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المستخلص

أستخدم في التجربة الجرار نيوهوالند كوحدة ميكنية. في تربة مزيجية طينية غرينية5115 نفذت التجربة في أحد الحقول الزراعية التابعة لكلية الزراعة – جامعة بغدادعام

 أشتمل.أستخدم في تنفيذ التجربة ترتيب األلواح المنشقة – المنشقة بتصميم القطاعات الكاملة المعشاة بثالث مكررات. مع كل من البتان وفاتح السواقي وآلة التسوية
 العامل األول هو نوع المحراث بثالثة مستويات (المحراث القرصي ومحراث القص التحتي والمحراث الحفار) والتي مثلث القطاعات الرئيسة,البحث على دراسة ثالثة عوامل
أما العامل الثاني فقد تضمن نوع المنعمة بثالثة مستويات (المنعمة الدورانية والمنعمة النابضة والمنعمة القرصية) والتي مثلت القطاعات الثانوية أما العامل الثالث فقد

تضمن نوع المعدات الخاصة بثالثة مستويات (البتان وفاتح السواقي وآلة التسوية) والتي مثلت القطاعات تحت الثانوية وتمت دراسة مؤشرات األداء للوحدة الميكنية والتي
 أظهرت النتائج تسجيل البتان مع.)تضمنت (النسبة المئوية لألنزالق و الكفاءة الحقلية و استهالك الوقود و حجم التربة المثار وتكاليف التشغيل الكلية للوحدة الميكنية
ساعة) بينما سجل فاتح السواقي مع المحراث/ لتر510541( ) وأقل معدل الستهالك الوقود%40513( المحراث الحفار والمنعمة النابضة أقل معدل للنسبة المئوية لألنزالق

 سجلت آلة التسوية مع المحراث,)ساعة/ لتر3.0.13( ) وأعلى معدل الستهالك الوقود%130.51( القرصي والمنعمة القرصية أعلى معدل للنسبة المئوية لألنزالق
 بينما سجل فاتح السواقي,)هكتار/ دينار5115.( ) وأقل معدل لتكاليف التشغيل الكلية للوحدة الميكنية%4.0613( الحفار والمنعمة القرصية أعلى معدل للكفاءة الحقلية
 سجلت آلة,)هكتار/ دينار64515( ) وأعلى معدل لتكاليف التشغيل الكلية للوحدة الميكنية%410166( مع المحراث القرصي والمنعمة النابضية أقل معدل للكفاءة الحقلية

ساعة) بينما سجل فاتح السواقي مع المحراث الحفار والمنعمة الدورانية/3 م54450111( التسوية مع المحراث القرصي والمنعمة النابضية أعلى معدل لحجم التربة المثار

 يستنتج من البحث أن آلة المستوية كانت االفضل في معدل الكفاءة الحقلية ومعدل لحجم التربة المثار وتكاليف.)ساعة/3 م11560611( أقل معدل لحجم التربة المثار
.تشغيل للوحدة الميكنية بينما كان البتان االفضل في معدل النسبة المئوية لألنزالق ومعدل استهالك الوقود
. الة التسوية, فاتح السواقي, البتان:كلمات مفتاحية
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ABSTRACT
An experiment was conducted on a farm at the College of Agriculture – University of Baghdad during 2012 in a silty clay
loam soil. New holland tractor with the following equipments (disk ridger, ditcher, land plane) were used as a machinery
unit. Studied treatments were laid out using split- split with a randomized complete block design with three replicates. The
experiment consisted of three factors, the first was plow types: disk plow, stubble – mulch plow and chisel plow which
represented main plots. Second factor was harrow types: rotary harrow, spring spike tooth harrow and disk harrow which
represented sub plot's.The third factor was special equipment types: disk ridger, ditcher and land plane which represented
sub – sub plots. Slippage percentage, field efficiency, fuel consumption, soil disturbed volume as well as total cost of
machinery unit was determind in this experiment. Results obtained indicated that disk ridger with chisel plow and spring
spike booth harrow recorded lower value of slippage percentage (6.503 %) with lower value of fuel consumption (21.560 l/h)
while ditcher with disk plow and disk harrow recorded higher value of slippage percentage (13.920 %) with higher value of
fuel consumption (39.813 l/h). Land plane with chisel plow and disk harrow recorded higher value of field efficiency (68.413
%) and lower value of total cost of machinery unit (20028 ID/ha), mean while ditcher with disk plow and spring spike tooth
harrow recorded lower value of field efficiency (60.177 %) and higher value of total cost's of machinery unit (46202 ID/ha)
.Land plane with disk plow and spring spike tooth harrow recorded higher value of soil disturbed volume (2665.000 m3/h),
and ditcher with chisel plow and rotary harrow recorded lower value of soil disturbed volume (1027.700 m3/h) . It can be
concluded that land plane was the best for higher value of field efficiency, higher value of soil disturbed volume with lower
value of total costs of machinery unit, while disk ridger was the best for lower value of slippage percentage with lower value
of fuel consumption.
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تنعيم مختلفة وتداخلها بعض مؤشرات األداء الحقلي وتكاليف

المقدمة

تمثل الساحبة الزراعية أحدى وسائل القدرة المزرعية المهمة

تشغيل الوحدة الميكنية (الجرار  +اآللة) جاءت هذه الدراسة.

لما تقوم به من مهام في المزرعة ،فهي تمثل مصدر القدرة

المواد والطرائق

الريئسي لعمليات سحب وتدوير وتحريك مختلف اآلالت

تم تنفيذ هذه الدراسة في أحد الحقول الزراعية التابعة لكلية

الزراعية من خالل وسائل القدرة المتاحة فيها ( .)1أدت زيادة

الزراعة – جامعة بغداد للعام  5315إذ كانت طوبوغرافية

الحاجة إلى المحاصيل الزراعية المختلفة وخاصة األستراتيجية

األرض مستوية في تربة مزيجية طينية غرينية والمبينة بعض

منها كالحنطة والشعير والذرة الصفراء وغيرها من المحاصيل

صفاتها الكيميائية والفيزيائية جدول .1

إلى الحاجة إلى زيادة اإلنتاج الزراعي عن طريق زيادة الرقعة

جدول  .1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة

الزراعية .كما وأدى تعدد وأختالف أنواع الترب والمحاصيل

المستخدمة في البحث

والظروف المناخية نتيجة ألختالف البلد أو القطر أو المنطقة

رمل
طين
غرين

القيمة
115
5.1
316

الصفة

صنف النسجة
الكثافة الظاهرية
المسامية الكلية
المحتوى الرطوبي للتربة
االيصالية الكهربائية
pH

1054
61035
1505.
.04.
6055

مفصوالت
التربة

أي إيجاد مجاميع كبيرة من اآلالت تهيئة التربة ) 11و(52

(من هذه المجاميع المحاريث معدات تهيئة التربة للمعامالت
األولية إذ تعتبر عملية الحراثة من أكثر العمليات الزراعية
حاجة للطاقة إذ تمثل حوالي  %02-03من مجموع القدرة
التي تتطلبها العمليات الزراعية الالحقة ( 11و .)50تلي
المحاريث في تسلسل عمليات تهيئة مرقد البذرة معدات التنعيم

الوحدة
غم0كغم

1-

S.C.L
ميكاغرام0م
%
%
ds.m-1
-----

3-

بلغت مساحة حقل التجربة  3521هكتار بطول  133م

بأنواعها المختلفة معدات تهيئة التربة للمعامالت الثانوية

وعرض  21م إذ جرى تحديد الحقل بواسطة الشواخص وتم

والتي تعمل على تفتيت الكتل الكبيرة نوعاً ما والمتكونة من

بعد ذلك تقسيمه حسب التصميم التجريبي المستعمل في تنفيذ

وجعلها في حالة من التفتيت بإذ تساعد البذور على اإلنبات

م قبل كل مكرر لغرض أستقرار سرعة الجرار مع اآللة.

عملية الحراثة ومن ثم السماح للهواء بالتخلخل في التربة

التجربة ،بلغ طول المكرر  53م مع مالحظة ترك مسافة 13

( ،)9ومن المعدات المستخدمة في خدمة النبات (المحصول

أستخدم في تنفيذ التجربة ترتيب األلواح المنشقة – المنشقة

النامي) المعدات الخاصة معدات تهيئة التربة للمعامالت

وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشات وبثالث مكررات،

يستخدم البتان بنوعيه اللوحي والقرصي بتجميع التربة أثناء

المعدات األولية لتهيئة التربة وبواقع ثالث مستويات والتي

الخاصة كالبتان وفاتح السواقي وآلة التسوية وغيرها ،إذ

أشتمل البحث على دراسة ثالث عوامل :العامل األول وهو

مروره في الحقل ليكدسها على هيئة مرتفع في الوسط يسمى

شملت المحراث القرصي و محراث القص التحتي و المحراث

البتن ( )0ويستخدم فاتح السواقي في حفر السواقي في حالة

الحفار والتي مثلت القطاعات الرئيسية ،أما العامل الثاني فقد

األساسية المستخدمة في خدمة المحصول النامي ( .)52بينما

الدورانية و المنعمة النابضية و المنعمة القرصية والتي مثلت

الري التقليدي أو السطحي إذ يعد

من ضمن المعدات

تضمن المعدات الثانوية لتهيئة التربة والتي شملت المنعمة

تستخدم معدات التسوية في أعطاء ميل مناسب لألرض

القطاعات الثانوية وبواقع ثالث مستويات ،أما العامل الثالث

بهدف توصيل مياه الري عبر قنواتها إلى النهايات البعيدة في

فقد تضمن المعدات الخاصة لتهيئة التربة والتي شملت البتان

الحقل ولتهيئة األرض لمرور االت التسطير والبذار وخاصة

و فاتح السواقي و آلة التسوية وبواقع ثالث مستويات والتي

عندما تعجز معدات تهيئة التربة الثانوية من تسوية وتنعيم

مثلت القطاعات تحت الثانوية .تم تقسيم حقل التجربة حسب

السطح بالقدر المطلوب ( .)0هذا وألجل تقييم أداء بعد

التصميم التجريبي المستعمل في تنفيذ التجربة وتمت المباشرة

المعدات الخاصة لتهيئة مرقد البذرة تحث نظم حداثة ونظم

بالحراثة بأستخدام المحاريث وبأنواعها الثالث مع الجرار
وكوحدة ميكنية ومن ثم تم أجراء عملية تنعيم التربة بأستخدام
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أنواع المنعمات الثالث أعقبها أستخدام المعدات الخاصة

للعجالت الدافعة للجرار المقياس األهم ألداء الج اررات

الثالث التي تم ذكرها سابقاً والتي سوف يتم التركيز على

الزراعية وهي دليل يعبر عن مقدار القوة المفقودة أثناء العمل
( ،)55وتم حساب النسبة المئوية لألنزالق بأستخدام المعادلة

دراسة وبيان مؤشرات أداءها في هذا البحث نظ اًر لقلة البحوث

األتية (:)5
Sp = (VT – Vp / VT)* 100 ………… %
إذ أن:

في مجال المعدات الخاصة.

مالحظة :تم تثبيت العمق التنظيمي لجميع اآلالت المستخدمة
في البحث على العمق  12سم.

 :Spالنسبة المئوية لألنزالق (.)%

تم تثبيت عدد دورات عمود المرفق للجرار لجميع المعامالت

 :VTالسرعة النظرية (كم  /ساعة).

على  rpm 5233وبذلك فقد تضمن البحث  52معاملة

 :Vpالسرعة العملية (كم  /ساعة).

وبواقع  0مكررات لكل معاملة ليصبح أجمالي عدد الوحدات

الكفاءة الحقلية

التجريبية  11وحدة تجريبية ،جمعت البيانات المستحصل

وهي عبارة عن النسبة بين السعة الحقلية الفعلية إلى السعة

عليها وتم تحليلها وفق التصميم التجريبي المستعمل وأختبرت

الحقلية النظرية لأللة في الحقل ،وهي تتأثر بالعوامل التالية

الفروق بين المعامالت حسب طريقة أقل فرق معنوي على

السعة النظرية لأللة وشكل ومساحة الحقل والمحصول

مستوى احتمالية  % 2اي  .)1( L.S.D 0.05أستخدم في

المزروع وحالة التربة والمحصول النامي ( ،)55وتم حسابها

تنفيذ التجربة جرار نوع  New Holland TD 80تركي

بأستخدام المعادلة األتية (:)15
F. E. = EFC / TFC * 100 …………..%
إذ أن:

الصنع ،عدد أسطوانات المحرك  ،1قدرة المحرك ،75 HP
أقصى عدد الدورات عمود المرفق  2500دورة  /دقيقة جهة

الصنع  New Hollandمع اآلالت التالية -:

 :F.Eالكفاءة الحقلية (.)%

البتان القرصي :الطول الكلي  515سم ،العرض الكلي 21

 :EFCالسعة الحقلية الفعلية (هكتار/ساعة).

سم ،أقصى أرتفاع  91سم ،أقصى عمق  23سم ،قطر

 :TFCالسعة الحقلية النظرية (هكتار/ساعة).

القرص  5952سم ،التقعر  9سم ،زاوية القرص  ،°02العرض

استهالك الوقود (لتر/ساعة)

التصميمي  153سم ،النوع معلق.

أن من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في تقييم كفاءة أداء

فاتح السواقي :الطول الكلي  122سم ،العرض الكلي 53

أي آلة أو ماكنة هو استهالك الوقود .وأن كمية الوقود

سم ،أقصى أرتفاع  113سم ،أقصى عمق  133سم ،العرض

المستهلكة تعتمد على عدة عوامل منها القدرة الحصانية

التصميمي  113سم ،النوع معلق.

للمحرك و عمر وحالة المحرك و نوع الوقود المستخدم و نوع

آلة التسوية :الطول الكلي  111سم ،العرض الكلي 551

العملية الزراعية و الزمن الالزم ألنجازها و عمق المعاملة و

سم ،أقصى أرتفاع  13سم ،أقصى عمق  21سم ،العرض

المحتوى الرطوبي للتربة و نوع األلة وكذلك مهارة العامل

التصميمي  551سم ،النوع معلق.

القائم بالعمل ( 13و  .)51تم قياس استهالك الوقود

تمت دراسة مؤشرات األداء األ تية:

بأستعمال األسطوانة المدرجة سعة  233مللتر وللمسافة

النسبة المئوية لألنزالق ()%

المقطوعة في المكرر وبالبالغة  20م إذ تم الحصول على

تعرف النسبة المئوية لألنزالق بأنها عبارة عن النسبة بين

كمية الوقود المستهلكة خالل الزمن المستغرق لقطع المسافة

المسافة التي تقطعها العجلة الدافعة للساحبة وبين محيطها

أعاله وبوحدات حجم مقسومة على وحدات زمن (مللتر/ثا)

النظري خالل دورة واحدة للعجلة ،وأن هذه النسبة تعتمد على

وتم بعد ذلك تحويلها (لتر/ساعة) بأستخدام المعادلة األتية

عدة عوامل منها صفات التربة الفيزيائية و قوة دفع الجرار و

(الباحث):
Fu.c = Qd / TE * 3.6 …………. l/h
إذ أن:

نوع وتصميم جهاز التالمس مع سطح التربة و حالة
األطارات وضغط الهواء داخلها ( )5وتعد نسبة األنزالق
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 :Fu.cكمية الوقود المستهلكة لوحدة الزمن (لتر /ساعة).

النتائج والمناقشة

 :Qdكمية الوقود المستهلكة خالل المعاملة (مللتر).

النسبة المئوية لألنزالق

إن نتائج استهالك الوقود (لتر/ساعة) تمثل كمية الوقود

المئوية لألنزالق للمعدات الخاصة ،إذ يتضح من الجدول

 :TEالزمن الفعلي خالل المعاملة (ثا).

يبين الجدول  5تأثير نوع المحراث ونوع المنعمة في النسبة

المستهلكة خالل العمل الفعلي في الحقل فقط ( 2و.)12

تفوق البتان على باقي المعدات الخاصة في تسجيل ألقل

نسبة مئوية لألنزالق إذ بلغ معدلها  % 15312بينما سجل كل

حجم التربة المثار (م / 3ساعة) :ويقصد به حجم التربة

من آلة التسوية وفاتح السواقي نسب أنزالق بلغت معدالتها

الذي تتم أثارته من قبل األلة أو المعدة خالل وحدة الزمن،

وقد تم حسابه بأستعمال المعادلة التالية 1( .و.)12
S.D.V = Dp* EFC * 100 …… m3/h
إذ أن:

الجزء الشغال في كل آلة ،إذ يمتلك البتان جزء شغال هو

 :S.D.Vحجم التربة المثار (م / 0ساعة).

على كرسي أنزالقي دوار مما يقلل من مقاومة التربة لآللة

 15255و  %135255بالتتابع ،وقد يعود السبب في ذلك نوع
عبارة عن زوج من األقراص التي ترتكز على محور محمول

 :Dpعمق المعاملة الفعلي (سم).

ومن ثم تقليل األنزالق بينما يكون الجزء الشغال آللة المستوية

تكاليف التشغيل الكلية للوحدة الميكنية (دينار/هكتار) :هي

وفاتح السواقي ثابت مما يزيد من مقاومة التربة لأللة ومن ثم

عبارة عن مجموع التكاليف الكلية للجرار والتكاليف الكلية

زيادة األنزالق لعجالت الساحبة .كذلك يتضح من الجدول 5

لآللة تشكل تكاليف التشغيل للمكائن واألالت والمعدات

معنوية التداخل بين المعدات الخاصة ونوع المحراث في

الزراعية نسبة كبيرة من تكاليف اإلنتاج الزراعي ،وأن هذه

النسبة المئوية لألنزالق ،إذ تفوق البتان مع المحراث الحفار

التكاليف تزداد بزيادة وتقدم عمر الماكنة أو األلة ( .)51أشار

في تسجيله ألقل نسبة مئوية لألنزالق بلغ معدلها %25022

( )2إلى أن أستخدام المكائن ألنجاز العمليات الزراعية

بينما سجل فاتح السواقي مع المحراث القرصي أعلى نسبة

المختلفة يمثل عامل مهم للتقليل من التكاليف وزيادة اإلنتاجية

مئوية لألنزالق بلغ معدلها  %155212من الجدول  5يتبين

الزراعية لوحدة المساحة.

معنوية التداخل بين المعدات الخاصة ونوع المنعمة في النسبة

تم حساب التكاليف الكلية للوحدة الميكنية (الجرار  +اآللة)

المئوية لألنزالق ،إذ حققت البتان مع المنعمة النابضية نسبة

والتي شملت:

إنزالق بلغ معدلها  %25051بينما حقق فاتح السواقي مع

 .1التكاليف الثابتة :وهي األندثار والفائدة على األستثمار

المنعمة القرصية نسبة إنزالق بلغ معدلها  %115333ويالحظ

والضرائب والتأمين والمأوى.

من الجدول  5أن للتداخل الثالثي تأثير معنوي في النسبة

 .5التكاليف المتغيرة :وهي الوقود والزيوت والصيانة

المئوية لألنزالق إذ سجل البتان مع المحراث الحفار والمنعمة

والتصليح وأجور العمال.

النابضية أقل نسبة مئوية لألنزالق بلغ معدلها  %55230بينما

 .3التكاليف األدارية (.)10 ،19 ،53

سجل فاتح السواقي مع المحراث القرصي والمنعمة القرصية

أما بالنسبة لآلالت المستخدمة في البحث فقد تم تطبيق نفس

الكفاءة الحقلية

المتغيرة التي تم حسابها بضرب قيمة التكاليف الثابتة لكل آلة

الحقلية للمعدات الخاصة  ،%إذ يتضح من الجدول تفوق آلة

 .6التكاليف الكلية للجرار.

أعلى نسبة مئوية لألنزالق بلغ معدلها .%105953

البنود السابقة في حساب تكاليف التشغيل بأستثناء التكاليف

يبين الجدول  0تأثير نوع المحراث ونوع المنعمة في الكفاءة

في  %13وذلك ألن جميع اآلالت المستخدمة ال تمتلك

التسوية على باقي المعدات الخاصة في تسجيله ألعلى معدل

مصدر قدرة (محرك) خاص بها (.)15

للكفاءة الحقلية % 55529بينما سجل كل من البتان وفاتح

مالحظة :تم اعتماد طريقة المعدل المتناقص في حساب

السواقي كفاءة حقلية بلغ معدلها  50550و %50530

االندثار للجرار واالالت كافة ( 11و.)53

بالتتابع .قد يعود السبب في ذلك إلى العرض الشغال
3.
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التصميمي آللة التسوية أكبر منه في البتان و فاتح السواقي

الحقلية ،إذ سجلت آلة التسوية مع المنعمة القرصية أعلى

مما يؤدي إلى تحقيق آلة التسوية لمعدالت إنتاجية ومن ثم

معدل للكفاءة الحقلية  %52552بينما سجل فاتح السواقي مع

كفاءة حقلية أعلى مما هي عليه في البتان وفاتح السواقي.

المنعمة النابضية أقل معدل للكفاءة الحقلية  .%51511كذلك

كذلك يتضح من الجدول  0معنوية التداخل بين المعدات

يالحظ من الجدول  0أن للتداخل الثالثي تأثير معنوي في

الخاصة ونوع المحراث في الكفاءة الحقلية ،إذ حققت آلة

الكفاءة الحقلية ،إذ سجلت آلة التسوية مع المحراث الحفار

 %52520بينما حقق فاتح السواقي مع المحراث القرصي أقل

بينما سجل فاتح السواقي مع المحراث القرصي والمنعمة

معدل للكفاءة الحقلية  .%51515من الجدول  0يتبين معنوية

النابضية أقل معدل للكفاءة الحقلية بلغت .%53511

والمنعمة القرصية أعلى معدل للكفاءة الحقلية ،%51511

التسوية مع المحراث الحفار أعلى معدل للكفاءة الحقلية

التداخل بين المعدات الخاصة ونوع المنعمة في الكفاءة

جدول  .5تأثير نوع المحراث ونوع المنعمة في النسبة المئوية لألنزالق للمعدات الخاصة

المعدات األولية
المحراث القرصي
محراث القص
التحتي
المحراث الحفار

المعدات الثانوية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضية
المنعمة القرصية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضية
المنعمة القرصية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضية
المنعمة القرصية

أ0ف 0م %5
متوسط المعدات الخاصة
أ  0ف  0م %5
المعدات األولية
المحراث القرصي
محراث القص التحتي
المحراث الحفار
أ  0ف  0م %5
المعدات الثانوية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضية
المنعمة القرصية
أ 0ف 0م %5

البتان
.065
6044
.051
.035
60.5
.0..
6016
4051
.063
10.3
.01.
1033

المعدات الخاصة
فاتح السواقي
15053
11031
130.5
1101.
.051
.05.
.0.4
.0.6
.051

آلة التسوية
.041
.0.5
11064
.065
60.1
.031
6035
40.1
60.5

التداخل بين األولية والثانوية
1101.
.054
1103.
.016
.031
.054
.016
6064
.05.
1031

11054

.054

.053
.03.
6034
10.1

1505.
.045
.06.

.063
.041
6065

1105.
.0.6
.01.
1033

60.4
6034
.0.6
101.

110.4
.0.3
11011

.055
60.6
.031

.015
.036
.065
1033

جدول  .3تأثير نوع المحراث ونوع المنعمة في الكفاءة الحقلية للمعدات الخاصة ()%
المعدات األولية

المعدات الثانوية

المنعمة الدورانية
المحراث القرصي
المنعمة النابضية
المنعمة القرصية
المنعمة الدورانية
محراث القص التحتي
المنعمة النابضية
المنعمة القرصية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضية
المحراث الحفار
المنعمة القرصية
أ0ف 0م %5
متوسط المعدات الخاصة
أ  0ف  0م %5
المعدات األولية
المحراث القرصي
محراث القص التحتي
المحراث الحفار
أ  0ف  0م %5
المعدات الثانوية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضية
المنعمة القرصية
أ  0ف  0م %5

البتان
450.3
410.6
41034
46031
41045
450.3
4501.
46011
4401.
3043
43053

المعدات الخاصة
فاتح السواقي
43064
4101.
45016
46061
4106.
43011
4601.
43011
45015
43013

آلة التسوية
440..
46041
4401.
46045
45061
440.5
46045
46016
4.061

التداخل بين األولية والثانوية
46053
410.6
43053
45066
450.5
46055
45043
46065
44051
5053

4406.

1053
45056
43011
46065
5016

41064
450.3
46061

4604.
410.5
43016
501

450.3
44065
46063

46015
410.1
4305

61

440..
450.5
46046

46051
46055
45043
1053
45051
4301.
46046
1053

الهاشمي

مجلة العلوم الزراعية العراقية – 5115 ,65-34 :)1(64

إذ حقق فاتح السواقي مع المحراث الحفار أقل معدل لحجم

استهالك الوقود

التربة المثار  1315511م/0ساعة بينما حققت آلة التسوية مع

يبين الجدول  1تأثير نوع المحراث ونوع المنعمة في استهالك

المحراث القرصي أعلى معدل لحجم التربة المثار 5213519

الوقود للمعدات الخاصة لتر/ساعة ،إذ يتضح من الجدول

م/0ساعة كذلك يالحظ من الجدول  2معنوية التداخل بين

تفوق البتان على باقي المعدات الخاصة في تسجيله ألقل

المعدات الخاصة ونوع المنعمة إذ حقق فاتح السواقي مع

معدل الستهالك الوقود  51511لتر/ساعة بينما سجلت آلة

المنعمة الدورانية أقل معدل لحجم التربة المثار 1193593

التسوية وفاتح السواقي استهالك وقود بلغ معدله 03511

م/0ساعة بينما حققت آلة التسوية مع المنعمة النابضية أعلى

و 05512لتر/ساعة بالتتابع .يعود السبب في ذلك إلى تسجيل

معدل لحجم التربة المثار  5015503م /0ساعة .كذلك من

البتان لنسبة إنزالق أقل مما يؤدي إلى إنخفاض استهالكه

الجدول  2يتبين أن للتداخل الثالثي تأثير معنوي في حجم

للوقود مقارنة بباقي المعدات الخاصة .كما يالحظ من الجدول

التربة المثار ،إذ سجل فاتح السواقي مع المحراث الحفار

 1معنوية التداخل بين المعدات الخاصة ونوع المحراث في

والمنعمة الدورانية أقل معدل لحجم التربة المثار 1352523

استهالك الوقود ،إذ حقق البتان مع المحراث الحفار أقل

معدل الستهالك الوقود  51511لتر/ساعة بينما حقق فاتح

م/0ساعة ،بينما سجلت آلة التسوية مع المحراث القرصي

السواقي مع المحراث القرصي أعلى معدل الستهالك الوقود

والمنعمة النابضية أعلى معدل لحجم التربة المثار 5552533

 02591لتر/ساعة .كذلك يتضح من الجدول  1معنوية

م /ساعة.

التداخل بين المعدات الخاصة ونوع المنعمة في استهالك

تكاليف التشغيل الكلية للوحدة الميكنية

0

الوقود ،إذ سجل البتان مع المنعمة النابضية أقل معدل

يبين الجدول  5تأثير نوع المحراث ونوع المنعمة في تكاليف

مع المنعمة القرصية أعلى معدل الستهالك الوقود 00522

دينار/هكتار ،إذ يتضح من الجدول تفوق آلة التسوية على

لتر/ساعة .من الجدول  1يتبين أن للتداخل الثالثي تأثير

باقي المعدات الخاصة في تسجيلها ألقل معدل لتكاليف

معنوي في استهالك الوقود ،إذ سجل البتان مع المحراث

التشغيل الكلية للوحدة الميكنية  53005دينار/هكتار بينما

 51525لتر/ساعة بينما سجل فاتح السواقي مع المحراث

للوحدة الميكنية بلغ معدلها  09325و  11211دينار/هكتار

القرصي والمنعمة القرصية أعلى معدل الستهالك الوقود

بالتتابع .ويعود السبب في ذلك إلى تسجيل آلة التسوية لكفاءة

 09511لتر/ساعة.

حقلية أعلى مقارنة بباقي المعدات الخاصة وذلك نتيجة

حجم التربة المثار

لتفوقها بمعدل اإلنتاجية الفعلية وبما أن العالقة بين التكاليف

التشغيل

الستهالك الوقود  55511لتر/ساعة بينما سجل فاتح السواقي

الحفار و المنعمة النابضية أقل معدل الستهالك الوقود

الكلية

للوحدة

الميكنية

للمعدات

الخاصة

سجل كل من البتان وفاتح السواقي تكاليف تشغيل كلية

واإلنتاجية الفعلية (ومن ثم الكفاءة الحقلية) عالقة عكسية أدى

يبين الجدول  2تأثير نوع المحراث ونوع المنعمة في حجم

ذلك إلى تفوق آلة التسوية على البتان وفاتح السواقي في

التربة المثار للمعدات الخاصة م/0ساعة ،إذ يتضح من

تسجيلها ألقل معدل لتكاليف التشغيل الكلية للوحدة الميكنية.

الجدول تفوق آلة التسوية في تسجيلها ألعلى معدل لحجم

كذلك يتضح من الجدول  5معنوية التداخل بين المعدات

التربة المثار  5525521م/0ساعة بينما سجل البتان وفاتح

الخاصة ونوع المحراث في تكاليف التشغيل الكلية للوحدة

السواقي معدل حجم تربة مثار  1519502و1551512

الميكنية ،إذ حققت آلة التسوية مع المحراث الحفار أقل معدل

م/0ساعة بالتتابع .قد يعود السبب في ذلك الى كبر العرض

الشغال التصميمي أللة التسوية مقارنة بالبتان وفاتح السواقي

لتكاليف التشغيل الكلية للوحدة الميكنية  53110دينار/هكتار

مما يؤدي إلى تحقيق آلة التسوية إلنتاجية فعلية ومن ثم

بينما حقق فاتح السواقي مع المحراث القرصي أعلى معدل

لتكاليف التشغيل الكلية للوحدة الميكنية  12125دينار/هكتار.

كفاءة حقلية أعلى وحجم تربة مثار أكبر مقارنة بباقي

كذلك يتبين من الجدول  5معنوية التداخل بين المعدات

المعدات الخاصة .كذلك يتضح من الجدول  2معنوية للتداخل

الخاصة ونوع المنعمة في التكاليف الكلية للوحدة الميكنية إذ

بين المعدات الخاصة ونوع المحراث في حجم التربة المثار،
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حققت آلة التسوية مع المنعمة القرصية أقل معدل للتكاليف

الميكنية ،إذ سجلت آلة التسوية مع المحراث الحفار والمنعمة

الكلية للوحدة الميكنية  53191دينار/هكتار بينما حقق فاتح

القرصية أقل معدل لتكاليف التشغيل الكلية للوحدة الميكنية

السواقي مع المنعمة النابضية أعلى معدل التكاليف الكلية

 53351دينار/هكتار ،بينما سجل فاتح السواقي مع المحراث

للوحدة الميكنية  12025دينار/هكتار .كما ويالحظ من

القرصي والمنعمة النابضية أعلى معدل لتكاليف التشغيل

الجدول  5أن للتداخل الثالثي بين المعدات الخاصة ونوع

الكلية للوحدة الميكنية  15535دينار /هكتار.

المحراث ونوع المنعمة تأثير معنوي في التكاليف الكلية للوحدة

جدول  .6تأثير نوع المحراث ونوع المنعمة في استهالك الوقود للمعدات الخاصة (لتر/ساعة)
المعدات األولية

المعدات الثانوية

المنعمة الدورانية
المنعمة النابضية
المحراث القرصي
المنعمة القرصية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضية
محراث القص التحتي
المنعمة القرصية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضية
المحراث الحفار
المنعمة القرصية
أ 0ف 0م %5
متوسط المعدات الخاصة
أ  0ف  0م %5
المعدات األولية
المحراث القرصي
محراث القص التحتي
المحراث الحفار
أ  0ف  0م %5
المعدات الثانوية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضية
المنعمة القرصية
أ  0ف  0م %5

المعدات الخاصة
فاتح السواقي
360..
350.3
3.0.1
310..
5.055
33055
5.015
560.4
5.01.

آلة التسوية
330.6
35013
3606.
3104.
5.0.6
31056
56054
550.3
5.055

35015

31061

33056
5.056
56011
6063

360.1
3106.
56014

3306.
31041
56016

360..
31065
54011
30613

5.0..
540..
310.4
50.5

35046
31016
33065

31041
5.031
31033

31065
5.066
310..
3061

البتان
3305.
31053
35011
5.034
56053
310.5
56011
51054
54066
.011
5.0..
3061

التداخل بين األولية
والثانوية
35016
33051
34066
3104.
5.0..
3106.
54066
56015
56063
60.1

جدول  .5تأثير نوع المحراث ونوع المنعمة في حجم التربة المثار للمعدات الخاصة (م/3ساعة)
المعدات الخاصة
المعدات األولية
المحراث القرصي

محراث القص التحتي

المحراث الحفار

المعدات الثانوية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضة
المنعمة القرصية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضة
المنعمة القرصية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضة
المنعمة القرصية

أ0ف 0م %5
متوسط المعدات الخاصة
أ  0ف  0م %5
المعدات األولية
المحراث القرصي
محراث القص التحتي
المحراث الحفار
أ  0ف  0م %5
المعدات الثانوية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضية
المنعمة القرصية
أ  0ف  0م %5

التداخل بين
األولية
والثانوية
16510.1
1.44011
1.1.0.11
15630.1
15.3011
1545061
1355051
1663031
1355011
513061

البتان

فاتح السواقي

آلة التسوية

136.061
1631011
16110311
1536061
1564061
1516061
1151031
1133061
11.1031
5310..
156.036
610.5

1366061
1515011
16160111
1146031
1566061
11..061
1156061
11.1031
1131031

5634031
5445011
54610311
531.031
555.011
55.1061
1.1.061
5114011
1.66031

15560.5

5564066

13.6011
153.046
1111066
15.041

16560..
1511055
1164066

55.10..
55..046
1.5.046

1.110.3
1564055
1365055
610.64

1536041
15.1061
1533011
553015

11.10.1
1565061
151.011

51.1061
5364031
55.5061

153.0.4
1436015
15660.5
610.5
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جدول  .4تأثير نوع المحراث ونوع المنعمة في تكاليف التشغيل الكلية للوحدة الميكنية للمعدات الخاصة (دينار/هكتار)
المعدات الخاصة
المعدات األولية

المعدات الثانوية

المنعمة الدورانية
المحراث
المنعمة النابضية
القرصي
المنعمة القرصية
المنعمة الدورانية
محراث القص
المنعمة النابضية
التحتي
المنعمة القرصية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضية
المحراث الحفار
المنعمة القرصية
أ 0ف 0م %5
متوسط المعدات الخاصة
أ  0ف  0م %5
المعدات األولية
المحراث القرصي
محراث القص التحتي
المحراث الحفار
أ  0ف  0م %5
المعدات الثانوية
المنعمة الدورانية
المنعمة النابضية
المنعمة القرصية
أ  0ف  0م %5

البتان

التداخل بين األولية
والثانوية

فاتح السواقي

آلة التسوية

63...
64515
65546
66111
6534.
6653.
63656
666.5
63.36

51556
51113
516.6
51353
51515
5114.
51146
51516
5115.

6656.

51335

36611
61366
3.363
6150.

65154
66563
63.14

515..
515.5
51113

363.5
351.1
3664.
55603

3..6.
61161
34116
3..03

63.64
65355
6666.

51555
51565
511..

364.3
354..
33551
55603

6161.
65546
5..66
3.6.1
61515
3..55
3.65.
3.63.
3.551
61.06
3.155
55603

36..1
345.3
31561
36651
356.3
36611
36316
36611
36365
11510.

أظهرت النتائج تفوق البتان على فاتح السواقي وآلة التسوية

وأعلى معدل لتكاليف التشغيل الكلية للوحدة الميكنية 15535

في تسجيله ألقل معدل النسبة المئوية لألنزالق %15312

دينار/هكتار .سجلت آلة التسوية مع المحراث القرصي

وأقل معدل االستهالك الوقود  515125لتر/ساعة ،بينما

والمنعمة النابضية أعلى معدل لحجم التربة المثار

ألعلى معدل للكفاءة الحقلية  %555291وأعلى معدل لحجم

الحفار والمنعمة الدورانية أقل معدل لحجم التربة المثار

التربة المثار  55255213م/0ساعة وأقل معدل لتكاليف

 13525233م /0ساعة .يستنتج من البحث أن آلة التسوية

التشغيل الكلية للوحدة الميكنية  53005دينار/هكتار .سجل

سجلت أعلى معدل للكفاءة الحقلية وأعلى معدل لحجم التربة

للنسبة المئوية لألنزالق  % 55230وأقل معدل االستهالك

سجل البتان أقل نسبة مئوية لألنزالق مع أقل معدل

الوقود  515253لتر/ساعة ،بينما سجل فاتح السواقي مع

االستهالك الوقود .نوصي بأجراء المزيد من الدراسات

المحراث القرصي والمنعمة القرصية أعلى معدل للنسبة

والبحوث عن المعدات الخاصة والمتمثلة بالبتان وفاتح

المئوية لألنزالق  %105953وأعلى معدل االستهالك الوقود

السواقي وآلة التسوية من حيث دراسة قوة وقدرة وكفاءة

والمنعمة القرصية أعلى معدل للكفاءة الحقلية %515110
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