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الخالصة
اجرٌت تجربة حقلٌة لدراسة مقارنةة سةك المحةرا المطرحةً القةب تحةت تةايٌر نةوعٌن مةن االجةزا
المساعدة ( المساند) المصنعة محلٌا وتايٌر ذل فً صفات متطلبات القدرة (القدرة على ذراع السح ومقاومة
التربةةة للقطةةل والتشةةكٌل وكفةةا ة اسةةتغبل الطاقةةة) وصةةفات االدا الحقلةةً (نسةةبة االنحةةرا الراسةةً ونسةةبة
االنحرا الجانبً) .واظهرت النتائج ان السكة التقلٌدٌة اعطت قٌم أعلى لنسبة االنحرا الراسةً أمةا السةكة
المقطعة فقد سجلت قٌم أعلى لمقاومة التربة للقطل والتشكٌل .وسجلت المسةاند المحةورة قٌمةا اعلةى فةً كفةا ة
استغبل الطاقة بٌنما سجلت المساند التقلٌدٌة قٌما اعلةى فةً القةدرة علةى ذراع السةح ومقاومةة التربةة للقطةل
والتشكٌل .أما بالنسبة للتداخل بٌن نوع المساند وشكل السكة فقد سجلت السكة التقلٌدٌة مل المسند المحور قٌما
أعلى لكفا ة استغبل الطاقة وسجلت السكة التقلٌدٌة مل المسند التقلٌدي قٌما أعلةى للقةدرة علةى ذراع السةح
بٌنما سجلت السكة المقطعة مل المسند التقلٌدي قٌما أعلى لمقاومة التربة للقطل والتشكٌل.
كلمات دالة :سك المحرا المطرحً القب المساند المصنعة محلٌا قدرة السح مقاومة التربة
تارٌخ تسلم البح  8102/6/89 :وقبوله 8102/9/01

المقدمة
ان من أهم العوامل المإيرة فً أدا المحرا المطرحةً القةب هةو شةكل المسةاند والسةك وهمةا مةن
العوامل المهمة التً ٌمكن للمصمم أن ٌتحكم بها كما أن شكل الحافة القاطعة للسةكة والمسةند ٌمكةن أن تةإير
فةً كةةل مةن القةةوة البزمةة للسةةح والقةو الرأسةةٌة والجانبٌةة عنةةد قطةل التربةةة .حٌة وجةةد العةانً ووخةةرون
(  ) 8114عندما قاموا بتحوٌر األلواح الحقلٌة اليبية للمحرا المطرحً محلً الصةنل طةراز (  )002بؤنةه تةم
انخفاض قوة السح المطلوبة لجمٌل السرع المختارة وقد عزوا السب فً ذل إلى قلة االحتكا بٌن التربةة
وبدن المحرا وانتظام اتجاه الحركة للجرار مل المحرا المطور مقارنة مل المحرا االعتٌادي .بٌن حمود
(  )8102فً دراسة تايٌر تقٌٌم أدا المحرا المطرحةً القةب باسةتخدام ( المسةاند الطوٌلةة) المصةنعة محلٌةا
على بعض الصفات المكننٌة فقد سجل المحرا بالمسند المحور أقل قدرة سح إذ كانت  08,20كٌلو واط
فً حٌن سجل المحرا بالمسند التقلٌدي أعلى قدرة سح بلغت  02,01كٌلو واط  .بٌن عبةد هللا (  )8100أن
زٌادة عدد ساعات التشغٌل تعمل على تآكل سك المحرا المطرحً مما ٌزٌد مةن التصةاق التربةة وتراكمهةا
بعضها فوق بعض مما ٌزٌةد مةن قةو الةدفل الجانبٌةة علةى المحةرا التةً تزٌةد مةن عةدم اسةتقرارٌته الجانبٌةة
وبالتالً زٌادة مقاومةة التربةة للقطةل حٌة تعمةل المسةاند الطوٌلةة المحةورة علةى التقلٌةل مةن عةدم االسةتقرارٌة
الجانبٌةة ممةةا ٌةةإدي الةى التقلٌةةل مةةن مقاومةة التربةةة للقطةةل .بةٌن عبةةد هللا وغةةزوان (  )8106فةً تجربةةة حقلٌةةة
لدراسة أدا يبية أشكال من سك المحرا المطرحً القب سكة تقلٌدٌة و سكة فؤسةٌة وسةكة مقطعةة بعمقةً
حراية  81 - 01و 21 - 81سم وسرعتٌن أمةامٌتٌن 25.1و  .521كةم/سةكاعة وتةايٌر ذلة فةً مقاومةة التربةة
للقطل والتشكٌل حٌ اد زٌادة العمق من  81 - 01الى  21 - 81الى زٌادة مقاومة التربة للقطل والتشكٌل.
مواد البح وطرائقه
أجرٌةت التجربةة فةً عةام  8102فةً احةد الحقةول الزراعٌةة الواقعةة شةمالً شةرق مدٌنةة الموصةل فةً منطقةةة
الشبالت حٌ كانت مساحة الحقل المسةتغلة فعلٌةا (  ) 01دونةم وكةان الحقةل مزروعةا بمحصةول البطاطةا فةً
المواسةةم التةةً سةةبقت موسةةم تنفٌةةذ التجربةةة وتمٌةةزت طوبوغرافٌةةة الحقةةل باسةةتوائها وكانةةت نسةةبة الرطوبةةة
(  )%04وتةة م تحلٌةةةل نسةةجة التربةةةة لحقةةل التجربةةةة فكانةةةت (طٌنٌةةة) نسةةةبة الرمةةل (  )%1,1.ونسةةةبة الغةةةرٌن
(  )%22,8.ونسبة الطٌن (  )%40,2علما بان حقل التجربة كان ٳروائٌا .واستخدم فةً تنفٌةذ البحة سةاحبتٌن
نةةوع ماسةةً فوركسةةن ( ) 285sاعتمةةدت السةةاحبة األمامٌةةة مصةةدراا لقةةدرة السةةح وقٌةةا جمٌةةل مإشةةرات
وصفات األدا وأما الساحبة األخر فقد استخدمت لغرض رفل المحرا وخفضه عندما كان صندوق السةرع
فةةةً وضةةةل الحٌةةةةاد .واسةةةتخدم المحةةةةرا المطرحةةةً القةةةب تركةةةةً المنشةةةؤ مةةةةن إنتةةةا شةةةةركة (AYDIN
 )PULLUKللمعةدات واالالت الزراعٌةةة كتلتةةه  891كغةةم والعةةرض الشةةغال التصةةمٌمً لةةه  281ملةةم .وتةةم
اعتمةاد المسةاند والسةك المصةنعة محلٌةا الةى جان ة المسةاند والسةك التقلٌدٌةة الخاصةة بةالمحرا المطرحةةً
القب فً البحة حٌة ٌوضةل الشةكل (  1و  ) 2ابعةاد المسةاند التقلٌدٌةة (االول واليةانً واليالة ) كمةا ٌوضةل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني
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الشكل ( 3و  ) 4ابعةاد المسةاند المحةورة (االول واليةانً واليالة ) وٌوضةل الشةكل ( ) .كعة المسةند وٌوضةل
الشةةةكل ( ) 4السةةةكة التقلٌدٌةةةة والشةةةكل (  ) 2السةةةكة المقطعةةةة  .واسةةةتخدم داٌنمةةةومٌتر مٌكةةةانٌكً نابضةةةً نةةةوع
( ) DILLONلقٌةةا قةةةوة السةةةح  .طبقةةةت تجربةةةة عاملٌةةةة بعةةةاملٌن بتصةةةمٌم القطاعةةةات العشةةةوائٌة الكاملةةةة
( (Factorial Experimental Design) )RCBDداإود والٌةةا (  .) 0991والعوامةةل هةةً  :أنةةواع
السةةك وتضةةمن مسةةتوٌٌن (سةةكة تقلٌدٌةةة وسةةكة مقطعةةة) ويانٌهمةةا :نةةوع المسةةاند وتضةةمن مسةةتوٌٌن (المسةةند
التقلٌدي و المسند المحور) عند سرعة حراية  252.كم/ساعة وبذل تكون التجربة ( )8*8وبيبيةة مكةررات
أي أنها احتوت على (  )08وحدة تجرٌبٌة طول المعاملة الواحدة فً المكرر ( )21متر .واستخدم اختبار دنكن
المتعدد المد للمتوسطات إلٌجاد الفروقات المعنوٌةة تحةت مسةتو احتمةال ( )٠٥٠٫و ( )٠٥٠٫للمقارنةة بةٌن
المتوسطات.وفٌما ٌاتً المعادالت التً استخدمت فً اٌجاد المإشرات المدروسة.
كفا ة استغبل الطا قة)1985 Mckyes( :

  (1/ SR)1000

(………………)0

حٌ إن:
 =كفا ة استغبل الطاقة (متر /2مٌگاجول).
 =SRالمقاومة النوعٌة (كٌلو نٌوتن /متر .)8

(SR  F / A ……………………………)8

حٌ إن:
 = Fقوة السح (كٌلو نٌوتن).
 = Aالمساحة الميارة (متر.)8

)A= BP * DP…………………………… (3
 =BPعرض الحر الفعلً (متر).
 = DPعمق الحر الفعلً (متر).
قدرة السح ( :علً وعزت )0922
)(4

PF  Ft *VP / 270
………………………..

P
F
V
 = Pالسرعة العملٌة (كم/ساعة).
Ft
= قدرة السح

(حصان مٌكانٌكً) والتً حولت فٌما بعد إلى وحدة كٌلوواط.

= قوة السح (كٌلونٌوتن).
وٌةتم أخةذ قٌةا قةوة السةح مباشةةرةا مةن جهةاز قٌةا
االتٌة( :المشرقً )1999
حٌ

(........................) .

إن:

Ft

Fpm

= القوة البزمة للسح

قةوة السةةح

(الةداٌنمومٌتر) وتحسة

كمةا فةً المعادلةةة

Ft  Fpm  Frm

(كٌلونٌوتن).

= قوة الدفل للعجبت الخلفٌة للساحبة األمامٌة (كٌلونٌوتن).

F

 = rmمقاومة التدحر لعجبت الساحبة الخلفٌة (كٌلونٌوتن).
مقاومة التربة للقطل والتشكٌل ( :أبو الخٌر )0926
)CSR=SR * DP * BP ....................) 4
حٌ أن:
 = CSRمقاومة التربة للقطل والتشكٌل (كٌلو نٌوتن).
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 =BPعرض الحر الفعلً (متر).
 = DPعمق الحر الفعلً (متر).
نسبة االنحرا الراسً Bernacki( :ووخرون )0928

(asr   ap / np ..............................) 7

 = a srمتوسط العمق (متر).
 = apالعمق المقا (متر).
 = npعدد المكررات.

) ap  a  / np …………. (8
)a  a / asr  *100 ……………….. (9
a 

2

sr

 = aمتوسط االنحرا للعمق (متر).
 = aنسبة عدم االنتظام لعمق الحراية (.)%
نسبة االنحرا الجانبً Bernacki ( :ووخرون )0928

)bsr   bp / np ………… (10

 = bsrمتوسط العرض (متر).
 = bpالعرض المقا

(متر).

) bp  b  / np …………… (01
)b  b / bsr  *100 ………………... (02
2

sr

 = bمتوسط االنحرا للعرض (متر).
 = bنسبة االنحرا الجانبً (.)%
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 ) المسند التقلٌدي اليال8 ( الشكل
Fig(2) landside the third traditional
landside

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
8102 )6( ) العدد64( المجلد

ً ) المسند التقلٌدي االول واليان0( الشكل
Fig(1) The first and second traditional
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 ) المسند المحور اليال6 ( الشكل
Fig(4) the third traditional landside

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
8102 )6( ) العدد64( المجلد

ً ) المسندٌن المحورٌن االول واليان2( الشكل
Fig(3) The first and second
manufactured landside
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 ) كع المسند. ( الشكل
Fig (5) landside foot

 ) السكة التقلٌدٌة4 ( الشكل
Fig (6)Traditional share
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الشكل ( ) 2ابعاد السكة المقطعة
Fig(7) Notched share
النتائج والمناقشة
 - 0قدرة السح (كٌلو واط):
ٌتضل هنا تؤيٌر معنوي لنةوع المسةند علةى قةدرة السةح فقةد سةجل المسةند المحةور أقةل قةدرة سةح كانةت
 ..14كٌلو واط فً حٌن سجل المسند التقلٌدي أعلى قةدرة سةح بلغةت  4.64كٌلةو واط وٌعةود السةب فةً
ذل إلى اختب األطوال إذ إن طول المسند المحةور الطوٌةل مقارنةة مةل المحةرا بالمسةند التق لٌةدي القصةٌر
أد إلى استقرار المحرا بشكل أفضةل نتٌجةة المتصةال الضةغوط الجانبٌةة القادمةة مةن جةدار األخةدود ممةا
حافظ على استقرارٌة المحرا فً خط الحر ومكنه مةن شةق التربةة وتحدٌةد جةدار ل خةدود بشةكل أفضةل
فضبا عن مساعدة الكع الذي أسهم فً انسٌابٌة شق التربة كذل مم ا قلل من القدرة المطلوبة للسح وهذا
ٌتفق مل ذكره حمود (  )8102و العانً ووخرون ( .)8114
اما بالنسبة لشكل السكة فلم تكن هنا اختبفةات معنوٌةة علةى قةدرة السةح حٌة سةجلت السةكة التقلٌدٌةة أقةل
قدرة سح بلغت (  )..40كٌلوواط بٌنما سجلت السكة المقطعة أعلى قةدرة سةح بلغةت (  ) .,91كٌلةو واط.
السب فً ذل هو زٌادة عمق الحراية للسكة المقطعة اد الى زٌةادة حجةم الكتةل الترابٌةة الميةارة ممةا ٌةإدي
الى زٌادة قوة السح وبالتالً زٌادة القدرة.
فةً حةٌن كانةت هنةا اختبفةات معنوٌةة بةٌن المسةاند مةل شةكل ا لسةك حٌة سةجل المسةند المحةور مةل السةكة
ا لتقلٌدٌة أقل قدرة سح بلغت (  ) 6,48كٌلوواط بٌنما سجل المسند التقلٌدي مل نف السكة أعلةى قةدرة سةح
بلغت (  ) 4,40كٌلوواط .واللتً لم تختل فً نف الوقةت معنوٌةا مةل السةكة المقطعةة التةً سةجلت عنةده قٌمةة
عالٌة اٌضا كانت (  )4,21كٌلوواط بٌنما سجل المسند المحور مل السةكة المقطعةة قةدرة سةح كانةت ( ).,69
كٌلةةوواط وٌرجةةل السةةب فةةً ذل ة الةةى قلةةة االحتكةةا بةةٌن التربةةة مةةن جهةةة وبةةٌن المسةةاند المحةةورة والشةةكل
التصةةمٌمً للسةةك مةةن جهةةة اخةةر اد الةةى التقلٌةةل مةةن مقاومةةة التربةةة وبالتةةالً التقلٌةةل مةةن قةةدرة السةةح
المطلوبة .وه ذا ٌتفق مل ما وجده .)8112 ( Xinjun
 - 8مقاومة التربة للقطل والتشكٌل (كٌلونٌوتن):
ٌتبةةٌن وجةةود تةةؤيٌر معنةةوي لنةةوع المسةةند علةةى مقاومةةة التربةةة للقطةةل والتشةةكٌل فقةةد سةةجل المحةةرا بالمسةةند
المحور أقل مقاومة تربة للقطل والتشكٌل بلغت (  )6.29كٌلونٌوتن فً حٌن سجل المحةرا بالمسةند التقلٌةدي
أعلى مقاومة تربة للقطل والتشكٌل بلغت ( ) ..6.كٌلونٌوتن .والسةب فةً ذلة ٌعتمةد علةى ابعةاد تصةمٌم بةدن
المحرا وعلى الخوال الفٌزٌاوٌة للتربة فضب عن كع المسند الذي ٌعمل على تقلٌل االحتكا بٌن المسند
وجدار االخدود مما ٌقلل من ا لقدرة المطلوبة للسح التً تتناس طردٌا مةل مقاومةة التربةة للقطةل والتشةكٌل.
وهذا ٌتفق مل ما ذكره كل من  ) 8100 ( Szymanskiو عبد هللا ( .)8100
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كمةا وجةد تةةؤيٌر معنةوي لشةةكل السةكة علةةى مقاومةة التربةة للقطةةل والتشةكٌل حٌ ة سةجلت السةةكة التقلٌدٌةة اقةةل
مقاومة تربة للقطل بلغت (  ) 6..9كٌلونٌةوتن أمةا السةكة المقطعةة فقةد أعطةت مقاومةة قطةل للتربةة أعلةى كانةت
(  ) ..8.كٌلونٌوتن والسب ٌعود إلى كون السكة التقلٌدٌة قد أعطت انحرافا ا راسٌا ا عالٌا ا لعمق الحراية وبهةذا
قلت مقاومة التربة للقطل والتشكٌل عندها حٌ ان لعمةق الحرايةة تةؤيٌر مباشةر علةى قةوة مقاومةة التربةة لقطةل
والتشكٌل .وهذا ٌتفق مل ما وجده  ) 8118 ( Chandonوالطائً ( .)0999
الجدول ( ) 0تؤيٌر العوامل المدرسة فً قدرة السح (كٌلوواط)
Tab(1) effect studied factors in drawbar power
تؤيٌر نوع المسند
شكل السكة
نوع المسند
Effect type of
Share shape
Landside
landside
type
مقطعة
تقلٌدٌة
Notched traditional
تقلٌدي
التداخل بٌن نوع المسند
 4.64أ
 4.21أ
 4.40أ
Traditional
والسكة
The interaction
محور
..14
..69
6.48
between
landside type
manufactured
and share
تؤيٌر شكل السكة
..91
..40
Effect of share shape
القٌمة األقل هً األفضل

كما سجل اختب معنةوي بةٌن نةوع المسةاند وشةكل السةك حٌة سةجلت السةكة ال مقطعةة مةل المسةند التقلٌةدي
أعلى مقاومة تربةة للقطةل والتشةكٌل بلغةت (  ) ....كٌلونٌةوتن وتبهةا فةً ذلة اٌضةا السةكة التقلٌدٌةة عنةد هةذا
المسند فً تسجٌل مقاومة تربة للقطةل والتشةكٌل عالٌةة كانةت ( ) ..2.كٌلونٌةوتن واللتةان لةم تختلفةا معنوٌةا مةل
بعضهما البعض ولكنهما اختلفا معنوٌةا مةل السةكة التقلٌدٌةة عنةد المسةند المحةور فةً تسةجٌل أقةل مقاومةة تربةة
للقطل والتشكٌل كانت (  ) 2.22كٌلونٌوتن ومل السكة المقطعة عند هذا المسند فً تسةجٌل مقاومةة تربةة للقطةل
والتشةةكٌل كانةةت ( ) 6.94كٌلونٌةةوتنٌ .رجةةل السةةب فةةً تسةةجٌل المسةةاند المحةةورة أقةةل مقاومةةة تربةةة للقطةةل
والتشكٌل مل كب نوعً السك إلى كون هذه المساند قد اعطت انحرا جانبً أقل من المسةاند التقلٌدٌةة فتقةل
عندها مقاومة التربة للقطل والتشكٌل.
الجدول ( ) 8تؤيٌر العوامل المدرسة فً مقاومة التربة للقطل والتشكٌل
Tab(2) effect studied factors in soil resistance force to cut and consistency
تؤيٌر نوع المسند
شكل السكة
نوع المسند
Effect type of
Share shape
Landside
landside
type
مقطعة
تقلٌدٌة
Notched traditional
التداخل بٌن نوع المسند والسكة
The interaction between
landside type and share

تقلٌدي
traditional
محور
manufactured

تؤيٌر شكل السكة
Effect of share shape
القٌمة األقل هً األفضل
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 - 2كفا ة استغبل الطاقة (م/2مٌكاجول):
ٌتضةل مةن الجةدول (  )2ان تةايٌر العوامةةل المدروسةة فةً صةفة كفةا ة اسةةتغبل الطاقةة لةم تسةجل اي تةةايٌرات
معنوٌةة باسةتينا تةايٌر نةوع المسةند حٌة سةجل المسةند المحةور أعلةى كفةا ة اسةتغبل للطاقةة بلغةةت ( )22,24
م / 2مٌكةةاجول متفوقةةا معنوٌةةا علةةى المسةةند التقلٌةةدي الةةذي سةةجل أقةةل كفةةا ة اسةةتغبل للطاقةةة بلغةةت ( )21,99
م / 2مٌكاجول .والسب فً ذل هو ان المساند الطوٌلة المحورة تعمل على زٌادة االستقرارٌة االفقٌة للمحةرا
نتٌجة امتصال الضغوط الجانبٌة القادمة من جدار اال خدود بشةكل افضةل مةن المسةاند التقلٌدٌةة ممةا ٌزٌةد مةن
كفا ة استغبل الطاقة .وهذا ٌتفق مل ما ذكره عبد هللا ( .)8100
امةا بالنسةبة لتةايٌر شةكل السةك والتةً لةم تظهةةر اي فرو قةات معنوٌةة مةن الناحٌةة االحصةائٌة امةا مةن الناحٌةةة
العددٌة فقد سجلت السةكة التقلٌدٌةة أعلةى كفةا ة اسةتغب ل للطاقةة بلغةت (  )2.,82م/ 2مٌكةاجول مقارنةة بالسةكة
المقطعة التً سجلت ( )26.40م/2مٌكاجول .وٌعود السب فً ذلة الةى وصةول السةكة المقطعةة الةى اعمةاق
اعلى من السكة التقلٌدٌة مما اد الى زٌادة مقاومة التربة للقطل مما انعك ذل علةى كفةا ة اسةتغبل الطاقةة
فقلت.
وسجل التداخل بٌن نوع المسند والسكة اٌضا تايٌر معنوي حٌ حقق المسند المحور مل السكة التقلٌدٌةة أعلةى
كفةا ة اسةتغبل للطاقةة بلغةت (  )68.1.م / 2مٌكةاجول بٌنمةا سةجل المسةند التقلٌةدي مةل نفة السةكة أقةل كفةةا ة
استغبل للطاقة بلغت ( )82.68م/2مٌكاجول  .كما لم تكن هنا اختبفات معنوٌة بٌن كب المسندٌن مل السكة
المقطعة من الناحٌة االحصائٌة اما من الناحٌة العددٌة فقد سجل المسند المحور مل هذه السكة أعلى قٌمة حٌ
كانت النتائج (  2..44و  )22...م /2مٌكاجول على الترتٌ  .السب فً زٌادة كفا ة اسةتغبل الطاقةة بالنسةبة
للمسةاند المحةةورة مةةل السةةكة التقلٌدٌةةة و المقطعةة هةةو انتظةةام خةةط القطةةل الةذي ٌعمةةل علةةى زٌةةادة االسةةتقرارٌة
الجانبٌة للمحرا نتٌجة امتصال الضغوط الجانبٌةة القادمةة مةن جةدار االخةدود حٌة تعمةل علةى التقلٌةل مةن
قدرة السح ومقاومة التربة للقطل والتشكٌل وبالتالً زٌادة كفا ة استغبل الطاقة .وهذا ٌتفق مل ما ذكره عبد
هللا ( .)8102
الجدول ( ) 2تؤيٌر العوامل المدروسة فً كفا ة استغبل الطاقة (م /2مٌكاجول)
Tab (3) effect studied factors in energy utilization efficiency
تؤيٌر نوع المسند
شكل السكة
نوع المسند
Effect type of
Share shape
Landside
landside
type
مقطعة
تقلٌدٌة
Notched traditional
تقلٌدي
التداخل بٌن نوع المسند والسكة
21.99
22...
82.68
traditional
The interaction between
محور
landside type and share
 22.24أ
2..44
 68.1.أ
manufactured
تؤيٌر شكل السكة
26.40
2..82
Effect of share shape
القٌمة األعلى هً األفضل

 - 6نسبة االنحرا الرأسً (:)٪
ٌتضل من الجةدول ( ) 6ان العوامةل المدروسةة لةم تسةجل اي تةايٌر معنةوي فةً صةفة نسةبة االنحةرا الراسةً
باستينا شكل السةكة إذ سةجلت السةكة المقطعةة أقةل نسةبة لبنحةرا الرأسةً إذ كانةت (  ٪) 8.02بٌنمةا أعلةى
نسبة لبنحرا الرأسً تم تسجٌلها عند السكة التقلٌدٌة (  ٪) 2..2والسب فً ذل ٌرجل إلى ان العبقةة بةٌن
االسةتقرارٌة الرأسةٌة وعمةق الحرايةة عبقةة طردٌةة أي انةةه كلمةا زاد العمةق أصةبحت هنةا اسةتقرارٌة أفضةةل
للمحةةرا نتٌجةةة زٌةةادة الضةةغط العمةةودي المسةةلط علٌةةه عنةةد هةةذا العمةةق ممةةا اد الةةى انخفةةاض فةةً معةةدل
االنحرا ا لراسً .وهذا ٌتفق مل ما ذكره زٌدان ( .)8108
اما بالنسبة لتايٌر نوع المسند الذي لم ٌسجل اي تةايٌر معنةوي مةن الناحٌةة االحصةائٌة امةا مةن الناحٌةة العددٌةة
ف إن أقل قٌمةة لنسةبة االنحةرا الرأسةً سةجلت عنةد المسةند المحةور (  ٪)8.22بٌنمةا أعلةى قٌمةة سةجلت عنةد
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المسند التقلٌدي (  .٪)2.18وٌعود السب فً ذل الى زٌادة االستقرارٌة الجانبٌة للمحرا عند المسند المحور
وبالتالً التقلٌل من قدرة السح ومقاومة التربة للقطل والتشكٌل فتزداد نسبة االستقرارٌة الراسٌة للمحرا .
وٌتبٌن من الجدول كذل عدم وجود فروقات معنوٌة لتداخل نوع المسند مل شكل السكة لكن أقل قٌمة
لنسبة االنحرا الرأسً تم تسجٌلها عند المسةند المحةور مةل السةكة المقطعةة (  ٪) 0.99فةً حةٌن أعلةى نسةبة
لبنحرا الرأسً سجلت عند المسند التقلٌدي مل السكة التقلٌدٌة كانت (.٪)2.42
الجدول ( ) 6تؤيٌر العوامل المدروسة فً نسبة االنحرا الرأسً ()٪
Tab (4) effect studied factors in vertical deviation percentage
تؤيٌر نوع المسند
شكل السكة
نوع المسند
شكل السكة
Effect type of
Share shape
Landside
Share shape
landside
type
مقطعة
تقلٌدٌة
Notched traditional
تقلٌدي
التداخل بٌن نوع المسند والسكة
2.18
8.24
2.42
traditional
The interaction between
landside type and share
محور
8.22
0.99
2.64
manufactured
تؤيٌر شكل السكة
8.02
 2..2أ
Effect of share shape
القٌمة األقل هً األفضل

 - .نسبة االنحرا الجانبً (:)٪
ٌتضل من الجدول ( ) .ان العوامل المدروسة لم تسجل اي تايٌر معنوي فً صفة نسبة االنحرا الجانبً مةن
الناحٌة االحصائٌة اما من الناحٌة العددٌة فقد سةجل المسةند المحةور أقةل نسةبة انحةرا جةانبً ( ٪)1..6فةً
حٌن سجل المسند التقلٌدي أعلى نسبة لبنحرا الجانبً بلغت (  .٪)1.40وٌعود السب فً ذل إلى أن طول
المسند المحور الكبٌر قد تغل على القوة الجانبٌة المتؤتٌة من جدار األخدود مما حافظ على أفضل أستقرارٌة
جانبٌة للمحرا مةن جانة وخةر فةإن وجةود الكعة فةً نهاٌةة المسةند المحةور سةاعد كةذل علةى اعطةا خةط
حراية جٌد أي اخدود حر منتظم وذل عن طرٌق امتصال القو والضغوط الجانبٌة.
كما وسجلت السكة المقطعة أقل نسبة انحرا جةانبً (  ٪) 1.62فةً حةٌن سةجلت السةكة التقلٌدٌةة أعلةى نسةبة
لبنحرا الجانبً بلغت (  .٪)1542والسب ٌعود إلى أن السكة التقلٌدٌة قد حققةت أعلةى التصةاق للتربةة علةى
سطل السكة من خبل المشاهدات الحقلٌة العملٌةة إذ إن التربةة سةو تتحةر علةى تربةة أخةر ملتصةقة علةى
سطل السكة وهذا ٌعمل على زٌادة قو الدفل الجانبً فتزداد نسبة االنحرا الجانبً.
وكذل التداخل بٌن نوع المساند مل شكل السكة ٌبٌن عدم وجود فروقات معنوٌة فةً نسةبة االنحةرا
الجانبً إذ إن أقل قٌمة لنسبة االن حةرا الجةانبً سةجلت عنةد المسةند التقلٌةدي مةل السةكة المقطعةة ( ٪)1.22
بٌنما أعلى قٌمة سجلت عند المسند التقلٌدي مل السكة التقلٌدٌة كانت ( .٪)1.2.
ا لجدول ( ) .تؤيٌر العوامل المدروسة فً نسبة االنحرا الجانبً ()٪
Tab (5) effect studied factors in horizontal deviation percentage
تؤيٌر نوع المسند
شكل السكة
نوع المسند
Effect type of
Share shape
Landside
landside
مقطعة
تقلٌدٌة
type
Notched traditional
تقلٌدي
التداخل بٌن نوع المسند والسكة
1.40
1.22
1.2.
traditional
The interaction between
محور
landside type and share
1..6
1..2
1..8
manufactured
تؤيٌر شكل السكة
1.62
1.42
Effect of share shape
القٌمة األقل هً األفضل
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ABSTRACT
This study was conducted to comparision moldboard plow shares under effect
tow types of assisstance parts (landsides) locally made. Then their effection power
requirements criteria (drawbar power, soil resistance force to cut and consistency,
energy utilization efficiency) and field performance criteria (vertical deviation
percentage, and horizontal deviation percentage). Results showed that Traditional
share gave higher value for vertical deviation percentage while Notched share gave
higher value for soil resistance force to cut and consistency. Manufactured landsides
gaves higher values for energy utilization efficiency while traditional landsides gave
higher values for drawbar power, soil resistance force to cut and consistency. The
interaction between traditional share with manufacture landsides gave higher value
for energy utilization efficiency and the traditional share with traditional landsides
gave higher value for drawbar power while Notched share with traditional landside
gave higher value for soil resistance force to cut and consistency.
Key words: moldboard plow shares,landsides locally made,drawbar power, soil
resistance
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المصادر
 تشةةغٌل والت ومعةةدات استصةةبح األراضةةً قسةةم الهندسةةة ا لزراعٌةةة كلٌةةة.) 0926 ( أبةةو الخٌةةر مصةةطفى
.الزراعة جامعة المنصورة
ً) مل المحرا المطرحMF-265 (  أدا الجرار ماسً فٌركسن.)0999 ( الطائً فبح جمٌل عبد الرزاق
 رسةالة ماجسةتٌر قسةم المكننةة الزراعٌةة.) وتؤيٌره فً بعض الصفات الفٌزٌائٌة للتربةة008 ( القب
.كلٌة الزراعة جامعة بغداد
 تطةوٌر أذرع الشةةب وتؤيٌرهةا فةً أدا السةةاحبة المحملةة بالمحارٌ ة.)0999 ( ًالمشةرقً سةمٌر عبةةدهللا علة
 أطروحةة دكتةوراه قسةم المكننةة الزراعٌةة كلٌةة.القببة والصفات الفٌزٌاوٌة للتربةة وحاصةل الحنطةة
.الزراعة والغابات جامعة الموصل
 تطةوٌر المحةرا اليبيةً القةب.)8114 ( ًالعانً رفعت نامق عبد المعطةً الخفةا وفةرا سةالم العةان
.022 - 089 :)8 ( 00  مجلة الزراعة العراقٌة. بتغٌر طول اللوح الحقلً لزٌادة كفا ة األدا
 تقٌٌم أدا المحرا المطرحً القب باستخدام (سكٌن القطل وتغٌٌر طول.)8102 ( حمود زٌاد صالل احمد
المسةةند) المصةةنعة محلٌةةةا علةةى بعةةةض الصةةفات المكننٌةةةة رسةةالة ماجسةةةتٌر قسةةم المكةةةائن واالالت
.الزراعٌة كلٌة الزراعة والغابات جامعة الموصل
) الطةةرق اإلحصةةائٌة ل بحةةا الزراعٌةةة دار الكتةة للطباعةةة0991 ( داإد خالةةد محمةةد وزكةةً عبةةدالٌا
.ًوالنشر جامعة الموصل وزارة التعلٌم العالً والبح العلم
. تقٌٌم األدا الحقلً لسك المحرا المطرحةً القةب المصةنعة محلٌةا.)8108 ( زٌدان غزوان أحمد دحام
.رسالة ماجستٌر قسم المكائن واالالت الزراعٌة كلٌة الزراعة والغابات جامعة الموصل
 تؤيٌر ساعات التشغٌل فً سكة المحرا المطرحً اليبيً القب قسم المكائن.)8100 (عبد هللا عادل احمد
.واالالت الزراعٌة كلٌة الزراعة والغابات جامعة الموصل العراق
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عبد هللا عادل احمد وغزوان احمةد دحةام (  .)8106دراسةة أدا سةك المحةرا المطرحةً القةب المصةنعة
محلٌةا وتؤيٌرهةا فةً بعةض متطلبةات القةةدرة وصةفات الحةر قسةم المكةائن واالالت الزراعٌةة  /كلٌةةة
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