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 صفات محصول الماش و  ساحبةللالفنية  صفاتالحراثة في بعض ال وعمق نوع المحراث ريأثت

                           احمد فرحان مصلح                                         باسم احمد زيدان
 _ مركز دراسات الصحراء األنبارجامعة 

 
 ةصخالال

بثالث  ،113الحراثة باستعمال المحراث المطرحي القالب  وأعماقسرع  تأثيرتضمن البحث دراسة 
 15و 10حراثة ) أعماقوبثالث  ،(ساعة/كم 6.35و) (ساعة/كم 5.14و) (ساعة /كم 4.45) أماميةسرع 

ستخدم تصميم أ القرنة.في كل من استهالك الوقود وتكاليف استهالك الوقود وطول النبات وطول  سم، (20و
قورنت  مكررات.( وبثالث split – plot-designلواح المنشقة )ألبنظام ا (RCBDلة )القطاعات العشوائية الكام

( في التحليل 2001)SASواستعمل برنامج  (.LCDقل فرق معنوي )أالفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار 
تهالك الوقود لى زيادة كل من اسدى ا  أن زيادة العمق مع ثبات السرعة أوتلخصت نتائج البحث في  . االحصائي

سرعة الدت زيادة أفي حين  العمق،انخفض بزيادة  النبات فقدما طول أ ،القرنةاليف استهالك الوقود وطول وتك
ما طول أ الماش،لى انخفاض استهالك الوقود وتكاليف استهالك الوقود وطول النبات وحاصل مع ثبات العمق ا  

قل نسبة استهالك للوقود وتكاليف استهالك وطول أ سم10د سجل العمق فق السرعة.القرنة فقد ازدادت بزيادة 
على أ. سجل العمق نفسه رتيبعلى الت سم6.388و ساعة/دينار  257.188و ه/لتر 25.718القرنة بلغت 

 4.45األولىعطت السرعة أفي حين  ه، /كغم 9.2.6و سم 34.368قيمة لطول القرنة وحاصل الماش بلغت 
ساعة /دينار 2...22ه و/ر( لت27.047لتكاليف وطول النبات بلغت )على قيمة الستهالك واأ ةساع/كم
 .سم 6.577قل قيمة لطول القرنة بلغت أالسرعة نفسها  وأعطت ه،/كغم 628.9و سم 13.233و

The effect of speeds and depths of tillage using moldboard plow 113 

on some technical parameters of the tractor and some yield 

characteristics of green gram (Vigna radiate) 

Basim A. Zeydan   
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Abstract 

The  experiments was  conducted  to study the effect of speeds and depth of 

tillage of using  moldboard  plow 113  with triple three speed  4.45 , 5.14 and 6.35  km 

.hr-1, also three tillage depths  10 ,15 and 20 cm , fuel Consumption and, fuel 

Consumption costs , plant length and  nook length .A split – split design for plots design 
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was used with RCBD design for sub plots with three replications, the mean values were 

compared using last significant different (L.S.D) using (SAS,2001) computer program 

for statistical analysis .The results showed that the increase in depth of tillage with 

constant speed caused on increase fuel consumption, fuel consumption cost and nook 

length, but plant length decrease with the increase of tillage depth .Where the increase in 

the speed with constant depth decrease, fuel consumption , fuel consumption cost and 

plant length  , while nook length increased with speed increase .the depth with10cm gave 

minimum fuel consumption , consumption cost and nook length record  25.718 L.ha-1 , 

257.188Diner.ha-1 and  6.388cm  respectively . While the same depth gave the highest 

value for nook length and total yield of Indian pea 34.368cm, 642.9kg.ha-1 the first speed 

4.45km.hr-1 gave the highest consumption and cost and plant length whish 

was27.047L.ha-1, 270.47Dinar.hr-1, 31.711cm, while the same speed gave the lowest 

value wish.        

 المقدمة 

تعد المحاريث من المعدات الضررورية والمهمرة فري تهيئرة التربرة للزراعرة وتحضرير ا وخلرك مرن خرالل مرا 
ثارتهررا وقلبهررا أحيانررا بالنسرربة للمحاريررث القالبررة أي جعررل التربررة  شررة  تقرروم برره مررن قطررع التربررة وتفكيكهررا وتفتيتهررا وا 

ل الحراثرررة علرررى زيرررادة المسررراحة المعرضرررة ألشرررعة (. حيرررث تعمررر2وكسرررر صرررالبتها وجعلهرررا مالئمرررة لنمرررو النبرررات )
ترابيرة صرغيرة تعمرل علرى تسرهيل حركرة الهرواء والمراء ممرا  الترب الى تجمعرات سيرالشمس المباشرة عن طريق تك

فتعد عملية الحراثة مرن العمليرات الرئيسرة لتحضرير التربرة وتنعريم كتلهرا  الفيزيائية،التربة  صفاتيؤدي الى تحسين 
اختيرررار ا لرررة المناسررربة وأجرررراء عمليرررات التعييرررر ل لرررة واختيرررار السررررع  ترررم .(8لبرررخرة )ا مالئرررم النبررراتوتهيئرررة مرقرررد 

لرررخا يفضرررل تجرررراء تجرررارب عديررردة للسررريطرة علرررى  رررخ  العوامرررل  للتربرررة،المالئمررة يعطررري أفضرررل الصرررفات الفيزيائيرررة 
 .(25ولدراسة العالقة فيما بينهما )

حي والتحتري الحراثة األولية كالمحراث المطر  اريث تستعمل فيتعددت أنواع المحاريث وصنفت تلى مح 
الخاصررة كالحررادالت واير ررا  والدورانيررة ومنهرراومنهررا مررا يسررتعمل فرري الحراثررة الثانويررة كاألمشرراط القرصررية  والحفررار،

من المحاصيل  Vigha-yoditaيعد الماش  بب تعدد أنواع الترب والمحاصيل.وخلك بس للزراعة،لتحضير الحقل 
وحاجتره القليلرة للرري  الشديدة،و و محصول صيفي يمتاز بمقاومته العالية للحرارة  المهمة،بقولية الغخائية العلفية ال

تن الهردف الرئيسري  .(11بقيرة المحاصريل البقوليرة الصريفية األخررى )لنضجه خالل فتررة قصريرة قياسرًا  عنفضاًل 
دريرس  أوكما يرزرع السرتثمار  كعلرف اخضرر  اإلنسان،ء  و إلنتاج البخور التي تستهلك في اخا الماش همن زراع

مرررن عوامرررل التعريرررة  فضررراًل علرررى اسرررتعماله كمحصرررول تغطيرررة للمحافظرررة علرررى التربرررة التربرررة،لتحسرررين خررروا   أو
 (.24)و (22لسرعة نمو  المفترش ) الجوية

 يأتي:تهدف الدراسة تلى ما  
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 الميكنية.للوحدة  تأثير بعض أعماق وسرع الجرار في بعض مؤشرات األداء1- 
حيرث اعطرى  القرنرة،طول  النبات،، من حيث طول تأثير أعماق وسرع الجرار في صفات الحاصل2- 

 انتاجية. سم أعلى 20) )العمق 
 المواد وطرائق العمل

اير  في تربة)عرب جلوب( اريب  أبيفي منطقة 2010لعام صيفا حد الحقول أجريت تجربة في أ
م طول(. طبقت التجربة وفق نظام 120م عرض و50متر مربع ) (6000لمساحة ) السابق،محروثة في الموسم 
 وتضمنت. (RCBD( وحسب تصميم القطاعات التامة التعشية )split – plot-designالقطع المنشقة )

الثانوية  لأللواحالمعامالت  توتضمن سم20و15و10 مختلفةعماق أثالث  الرئيسية لأللواحالمعامالت المختارة 
مساحة كل مكرر  ،مكرراتوبثالث  تم ضبط العمق  يدروليكا، ،ساعةكم/ 6.35)و 5.14 و (4...سرع ثالث 

  SAS (2001.)باستخدام حللت النتائج  عرضا(2.70طوال و30)

 أوصلتبعد تقسيم الحقول الرئيسية والثانوية وتعيين المكررات باستخدام الشواخ  والشريط المتري 
استخدم في  .18 – 20%بين  ما تلىروقبت رطوبة التربة لحين وصول رطوبتها و  اإلشباع تلىرطوبة التربة 

 6)  12عدد السرع األمامية HP 75 ( خات قدرة حصانية MF-285تنفيخ التجربة جرار نوع ماسي فوركسن )
الشركة العامة تصنيع  113واستخدم محراث مطرحي قالب ثالثي االبدان  ،( 4WDمنخفضة ( ) 6اعتيادية 

العرض كغم، 293 ووزن المحراث ،ملم1050والعرض الشغال  ،لميكانيكية عدد االبدان الشغالة ثالثةعات اللصنا
محصول الماش في  زراع والتنعيم،تهيئة مرقد البخور و  حراثة التربةبعد  .مم1130سم ، واالرتفاع 1195 الكلي

 25سم والمسافة بين الجور  40لخطوط حيث كانت المسافة بين ا ،سطورسم يدويًا في  3بعمق العروة الخريفية 
 200الحقل بالسماد المركب )داب( نثرًا اثناء عملية البخار وبواقع  وسمدت تربة  كتار /كغم 32سم وبمقدار 

 ، كما استخدمت  داالألعزق الحقل يدويًا لعدة مرات للتخل  من او  ،3- كتار .كغم

 من الثانية 0.01ساعة توقيت بدقة 1-
 نية واكياس نايلون ألخخ عينات التربة لقياس الصفات المدروسةاسطوانة معد2- 
 شواخ  خشبية لتحديد المسافات 3-
 م لقياس طول المعاملة  100شريط معدني كتان بطول  4-
 الشغال.م لقياس العرض  3شريط  5-

يتكون من و  االتيتم استخدام جهاز مصنع محليًا كما في الشكل  محليا،جهاز قياس عمق الحراثة مصنع  6-
مسطرة مدرجة مثبتة على قاعدة اسطوانية يقابلها مؤشر مالصق للمسطرة متصل بخراع اختراق يتحكم به 
قفل من االسفل اخ توضع القاعدة على االرض اير المحروثة اي في قمة الجدار لالخدود بعد ا يفتح القفل 

يسجل على المسطرة قيمة العمق علمًا لينزل خراع االختراق بشكل حر نحو قاع اخدود الحرث ومعه المؤشر ل
 الزئبقي.ان استواء القاعدة يتم بوساطة قبان االستواء 
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تم قياس استهالك الوقود بواسطة جهاز قياس استهالك الوقود المصنع في قسم  الوقود،جهاز لقياس كمية  7- 
 .(6المكننة الزراعية )

 

 

 النتائج والمناقشة 

 ستهالك الوقود إ 
أن  ه،/عماق الحراثة وسرع الجرار وتداخلهما في استهالك الوقود لترأثير تأ 1 يوضح الجدول

 ألعماق ه/لتر 26.830 و 26.374 و 25.718خ بلغتتألعماق الحراثة تأثيرا معنويا في استهالك الوقود 
زيادة عمق الحراثة سبب زيادة الحمل  أن تلىيعزى سبب خلك رتيب. و على الت م( س20و15و (10 الحراثة

 خ   وجاءتزيادة استهالك الوقود  تلىتقليل السرعة العملية والتي تؤدي  تلىالواقع على المحراث مما يؤدي 
ثيرا ألسرع الجرار ت تن1الجدول بين من يتكما  .5و .و 18و 14كل من حصل عليه ما مع شابهةالنتائج م

 5.14و 4...رع للس ه/لتر 24.422و 29.1.2و 27.047خ بلغت تمعنويا في استهالك الوقود 
لقدرة  استهالكزيادة السرعة العملية تعني  تن تلىيعود السبب في خلك و  . رتيبعلى الت ساعة/ كم 56.3و

 وجاءتانخفاض معدل استهالك الوقود  تلى أدىالعمل و خا  إلنجازوتقليل الزمن االزم  أمثلالجرار بشكل 
 .31و .3و   12من  خ  النتائج متفقة مع نتائج كل 

وجود فروق  3الجدول النتائج في  عماق الحراثة وسرع الساحبة فتبينأبخصو  التداخل بين ما أ 
 22.929بلغت قيمة الستهالك الوقود  أعلى ساعةكم/  4...السرعة عند  سم .2العمق عطى أخ تمعنوية 

 رسم تخطيطي يوضح جهاز قياس عمق الحراثة
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 ىماشه وتت/لتر 25.023 قل قيمة بلغتأ ساعة/كم6.36عند السرعة سم .3العمق عطى أفي حين  ه/لتر
 . (10 و (19  ه خ  النتجية مع ما توصل الي

  ه/عماق الحراثة وسرع الجرار وتداخلها في استهالك الوقود لترأتأثير   1 جدول    

 معدل العمق ( ساعة /السرعة )كم العمق )سم(
4.45 5.14 6.35 

10 26.320 25.813 25.023 25.718 
15 27.196 26.483 25.443 26.374 
20 27.626 26.746 26.116 26.830 

 26.307 25.527 26.347 27.047 معدل السرع 
 0.303العمق =

 0.525العمق = × السرعة  0.303السرعة = 
 

 تكاليف استهالك الوقود  
  ساعة/أعماق الحراثة وسرع الجرار وتداخلهما في تكاليف استهالك الوقود دينار تأثير 2 يوضح الجدول

قل تكاليف الستهالك أسم  10 حيث سجل العمق ،الحراثة في تكاليف استهالك الوقودعماق ألتبين فرق معنوي يف
 على قيمة لتكاليف االستهالك بلغت أسم  20 بينما سجل العمق    ساعة/دينار  257.188الوقود بلغت 

 أكثرغل ش تنجاز أي أكبرتربة  تثارةزيادة عمق الحراثة تعني  تن تلى. يعود سبب خلك    ساعة/دينار263.300
  .23و 20و17من  خ  النتائج لما خكر  كل  تتفقزيادة استهالك الوقود و  تلىمما يؤدي  أكثرقدرة  تلىو خا يحتاج 

السرعة في تكاليف استهالك الوقود حيث سجلت  اً ثير معنويأن لسرع الجرار تت 2كخلك يبين الجدول 
قل أساعة / كم6.35السرعة سجلت  بينما ساعة /دينار270.477بلغت على قيمة للتكاليف أ 3-ساعة.كم 4...

غالل تستن زيادة السرعة العملية للجرار تعني أيعود سبب خلك الى  ساعة، /دينار 255.277قيمة لتكاليف بلغت 
ومن ثم انخفاض كمية الوقود  واحد(الزم النجاز العمل )حراثة  كتار لمثل وتقليل الزمن اأقدرة المحرك بشكل 
عماق الحراثة وسرع الجرار فقد أما بالنسبة للتداخل بين أ. 21و   7و 6 كتار.  لوحدة المساحة المستهلكة النوعي

على قيمة للتكاليف بلغت أساعة / كم  4.45سم عند السرعة 10عطى العمق أثير معنوي فقد أكان له ت
 .ساعة/دينار 276.267

 طول النبات 
، فقد أشارت النتائج تداخلهما في طول النبات )سم(ار و تأثير أعماق الحراثة وسرع الجر  3يبين الجدول 

الى ان ألعماق الحراثة تأثير معنوي في طول النبات ، فبزيادة عمق الحراثة أنخفض معدل طول النبات ، يعود 
سبب خلك الى ان جخور محصول الماش سطحية وال تتعمق كثيرا فعند زيادة العمق ادى الى ابتعاد المواد الغخائية 

 (.3قة الجخرية و خا يتفق مع ما توصل اليه )عن المنط
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معنوي في معدل طول النبات فقد انخفض معدل طول  تأثيرسرع الجرار  تن 3كخلك يبين الجدول 
زيادة تفتيت التربة  تلىزيادة سرعة الجرار يؤدي  تن تلىخلك  تلىالنبات بزيادة سرع الجرار وقد يرجع السبب 

ة الظا رية وزيادة المسامية والتهوية والصفات الجيدة للتربة و خا يتفق مع ما نقصان الكثاف تلىوبالتالي يؤدي 
 .9ه اليتوصل 

     ساعة/ دينار  داخلها في تكاليف استهالك الوقودعماق الحراثة وسرع الجرار وتأتأثير   2 جدول 

 معدل العمق (ساعة /السرعة )كم العمق )سم(
4.45 5.14 6.35 

10 263.200 258.133 250.233 257.188 
15 271.996 264.833 254.433 263.744 
20 276.267 267.466 261.166 268.300 

 263.077 255.277 263.477 270.477 معدل السرع 
  5.255العمق = × السرعة  3.034السرعة =   3.034العمق = 

عطى أفي طول النبات حيث ثير معنوي أعماق الحراثة وسرع الجرار تأن لتداخل ت 3كما يبين الجدول 
عطى العمق أسم بينما 37.200قيمة لطول النبات بلغت  أعلى ساعة/ كم 4.45سم عند السرعة 10العمق 

  .سم21.533قل قيمة لطول النبات بلغت أ   ساعة/ كم 6.35سم عند السرعة 20

   سمع الجرار وتداخلها في طول النبات.تأثير أعماق الحراثة وسر   3 جدول 

 معدل العمق (ساعة /السرعة )كم  )سم(العمق 
4.45 5.14 6.35 

10 37.200 33.500 32.400 34.366 
15 31.600 30.066 27.866 29.844 
20 26.333 25.566 21.533 24.477 

 29.562 27.266 29.711 31.711 معدل السرع 
  1.538العمق = × السرعة  0.888السرعة =    0.888العمق = 

 ةطول القرن
ن أ يالحظحيث  (،أعماق الحراثة وسرع الجرار وتداخلهما في طول القرنة )سم تأثير 4الجدول  شيري

 على التوالي سم (20و 15و (10فبزيادة عمق الحراثة من  القرنة، معدل طولثير معنوي في أعماق الحراثة تأل
معنوي على الصفة  يرثتأوجود  تلىج شارت النتائأما بالنسبة لسرع الجرار فقد أ (16)أزداد معدل طول القرنة 

كخلك  .زيادة طول القرنة تلىدى أ،  ساعة/كم 6.35 تلى  5.14 تلى  4.45المدروسة فبزيادة سرع الجرار من 
عطى العمق أفقد  القرنة،راثة وسرع الجرار في طول عماق الحأثير معنوي للتداخل بين أت وجود 4 شار الجدولأ

سم 20عطى العمق أسم بينما 6.300قيمة لمعدل طول القرنة بلغت  أقل ةساع/كم 4.45سم عند السرعة 10
 .سم7.70على قيمة بلغت أ ساعة/كم 6.35عند السرعة 
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 عماق الحراثة وسرع الجرار وتداخلها في طول لقرنة / سم أتأثير    4جدول 

 معدل العمق ساعة( .السرعة )كم  العمق )سم(
4.45 5.14 6.35 

10 6.300 6.466 6.400 6.388 
15 6.700 6.633 6.533 6.624 
20 6.733 7.466 7.700 7.300 

 6.770 6.877 6.855 6.577 معدل السرع 
 0.206العمق = × السرعة  0.119السرعة =   0.119العمق = 
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