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دراسة تأثير رطوبة ألتربة وسرعة الجرار بأستخدام المحراث الدوراني في استهالك الوقود 

 في تربة مزيجية طينية غرينية وبعض صفات التربة الفيزيائية
  

 رفعت نامق العاني تركي مفتن العارضي كمال محسن علي القزاز          حسين عباس جبر

 بغداد–الزراعة  كلية              المثنى–كلية الزراعة                                ادبغد–كلية الزراعة                     

 

 :المستخلص

)كوحدة مكنية( فيي حراةية تر ية ميةجيية ةينيية  MF285تضمن البحث استعمال المحراث الدوراني مع الجرار ماسي فيركسن 

،  4026%( مع ةالث سرع عملية  طيئية منتخبية 19%( ، )11)%( ، 11غرةنية ، من خالل استخدام ةالث محتوةات رةو ية )

كم/ساعة 0 تمت دراسة  عض المؤشرات الفنيية ددا  الوحيدة المكنيية ، والتيي شيملت ادنتاليية العمليية ،اسيت ال   0014،  6091

صميم القطاعيات العشيوائية 0نفذت الدراسة  استخدام تصميم ادلواح المنشقة تحت ت عض الصفات الفييةائية للتر ة الوقود وكذلك

( سييم وكانييت 02-12( و يالالث مكييررات و عمييث حراةيية تيراوح  ييين )Randomized Complet Block Designالكاملية)

 النتائج كما ةلي :   

كييم / سيا ادت الييف انخفياي معنييوه فيي اسييت ال   4026%( والسييرعة العمليية 11كانيت افضين نتييائج  يين المحتييوب الرةيو ي )

هكتار/سياعة فيي سيجن المحتيوب الرةيو ي 0021لتر/دونم و الف زةادة معنوةية فيي ادنتاليية العمليية  معيدل 6018الوقود  معدل 

غم/سيم10016%( افضن صفات فييةائية من ناحية الكالافة الظاهرةة  معدل انخفاي مقداره 19)
3
وزةيادة معنوةية فيي المسيامية  

عملية ادب الف زةادة معنوةة فيي ادنتاليية العمليية  نسيبة زةيادة مقيدارها % وان زةادة السرعة ال1109الكلية  معدل زةادة مقداره 

 %3000% والكالافة الظاهرةة  نسبت انخفاي مقدارها 13.03% وانخفاي معنوه لكن من اس ال  الوقود  نسبة  1302

Study the Effect of soil moisture and tractor speed with employing 

in fuel consumption and Some Physical Properties of Soil at silt clay loam soil  *  

abstract:  

This research included the use of the rotary plow and the (MF 285) tractor as a machinery unit in 

cultivating a silt clay loam soil , three moisture contents percentage of (15 , 17 , 19)% with three 

plow speeds (2L,3L,4L).were used  

Some of the parameters  

that indicate the machinery unit performance were measured such as: fuel consumption, and the 

practical productivity with their effect on some of the physical features of the soil which the bulk 

density , total porosity   0  

The experiment was lagged out in a Randomized Complete Block Design and the use of split – 

split plot design with three replication. The result was as follows: 

The best result between the soil moisture contents (15%) and the practical speed 6.04km/hr to led 

to significant decreasing in fuel consumption at 4.58l/d and significant increasing in practical 

productivity 2.05 d/hr0 

The moisture content (19%) recorded best of the physical features bulk density with decrease 

equal 1.274 gm/cm3 and significant increasing in the total porosity with increase equal 51.9%  0  

The increasing of practical speed to led to significant increase in the practical productivity at 

73.0% and significant decreasing to the fuel consumption at 13.03% and bulk density at 3.2%    

*Part of M.Sc. thesis for the first author  

 المقدمة

ش دت السنوات ادخيرة تطورات عظيمة في صناعة المكائن واددت اليراعية في كالير من البلدان الصيناعية حتيف اصيبن مين 

الصعب علف المختصين في هذا المجال متا عة ما ةتوفر من ا في ادسيوا  العالميية اي ةسيتورد العيرا  اعيداد كبييرة مين المكيائن 

 واددت اليراعية ومع

 البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث األول 
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تيب المواصفات الفنية التي تعلن ا الشركة المنتجة كي تكون مالئمية لظيروم مناخيية خاصية ، وتيرل مختلفية فيي ها ك

صفات ا الفييةائية ، وتكتفي الج ة المسيتوردة   يذه المواصيفات دون اليرا  اه اختبيار ل يا تحيت الظيروم الطبيعيية واليراعيية 

ير تر ية  طير  علميية لتحسيين ت وةية منطقية نميو الجيذور ولتسي ين عملييات والمناخية المحلية0 لذلك ةجب القييام  عملييات تحضي

ال ييوائي فييي التر يية             )  –امييداد النبييات  المييا  وال ييوا  والعناصيير الكذائييية ويلييك ميين خييالل تحسييين التييوازن المييائي 

 (19910الطحان,

وهرةيا  عين  قيية المحارةيث وليم ةيدر   شيكن ةعتبر المحراث الدوراني احد انواع المحارةيث واليذه ةختليخ اختالفيا  ل

واسييع اي ةقييوم  دعييداد مرقييد البييذرة اعييدادا  تامييا   دقيين مييرور  الحقيين ،  عملييية واحييدة دون الحاليية الييف اسييتخدام معييدات اخييرب 

كادمشيياة او معييدات تسييوةة اي ةعتمييد هييذا المحييراث فييي عملييية الحراةيية علييف تصييادم اسييلحتح الدورانييية  الطبقيية السييطحية 

0 ان المحارةييث الدورانييية اكاليير المحارةييث ال يياد لمصييدر الطاقيية )الجرار(علييف اسييا  وحييدة العميين (1982درضييية)العيه,ا

 0 (1992و )البنا، ( 1989واكالرها كلفة علف شكن وحدة المساحة علي )

ادنتاليية الفعليية العمليية للوحيدة  من المؤشرات الم مة لتحدةد كفا ة اددا  هيي ادنتاليية العمليية الفعليية للوحيدة المكنيية0 وتتيدةر

المكنية  نوع الماكنة وادلة وتصميم ا وعرض ا الشكال والسيرعة العمليية ونيوع التر ية وصيفات ا الفييةائيية والكيميائيية الشييخح 

(19880) 

التر ية  ( الف تدةر ادنتالية العملية للوحيدة المكنيية  رةو ية0220لاسم وأخرون )( و 0221الف داوه )واشار كن من 

( ان زةيادة السيرعة العمليية للجيرار ادت اليف زةيادة 0224( و الطلبياني )0224كين مين لبير واخيرون ,) ليدوسرعة الجيرار و

تعتبر السرعح ادماميح لمركبية الحراةيح واحيده مين العوامين الم ميح التيي تيؤةر فيي أدائ يا كميذ ونوعيذ ، اي مين و ادنتالية الفعلية

   ( 0                                          1989) واخرونBukhariاددت اليراعيحخالل ا ةتم تحدةد أنتالية 

و عيض الصيفات الفييةائيية لذا فدن البحث ة دم الف معرفة تدةير رةو ة التر ة والسرعة العملية في اس ال  الوقود ،  

  0للتر ة

 

 : المواد وطرائق البحث

دونيم( غيير ميروعية  المحاصيين فيي الموسيم السيا ث  3.5اري مسياحت ا )نفذت التجر ة في منطقة ا ي غرةب علف 

 ,في تر ح يات نسجح ميةجح ةينية غرةنية 0

نظمييت التجر يية  اسييتخدام تصييميم القطاعييات العشييوائية الكامليية  ييادلواح المنشييقة اي قسييمت اري الحقيين الييف ةالةيية 

رئيسة تضمنت رةو ة التر ةو  الالةة مستوةات  لكت معددت ا  قطاعات ماللت مكررات التجر ة0 وقسم كن قطاع الف ةالةة الواح

و  2.76%0 قسم كن لوح رئيسي الف ةالةة الواح ةانوةية مالليت السيرع العمليية للحراةية اليي  لكيت معيددت ا %19 ، %17 ، 11

رو   ين متوسيطات كـم/ ساعة0 لمعت البيانات المستحصن علي ا وحللت وفث التصميم المستخدم واختبرت الف 6.046و  4.91

 %50( علف مستوب احتمالية L.S.Dالمعامالت حسب ةرةقة )

م( دكتسال الجرار السرعة المقدرة ليح فيي اةنيا  العمين0 وتيم  10م( مع تر  مسافة ) 50حدد ةول الوحدة التجرةبية ) 

تر  لكي ةجخ ميع اليرا  القييا  توزةع المعامالت  شكن عشوائي داخن الوحدة التجرةبية 0 غمر الحقن  الما  )ةر يس(  عدها 

%( ، تيم تنفييذ الجيي  ادول مين 19%  معيدل )20-18المستمر لنسبة الرةو ة ، وعند وصول الرةو ة ضيمن المسيتوب ادول 

التجر ة واخذت القياسات التي تضمنت اليمن النظره ، اليمن العملي ، العري الشكال الفعلي0 استخدم الجرار ماسي فيركسين 

(MF 285 مع ) م لكيري قييا  الييمن  50المحراث الدوراني 0 سير الجرار والمحراث ةكاد ةالمس ادري في الحقن لمسافة

م في  داةة الخط لكري استقرار سرعة الجرار سيير  10النظره لكن سرعة من السرع المستخدمة في التجر ة مع تر  مسافة 

م لكري قيا  الييمن العمليي  50سم( لمسافة  20تصميمي )الجرار مع مالحظة انيال المحراث علف ادري ، وعلف العمث ال

م( لكري الوصول الف استقرار سرعة الجرار0  عد يلك تم قيا  كن من العري الشيكال العمليي  اسيتخدام 12مع تر  مسافة )

 شرةط قيا  متره وعمث الحراةة  استخدام المسطرة المنيلقة0  

ر  الحقن لعدة اةام لحين وصول التر ية اليف حيدود المحتيوب الرةيو ي الالياني  معيدل  عد تنفيذ الجي  ادول من التجر ة ت        

%( 16-14%( عومن الجي  الالاني  نفس الخطوات السا قة ومين ةيم نفيذ الجيي  ادخيير مين التجر ية ضيمن نسيبة رةو ية )17)

 % 150 معدل 
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 النتائج والمناقشة

 استهالك القود -1

والسيرعة العمليية والتيداخن  ين ميا فيي اسيت ال  الوقيود 0   النسيبح المؤةيح لرةو ية التر يح( تدةير كين مين 0ةبين لدول ) 

% 0 وةعييود  101و  2046ةالحييا ان انخفيياي رةو يية التر يية ادب الييف أنخفيياي اسييت ال  الوقييود  نسييبتي انخفيياي مقييدارهما  

تقلين اليمن الالزم دنجياز حراةية دونيم واحيد0  السبب في يلك الف زةادة السرعة العملية  انخفاي المحتوب الرةو ي للتر ة اه

 ( 19830واخرون )  kepnerوهذا ةتفث مع ما ولده 

وةتضن من الجدول نفسح ان زةادة السرعة العملية ادت الف انخفاي معنوه فيي اسيت ال  الوقيود0 وةعيود سيبب يليك اليف زةيادة 

 0(1982العيه )ادنتاليح العمليح مع زةادة السرعح هذا ما اكده 

 ( تأثير نسبة رطوبة التربة والسرعة العملية والتداخل بينهما في  استهالك الوقود )لتر/دونم(.1جدول )

 نسبة الرطوبة %
 السرعة العملية )كم / ساعة(

 المعدل
6..2 1..1 2..1 

1. 8.15 1.86 1.65 1.22 

1. 8.18 1.1. 1.62 1.24 

18 8... 1.14 1.66 1.85 

  1.68 .1.1 8.11 المعدل

                  4...للسرعة =                          8...%                         للرطوبة = 8اقل فرق معنوي 

 n.sللتداخل = 

 االنتاجية العملية  -6

ن انخفياي ( تدةير نسبة رةو ة التر ة والسرعة العملية والتداخن  ين ما في ادنتالية العملية ، نالحا ا0ةبين لدول )  

نسبة رةو ة التر ة ةؤده الف زةادة معنوةة في ادنتالية العملية0 وةعود سبب يليك اليف انخفياي المحتيوب الرةيو ي للتر ية مميا 

ةؤده الف زةادة في السرعة العملية للجرار والف انخفاي نسبة ادنيد  و التالي زةادة في ادنتالية العملية 0 وتتفث هذه النتيائج 

 ( 02240التي حصن الطلباني )مع النتائج 

وةبين الجدول نفسح ان  زةادة السرعة العملية ادت الف زةادة معنوةة في ادنتالية العملية0 والسبب في يلك ان السرعة  

العملية هيي احيدب مركبيات ادنتاليية العمليية وزةادت يا تيؤده اليف زةيادة ادنتاليية العمليية كميا اشيار اليف يليك كين مين الصيبا  

 (02200( ، لاسم وأخرون )0224)ومظفر

 

 ( تأثير نسبة رطوبة التربة والسرعة العملية والتداخل بينهما في األنتاجيه  ألعمليه)دونم/سا(6جدول )

 نسبة الرطوبة %
 السرعة العملية )كم / ساعة(

 المعدل
6..2 1..1 2..1 

1. 1.61 6.18 6.8. 1... 

1. 1.62 6.15 6.26 6..6 

18 1.65 6.61 6.22 6..8 

  6.26 6.15 1.62 المعدل

                      66...%                                                              للرطوبة = 8اقل فرق معنوي 

 n.sللتداخل =                  16...للسرعة =  

 

  الكثافة الظاهرية – 4

ة والسرعة العملية والتداخن  ين ما في معدل الكالافة الظاهرةة0 ان للتداخن  ين ( تدةير نسبة رةو ة التر 3ةبين لدول ) 

كيم / سيا  4026%( والسيرعة العمليية 19الرةو ة والسرعة ل ا فروقات معنوةة وكانت افضين توليفية  يين المحتيوب الرةيو ي )

غييم / سييم 10060 لكيت قيمتييح 
3
ادة السييرعة العملييية تيييداد المسييافة  ييين ادت الييف انخفياي معنييوه فييي الكالافيية الظاهرةيية0 اي  يةي 

ضر تين دسلحة المحراث اه زةادة الكتن الترا ية الكبيرة مما ةؤده الف انخفاي درلة التنعيم ومن ةم انخفاي في قيمة الكالافة 

 (Bhushan et.al0 ,1973الظاهرةة 0 هذا ما اكده                             ) 

 



 وآخرون  جبر                                                                  (0229) , 193-189(: 1) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

190 
ISSN 2072-3875 

التربة والسرعة العملية والتداخل بينهما في الكثافه الظاهرية)غم/سم( تأثير نسبة رطوبة 4جدول )
4

  ) 

 نسبة الرطوبة %
 السرعة العملية )كم / ساعة(

 المعدل
6..2 1..1 2..1 

1. 1.416 1.6.. 1.616 1.6.1 

1. 1.441 1.6.4 1.628 1.6.. 

18 1.426 1.41. 1.655 1.466 

  1.628 1.6.4 1.442 المعدل

 68....للتداخل =       11....للسرعة =      61....% للرطوبة = 8معنوي اقل فرق 

 

 المسامية الكلية -1 

( تيدةير نسيبة رةو ية التر ية والسيرعة العمليية والتيداخن  ين ميا فيي معيدل المسيامية الكلييية 6ةوضين ليدول )  

العمليية فيرو  معنوةية وكانيت افضين توليفية  يين للتر ة 0 وتشير معطيات الجدول نفسح ان للتداخن  ين رةو ة التر ية والسيرعة 

% ايا ان زةيادة السيرعة العمليية ادت اليف زةيادة معنوةية  1301كم / سا  لكيت  4026% والسرعة العملية 19المحتوب الرةو ي 

المسيامية الكليية في المسامية الكلية0 وةعود سبب هذه اليةادة الف انخفاي الكالافة الظاهرةة مع زةادة السرعة مما ادب الف زةيادة 

(Hong,19870) 

 

 ( تأثير نسبة رطوبة التربة والسرعة العملية والتداخل بينهما في المسامية الكلية )%(1جدول )

 نسبة الرطوبة %
 السرعة العملية )كم / ساعة(

 المعدل
6..2 1..1 2..1 

1. 8..8 86.1 84.1 81.. 

1. 1..2 81.6 86.4 81.. 

18 15.2 8..4 81.1 8..1 

  86.4 81.6 2..1 المعدل

 %8اقل فرق معنوي 

 1....للتداخل =       81...للسرعة =      .....للرطوبة = 

 

 -االستنتاجات والتوصيات:

كم/ساعة تم الحصول علف 4026% والسرعة 11وةظ ر من خالل النتائج التي توصلنا الي ا في التجر ة عند المستوب الرةو ي 

 ال  للوقود0أفضن انتالية  دقن است 

نوصي  دستعمال نظم حراةة اخرب في ظروم مشا  ة لظروم التجر ة لكونيح حقيث افضين المؤشيرات الفنيية للوحيدة المكنيية , 

كما نوصي  دعادة الرا  البحيث فيي تيرل مختلفية النسيجة والمنياةث ومعيدات حراةية اوليية وةانوةية متنوعية لمعرفية تدةيرهيا 

 الفييةائية0والتداخن  ين ا في خصائص التر ة 

 المصادر 

0 معييدات ت يئيية التر يية 0 مدةرةيية دار الكتييب للطباعيية   والنشيير ، كلييية اليراعيية والكا ييات ، لامعيية 1992البنييا ، عيةييي رمييو 0 

 الموصن ، وزارة التعليم العالي     والبحث العلمي ، العرا 0

 كلية اليراعة0 لامعة المنصورة0 مصر0 0 ادت زراعية0 الجي  الالاني تحلين القوب ،1988الشيخة ، محمد احمد0 

(0 تيدةير سيرع الجيرار ونسيجة التر ية فيي  عيض مؤشيرات اددا  0224الصبا  ، عبيد اليرحمن اةيول و مظفير كيرةم عبداللية 0)

 1030-119( :1( عدد )031 مجلة العلوم اليراعية العراقية 0 0 مجلد ) 113للمحراث المطرحي 

0 أقتصييادةات وأدارة المكييائن و ا دت 1991هللا حميييده , محمييد قييدوره عبييد الوهييال 0 الطحييان , ةاسييين هاشييم , مييدحت عبييد 

اليراعية : دار الحكمة للطباعة والنشر 0 كلية اليراعة والكا ات ,لامعية الموصين / وزارة التعلييم العيالي والبحيث العلميي , 

 العرا  0
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في ادنتالية و عض صفات الفييةائية للتر ية  اسيتخدام المحيراث القرصيي الالالةيي 0مجلية العليوم اليراعيية العراقيية 0 مجليد 

 020-11( : 1( عدد )31)

العمير النيافع للسياحبات اليراعيية )الجيرارات( 0 دراسية اقتصيادةات للعوامين الميؤةرة عليف  1982العيه ، ا يراهيم حسين عبيد 

  ميارع الدولة في العرا  0 رسالة مالستير /قسم ادقتصاد اليراعي /كلية اليراعة /لامعة  كداد 0

ميع المحيراث اليدوراني وتيدةيرة فيي   MF285(0 اددا  الحقليي للجيرار ماسيي فيركسين 0221الف داوه ، حسين عبا  لبير0 )

 ئية للتر ة ، رسالة مالستير، قسم المكننة، كليةاليراعة،لامعة  كداد0 عض الصفات الفييةا

(0 تدةير  عض المحارةث وسرعة الساحبة في عيري وعميث القطيع  0220لاسم ، عبد الرزا  عبداللطيخ وعلي محمد علي 0)

 490-41( :8(عدد)1وفي ادنتالية 0 مجلة اليراعة العراقية 0 مجلد)

0 دراسية ادا   عيض المؤشيرات 0224ن عليي ، تركيي مفيتن العارضيي ، رفعيت نيامث العياني0لبر، حسين عبا  ، كميال محسي
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