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تاثير نظم الحراثة االولية في استهالك الوقود والتكاليف األدارية والكلية للجرار
عبد الرزاق عبد اللطيف جاسم

حسين عباس جبر

أستاذ

مدرس

قسم المكائن واآلالت الزراعية – كلية الزراعة – جامعة بغداد
hus74iq@yahoo.com

المستخلص

إ ن الهدف الرئيسي الغلب الباحثين الزراعيين هو تخفيض تكاليف االنتاج الزراعي ,لذلك اجري هذا البحث لدراسة التكاليف األدارية والكلية
للجرار وبعض المؤشرات الفنية للتوصل الى معرفة انسب معدة حراثة تعطي اعلى انتاجية وافضل اداء وبأقل تكاليف .تم تنفيذ هذه الدراسة

في محطة ابحاث مركز الربيع للبحوث الزراعية ,وزارة الصناعة والمعادن ,الزعفرانية ,بغداد ,للموسمين الربيعي والخريفي في تربة مزيجة

طينية غرينية لدراسة تأثير نظم الحراثة االولية في بعض المؤشرات الفنية والتكاليف اإلدارية والكلية للجرار .تضمن البحث الموسمين

الربيعي والخريفي كمعاملة رئيسية واستخدام نظم الحراثة االولية بأستعمال المحراث المطرحي القالب والمحراث القرصي القالب والمحراث
الحفار كمعاملة ثانوية .استعمل في البحث ترتيب االلواح المنشقة على وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة وبثالثة مكررات وتم تحليل

النتائج احصائيا واختبرت المتوسطات بطريقة اقل فرق معنوي على مستوى احتمالية  .1013تم دراسة المؤشرات الفنية االداء الحقلي
للوحدة المكنية والمتضمنة :االنتاجية العملية لاللة ,استهال ك الوقود ,التكاليف األدارية والكلية للجرار .اوضحت النتائج أن المحراث الحفار

سجل للموسمين الربيعي والخريفي اعلى انتاجية بمعدل  10710هكتار/ساعة واقل استهالك للوقود بمعدل  110435لتر/هكتار بأقل تكاليف
ادارية بمعدل  13110576دينار/هكتار واقل تكاليف للجرار بمعدل  140440151دينار/هكتار في حين تفوق الموسم الربيعي على الموسم
الخريفي في تسجيله اقل استهالك للوقود بمعدل  110411لتر/هكتار واقل تكاليف ادارية بمعدل  56700164دينار/هكتار واقل تكاليف كلية

للمحراث بمعدل  575750760دينار/هكتار .يبدو من خالل نتائج البحث أن المحراث الحفار مالئم لالستخدام في الظروف العراقية ألنه

سجل أفضل اداء بأقل تكاليف مقارنة مع باقي معدات تهيئة التربة مثل المحراث المطرحي القالب والقرصي ,وقد تبين من دراسة التكاليف
األدارية والتكاليف الكلية للجرار وبعض المؤشرات الفنية امكانية التوصل الى معرفة افضل معدة حراثة تعطي اعلى انتاجية وافضل اداء
وبأقل تكاليف.

الكلمات المفتاحية :محراث حفار ,انتاجية ,تكاليف أنتاج.
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IMPACT OF PRIMARY TILLAGE SYSTEM ON FUEL CONSUMPTION,
MANAGEMENT AND TOTAL TRACTOR COSTS
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ABSTRACT
The main aims of this study for all agricultural researchers are reduce the costs of agricultural
production. The experiment was conducted to evaluate the effect of primary tillage system on practical
productivity, fuel consumption and department and total tractor costs. The experiment includes the
effect of two seasons and three plowing including primary tillage system (Mold board , Chisel and
Disk plows).Randomized complete block design with three replications and LSD (0.05) was used to
compare the means of treatments at 0.05.The experiment results showed the following: Chisel plow
indicated significant superiority upon Moldboard, Disk plows in achieving higher practical
productivity with mean (10710 h/hr), lower fuel consumption combined with mean (110435 l/h), lower
administrating cost with mean (13110576 di/h) and lower tractor cost with mean (140440151 di/h). On
the other hand spring season recorded lower fuel consumption with mean (110411 l/h), lower tractor
cost with mean (575750760 di/h) and lower total cost with mean (56700164 di/h) compared with autumn
season. It seems to be that chisel plow was the most suitable plow which can be used in the middle of
Iraq with low operating costs comparing with the conventional plows such as moldboard plow and
disk plow.
Key wards: Chisel plow, productivity, management costs.
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الق اررات حول استخدام المكائن واآلالت الزراعية وذلك بمعرفة

المقدمة

الدخل الناتج من اشتغالها مع التكاليف المصروفة لذلك العمل

تعد المكننة في الوقت الحاضر بمثابة العمود الفقري لعملية

( ,)11وبما ان عمليات االنتاج الزراعي بصورة عامة من

االنتاج الزراعي وانجاز اغلب العمليات الزراعية ,اذ تدخل

بشكل مباشر في اعداد التربة وتهيئة مرقد مناسب للبذرة

حرث وزراعة ومكافحة ودراس وغيرها تحتاج الى رؤوس

وكذلك تقوم بعملية التسميد ومكافحة االفات الزراعية .كما

اموال كبيره مقارنة بالعمل اليدوي لذلك يجب تشغيل المكائن

واالالت الزراعية بكامل قدرتها االنتاجيه لكي يتم تغطية

وتستخدم في عمليات خدمة المحصول بعد االنبات من عزق

تكاليف تشغيلها من شراء وصيانة وتشغيل ,وان الهدف

وتسميد وخف ورش المبيد ثم عمليات الجني والحصاد

وتنظيف البذور وجمع المخلفات والتبن لتقديمها كعلف حيواني

الرئيس ألغلب الباحثين الزراعيين هو تخفيض تكاليف االنتاج

شهدت السنوات االخيرة تطورات عظيمة في صناعة المكائن

الزراعي فقد شهدت الفترات القليلة الماضية محاوالت مختلفة
وجادة في العالم اليجاد مكائن رخيصة واقتصادية وفعالة في

واالالت الزراعية في كثير من البلدان الصناعية حتى اصبح

الوقت نفسه وذات انتاجية عالية الستخدامها في انجاز

من الصعب على المختصين في هذا المجال متابعة ما يتوفر

العمليات الزراعية ( .)33اشار كل من ( )33 ,8 ,1الى

منها في االسواق العالمية اذ يستورد العراق اعداد كبيرة من
المكائن واالالت الزراعية ومعها كتيب المواصفات الفنية التي

تفوق المحراث الحفار واالمشاط القرصية في اعطاء اقل

تعلنها الشركة المنتجة كي تكون مالئمة لظروف مناخية

التكاليف االقتصادية ,ومن خالل دراسة التكاليف األدارية

والكلية للجرار وبعض المؤشرات الفنية امكن التوصل الى

خاصة ,وترب مختلفة في صفاتها الفيزيائية ,وتكتفي الجهة

معرفة انسب معدة حراثة تعطي اعلى انتاجية وافضل اداء

المستوردة بهذه المواصفات دون اجراء اي اختبار لها تحت

وبأقل تكاليف لذلك جاءت هذه الدراسة.

الظروف الطبيعية والزراعية والمناخية المحلية .لذلك يجب

القيام بعمليات تحضير تربة بطرق علمية لتحسين تهوية
منطقة نمو الجذور ولتسهيل عمليات امداد النبات بالماء

المواد والطرائق

اجريت الدراسة في محطة ابحاث مركز الربيع للبحوث

والهواء والعناصر الغذائية وذلك من خالل تحسين التوازن

الزراعية ,و ازرة الصناعة والمعادن ,الزعفرانية ,بغداد

( )11 ,7 ,4 ,1تفوق المحراث الحفار في صفة االنتاجية

طينية غرينية صفاتها الفيزيائيه والكيميائية موضحة في جدول

العملية على المحاريث التقليدية وكان السبب هو زيادة

 1لدراسة تأثير نظم الحراثة االولية في بعض المؤشرات الفنية

العرض الشغال للمحراث الحفار .تعمل المحاريث الحفارة

والتكاليف اإلدارية والكلية للجرار.

للموسمين الربيعي والخريفي لعام  3004في تربة مزيجة

المائي – الهوائي في التربة ( .)11لقد وجد بعض الباحثين

على تكسير الطبقات التحتية من التربة وبعمق يزيد على

جدول  .1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة

عمق الحراثة المنجز بالمحاريث التقليدية ( .)3اشار كل من

المستعملة في الدراسة

( )17 ,1 ,9إلى أن المحراث المطرحي القالب من

الصفة

المحاريث المهمة اذ يعد من اآلالت البسيطة لقطع وقلب

التوصيل الكهربائي

وتفكيك ورمي التربة على الجوانب ويمكن ان يعمل بسرع

pH
المادة العضوية
المحتوي الرطوبي الحجمي للتربة
مقاومة التربة لالختراق
معامل الكسر
القطر الموزون
الكثافة الظاهرية للتربة
النسجة
طين
غرين
مفصوالت التربة
رمل

مختلفة ويمكن تبديل اقسامة التالفة وتبديلها بسرعة وبكلفة
قليلة ,وهو من اكثر انواع المحاريث انتشا ار في المناطق
الوسطى والجنوبية في القطر .يمكن استخدام المحراث
القرصي في االراضي الصلبة والجافة واالراضي المدغلة

فضال عن االراضي كثيرة االحجار اذ تدور االقراص من دون
التعرض للكسر ( .)3من الضروري حساب التكاليف
االقتصادية وذلك للحصول على معلومات تمكننا من اتخاذ
15

الوحدة
القيمة
ديسي
1073
1سيمنز0م
----700
1غم0كغم
1501
----57
5
كغم0سم
101
ملي بار
031
ملم
1005
1
 1015ميكاغرام/م
مزيجية طينية غرينية
10
%
64
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 .5استهالك الوقود (لتر.ه :)1-تم حساب استهالك الوقود

استعملت في التجربة جرار زراعي ماسي فيركسن MF399
ذو المواصفات التاليه :قدره حصانيه  111حصان ميكانيكي

حسب الطريقة المقترحة من قبل (:)11
q.d *10000
Q.F 
... 2
B. p * s *1000

نوع ديزل رباعي األشواط ,وزن الجرار الكلي  4391كغم,
قياس األطارات األماميه  14.9-24قياس األطارات الخلفيه

إذ أن:

 ,18.4-34ثالث معامالت حراثة وهي معاملة الحراثة

 = sطول المسافة (م)

باستعمال المحراث المطرحي والمحراث الحفار والمحراث

 = Q.Fاستهالك الوقود لتر/هكتار

القرصي .تمت دراسة االنتاجية العملية واستهالك الوقود

 = q.dكمية الوقود المستهلك خالل المعاملة الواحدة (ملل)

والتكليف األدارية والكلية للجرار .استعمل في هذا البحث ترتيب

 .1التكاليف االدارية (دينار.ه:)1-
)Ma.C = (V.C + F.C) × 10% … (3
إذ أن:

االلواح المنشقة على وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة

وبثالثة مكررات وتم تحليل النتائج احصائيا واختبرت الفروق
بطريقة اقل فرق معنوي ) (LSDعلى مستوى احتمالية 0001

 = V.Cالتكاليف المتغيرة (دينار.ه)1-

( .)10قسم الحقل الى ثالث قطاعات رئيسية اشتملت على

 = F.Cالتكاليف الثابتة (دينار.ه)1-

معامالت الحراثة االولية وقسم كل قطاع الى ثالث مكررات,

 .6التكاليف الكلية للجرار ((دينار.ه :)1-تم حساب التكاليف

وكانت مساحة الوحدة التجريبية 1م  3 م =  11م ²مع

ترك  1م بين الوحدات التجريبية وثالثة امتار بين المكررات

الكليه حسب طريقة (:)13
)T.O.C = F.C + V.C + Ma.C …(4
النتائج والمناقشة

الجزء االول من التجربة واخذت القياسات التالية التي

الفعلية للموسمين الربيعي والخريفي ,إذ يتضح من الشكل

وسير الجرار والمحراث يكاد يالمس االرض في الحقل لغرض

المحراث المطرحي والقرصي والسبب في ذلك كبر العرض

الكتساب الجرار السرعة المقدرة له خالل العمل ,وتم توزيع
المعامالت بشكل عشوائي داخل الوحدة التجريبية .تم تنفيذ

يبين الشكل  1تأثير بعض أنواع المحاريث في اإلنتاجية

تضمنت الزمن النظري والزمن العملي والعرض الشغال الفعلي

تفوق المحراث الحفار معنويا ( 00719هكتار.ساعة )1-على

قياس الزمن النظري مع ترك مسافة ( 1م) في بداية الخط

الشغال للمحراث الحفار والذي يساوي  311سم مقارنة

على االرض ,وعلى العمق التصميمي لمسافة  5م لغرض

هذه النتائج مع النتائج التي حصل عليه كل من (.)13 ,1

لغرض استقرار سرعة سير الجرار مع مالحظة انزال المحراث

بالعرض الشغال للمحراث المطرحي والبالغ  101سم ,وتتفق

قياس الزمن العملي مع ترك مسافة ( 3م) لغرض الوصول
الى استقرار سرعة الجرار .بعد ذلك تم قياس العرض الشغال

العملي باستخدام شريط قياس متري .وتم دراسة الصفات
التالية:

 .1االنتاجية العملية (ه.ساعة :)1-تم حساب االنتاجية
العملية حسب الطريقة المقترحة من قبل (:)33 ,31
)P.p = 0.1 × B.p × V.p × fTt … (1
إذ أن:

 = P.pاالنتاجية العملية هكتار/ساعة
 = B.pالغرض الشغال الفعلي (م)
 = V.pسرعة عمليه كم/سا

شكل  .1تأثير بعض أنواع المحاريث في اإل نتاجية الفعلية

 = fTtمعامل استغالل الزمن.

للموسمين الربيعي والخريفي
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يوضح شكل  3تأثير أنواع معدات الحراثة االولية في

يالحظ من خالل جدول  3النتائج التي تم التوصل اليها

استهالك الوقود وسجل المحراث الحفار معنويا اقل مقدار

لحساب تأثير انواع المحاريث االولية في مقدار التكاليف

الستهالك الوقود للموسمين ( 100731و 100730لتر.ه)1-

الكلية للجرار ,اذ سجل المحراث الحفار معنويا اقل مقدار

وسبب ذلك يعود الى خفة وزن المحراث الحفار وكبر عرضه

بمعدل  118410770و 118810370دينار.ه

للموسمين

الشغال مقارنة بالمحراث المطرحي ,وكذلك الى طريقة تفكيك

الربيعي والخريفي على التوالي ,وذلك الرتفاع قيمة االنتاجية

الى شد الجرار خالل عملية الحراثة ومن ثم زيادة كمية الوقود

جدول  .1تأثير موسم الزراعة ونوع المحراث على التكاليف الكلية

وتفتيت وقلب التربة من قبل المحراث المطرحي مما يؤدي

العملية للمحراث الحفار(.)18 ,3

1-

للجرار (دينار.ه )

المستهلك اثناء الحراثة بالمحراث المطرحي ,وتتفق هذه
النتائج مع النتائج التي حصل (.)30 ,14

موسم
الزراعة
ربيعي
خريفي
المعدل
للموسم

11.3
11.2

موسم ربيعي

11.1

موسم خريفي

10.7

في تسجيله اقل تكاليف اقتصادية .لذلك نوصي بأجراء بحوث
بمواصفات أخرى للمحاريث وبعرض شغال اكبر للمحراث

10.5
10.4

الحفار من المستخدم في التجربة لكونه حقق افضل نتائج فنية

10.3
مطرحي

حفار

بأقل تكاليف ,واجراء دراسات حول التكاليف االقتصادية

نوع ال محرا ث

شكل( )2تأثير موسم الزراعة ونوع المحراث في استهالك الوقود
(لتر/هكتار)اقل فرق معنوي( )L.S.Dعلى مستوى احتمالية
4251.0=50.0

لمعدات زراعية مختلفة لكافة االختصاصات حتى يتم معرفة

مدى انتاج هذه المعدة بهدف الوصول الى كفاءة عالية في

شكل  .5تأثير أنواع معدات الحراثة االولية في استهالك

التشغيل بأقل التكاليف.

الوقود للموسمين الربيعي والخريفي

المصادر

يبين جدول  3النتائج المستحصلة لحساب التكاليف الثابتة

1. Aboukarima, A.M. and A.F. Saad .2006.
Assessment of different indices depicting soil
texture for predicting chisel plow draft using
neural networks. Alexandria Sci. Exc.J.,27(2):
170-180.
2. Aboukarima, A.M., A.M. Kishta and
S.N.Abd El Halim .2006. Statistical models for
estimating the field performance of a chisel
plow as affected by some soil and working
condition. 1st Agric. Eng. Conf., Mansoura
Univ., 17-18 July 2006:J.agric. Sci. Mansoura
Univ .,31(7):39-52.
3. Al-Banna, A. R., 1990. Tillage equip-ment
(In Arabic), Dar al kotob for printing and
publishing. University of Mosul. Ministry of
Higher Education and Scientific Research,
Iraq.pp 440.
4. Al-Hamed, S.A. and A.M. Aboukarima
.2001. Prodicting the optimum performance of
agricultural tractor and implement system

للوحدة المكنية واتضح من خالل الجدول تفوق المحراث

الحفار معنويا على المحراثين المطرحي والقرصي للموسمين

بتسجيله اقل قيمه للتكاليف اإلدارية ( 11330374دينار.ه)1-

ويعود سبب ذلك الى زيادة االنتاجية العملية والن العالقة
عكسية بين االنتاجية العملية والتكاليف الثابتة مما يؤدي الى

انخفاض مقدار التكاليف الثابتة (.)19

جدول  .5تأثير موسم الزراعة ونوع المحراث على التكاليف
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