحرارة لوحد المساحة ومن رم اناتتا ك ميتة الوقتود المستتهلكة و تذخ النتتائ تتتتق مت النتتائ
التتتتي حصتتتل عليهتتتا كتتتل متتتن (عبتتتد الكتتتريم )8102 ،و(  Ranjbarianوااتتترون .) 8102 ،وتتتتتوق المحتتتتو
الرطوبي(  )% 04- 06م استادام الوزن المضاف عل عج ت الساحبة معنويا في الحصتول علت اقتل قيمتة
الستتتتته الوقتتتتود وبلغتتتتت (  )06.800لتر /ك تتتتتار مقارنتتتتة متتتت المعتتتتام ت االاتتتتر  .وستتتتجل المحتتتتتو
الرطتتوبي(  )%04- 06متتت الستتترعة االماميتتة الرالرتتتة (  ) 2.2كم/ستتتاعة اقتتتل قيمتتة معنويتتتة الستتتته الوقتتتود
بلغتت(  ) 00.660لتر /كتتار مقارنتة مت بقيتة المعتام ت لزستتبا المتذكورخ ستابقا .ستجل التتداال بتين التتوزن
المضتتاف( ) 001كغتتم عل ت عج ت ت الستت احبة م ت الستترعة االماميتتة الرالرتتة ( ) 2.2كم/ستتاعة اقتتل قيمتتة معنويتتة
الوقود بلغت (  ) 06.410لتر /كتار مقارنة م عدم استادام الوزن المضاف علت عجت ت الستاحبة
السته
و الستترعة االماميتتة االولتت ( ) 0.0كم/ستتاعة التتتي ستتتجلت اعلتت قيمتتة معنويتتة الستتته الوقتتتود ( )00.821
لتر /كتتار .ستج ل التتتداال الر رتي بتتين المحتتو الرطتوبي (  )% 04- 06م ت استتادام التتوزن المضتاف عل ت
عج ت الساحبة( ) 001كغم والسرعة االمامية الرالرة ( ) 2.2كم/ساعة اقل قيمة معنوية السته الوقود وبلغتت
(  ) 08.204لتر /كتتار مقارنتة مت بقيتة المعتام ت ويرجت الستب فتي ذلت الت ان المحتتو الرطتوبي ( - 06
 )% 04واستادام االوزان تعمل عل تقليل االنزالق مما ي دي ذلت الت تقليتل استته الوقتود واتتتق مت متا
ذكترخ( ) 8114 ، Moitziبتتان اناتتتا االنتتزالق ي ت دي ال ت اناتتتا استتته الوقتتود ،وان زيتتاد الستترعة
االمامية تعمل عل تقليل الزمن ال زم إلنجاز عمليتة الحرارتة لوحتد ا لمستاحة ومتن رتم اناتتا كميتة الوقتود
المستهلكة واتتق ذل م ماذكرخ (عبد علي .)8100 ،ومن النتائ المستحصتلة يمكتن التوصتية بالعمتل الحقلتي
عنتتتد المحتتتتو الرطتتتوبي ( %) 04 - 06متتت تربيتتتت االوزان القياستتتية الماصصتتتة والعمتتتل بستتترعة ( )2.2
كم/ساعة.
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)ساعة/ ) تيرير العوامل المدروسة وتد اا تهم عل صتة استه الوقود ( كتار6( جدول
Table (5) Effect of studied factors and interactions in fuel consumption (L/h)
تداال المحتو الرطوبي والوزن
)ساعة/السرعة االمامية (كم
الوزن
)%( المحتو الرطوبي
المضاف
forward speeds(km/h)
المضاف
moisture content
interaction moisture
)(كغم
)%(
content and adding the
adding
the
2.2
6.4
0.0
weights
weights(kg)
1
00.611 أ
00.606 أ
00.012 أ
06.011 أ
81- 02
81.010

04.614 ج د

00.162 ج

86.646

001

00.028

06.801 د

06.042 ج د

82.841

1

06.800 ج

08.204 د

00.600 د

84.266 أ
02.006
84.824 أ
02.246

متوسط المحتو
الرطوبي
Average
moisture
content
الوزن المضاف
Average
adding weights

00.842 ج

04- 06

001

تداال المحتو الرطوبي
والسرعة االمامية
interaction
00.660 د
06.221 د
80.846 خ
04- 06
moisture and
forward speeds
1
تداال الوزن المضاف
88.060
86.402
00.821 أ
والسرعة االمامية
interaction
001
06.410 ج
04.084  ج88.044
moisture and
forward speeds
االمامية
السرعة
متوسط
02.220
81.620
84.280 أ
Average forward speeds
The less value is the best القيمة االقل ي األفضل
86.11 ج

84.028

01.028 أ

81- 02

EFFECT OF ADDED WEIGHTS FOR AGRICULTURAL TRACTOR
UNDER TOW LEVELS OF MOISTURE IN SOME MECHANICAL
PROPERTIES USING THE MOLDBOARD PLOW
Saad A.Alrijabo
Thanoon Younis AL.Sheekh Ali
Agriculture Mechanization Dept. College. of Agric. & Forestry/ Mosul
University/Iraq
Email:saad21955mech@gmail.com
ABSTRACT
This study was conducted to evaluate the effect of adding weights on the
agricultural tractor wheels by using the moldboard plow, through measuring some
machinery parameters, such as slippage %, pulling force, practical productivity,
soil adhesion on body surface and fuel consumption. The experiment was conducted
at the agricultural season (2017-2018) in one of the agricultural fields in the north
east of Mosul and the soil texture was clay. The field was divided according to
experimental design under randomized complete block design (RCBD) split-split
block design with three replicates. where allocated the main plots two levels of
moisture content (14-16)% and (18-20)%, and the secondary plots with two levels
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of add weights (0 and 310) kg and the sub secondary plots with three levels of
front speed ( 3.3, 5.6 and 7.7) km/h. The result averages were tested by multiple
range Duncan test with probability (0.05). The results reveated that the moisture
content (14-16)% achieved the less values for percentage of slippage, pulling force,
soil adhesion on surface of the body, fuel consumption and the higher values for
practical productivity, and the effects of adding weights on tractor wheels (310) kg
showed the less values for percentage of slippage, pulling force, soil adhesion on
surface of the body, fuel consumption and the higher values for practical
productivity , the forward speeds (3.3) km/h recrded the less values for slippage%
and pulling force, the forward speeds (7.7) km/h recrded higher values for practical
productivity and the less values for soil adhesion on surface of the body and fuel
consumption.The Interaction of moisture content (14-16)% with the adding weights
on tractor wheels (310)kg and the forward speeds (3.3) km/h achieved the less
values for percentage of slippage, pulling force. while showed the moisture content
(14-16)% with the adding weights on tractor wheels (310)kg and the forward speeds
(7.7) km/h the higher values for practical productivity and the less values for fuel
consumption and soil adhesion on surface of the body.
Key words: moldboard plow, moisture content, add weights.
Received:28/6/2018, Accepted:7/11/2018

المصادر
البنا ،عزيز رمو (  .) 0001معدات تهيئة التربة .مديـرية دار الكت للطباعة والنشتر ،جامعتة الموصتل ،وزار
التعليم العالي والبح العلمي.
جاستتم ،عبتتد التترزاق عبتتد اللطيتتف وتحستتين ع ت وي الشتتجيري (  .)8101تتتيرير االوزان المضتتافة لإلطتتارات
الالتية للساحبة ونوا المحرا في بع م شرات األداو للوحد الميكنية ،مجلة التقنتي- 881 :)8 (80 ،
.)882
الجبوري  ،ريا عبد الحميد (  .)8100مقارنة تيرير السرا األمامية البطيئة والعاليتة علت إنتاجيتة المحترا
المطرحي الق  ،مجلة ديال للعلوم الزراعية.28- 42 : )0(0 ،
حامد ،احمد عبد علي (  .)8108تقييم ومقارنة أداو المحرارين المطرحتي والقرصتي فتي تتر وستط العتراق،
مجلة العلوم الزراعية العراقية .080- 001 :)6(60 ،
الرجبتو ،ستعد عبتتد الجبتار  ،مرنت عبتتد المالت الجترا وعتتادل عبتد الو تا  .)8116 ( ،تتتيرير سترا واعمتتاق
الحرارتتة علتت بعتت الصتتتات المكننيتتة وصتتتتات وبعتت مكوناتتته لمحصتتول الشتتعير ،مجلتتة زراعتتتة
الرافدين.000– 012 : )0 (00 ،
ش
ّ
المُصنعة محليتا ،
زيدان  ،ازوان احمد دحام (  .)8108تقييم األداو الحقلي لسك المحرا المطرحي الق
رسالة ماجستير ،كلية الزراعة والغابات  ،جامعة الموصل.
السحيباني ،احمد محمد وعلي ناصر و بي (  .)0026مبتاد ا الت الزراعيتة .متترجم ،جامعتة الملت ستعود،
المملكة العربية السعودية
صتبر ،عت و كامتل (  .)8100تتيرير أعمتاق الحرارتة والسترعة ورفت األرقتال متن الجترار Holland Newفتتي
بعتت م شتترات أداو الوحتتد الميكنيتتة والكرافتتة الظا ريتتتة للتربتتة  ،رستتالة ماجستتتير ،كليتتة الزراعتتتة
والغابات  ،جامعة بغداد.
عتتامر ،االتتد زمتتام ( .)8102تتتيرير ستترا ماتلتتتة لنتتوعين متتن المحاري ت فتتي بع ت م شتترات األداو للوحتتد
الميكنية.مجلة العلوم الزراعية العراقية.0062 – 0060 : )6( 62،
عبد علي  ،قاسم محمد ( .)8100تيرير نوا المحرا باعماق حرارة وسرا ماتلتة في بع الم شرات التنيتة
للوحد الميكنية وصتات النمو وحاصل ز تر الشتمس ،مجلتة التترات للعلتوم الزراعيتة – 822 )0(6 ،
.018
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دراستتة بعت الم شترات الميكانيكيتتة للمجموعتات الميكنيتتة النظمتة حرارتتة.)8102 (  رتتائر تركتي،عبتد الكتريم
.800- 818 :)8(02 ، مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية، ماتلتة تحت ظروف التربة الجبسية
جامعتة. التيحاو للطباعتة والنشتر،األراضتي والمعتدات الرقيلتة
معدات استص.)8100 (  شاكر حنتوش،عداي
.846
. العراق. البصر
 تطتوير اذرا الشتتب وتيرير تا فتي أداو الستتاحبة ا لمحملتة بالمحاري ت.)0000 (  ستمير عبتتده علتي،المشترقي
 كليتتة، قستم المكننتتة الزراعيتة، أطروحتة دكتتتوراخ.الق بتة والصتتات التيزياويتتة للتربتة وحاصتتل الحنطتة
. جامعة الموصل،الزراعة والغابات
تتارير المحتتو الرطتوبي.)8104 ( عقيل جتوني وعبتاس عبتد الحستين مشتعل و متروان نتوري رمضتان،ناصر
 مجلتة البصتر للعلتوم،للتربة في متطلبات طاقة التتتيت للمحترا المطرحتي فتي تربتة مزيجيتة ارينيتة
.880- 814 :)8 (80، الزراعية
 دراسة تارير أعماق حرارة وسترا ماتلتتة.)8108 (  عامر االد احمد و محمد مز ر حسن الترطوسي،النعمة
.042 - 048 :)6( 6 ، مجلة الترات للعلوم الزراعية، في بع م شرات األداو للوحد الميكنية
مستتويات
دراستة تتيرير وزن الوحتد الميكنيتة فتي مقتدار ر التربتة لتر.)8101 (  عدنان عبد احمد،ل
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