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  الخالصة

بنظـــام االلـــواح ,نفـــذت التجربـــة فـــي تربـــة مزیجیـــة طینیـــة غرینیـــة وفـــق تصـــمیم القطاعـــات الكاملةالمعشـــاة

محـراث القـص التحتـي المصـمم محلیـا والمحـراث ( المنشقة وتضمن البحث دراسة تاثیر ألتيء حراثـة    –المنشقة 

4.360و 2.011(وثــــــالث ســــــرع للجــــــرار % ) 20و %  18(مســــــتویین مــــــن رطوبــــــة التربــــــة المطرحــــــي تحــــــت 

  . ساعة في بعض مؤشرات االداء وصفات التربة الفیزیائیة /كم) 5.430و

سـاعة  /كـم5.430ثـم الـى 4.360الـى 2.011اشارات النتائج الى ان زیادة السرعة العملیـة للجـرار مـن 

ویة لالنزالق ، االنتاجیة العملیة للجرار ، الكثافة الظاهریة للتربة ، مقاومة التربة النسبة المئكل منادى الى زیادة

معامـل , لالختراق ، حجـم التربـة المثـار ، بینمـا انخفضـت بزیـادة السـرعة العملیـة للجـرار كـل مـن اسـتهالك الوقـود 

كـل مـنادى الـى زیـادة%  18لـىا% 20اما انخفاض رطوبة التربة مـن .  المسامیة الكلیة للتربة, استغالل الزمن

بینمـا انخفضـت كـل .النسبة المئویة لالنزالق ، استهالك الوقود ، الكثافة الظاهریة للتربة ، مقاومة التربة لالختراق 

وتشـــیر النتـــائج الـــى تفـــوق الـــة الحراثـــة بمحـــراث القـــص . معامـــل اســـتغالل الـــزمن , مـــن االنتاجیـــة العملیـــة للجـــرار 

  .المطرحي بكافة الصفات المدروسة لى الة الحراثة با لمحراث التحتي المصمم محلیا ع
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Abstract
The experiment was excuted at the experiment  yields of techncal institute of 

mussiab–foundetion of technical institute .split split unit with randomized complete 
block  design ,and the experiment was conduct  to acompaine the effect of two tillage 
tools (sweep plow and mold bourd plow) under two soil moisture level (18% and 
20%) and three tractor speeds (2.011, 4.360, 5.430) km\hr insome performance 
parameters and soil physical properties, .The result showed that the increase of tractor 
speeds from (2.011 to 4.360 and 5.430) km\hr caused an increase of slippage 
percentage, pratically productivity, soil bulk density, soil penetration resistance, soil 
disturb size, but it in decreases fuel consumption, field efficiency, soil total porosity. 
the decrease of soil moisture level from( 20%  to 18% ) caused an increase of slippage 
percentage, fuel consumption, soil bulk density, soil penetration resistance and soil 
total porosity. but it in decreases pratically productivity, field efficiency. The result 
showed that the sweep plow was significant superior than moldboard plow, in all 
properties studied.

  

المقدمة

ان للمعـــدة الزراعیـــة اهمیـــة كبیـــرة فـــي زیـــادة االنتـــاج الزراعـــي وتحســـین نوعیتـــه كمـــآ وتعمـــل علـــى تقلیـــل 

) المعـدة + السـاحبة (التكالیف وساعات العمل المنجز وبرز موخرأ اتجاه واضح نحو زیادة كفـاءة الوحـدة المیكنیـة 

من عمل یؤدي الـى رفـع كفـاءة اداء العملیـة الزراعیـة اذ ان استخدامه بالشكل االمثل واالستغالل لها النجاز اكثر

. بــان النسـبة المئویــة لالنــزالق تـزداد بزیــادة السـرعة العملیــة للجــرار (1)االنــزالق اذ توصـلمـن اهمهــابشـكل عــام و 

. ویعود سبب ذلك الى ان زیادة السرعة العملیة للجرار تقلل من فرصة تماسك العجلة مع االرض فیزداد االنـزالق 

الى ان عملیة الحراثة تتطلب القدرة العالیة بشكل عام وتصاحب هذه العملیـة وجـود نسـبة انـزالق حتمیـة )2(شار ا

ان نســبة االنــزالق تتــاثر بعوامــل عــدة منهــا مقاومــة الســحب )3(ذكــر . اصــبح مــن الــالزم تقلیــل نســبة االنــزالق الــذ

ضـغط الهـواء داخـل العجـالت , نوع التربة ورطوبتهـا , ة الوزن الواقع على العجالت الخلفی, تغیر السرعة العملیة ,

بـان زیـادة السـرعة العملیـة للجـرار تـودي الـى زیـادة النسـبة المئویـة لالنـزالق ویعـود )4(بین .حجم وشكل االطار, 

بـان االنتاجیـة العملـي تعتمـد بدرجـة كبیـرة )5(توصـل .سبب ذلك الى تقلیـل قـوة التماسـك بـین العجـالت واالرض 

الزمن الفعلي والعرض الشغال الفعلي لاللة وتتناسب االنتاجیة طردیآمع السرعة والعـرض الشـغال اذ بزیادتهـا على

على ان انخفاض االنتاجیة العملیة لاللة نتیجـة انخفـاض رطوبـة )6(وحصل . وحجم التربة المثارتزداد االنتاجیة

السرعة الفعلیة للجرار ادت الى زیادة حجم التربة المثار الى ان الزیادة )7(اشار . التربة مع ثبات العمق والسرعة

بان الكثافـة الظاهریـة للتربـة لمعـامالت الزراعیـة بـدون حراثـة هـي اقـل )8(استنتج . باستعمال المحراث المطرحي 
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اض بـان كمیـة الوقـود المسـتهلكة مـن الجـرار تـزداد بانخفـ)9(وجـد. منها في الترب المحروثة بالمحاریث التقلیدیة 

فـي )10(توصـل.رطوبة التربة اذ ان كمیة الوقود المستهلكة تزداد بصورة طردیة مع ماتحتویه التربة مـن الرطوبـة 

دراســة تــاثیر الســرعة العملیــة والمحتــوى الرطــوبي فــي اســتهالك الوقــود النــوعي علــى ثالثــة انــواع مــن االت الحراثــة 

واسـتنتجو ان . ث المطرحـي اقـل كمیـة وقـود مسـتهلكة اذ سـجل المحـرا) االمشـاط القرصـیة , القرصي , المطرحي(

بانـه انخفضـت )11(اشـار .من العوامل الموثرة في استهالك الوقود هـي رطوبـة التربـة ونـوع المحـراث المسـتعمل 

معدالت الكثافة الظاهریة للتربة عند اتباع انظمة حراثـة مقارنـة بنظـام الزراعـة بـدون حراثـة ولموسـمي الدراسـة وقـد 

سبب ذلك الى ان نظم الحراثة المستعملة قد ادت الى تغیر في المسامیة مما اثـر ذلـك بشـكل كبیـر فـي قـیم وعزوا 

بان زیادةالسرعة العملیةللوحدة المكنیة  ادت الـى زیـادة اللكفـاءة .)12(توصلت .معدالت الكثافة الظاهریة للتربة 

ذكــر . .لاللــة عنــد زیادةالســرعة العملیةللوحــدة المكنیــة الحقلیــة لاللــة ویعــود ســبب ذلــك الــى زیــادة االنتاجیــة الفعلیــة

بـان تــدهور بعـض صــفات التربــة الفیزیائیـة مــن جــراء اسـتعمال المكــائن واالالت الزراعیــة فـزادت قــیم الكثافــة )13(

بــان زیــادة الســرعة العملیــة للجــرار وانخفــاض رطوبــة   )14(توصــل . الظاهریــة للتربــة وانخفضــت مســامیة التربــة 

أدى الى زیادة كل من الكثافة الظاهریة للتربة ومقاومة التربة لالختراق وهذا انعكـس علـى انخفـاض مسـامیة التربة

بـــــان معـــــدل حجـــــم التربـــــة المثـــــاریزداد بزیـــــادة الســـــرعة العملیـــــة للجـــــرار وبزیـــــادة عمـــــق الحراثـــــة )15(بـــــین .التربـــــة

ة فقـد وجـد ارتفـاع قـیم الكثافـة الظاهریـة للتربـة الى ان تاثیر نظم الحراثة المسـتعملة فـي الكثافـة الظاهریـ)16(اشار.

.بنظــام الزراعــة بــدون حراثــةمقارنــة )القرصــي الــدوار –المحــراث المطرحــي القــالب (الــى االت الحراثــة التقلیدیــة 

ویعود سبب ذلك الى الدك الحاصل من قبل المعدات الزراعیـة الثقیلـة وتـدهور تجمعـات التربـة للمعـامالت الحراثـة 

بان زیادة السرعة العملیة للجرار یقلل استهالك الوقـود النـوعي ویعـود سـبب ذلـك الـى ان ) 17(توصل   .التقلیدیة

  .زیادة السرعة العملیة للجرار تعني استغالل قدرة المحرك بشكل امثل ویقلل من الزمن الالزم النجاز العملیة 

  :الهدف من الدراسة

مــع المحــراث المصــمم محلیــآ والمحــراث MF 285sالســاحبة (دراســة بعــض مؤشــرات االداء للوحــدة المكنیــة -1

معامـل اسـتغالل الـزمن , اسـتهالك الوقـود, االنتاجیة العملیة,والتي تشمل النسبة المئویة لالنزالق ) المطرحي 

.  

والتي تشمل الكثافة الظاهریة) المصمم محلیآ والمحراث المطرحي (دراسة الصفات الفیزیائیة للتربة للمحراثین -2

  .المسامیة الكلیة للتربة , مثار حجم التربة ال, مقاومة التربة لالختراق , للتربة 
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والتــي تبعـد حــوالي . التعلـیم التقنـيالتابعـة للهیئــة/ نفـذ البحـث فــي الحقـول التابعــة لمعهـد التقنـي المســیب 

كغـم /غـم 460والغـرین ) كغـم /غـم187.13رمـل ( نیةكم جنوب بغداد في تربة ذات نسجة مزیجیة طینیة غری45

كمصدر للقـدرة وبأسـتخدام نـوعین s285-mfا ستخدمت الساحبة ماسي فیركس ) . كغم/ غم352.87والطین 

م  والمحــراث المطرحــي 1.55بعــرض شــغال ) محــرات القــص التحتــي(مــن آالت الحراثــة المحــراث المصــمم محلیــآ

اسـتخدمت سـاعة توقیـت لمعرفــة .م 1.20لمیكانیكیـة االســكندریة بعـرض شـغال صـنع المنشـاة العامـة للصـناعات ا

أمـا عمـق الحراثـة تـم قیاسـه بالمسـطرة . السـرعة العملیـة  والنظریـة زمن قطع المسافة ولكل معاملـة وبالتـالي أیجـاد

عشــوائیة المنشــقة بنظــام القطاعــات ال-نفــذت التجربــة حســب تصــمیم القطــع  المنشــقة. ســم 15وتثبیتــه علــى عمــق 

حیث قسم الحقل إلى لـوحین  رئیسـین مثـل كـل منهمـا محتـوى رطـوبي معـین قبـل الحراثـة مباشـرة RCBDالكاملة 

وهو العامل األول وكل لوح قسـم إلـى لـوحین كـل منهـا یمثـل نـوع المحـراث وقسـم كـل لـوح ثـانوي % ) 20و% 18(

5.430و4.360و2.011(              إلـى ثــالث ألـواح تحــت الثانویـة مثلــت ثـالث ســرع                   

دقیقة بأخـذ عینـات عشـوائیة لتحدیـد رطوبـة التربـة بعـد بعد عملیة الطربسة للحقل تمت عملیة مراقبة) . ساعة/كم

إلــى التربــةالجــزء األول مــن البحــث وبعــد ذلــك وعنــد وصــول رطوبــةنفــذ%) 20(التربــة إلــى أن وصــلت رطوبــة

وبعــد صــیانة الســاحبة وتنظــیم إلتــي الحراثــة بــالطرق الموصــى بهــا وعلــى . البحــث الجــزء الثــاني مــننفــذ%) 18(

.سم اخذت القیاسات لجمیع الموشرات المدروسة 15عمق 

  : -موشرات االداء-1

تم قیاس السرعة النظریة لاللة من خالل تسیر الساحبة مع اآللـة علـى أرض غیـر محروثـة مـع جعـل -

م وحســـب الســـرع المنتخبـــة لكـــل مكـــرر ولكـــل محتـــوى رطـــوبي وحســـبت وفـــق 30المحـــراث یالمـــس التربـــة لمســـافة 

  . المعادلة التالیة 

  .الزمن النظري / المسافة المقطوعة 3.6= ساعة / السرعة النظریة كم 

ســم أســتخرجت الســرعة العملیــة لاللــة وفــق 15وبــنفس الطریقــة أعــاله مــع أنــزال المحــراث بالتربــة والعمــق 

  :المعادلة التالیة 

  الزمن العملي / المسافة المقطوعة 3.6= ساعة /رعة العملیة لآللة كم الس

  :وبمعرفة السرعة العملیة والسرعة النظریة لاللة تم استخراج النسبة المئویة لألنزالق وفق المعادلة التالیة

  100* السرعة النظریة / السرعة العملیة–السرعة النظریة % = االنزالق

  :لیة والنظریة وفق المعادالت التالیةالنتاجیة العمحساب اتم 

ــــة هكتــــار  معامــــل * العملیــــة الســــرعة* العــــرض الشــــغال العملــــي * 0.1=, ســــاعة /االنتاجیــــة العملی

  أستغالل الزمن

  .السرعة النظریة * العرض الشغال التصمیمي * 0.1= ساعة /االنتاجیة النظریة هكتار 

العملیــة یمكــن اســتخراج الكفــاءة الحقلیــة وفــق المعادلــة ومــن خــالل معرفــة االنتاجیــة النظریــة واالنتاجیــة 

  :التالیة

  100*االنتاجیة النظریة / االنتاجیة العملیة = الكفاءة الحقلیة 

      )5(اعتمدهما                                                                                  

یــاس كمیــة الوقــود المســتهلكة لوحــدات مللتــر إذ تــم األســتعانة تــم تقــدیر أســتهالك الوقــود بواســطة جهــاز ق

مللتــر وعنــد 500بشــخص للقیــام بفــتح وغلــق الجهــاز عنــد بدایــة ونهایــة المعــامالت حتــى یصــل الوقــود إلــى مســتوى 

البـــدء بتنفیـــذ المعاملـــة یجـــري تشـــغیل الجهـــاز عنـــد الوصـــول الشـــاخص الـــذي یحـــدد بدایـــة المعاملـــة أذ یجـــري فـــتح 
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صل باالسطوانة المدرجـة وفـي اللحظـة نفسـها یـتم أغـالق الصـمام الـذي یتصـل بخـزان الوقـود الرئیسـي الصمام المت

وعند الوصول إلى الشاخص الذي یحدد نهایة المعاملة یجري أغالق الصـمام المتصـل باالسـطوانة وبفـتح الصـمام 

  . في المعامالت الالحقة المتصل بخزان الوقود الرئیسي للجرار ویتم معرفةكمیة الوقود المصروفة وهكذا 

  . ویتم حساب كمیة الوقود المصروفة وفق المعادلةالتالیة 

  1000*العرض الشغال الفعلي / 10000*كمیة الوقود المستهلكة =هكتار / كمیة الوقود المستهلكة لتر 

  )5(مااعتمده                                                                                     

  : صفات التربة الفیزیائیة-2

تــم قیــاس الكثافــة الظاهریــة للتربــة قبــل اجــراء التجربــة وعنــد وصــول الرطوبــة الــى الســعة الحقلیــة وذلــك -

ولكـــــل معاملـــــة ولكـــــل محتـــــوى لرطـــــوبي % 20و% 18ســـــم وبمحتـــــوى رطـــــوبي 15باخـــــذعینات عشـــــوائیة ولعمـــــق 

  : التالیة وحسبت وفق المعادلة. coreوباستعمال طریقة 

  الحجم الكلي للتربة/ الكتلة الصلبة للتربة = 3سم/الكثافة الظاهریة للتربة غم

تــم قیــاس قــوة مقاومــة التربــة لالختــراق بواســطة جهــاز قیــاس مقاومــة التربــة لالختــراق الجیبــي الــدقیق -

pocket pentrometer 16(اعتمده ما. سم ولكل معاملة ولكل محتوى رطوبي 15ولعمق(  

  :تم حساب المسامیة الكلیة للتربة من خالل المعادلة التالیة-

والكثافـــة 100*الكثافـــة الحقیقیـــة للتربـــة/ الكثافـــة الظاهریـــة للتربـــة -1% = المســـامیة الكلیـــة للتربـــة 

  )14(ما اعتمده. 3سم/ غم2.65الحقیقیة للتربة هي 

  : حجم التربة المثار باستخدام المعادلة التالیةحسابتم-

  )15(مااعتمده.100/عمق الحراثة * 10000* اإلنتاجیة العملیة = ساعة / 3جم التربة المثار مح

عنـــد LSDحســـب التصـــمیم المتبـــع وأختبـــرت المتوســـطات حســـب أختبـــار احصـــائیآتـــم تحلیـــل البیانـــات

  . )18(0.05مستوى احتمال 

  

  لنتائج والمناقشةا

  : النسبة المئویة لالنزالق -1

  في صفة النسبة المئویة لالنزالقرطوبة التربة ونوع االلة والتداخل بینهماتاثیر ) 1(جدول

  نوع االلة

%رطوبة التربة
المطرحيقص تحتي

  المعدل

LSD=0.970

18%10.5113.5812.04

20%8.0112.5410.27

  المعدل

LSD= 0.970
م. غ=التداخل 9.2613.06

  

  

  في صفة النسبة المئویة لالنزالقلعملیة للجرار والتداخل بینهماتاثیر رطوبة التربة والسرعة ا) 2(جدول

  السرعة العملیة

%رطوبة التربة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 1.018

18%10.1312.4613.5512.04
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20%8.1310.7311.9710.27

  المعدل

LSD= 0.970
م.غ =التداخل 9.1311.5912.76

  

  في صفة النسبة المئویة لالنزالقالعملیة للجرار ونوع االلة والتداخل بینهماتاثیر السرعة) 3(جدول 

  السرعة العملیة

نوع االلة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 1.018

8.028.9310.839.26قص تحتي

10.2414.2514.6913.06المطرحي

  المعدل

LSD= 0.970
م.غ =التداخل 9.1311.5912.76

  

في صفة النسبة المئویة تاثیر التداخل الثالثي بین الرطوبة ونوع االلة والسرعة العملیة للجرار) 4(جدول 

  لالنزالق

نوع االلة%الرطوبة
  المعدلساعة/السرعة العملیة كم

LSD=1.018 2.0114.3605.430

18%
9.3510.2911.9010.51قص تحتي

10.9214.6315.2013.58المطرحي

20%
6.707.589.768.01قص تحتي

9.5713.8814.1912.54المطرحي

  العدل

LSD=0.970

  العدل

LSD=0.970
2.376=التداخل19.1311.5912.76

% التـــاثیر المعنـــوي لرطوبـــة التربـــة ونـــوع االلـــة فـــي صـــفة النســـبة المئویـــة لالنـــزالق ) 1(یوضـــح الجـــدول

( تراوحـتسبب زیادة في معدل النسبة المئویة لالنزالق% ) 20-%18(ةوتشیر النتائج بان انخفاض رطوبة الترب.

ویعـود سـبب ذلـك الـى ان انخفـاض رطوبـة التربـة ادى %).17.23( بنسبة زیادة مقـدارها) 12.04الى 10.27من

الـى زیـادة مقاومـة حركــة المحـراث ومـن ثــم انخفـاض قـوة التماســك بـین العجـالت واالرض ونتیجــة ذلـك تـزداد نســبة 

تفــوق الــة الحراثــة بمحــراث القــص التحتــي ) 1(ویتضــح مــن الجــدول).4(وجــاءت هــذه النتــائج متفقــة مــع .نــزالقاال

%) 9.26(اذ ســجل اقــل معـدل للنســبة المئویــة لالنــزالق .علــى الـة الحراثــة بــالمحراث المطرحـي ) المصـمم محلیــآ (

ویعـود سـبب ذلـك %) 13.06(لالنـزالق بینما سجلت الة الحراثـة بـالمحراث المطرحـي اعلـى معـدل للنسـبة المئویـة,

الى ان المحراث المصمم محلیـآ اخـف وزنـآ مقارنـة بـالمحراث المطرحـي وهـذایقلل مـن الـوزن الواقـع علـى العجـالت 

  . )3(الخلفیة للوحدة المكنیة وبالتالي یقلل من االنزالق وهذایتفق مع 

بة التربة في صـفة النسـبة المئویـة لالنـزالق التاثیر المعنوي للسرعة العملیة للجرار ورطو ) 2(یبین الجدول

12.76ثـم الـى 11.59الـى9.13مـن(فعند زیادة السـرعة العملیـة للجـرار ادى الـى زیـادة النسـبة المئویـة لالنـزالق .

( بینما سجل اقل معـدل للنسـبة المئویـة لالنـزالق,على التوالي %) 10.09و %26.94( بنسبتي زیادة مقدارها )% 

وسجل اعلى معدل للنسبة ,% 20ساعة مع رطوبة التربة /كم2.011خل السرعة العملیة للجرارعند تدا%) 8.13

ویكـون % 18ساعة مع رطوبة التربة /كم 5.430عند تداخل السرعة العملیة للجرار%) 13.55(المئویة لالنزالق 
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وجـاءت هـذه . االنـزالقسبب ذلـك زیـادة قـوة السـحب وبالتـالي تقلیـل فرصـة التماسـك بـین العجـالت واالرض فیـزداد

  . )1(النتائج متفقة مع 

التـاثیر المعنـوي للسـرعة العملیـة للجرارونـوع االلـة فـي صـفة النسـبة المئویـة لالنـزالق ) 3(یوضح الجدول 

اذ ,على الة الحراثة بـالمحراث المطرحـي ) المصمم محلیآ(وتشیر النتائج تفوق الة الحراثة بمحراث القص التحتي .

المصــمم (عنــد تــداخل الــة الحراثــة بمحــراث القــص التحتــي %) 8.02( لنســبة المئویــة لالنــزالقســجل اقــل معــدل ل

%) 14.69(ساعة بینما سجل اعلـى معـدل للنسـبة المئویـة لالنـزالق /كم2.011مع السرعة العملیة للجرار ) محلیآ

ة وكانــت هــذه النتــائج ســاع/كــم 5.430عنــد تــداخل الــة الحراثــة بــالمحراث المطرحــي مــع الســرعة العملیــة للجــرار 

  .)4(و)3(متفقة مع 

التاثیر المعنوي للتداخل الثالثي بین رطوبـة التربـة ونـوع االلـة والسـرعة العملیـة للجـرار ) 4(یبین الجدول 

مع السـرعة ) المصمم محلیآ(اذ سجل تداخل الة الحراثة بمحراث القص التحتي .في صفة النسبة المئویة لالنزالق 

بینمـا سـجل , %)6.70(اقـل معـدل للنسـبة المئویـة لالنـزالق % 20ساعة ورطوبـة التربـة /كم2.011العملیة للجرار 

اعلــى % .18ســاعة ورطوبــة التربــة/كــم5.430تــداخل الــة الحراثــة بــالمحراث المطرحــي مــع الســرعة العملیــة للجــرار 

  . )4(وهذا یتفق مع %) 15.20(معدل للنسبة المئویة لالنزالق 

  :  االنتاجیة العملیة-2

  

  بینهما في صفة االنتاجیة العملیةتاثیر رطوبة التربة ونوع االلة والتداخل ) 5(جدول

  نوع االلة

%رطوبة التربة
المطرحيقص تحتي

  المعدل

LSD=0.024

18%0.4620.3040.383

20%0.4890.3100.399

  المعدل

LSD= 0.024
م. غ=التداخل 0.4760.307

  

  بة والسرعة العملیة للجرار والتداخل بینهما في صفة االنتاجیة العملیةتاثیر رطوبة التر ) 6(دولج

  السرعة العملیة

%رطوبة التربة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 0.039

18%0.2220.3920.5350.383

20%0.2350.4090.5550.399

  المعدل

LSD= 0.024
م.غ =التداخل 0.2280.4000.545

  

  

  

  

  بینهما في صفةاالنتاجیة العملیةاثیر السرعة العملیة للجرار ونوع االلة والتداخلت) 7(جدول 

  السرعة العملیة

نوع االلة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 0.039
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0.2760.4790.6730.476قص تحتي

0.1810.3220.4170.307المطرحي

  المعدل

LSD= 0.024
م.غ =التداخل 0.2280.4000.545

  

  .تاثیر التداخل الثالثي بین الرطوبة ونوع االلة والسرعة العملیة للجرار في صفة االنتاجیة العملیة) 8(جدول 

نوع االلة%الرطوبة
  المعدلساعة/السرعة العملیة كم

LSD=0.039 2.0114.3605.430

18%
0.2660.4650.6570.462قص تحتي

0.1780.3200.4140.304المطرحي

20%
0.2860.4940.6890.489قص تحتي

0.1840.3250.4210.310المطرحي

  العدل

LSD=0.024

  العدل

LSD=0.024
0.079=التداخل0.2280.4000.545

  

المعنـــــوي لرطوبـــــة التربـــــة ونـــــوع االلـــــة فـــــي صـــــفة االنتاجیـــــة العملیـــــة الغیر التـــــاثیر) 5(یوضـــــح الجـــــدول

( سـبب انخفـاض معـدل االنتاجیـة العملیـة% ) 20-%18(نخفاض رطوبة التربـةوتشیر النتائج بان ا.ساعة /هكتار

ویعــود ســبب ذلــك الــى ان انخفــاض %) 4.17( ســاعة بنســبة انخفــاض مقــدارها/هكتــار ) 0.383الــى 0.399مــن

رطوبـة التربـة ادى الــى انخفـاض الســرعة العملیـة للوحــدة المكنیـة وان العالقـة عكســیة بـین الســرعة واالنتاجیـة وهــذا 

على الة الحراثة ) المصمم محلیآ (تفوق الة الحراثة بمحراث القص التحتي ) 1(ویتضح من الجدول. )6(یتفق مع 

بینمــا ســجلت الــة الحراثــة ,ســاعة /هكتــار)0.489(اذ ســجل اعلــى معــدل لالنتاجیــة العملیــة .بــالمحراث المطرحــي 

اعة ویكــون ســبب ذلــك الــى كبــر العــرض ســ/هكتــار )0.307(بــالمحراث المطرحــي اقــل معــدل لالنتاجیــة العملیــة  

خالل فترة زمنیة قلیلة ) هكتار واحد(الشغال وزیادة السرعة العملیة لمحراث المصمم محلیآ وانجازه العمل للمساحة 

  . )12(والن االنتاجیة الفعلیة تتناسب تناسبآ طردیآ مع السرعة العملیة والعرض الشغال وهذا یتفق مع 

المعنوي للسـرعة العملیـة للجـرار ورطوبـة التربـة فـي صـفة االنتاجیـة العملیـة لغیر االتـاثیر ) 6(یوضح الجدول

هكتـار )0.545ثم الـى 0.400الى0.228من(فعند زیادة السرعة العملیة للجرار ادى الى زیادة االنتاجیة العملیة .

( نتاجیـة العملیـةبینمـا سـجل اعلـى معـدل لال,علـى التـوالي %) 36.25و %75.43( ساعة بنسبتي زیـادة مقـدارها /

وســجل اقــل ,% 20ســاعة مــع رطوبــة التربــة /كــم5.430ســاعة عنــد تــداخل الســرعة العملیــة للجــرار/هكتــار )0.555

سـاعة مـع رطوبـة /كـم 2.011سـاعة عنـد تـداخل السـرعة العملیـة للجـرار/هكتار)0.222(معدل لالنتاجیة العملیة  

  . )3(معوهذا یتفق % 18التربة 

المعنوي للســـرعة العملیـــة للجرارونـــوع االلـــة فـــي صـــفة االنتاجیـــة العملیـــة الغیر ثیر التـــا) 7(یوضـــح الجـــدول 

اذ ,على الة الحراثة بـالمحراث المطرحـي ) المصمم محلیآ(وتشیر النتائج تفوق الة الحراثة بمحراث القص التحتي .

لقـــص التحتــــي ســــاعةعند تـــداخل الـــة الحراثـــة بمحـــراث ا/هكتـــار) 0.673( ســـجل اعلـــى معـــدل لالنتاجیـــة العملیـــة

ســـــاعة بینمـــــا ســـــجل اقـــــل معـــــدل لالنتاجیـــــة العملیـــــة /كـــــم5.430مـــــع الســـــرعة العملیـــــة للجـــــرار ) المصـــــمم محلیـــــآ(

سـاعة  /كـم 2.011ساعة عند تداخل الة الحراثة بـالمحراث المطرحـي مـع السـرعة العملیـة للجـرار / هكتار)0.181(

  .)6(وهذا یتفق مع 
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الثالثي بین رطوبـة التربـة ونـوع االلـة والسـرعة العملیـة للجـرار التاثیر المعنوي للتداخل) 8(یبین الجدول 

مــع الســرعة ) المصــمم محلیــآ(اذ ســجل تــداخل الــة الحراثــة بمحــراث القــص التحتــي .فــي صــفة االنتاجیــة العملیــة 

بینمـا , سـاعة/هكتـار)0.689(اعلى معـدل لالنتاجیـة العملیـة % 20ساعة ورطوبة التربة /كم5.430العملیة للجرار 

% 18ســاعة ورطوبــة التربــة/كــم2.011ل تــداخل الــة الحراثــة بــالمحراث المطرحــي مــع الســرعة العملیــة للجــرار ســج

  .)5(ساعة وهذا یتفق مع /هكتار)0.178(اقل معدل لالنتاجیة العملیة .

  :  استهالك الوقود-3

  

  خل بینهما في صفة استهالك الوقودتاثیر رطوبة التربة ونوع االلة والتدا) 9(جدول

  االلةنوع

%رطوبة التربة
المطرحيقص تحتي

  المعدل

LSD=0.175

18%5.6311.668.64

20%4.8510.637.74

  المعدل

LSD= 0.543
م.غ=التداخل 5.2411.14

  

  الوقوداستهالكتاثیر رطوبة التربة والسرعة العملیة للجرار والتداخل بینهما في صفة)10(دولج

  السرعة العملیة

%رطوبة التربة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 0.665

18%11.018.326.608.64

20%10.756.925.557.74

  المعدل

LSD= 0.543
م.غ =التداخل 10.887.626.07

  

  بینهما في صفةاستهالك الوقودتاثیر السرعة العملیة للجرار ونوع االلة والتداخل ) 11(جدول 

  السرعة العملیة 

نوع االلة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 0.665

6.625.183.915.24قص تحتي

15.1410.068.2411.14المطرحي

  المعدل

LSD= 0.175
0.941=التداخل 10.887.626.07

  یة للجرار في صفة استهالك الوقودتاثیر التداخل الثالثي بین الرطوبة ونوع االلة والسرعة العمل) 12(جدول 

ع االلةنو %الرطوبة
  المعدلساعة/السرعة العملیة كم

LSD=0.665 2.0114.3605.430

18%
6.885.584.435.63قص تحتي

15.1511.078.7711.66المطرحي

20%
6.374.793.404.85قص تحتي

15.139.057.7110.63المطرحي
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  العدل

LSD=0.543

  العدل

LSD=0.175
1.331=لالتداخ10.887.626.07

  

/ التـــــاثیر المعنـــــوي لرطوبـــــة التربـــــة ونـــــوع االلـــــة فـــــي صـــــفة اســـــتهالك الوقـــــود لتـــــر) 9(یوضـــــح الجـــــدول

( ســــبب زیــــادة فــــي معــــدل اســــتهالك الوقــــود% ) 20-%18(وتشــــیر النتــــائج بــــان انخفــــاض رطوبــــة التربــــة.هكتــــار

نخفــاض رطوبــة التربــة ویعـود ســبب ذلــك الـى ا%)11.62( هكتـار بنســبة زیــادة مقــدارها/ لتــر) 8.64الــى 7.74مـن

مسببآ ارتفاع مقاومة حركة المحراث وزیادة قوة السحب ممـا ادى الـى زیـادة كمیـة الوقـود المسـتهلكة وهـذا یتفـق مـع 

علـــى الـــة الحراثـــة ) المصـــمم محلیـــآ (تفـــوق الـــة الحراثـــة بمحـــراث القـــص التحتـــي ) 1(ویتضـــح مـــن الجـــدول).  9(

هكتـار عنـد تـداخل الـة الحراثـة بمحـراث /لتـر) 4.85(ك الوقـود اذ سجل اقل معـدل لالسـتهال.بالمحراث المطرحي 

بینما سجلت الة الحراثة بالمحراث المطرحي اعلى معـدل ,%20مع رطوبة التربة )المصمم محلیآ ( القص التحتي 

ویعــود ســبب ذلــك الــى خفــة وزن % 18هكتــار عنــد تداخلــه مــع رطوبــة التربــة /لتــر) 11.66(لالســتهالك الوقــود  

  . )10(المصمم محلیآ مقارنة بالمحراث المطرحي  وجاءت هذه النتائج متفقة المحلراث

التــاثیر المعنــوي للســرعة العملیــة للجــرار ورطوبــة التربــة فــي صــفة اســتهالك الوقــود ) 10(یوضــح الجــدول

6.07ثـم الـى 7.62الـى10.88مـن(فعند زیادة السرعة العملیة للجرار ادى الى انخفاض معدل اسـتهالك الوقـود .

بینمـا سـجل اقـل معـدل لالسـتهالك ,علـى التـوالي %) 25.5و %121.25( هكتار بنسبتي انخفاض مقـدارها /لتر) 

وســجل ,% 20ســاعة مــع رطوبــة التربــة /كــم5.430هكتــار عنــد تــداخل الســرعة العملیــة للجــرار/لتــر) 5.55( الوقــود

ســاعة مــع /كــم 2.011یــة للجــرارهكتــار عنــد تــداخل الســرعة العمل/لتــر) 11.01(اعلــى معــدل لالســتهالك الوقــود

ویعــود ســبب ذلــك بــان زیــادة الســرعة العملیــة للوحــدة المكنیــة تعنــي زیــادة قــدرة المحــرك بشــكل % 18رطوبــة التربــة 

امثــل وتقلــل الــزمن الــالزم النجــاز العمــل وبالتــالي انخفــاض كمیــة الوقــود المســتهلك وجــاءت هــذه النتــائج متفقــة مــع 

)17( .  

وتشیر .یر المعنوي للسرعة العملیة للجرارونوع االلة في صفة استهالك الوقود التاث) 11(یوضح الجدول 

اذ سـجل ,علـى الـة الحراثـة بـالمحراث المطرحـي ) المصـمم محلیـآ(النتائج تفوق الة الحراثة بمحـراث القـص التحتـي 

) المصـمم محلیـآ(هكتارعنـد تـداخل الـة الحراثـة بمحـراث القـص التحتـي /لتـر)  3.91( اقل معدل لالسـتهالك الوقـود

هكتـار عنـد /لتـر) 15.14(ساعة بینما سجل اعلـى معـدل لالسـتهالك الوقـود /كم5.430مع السرعة العملیة للجرار 

ساعة وجاءت هذه النتائج متفقـة مـع /كم 2.011تداخل الة الحراثة بالمحراث المطرحي مع السرعة العملیة للجرار 

)17(.  

داخل الثالثي بین رطوبة التربة ونوع االلة والسرعة العملیة للجرار التاثیر المعنوي للت) 12(یبین الجدول 

مع السرعة العملیة ) المصمم محلیآ(اذ سجل تداخل الة الحراثة بمحراث القص التحتي .في صفة استهالك الوقود 

تداخل بینما سجل , هكتار/لتر) 3.40(اقل معدل لالستهالك الوقود % 20ساعة ورطوبة التربة /كم5.430للجرار 

اعلــى معــدل % .18ســاعة ورطوبــة التربــة/كــم2.011الــة الحراثــة بــالمحراث المطرحــي مــع الســرعة العملیــة للجــرار 

  .)17(و)9(هكتار وهذا یتفق مع /لتر) 15.15(لالستهالك الوقود 

  : معامل استغالل الزمن-4

  

  .ستغالل الزمنتاثیر رطوبة التربة ونوع االلة والتداخل بینهما في صفة معامل ا) 13(جدول

المطرحيقص تحتي  نوع االلة
  المعدل

LSD=0.524
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%رطوبة التربة

18%63.7757.8060.78

20%66.4859.3362.90

  المعدل

LSD= 0.524
0.741=التداخل 65.1258.56

  

  .تاثیر رطوبة التربة والسرعة العملیة للجرار والتداخل بینهما في معلمل استغالل الزمن)14(جدول

  السرعة العملیة

%رطوبة التربة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 0.641

18%62.0760.5259.7760.78

20%64.6262.5961.4962.90

  المعدل

LSD= 0.524
م.غ =التداخل 63.3461.5560.63

  

  .غالل الزمنتاثیر السرعة العملیة للجرار ونوع االلة والتداخل بینهما في صفةمعامل است)15(جدول 

  السرعة العملیة

نوع االلة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 0.641

65.8365.2064.345.24قص تحتي

60.8657.9156.9211.14المطرحي

  المعدل

LSD= 0.524
0.907=التداخل 63.3461.5560.63

  

  

  

  

  

  

  

  

سرعة العملیة للجرار في صفة معامل استغالل تاثیر التداخل الثالثي بین الرطوبة ونوع االلة وال)16(جدول

  .الزمن

نوع االلة%الرطوبة
  المعدلساعة/السرعة العملیة كم

LSD=0.641 2.0114.3605.430

18%
64.2963.9563.0963.77قص تحتي

59.8557.1056.4557.80المطرحي

20%
67.3866.4665.6066.48قص تحتي

61.8758.7357.3959.33المطرحي

  العدل

LSD=0.524

  العدل

LSD=0524
0.978=التداخل63.3461.5560.63
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التــــاثیر المعنــــوي لرطوبــــة التربــــة ونــــوع االلــــة فــــي صــــفة معامــــل اســــتغالل الــــزمن ) 13(یوضــــح الجــــدول

مــن( ســبب زیــادة فــي معــدل معامــل اســتغالل الــزمن % ) 20-%18(وتشــیر النتــائج بــان زیــادة رطوبــة التربــة%.

ویعــود ســبب ذلــك الــى انخفــاض النســبة المئویــة لالنــزالق %)3.48( بنســبة زیــادة مقــدارها) % 62.90الــى 60.78

تفـوق ) 1(ویتضـح مـن الجـدول). 2(عند زیادة رطوبة التربـة وبالتـالي زیـادة معامـل اسـتغالل الـزمن وهـذا یتفـق مـع 

اذ سـجل اعلـى معـدل .ثـة بـالمحراث المطرحـي على الـة الحرا) المصمم محلیآ (الة الحراثة بمحراث القص التحتي 

مـــع )المصــمم محلیــآ ( عنــد تـــداخل الــة الحراثــة بمحــراث القـــص التحتــي ) %. 65.12(لمعامــل اســتغالل الــزمن  

بینمــــــا ســـــجلت الــــــة الحراثــــــة بـــــالمحراث المطرحــــــي اقــــــل معـــــدل لمعامــــــل اســــــتغالل الــــــزمن ,%20رطوبـــــة التربــــــة 

ویعــود ســبب ذلــك الــى زیــادة االنتاجیــة الفعلیــة للمحــراث المصــمم %18عنــد تداخلــه مــع رطوبــة التربــة )58.56%(

. )5(محلیآ نتیجة زیادة السرعة العملیة والعرض الشغال مقارنة بالمحراث المطرحي وهذه النتائج تتفق مع 

التــاثیر المعنــوي للســرعة العملیــة للجــرار ورطوبــة التربــة فــي صــفة معامــل اســتغالل ) 14(یوضــح الجــدول

61.55الى63.34من(د زیادة السرعة العملیة للجرار ادى الى انخفاض معدل معامل استغالل الزمن  فعن.الزمن 

بینمـــا ســـجل اعلـــى معـــدل ,علـــى التـــوالي %) 1.51و %2.90( بنســـبتي انخفـــاض مقـــدارها ) % 60.63ثـــم الـــى 

% 20طوبـة التربـة سـاعة مـع ر /كـم2.011عند تداخل السرعة العملیة للجـرار) %64.62( لمعامل استغالل الزمن 

سـاعة مـع /كـم 5.430عنـد تـداخل السـرعة العملیـة للجـرار)% 59.77(وسجل اقل معدل لمعامل استغالل الزمن ,

  . )5(و)12(وهذا یتفق مع % 18رطوبة التربة 

التاثیر المعنوي للسرعة العملیة للجرارونوع االلـة فـي صـفة معامـل اسـتغالل الـزمن  ) 15(یوضح الجدول 

اذ ,على الة الحراثة بـالمحراث المطرحـي ) المصمم محلیآ(ئج تفوق الة الحراثة بمحراث القص التحتي وتشیر النتا.

المصــمم (عنــد تــداخل الــة الحراثــة بمحــراث القــص التحتــي )%65.83( ســجل اعلــى معــدل لمعامــل اســتغالل الــزمن

عند )% 56.92(غالل الزمن ساعة بینما سجل اقل معدل معامل است/كم2.011مع السرعة العملیة للجرار ) محلیآ

  . )5(ساعة وهذه النتائج تتفق مع /كم 5.430تداخل الة الحراثة بالمحراث المطرحي مع السرعة العملیة للجرار 

التاثیر المعنوي للتداخل الثالثي بین رطوبة التربة ونوع االلة والسرعة العملیة للجرار ) 16(یبین الجدول 

مع السرعة ) المصمم محلیآ(ذ سجل تداخل الة الحراثة بمحراث القص التحتي ا.في صفة معامل استغالل الزمن  

بینمــا , )%67.38(اعلــى معــدل لمعامــل اســتغالل الــزمن % 20ســاعة ورطوبــة التربــة /كــم2.011العملیــة للجــرار 

% 18ســاعة ورطوبــة التربــة/كــم5.430ســجل تــداخل الــة الحراثــة بــالمحراث المطرحــي مــع الســرعة العملیــة للجــرار 

  ).2(وهذا یتفق مع )% 56.45(اقل معدل لمعامل استغالل الزمن .

  :الكثافة الظاهریة للتربة -5

  

  .تاثیر رطوبة التربة ونوع االلة والتداخل بینهما في صفة الكثافة الظاهریة للتربة) 17(جدول

  نوع االلة

%رطوبة التربة
المطرحيقص تحتي

  المعدل

LSD=0.016

18%1.3151.3891.352

20%1.2841.3201.302

  المعدل

LSD= 0.016
0.023=التداخل 1.2991.354
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  .تاثیر رطوبة التربة والسرعة العملیة للجرار والتداخل بینهما في صفة الكثافة الظاهریة للتربة)18(جدول

  السرعة العملیة

%رطوبة التربة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 0.020

18%1.3261.3431.3871.352

20%1.2761.3041.3271.302

  المعدل

LSD= 0.016
م.غ=التداخل 1.3011.3231.357

  

  .تاثیر السرعة العملیة للجرار ونوع االلة والتداخل بینهما في صفة الكثافة الظاهریة للتربة )19(جدول 

  السرعة العملیة

نوع االلة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 0.020

1.2741.2971.3271.299قص تحتي

1.3281.3501.3861.354المطرحي

  المعدل

LSD= 0.016
م.غ=التداخل 1.3011.3231.357

  

وتشـیر .الكثافـة الظاهریـة للتربـةالتاثیر المعنوي لرطوبة التربة ونوع االلة فـي صـفة ) 17(یوضح الجدول

الـى 1.302مـن ( معدل الكثافة لظاهریة للتربـة سبب زیادة في% ) 20-%18(النتائج بان انخفاض رطوبة التربة

ویكــــون ســــبب ذلــــك زیــــادة تقــــارب دقــــائق التربــــة وانخفــــاض %) 2.94( بنســــبة زیــــادة مقــــدارها  3ســــم/غـــم)1.352

) 11(وجاءت هـذه النتـائج متفقـة مـع . مسامیتها وبالتالي زیادة الكثافة الظاهریة للتربة عند انخفاض رطوبة التربة 

علـى الـة الحراثـة بـالمحراث ) المصـمم محلیـآ (تفوق الة الحراثة بمحراث القـص التحتـي ) 17(ویتضح من الجدول.

عنـد تـداخل الـة الحراثـة بمحـراث القـص 3سـم/غـم)1.284(اذ سجل اقل معدل لكثافة الظاهریة للتربـة .المطرحي 

طرحي اعلى معـدل لكثافـة بینما سجلت الة الحراثة بالمحراث الم,%20مع رطوبة التربة )المصمم محلیآ ( التحتي 

المصــمم ( وكــان ســبب ذلــك ان المحــراث% 18عنــد تداخلــه مــع رطوبــة التربــة 3ســم/غــم)1.389(الظاهریــة للتربــة 

) زیـادة مســامیتها(یتغلغـل بالتربــة وعـدم قلبهـا ویقلــل مـن رص التربــة وتـرك كتـل كبیــرة فیغیـر مـن المســامیة ) محلیـآ 

بــة للتربــة وكــذلك تـرك غطــاء نبــاتي علــى سـطح التربــة المحروثــة فیزیــد مــن وبالتـالي یقلــل مــن الكثافــة الظاهریـة للتر 

  .   )14(و)11(المحتوى الرطوبي للتربة وهذا یتفق مع 

التــاثیر المعنــوي للســرعة العملیــة للجــرار ورطوبــة التربــة فــي صــفة الكثافــة لظاهریــة ) 18(یوضــح الجــدول

ثـم 1.323الـى1.301مـن(ادة معـدل الكثافـة لظاهریـة للتربـة فعند زیادة السرعة العملیة للجرار ادى الـى زیـ.للتربة 

بینمـــا ســـجل اقـــل معـــدل ,علـــى التـــوالي %) 2.569و %1.691( بنســـبتي زیـــادة مقـــدارها 3ســـم/غـــم) 1.357الـــى 

سـاعة مـع رطوبـة التربـة /كـم2.011عنـد تـداخل السـرعة العملیـة للجـرار3سـم/غم) 1.276( للكثافة لظاهریة للتربة 

عنـــــد تـــــداخل  مـــــع الســـــرعة العملیـــــة 3ســـــم/غـــــم)1.387( معـــــدل للكثافـــــة لظاهریـــــة للتربـــــةوســـــجل اعلـــــى ,20%

ویكون سبب ذلك بان زیادة السرعة العملیة للوحدة المكنیةیؤدي الى % 18ساعة ورطوبة التربة/كم 5.430للجرار

حجمــه وتــزداد تكسـیر وتفتیــت التربـة وعمــل دقــائق صـغیرة تعمــل علــى ملـى المســامات الموجـودة وبالتــالي یقلــل مـن 

  .   )13(الكثافة الظاهریة للتربة وهذا یتفق مع 
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التاثیر المعنوي للسرعة العملیة للجرارونوع االلة في صـفة الكثافـة الظاهریـة للتربـة ) 19(یوضح الجدول 

اذ,على الة الحراثة بـالمحراث المطرحـي ) المصمم محلیآ(وتشیر النتائج تفوق الة الحراثة بمحراث القص التحتي .

عنـــد تـــداخل الـــة الحراثـــة بمحـــراث القـــص التحتـــي 3ســـم/غـــم)1.274( ســـجل اقـــل معـــدل الكثافـــة لظاهریـــة للتربـــة 

عنــد 3ســم/غــم)1.386(ســاعة بینمــا ســجل اعلــى معــدل  /كــم2.011مــع الســرعة العملیــة للجــرار ) المصــمم محلیــآ(

  ).11(عة وهذا متفق مع سا/كم 5.430تداخل الة الحراثة بالمحراث المطرحي مع السرعة العملیة للجرار 

  :  مقاومة التربة لالختراق -6

  

  .تاثیر رطوبة التربة ونوع االلة والتداخل بینهما في صفة مقاومة التربة لالختراق) 20(جدول

  نوع االلة

%رطوبة التربة
المطرحيقص تحتي

  المعدل

LSD=3.409

18%884.10969.91927

20%809.53892.09850.81

  المعدل

LSD= 3.408
م.غ=التداخل 846.81931.00

  

  .تاثیر رطوبة التربة والسرعة العملیة للجرار والتداخل بینهما في مقاومة التربة لالختراق)21(جدول

  السرعة العملیة

%رطوبة التربة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 4.175

18%888.78934.91957.328.64

20%796.76846.81908.857.74

  المعدل

LSD= 3.408
5.905=التداخل 842.77890.86933.08

  

  

  

  

  .تاثیر السرعة العملیة للجرار ونوع االلة والتداخل بینهما في صفة مقاومة التربة لالختراق )22(جدول 

  السرعة العملیة

نوع االلة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 4.175

791.45846.82902.16846.81قص تحتي

894.09934.90964.01931المطرحي

  المعدل

LSD= 3.409
20.070=التداخل 842.77890.86933.08

  

تاثیر التداخل الثالثي بین الرطوبة ونوع االلة والسرعة العملیة للجرار في صفة مقاومة التربة )23(جدول 

  .لالختراق

نوع االلة%الرطوبة
  المعدلساعة/السرعة العملیة كم

LSD=4.175 2.0114.3605.430
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18%
842.88895.15914.27884.10قص تحتي

934.68974.681000.38969.91المطرحي

20%
740.03798.50890.06809.53قص تحتي

853.50895.12927.65892.09المطرحي

  العدل

LSD=3.409

  العدل

LSD=3.409
41.412=التداخل842.77890.86933.08

  

وتشـیر .التاثیر المعنوي لرطوبة التربة ونوع االلة في صفة مقاومـة التربـة لالختـراق ) 20(یوضح الجدول

الــى 927مـن ( ســبب زیـادة فــي معـدل مقاومــة التربـة لالختــراق% ) 20-%18(النتـائج بــان انخفـاض رطوبــة التربـة

ادة الكثافـة الظاهریـة للتربـة بسـبب ویعود سبب ذلك الى زیـ%)8.95( كیلو باسكال بنسبة زیادة مقدارها) 850.81

ویتضــح .)11(انخفـاض رطوبــة التربــة ممـا ادى الــى زیــادة مقاومـة التربــة الختــراق وجـاءت هــذه النتــائج متفقـة مــع 

علـى الـة الحراثـة بـالمحراث المطرحـي ) المصـمم محلیـآ (تفوق الة الحراثـة بمحـراث القـص التحتـي ) 1(من الجدول

كیلــو باســكال عنــد تــداخل الــة الحراثــة بمحــراث القــص )809.53(لتربــة لالختــراق اذ ســجل اقــل معــدل لمقاومــة ا.

بینمـــا ســـجلت الـــة الحراثـــة بـــالمحراث المطرحـــي اعلـــى معـــدل ,%20مـــع رطوبـــة التربـــة )المصـــمم محلیـــآ ( التحتـــي 

وكــــان ســــبب ذلــــك ان % 18كیلــــو باســــكال عنــــد تداخلــــه مــــع رطوبــــة التربــــة )969.91(لمقاومــــة التربــــة لالختــــراق 

یتغلغل بالتربة وعدم قلبها ویقلـل مـن رص التربـة وتـرك كتـل كبیـرة فیغیـر مـن المسـامیة ) المصمم محلیآ ( محراثال

وبالتــالي یقلــل مــن الكثافــة الظاهریــة للتربــة للتربــة وكــذلك تــرك غطــاء نبــاتي علــى ســطح التربــة ) زیــادة مســامیتها(

).14(و) 11(المحروثة فیزید من المحتوى الرطوبي للتربة وهذا یتفق مع 

التـــاثیر المعنـــوي للســـرعة العملیـــة للجـــرار ورطوبـــة التربـــة فـــي صـــفة مقاومـــة التربـــة ) 21(یوضـــح الجـــدول

842.77مـــــن(فعنـــــد زیـــــادة الســـــرعة العملیـــــة للجـــــرار ادى الـــــى زیـــــادة معـــــدل مقاومـــــة التربـــــةلالختراق .لالختـــــراق 

بینمـــا ,علـــى التــوالي %) 4.73و %5.70( كیلــو باســكال بنســـبتي زیــادة مقــدارها )933.08ثــم الـــى 890.86الــى

ـــــــــد تـــــــــداخل  الســـــــــرعة العملیـــــــــة )796.76( ســـــــــجل اقـــــــــل معـــــــــدل لمقاومـــــــــة التربـــــــــة لالختـــــــــراق كیلوباســـــــــكال عن

كیلوباسـكال )957.32(وسـجل اعلـى معـدل لمقاومـة التربـة لالختـراق,%20ساعة مع رطوبة التربة/كم2.011للجرار

ویكــون ســـبب زیــادة مقاومــة التربـــة % 18رطوبــة التربــةســـاعةمع /كــم 5.430عنــد تــداخل الســرعة العملیـــة للجــرار

للالختراق بزیادة السرعة العملیـة للوحـدة المكنیـة فتزیـد مـن قـذف الكتـل الترابیـة وزیـادة تفتیتهـا ممـا یزیـد مـن كثافتهـا 

  ). 11(الظاهریة ومن ثم تزداد مقاومة التربة لالختراق وهذا یتفق مع 

سرعة العملیة للجرارونوع االلة في صفة مقاومـة التربـة لالختـراق التاثیر المعنوي لل) 22(یوضح الجدول 

اذ ,على الة الحراثة بـالمحراث المطرحـي ) المصمم محلیآ(وتشیر النتائج تفوق الة الحراثة بمحراث القص التحتي .

لتحتـي كیلوباسكال عنـد تـداخل الـة الحراثـة بمحـراث القـص ا)791.45( سجل اقل معدل لمقاومة التربة لالختراق

ســاعة بینمــا ســجل اعلــى معــدل لمقاومــة التربــة لالختــراق /كــم2.011مــع الســرعة العملیــة للجــرار ) المصــمم محلیــآ(

سـاعة /كـم 5.430كیلوباسكال عند تداخل الة الحراثة بالمحراث المطرحـي مـع السـرعة العملیـة للجـرار )964.01(

  ).14(و)11(ویتفق هذا مع 

وي للتداخل الثالثي بین رطوبة التربة ونوع االلة والسرعة العملیة للجرار التاثیر المعن) 23(یبین الجدول 

مع السـرعة ) المصمم محلیآ(اذ سجل تداخل الة الحراثة بمحراث القص التحتي .في صفة مقاومة التربة لالختراق 

, كیلوباسـكال)740.03(اقـل معـدل لمقاومـة التربـة لالختـراق % 20ساعة ورطوبة التربـة /كم2.011العملیة للجرار 
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ســــاعة ورطوبــــة /كــــم5.430بینمــــا ســــجل تــــداخل الــــة الحراثــــة بــــالمحراث المطرحــــي مــــع الســــرعة العملیــــة للجــــرار 

  .)11(كیلوباسكال ویتفق ذلك مع )1000.38(اعلى معدل لمقاومة التربة لالختراق % .18التربة

  :المثار حجم التربة-7

  

  .خل بینهما في صفة حجم التربة المثارتاثیر رطوبة التربة ونوع االلة والتدا) 24(جدول

  نوع االلة

%رطوبة التربة
المطرحيقص تحتي

  المعدل

LSD=6.702

18%694463579

20%733465599

  المعدل

LSD= 6.702
م.غ=التداخل 714464

  

  .تاثیر رطوبة التربة والسرعة العملیة للجرار والتداخل بینهما في حجم التربة المثار) 25(جدول

  السرعة العملیة

%رطوبة التربة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 8.241

18%333589815579

20%352613832599

  المعدل

LSD= 6.702
9.516=التداخل 343601824

  

  

  

  

  

  

  .تاثیر السرعة العملیة للجرار ونوع االلة والتداخل بینهما في صفة حجم التربة المثار ) 26(جدول 

  سرعة العملیةال

نوع االلة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 8.241

4147181010714قص تحتي

272484638464المطرحي

  المعدل

LSD= 6.702
م.غ=التداخل 343601824

  

تاثیر التداخل الثالثي بین الرطوبة ونوع االلة والسرعة العملیة للجرار في صفة حجم التربة ) 27(جدول 

  .ارالمث

نوع االلة%الرطوبة
  المعدلساعة/السرعة العملیة كم

LSD=8.241 2.0114.3605.430

399698986694قص تحتي18%
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267480644464المطرحي

20%
4297381033733قص تحتي

276488632465المطرحي

  العدل

LSD=6.702

  العدل

LSD=6.702
16.482=التداخل343601824

  

وتشــیر .التــاثیر المعنــوي لرطوبــة التربــة ونــوع االلــة فــي صــفة حجــم التربــة المثــار ) 24(یوضــح الجــدول

599الـى 579من ( سبب زیادة في معدل حجم التربة المثار % ) 20الى%18من(النتائج بان زیادة رطوبة التربة

تاجیة الفعلیة عند انخفاض رطوبة ویعود سبب ذلك الى انخفاض االن%) 3.45( ساعة بنسبة زیادة مقدارها/3م) 

) المصــمم محلیــآ (تفــوق الــة الحراثــة بمحــراث القــص التحتــي ) 27(ویتضــح مــن الجــدول.)5(التربةوهــذا یتفــق مــع 

سـاعة عنـد تـداخل /3م)733(اذ سجل اقل معدل لمقاومة التربة لالختـراق .على الة الحراثة بالمحراث المطرحي 

بینمـا سـجلت الـة الحراثـة بـالمحراث ,%20مـع رطوبـة التربـة )المصـمم محلیـآ ( الة الحراثة بمحـراث القـص التحتـي

وكـان سـبب % 18ساعةعند تداخله مع رطوبـة التربـة /3م) 463(المطرحي اعلى معدل لمقاومة التربة لالختراق 

تفـق ذلـك ذلك هوكبر العرض الشغال للمحراث المصمم محلیآ وزیادة سرعته العملیة مقارنة بـالمحراث المطرحـي وی

) . 5(مع 

التاثیر المعنوي للسرعة العملیة للجرار ورطوبـة التربـة فـي صـفة حجـم التربـة المثـار ) 25(یوضح الجدول

824ثـم الــى 601الـى343مـن(فعنـد زیـادة السـرعة العملیـة للجـرار ادى الـى زیـادة معـدل مقاومـة التربـةلالختراق .

بینمـــا ســـجل اقـــل معـــدل لحجـــم التربـــة ,علـــى التـــوالي %) 37.10و %75.21( ســـاعة بنســـبتي زیـــادة مقـــدارها /3م)

وسـجل اعلـى ,%20ساعة مع رطوبة التربـة/كم5.430ساعة عند تداخل  السرعة العملیة للجرار/3م)832( المثار 

ســـاعةمع رطوبـــة /كـــم 2.011ســـاعةعند تـــداخل الســـرعة العملیـــة للجـــرار/3م) 333(معـــدل لحجـــم التربـــة المثـــار 

الــى ان المســاحات المحروثــة فــي حالــة الســرعات العالیــة اكبــر منهــا فــي الســرعات ویعــود ســبب ذلــك% 18التربــة

  ) . 15(المنخفضة وتتفق هذه النتائج مع 

التــاثیر المعنــوي للســرعة العملیــة للجرارونــوع االلــة فــي صــفة حجــم التربــة المثــار ) 26(یوضــح الجــدول 

اذ ,على الة الحراثة بـالمحراث المطرحـي ) م محلیآالمصم(وتشیر النتائج تفوق الة الحراثة بمحراث القص التحتي .

المصمم (ساعة عند تداخل الة الحراثة بمحراث القص التحتي /3م) 1010( سجل اعلى معدل لحجم التربة المثار

ســاعة /3م)272(ســاعة بینمــا ســجل اقــل معــدل لحجــم التربــة المثــار /كــم5.430مــع الســرعة العملیــة للجــرار ) محلیــآ

  .ساعة /كم 2.011راثة بالمحراث المطرحي مع السرعة العملیة للجرار عند تداخل الة الح

التاثیر المعنوي للتداخل الثالثي بین رطوبة التربة ونوع االلة والسرعة العملیة للجرار ) 27(یبین الجدول 

السـرعة مع ) المصمم محلیآ(اذ سجل تداخل الة الحراثة بمحراث القص التحتي .في صفة مقاومة التربة لالختراق 

بینمـــا , ســـاعة/3م)1033(اعلـــى معـــدل لحجـــم التربــة المثـــار % 20ســـاعة ورطوبـــة التربــة /5.430العملیــة للجـــرار 

% 18ســاعة ورطوبــة التربــة/كــم2.011ســجل تــداخل الــة الحراثــة بــالمحراث المطرحــي مــع الســرعة العملیــة للجــرار 

  ) .15(ساعة ویتفق ذلك مع /3م)267(اقل معدل لحجم التربة المثار .

  :  المسامیة الكلیة للتربة -8

  .تاثیر رطوبة التربة ونوع االلة والتداخل بینهما في صفة المسامیة الكلیة للتربة) 28(جدول

المطرحيقص تحتي  نوع االلة
  المعدل

LSD=0.334
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%رطوبة التربة

18%50.3547.5548.95

20%51.5050.1450.82

  المعدل

LSD= 0.334
0.410=ل التداخ50.9248.84

  

  .تاثیر رطوبة التربة والسرعة العملیة للجرار والتداخل بینهما في المسامیة الكلیةللتربة)29(جدول

  السرعة العملیة

%رطوبة التربة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 0.410

18%49.9349.2847.6448.95

20%51.8250.7549.8950.82

  المعدل

LSD= 0.334
م.غ=التداخل 50.8750.0148.76

  

  .تاثیر السرعة العملیة للجرار ونوع االلة والتداخل بینهما في صفة حجم التربة المثار )30(جدول 

  السرعة العملیة

نوع االلة
2.0114.3605.430

  المعدل

LSD= 0.410

51.8851.0149.8850.92قص تحتي

49.8749.0247.6548.84المطرحي

  المعدل

LSD= 0.336
م.غ=التداخل 50.8750.0148.76

  

  

  

  

  

  

تاثیر التداخل الثالثي بین الرطوبة ونوع االلة والسرعة العملیة للجرار في صفة المسامیة )31(جدول 

  .الكلیةللتربة

نوع االلة%الرطوبة
  المعدلساعة/السرعة العملیة كم

LSD=0.410 2.0114.3605.430

18%
51.0550.8649.1550.35قص تحتي

48.8247.7046.1347.55المطرحي

20%
52.7251.1750.6151.50قص تحتي

50.9250.3449.1850.14المطرحي

  العدل

LSD=0.336

  العدل

LSD=0.336
0.820=التداخل50.8750.0148.76
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وتشــیر .یة الكلیةللتربــة التــاثیر المعنــوي لرطوبــة التربــة ونــوع االلــة فــي صــفة المســام) 28(یوضــح الجــدول

مـــــن ( ســـــبب زیـــــادة فـــــي معـــــدل المســـــامیة الكلیةللتربـــــة % ) 20الـــــى%18مـــــن(النتــــائج بـــــان زیـــــادة رطوبـــــة التربـــــة

ویكــون ســبب ذلــك هــو زیــادة معــدل الكثافــة الظاهریــة %) 3.82( بنســبة زیــادة مقــدارها)% 50.82الــى 48.95%

ویتضـح مـن .)14(لمسامیة الكلیة للتربة وهذا یتفق مـع للتربة عند انخفاض رطوبة التربة مما ادى الى انخفاض ا

اذ .علـى الـة الحراثـة بـالمحراث المطرحـي ) المصمم محلیآ (تفوق الة الحراثة بمحراث القص التحتي ) 28(الجدول

المصــمم ( عنـد تــداخل الـة الحراثـة بمحــراث القـص التحتـي )% 51.50(سـجل اعلـى معـدل المســامیة الكلیةللتربـة 

بینمــا ســجلت الــة الحراثــة بــالمحراث المطرحــي اقــل معــدل  للمســامیة الكلیةللتربــة ,%20رطوبــة التربــة مــع )محلیــآ 

یتغلغـل بالتربـة ) المصـمم محلیـآ ( وكان سبب ذلك ان المحراث%% 18عند تداخله مع رطوبة التربة )47.55%(

وبالتـالي یقلـل مـن الكثافـة ) امیتهازیـادة مسـ(وعدم قلبها ویقلل من رص التربة وترك كتل كبیرة فیغیر من المسـامیة 

الظاهریــة للتربــة للتربــة وكــذلك تــرك غطــاء نبــاتي علــى ســطح التربــة المحروثــة فیزیــد مــن المحتــوى الرطــوبي للتربــة 

)  . 11(مقارنة بالمحراث المطرحي وهذا یتفق مع 

المســـامیة التـــاثیر المعنـــوي للســـرعة العملیـــة للجـــرار ورطوبـــة التربـــة فـــي صـــفة) 29(یوضـــح الجـــدول. 

50.87مــــن(فعنــــد زیــــادة الســــرعة العملیــــة للجــــرار ادى الــــى انخفــــاض معــــدل المســــامیة الكلیةللتربــــة .الكلیةللتربــــة 

بینمـا سـجل اقـل معـدل ,علـى التـوالي %) 2.56و %1.71( بنسـبتي زیـادة مقـدارها )%48.76ثم الـى 50.01الى

ســـــــاعة مـــــــع رطوبـــــــة /كـــــــم2.011ة للجـــــــرارعنـــــــد تـــــــداخل  الســـــــرعة العملیـــــــ)%51.82( المســـــــامیة الكلیةللتربـــــــة 

كــم 5.430عنــد تــداخل الســرعة العملیــة للجــرار)% 47.64(وســجل اعلــى معــدل المســامیة الكلیةللتربــة ,%20التربــة

  . )11(و) 14(ویتفق ذلك مع % 18ساعةمع رطوبة التربة/

الكلیةللتربــة التــاثیر المعنــوي للســرعة العملیــة للجرارونــوع االلــة فــي صــفة المســامیة ) 30(یوضــح الجــدول 

اذ ,على الة الحراثة بـالمحراث المطرحـي ) المصمم محلیآ(وتشیر النتائج تفوق الة الحراثة بمحراث القص التحتي .

المصــمم (عنــد تــداخل الــة الحراثــة بمحــراث القــص التحتــي )% 51.88( ســجل اعلــى معــدل للمســامیة الكلیةللتربــة 

سـاعة /3م)272(بینمـا سـجل اقـل معـدل للمسـامیة الكلیةللتربـة سـاعة /كـم2.011مع السرعة العملیة للجرار ) محلیآ

  )  .14(ساعة ویتفق ذلك مع /كم 2.011عند تداخل الة الحراثة بالمحراث المطرحي مع السرعة العملیة للجرار 

التاثیر المعنوي للتداخل الثالثي بین رطوبة التربة ونوع االلة والسرعة العملیة للجرار ) 31(یبین الجدول 

مع السـرعة ) المصمم محلیآ(اذ سجل تداخل الة الحراثة بمحراث القص التحتي .صفة مقاومة التربة لالختراق في 

بینمــا ســجل , )%52.72(اعلــى معــدل لحجــم التربــة المثــار % 20ســاعة ورطوبــة التربــة /5.430العملیــة للجــرار 

اقــل % .18ســاعة ورطوبــة التربــة/مكــ5.430تــداخل الــة الحراثــة بــالمحراث المطرحــي مــع الســرعة العملیــة للجــرار 

  .  )14(ویتفق ذلك مع )% 46.13(معدل المسامیة الكلیةللتربة 
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