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 تأثير أعماق الحراثة وسرع الجرار في بعض المؤشرات الفنية للمحراث الدوراني  
 فراس جمعة طه

 قسم تقنيات هندسة المكائن والمعدات الزراعية

 الكلية التقنية المسيب

 المستخلص:

نفذت التجربة في احدى الحقول الزراعية التابعة الى قضاء المسيب , لدراسة تأثير بعض اعماق الحراثة وسرع الجرار 

. تضمنت الدراسة استخدام الجرار  3182في بعض المؤشرات الفنية للمحراث الدوراني في تربة طينية مزيجية بتأريخ 

راث الدوراني بأعماق حراثة و سرع مختلفة للجرار الزراعي مع المح (New Holland tt75)الزراعي نيو هوالند  

سم  85, 81, 5لمعرفة مدى تأثير ذلك في الترب الطينية المزيجية اذ تم في التجربة دراسة العوامل التالية: اعماق الحراثة 

تضمنت: قوة كم/ساعة في المؤشرات الفنية المدروسة والتي  29..و  9.14و  5..3و سرع الجرار العملية تضمنت 

السحب , كفاءة توصيل قدرة المحرك للمحراث , حجم التربة المثار و االنتاجية العملية. نفذت التجربة بأستخدام طريقة 

التجربة العاملية وفق التصميم العشوائي الكامل وبأربعة مكررات. تم اختبار وتحليل النتائج احصائيا واختبرت الفروق 

سم في تحقيق اقل معدل  85, 81سم على عمق الحراثة  5, أذ تفوق عمق الحراثة 1.15 بطريقة أقل فرق معنوي بمستوى

هكتار/ساعة, الزيادة  1.5.3كيلونيوتن  وتحقيق أعلى معدل لألنتاجية العملية مقدارها  8.822قوة سحب للمحراث بلغت 

لسحب وكفاءة توصيل القدرة من كم/ساعة أدت الى الزيادة في معدل قوة ا 29..و  9.14و  5..3في سرع الجرار من 

كم/ساعة في  5..3المحرك الى المحراث وحجم التربة المثار واالنتاجية العملية,حيث تفوقت السرعة العملية للجرار 

وحجم التربة المثار  1.281كيلونيوتن وكفاءة توصيل قدرة المحرك مقدارها  .8.99تحقيقها أقل معدل قوة السحب بلغت 

م 212.992
2

 29..هكتار/ساعة بينما تفوقت السرعة العملية للجرار  1.994االنتاجية العملية للوحدة الميكنية /ساعة و

كم/ساعة في تحقيقها أعلى إنتاجية عملية للوحدة الميكنية بعمق حراثة  9.14و  5..3كم/ساعة على السرعة العملية للجرار 

                               هكتار/ساعة.                             81..1سم بلغت  5

The effect of tillage depths and tractor speeds on technical indicators for 

rotary plow 

Firas J. Taha 
Dept. of Technicians Agricultural Machinery & Equipments 

Technical College / Al-Mussaib 

ABSTRACT: 

    This experiment was conducted in the field of Al-Mussaib district, for studying the effect 

of tillage depths and tractor speeds on technical indicators for rotary plow in clay loam soil at 

2017, by using (New Holland tt75) tractor with rotary plow in the various tillage depths as 

well as effect of tractor speeds in clay loam soil. The experiment was studied two factors: - 

included tillage depths (5, 10, 15 cm). Three ground speeds of tractor included 2.65, 4.89 and 

6.34 km/hr., The properties which were studied including pulling force, power delivery 

efficiency, soil volume disturbed and practical productivity. The research was performed by 

applying the factorial experiments according to the completely randomized design with four 

replications and data were analyzed statistically. Mean values of each treatment were 

compared using LSD at the 0.05 level of confidence to test significance. The results showed 

the following: tillage depth 5 cm indicated significant superiority up on tillage depths 10 and 

15 cm in achieving lower pulling force 1.173 Kn, power delivery efficiency 0.741, soil 

volume disturbed 264.28 m
3
/hr. and achieving higher practical productivity 0.562 ha/hr., 

Increasing ground speeds of tractor from 2.65 to 4.89 and 6.34 km/hr. caused an increasing in 

pulling force , power delivery efficiency, soil volume disturbed and practical productivity, 

ground speed of tractor 2.65 km/hr. achieved lower including pulling force 1.446 Kn, power 

delivery efficiency 0.718, soil volume disturbed 307.443 m
3
/hr. and practical productivity 

0.449 ha/hr., while ground speed of tractor 6.34 km/hr. indicated significant superiority up on 
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2.65 and 4.89 km/hr. in achieving higher practical productivity 0.618 ha/hr. in tillage depth 5 

cm. 

 

 المقدمة:

يعتبر المحراث الدوراني من معدات الحراثة التي 

اذ يلعب  تستخدم في تهيئة مرقد البذرة بمرور واحد 

دورا مهما في تحسين صفات التربة الفيزيائية اضافة الى 

( تعمل 5السيطرة والقضاء على االعشاب الضارة, بين )

اسلحة المحراث الدوراني عند اصدامها في التربة على 

تفتييت طبقات التربة السطحية وتنعيمها باألضافة الى 

خلط البذور واالسمدة في التربة, أن تصميم أسلحة 

محراث الدوراني تعتمد على ثالثة عوامل أساسية هي ال

ظروف التربة وشكل السالح وطريقة تحريك السالح 

 89وهي التي تحدد وتتحكم في طرائق تحريك التربة ) 

(, حيث ان المحراث الدوراني من اكثر الوسائل كفاءة 

لنقل قوة المحرك الى التربة مع انخفاض كبير في فقدان 

لمحراث بفعل األنزالق وهذا يتفق مع ما القدرة المنقولة ل

 (. 1أشار له )

أذ تمثل الساحبة الزراعية أحدى وسائل القدرة المهمة, 

حيث تعتبر من مصادر القدرة الرئيسية لعمليات سحب 

وتدوير وتحريك اآلالت الزراعية من خالل وسائل 

(. أن المحراث الدوراني يمتاز بأنه 12القدرة المتاحة ) 

وقت الالزم للحصول على مرقد أمثل للبذور يقلل من ال

من خالل الجمع بين عملية الحراثة االولية والثانوية 

( ,أن لسرعة الحراثة اهمية كبيرة في زيادة 82)

االنتاجية الفعلية للوحدة الميكنية حيث تتناسب السرعة 

العملية للوحدة  العملية للجرار تناسبا طرديا مع االنتاجية 

خذ بعين االعتبار ان تكون زيادة السرعة الميكنية مع اال

العملية للجرار ضمن المدى المسموح بها اذ  تعمل على 

زيادة في االنتاجية العملية بازدياد سرعة الجرار 

االمامية , ومن خاللها يتضح ان عملية الحراثة 

بالمحراث الدوراني تحتاج الى قدرة حصانية كبيرة 

( الى ان اي زيادة  85لتشغيل وسحب المحراث . اشار ) 

في عمق الحراثة  فأنها تزيد من قوة السحب بسبب زيادة 

مقطع التربة المثار من قبل المحراث وبهذا يكون  لعمق 

الحراثة تأثير كبير في حجم التربة المثار وقوة السحب 

( أن أنتاجية األلة العملية تتوقف على 4,أكد من الباحث )

غال لأللة, سرعة عدد من العوامل منها العرض الش

الجرار االمامية الذي يقوم بالعملية الزراعية, الوقت 

الضائع وبقايا النباتات في الحقل تأثير في االنتاجية 

( ان اي زيادة في السرعة العملية 2العملية,كما ويبين )

للوحدة الميكنية تؤدي الى الزيادة في االنتاجية العملية 

ة العملية هي احدى ويعزى السبب في ذلك الى انه السرع

مركبات االنتاجية العملية وفي حالة زيادتها فأن ذلك 

( ان زيادة 81يؤدي الى زيادة االنتاجية العملية ,ذكر )

السرعة االمامية للجرار قذ ادت الى زيادة المسافة بين 

ضربة واخرى ألسلحة المحراث الن السرعة العملية 

في تحديد  للوحدة الميكنية تعتبر من العوامل المهمة

المسافة بين ضربة واخرة السلحة المحراث, كما أن 

زيادة السرعة الدورانية  للمحراث تعمل على زيادة طول 

 الضربة بين السالح .

                                

 المواد وطرائق العمل

نفذت التجربة في احدى الحقول الزراعية التابعة الى 

البحث بأستخدام تجربة , نفذ  3182قضاء المسيب لعام 

وبأربعة   (RCD)عاملية وفق التصميم العشوائي الكامل

  ( لدراسة تأثير عامالن هما:8مكررات )

سرع الجرار العملية : وتضمنت السرع العملية  -8

 ) كم/ساعة (. 29..,  9.14, 5..3

 tt75  New Holland تم ذلك بأستخدام جرار من نوع

ووزن  75hpأيطالي المنشأ ذات قدرة حصانية للمحرك 

كغم, القدرة الحصانية لعمود مأخذ القدرة  35.1الجرار 

59 hp  مقدار المسافة بين العجالت مقدمة ومؤخرة ,

سم. تم حساب السرعة النظرية بعد  322.53العجالت 

تشغيل الجرار مع المحراث الدوراني في الحقل 

اثة  حيث أنه المحراث المخصص للتجربة وبدون حر

يكاد يالمس األرض لغرض حساب الزمن النظري 

م مع االخذ بنظر األعتبار ترك مسافه قدرها  91لمسافة 

م من بداية خط الحقل المخصص للتجربة للوصول  81

الى سرعة الجرار المطلوبة أثناء العمل من القانون 

التالي:

  

   
    

  
       

 حيث أن:

كم ساعة     السرعة النظرية للوحدة الميكنية       

    طول المسافة  المعاملة     م 

ثانية مقدارالزمن النظري       

وقد تم تشغيل الجرار مع المحراث الدوراني كوحدة 

ميكنية في الحقل المخصص للتجربة وحسب االعماق 

والسرع المحددة لغرض تحديد الزمن العملي ولمسافة 

االخذ بنظر األعتبار ترك مسافه متر مع  91مقدارها 
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م من بداية خط الحقل المخصص للتجربة  81قدرها 

لألستقرار على السرعة والعمق المطلوبين , حيث تم 

 تحديد السرعة العملية من القانون اآلتي:

   
    

  
      

 حيث:

كم ساعة     السرعة العملية للوحدة الميكنية       

    طول المسافة  المعاملة     م 

ثانية مقدارالزمن العملي       

سم. تم ذلك  85,  81, 5اعماق الحراثة : وتضمنت  -3

المحراث الدوراني من النوع المعلق الثالثي  بأستخدام

كغم. العرض الشغال  51.الشبك , وزن المحراث 

حيث كانت رطوبة  31م عدد االسلحة  8.21للمحراث 

 % عند أجراء التجربة ..8-85التربة من 

 

 الصفات المدروسة

 قوة السحب ) كيلو نيوتن(: -8

تم حساب قوة السحب من خالل : شبك المحراث 

 New Holland)اني بالجرار الثاني )من نوع الدور

, وتم تسيير الجرارين في  hp11ذو قدرة حصانية  80

ارض الحقل حيث يتم ربط جهاز الداينموميتر بينهما 

والمحراث يكاد ان يالمس االرض وعندها يتم حساب 

قوة مقاومة التدحرج , عند تسيير الجرارين بينهما جهاز 

( ذو وحدة قياس )كيلونيوتن( الداينموميتر)ياباني الصنع

وان يكون المحراث في حالة الحراثة حسب العمق 

والسرعة المطلوبة ومن خاللها يتم حساب قوة الدفع , 

   (:  82من خالل المعادلة التالية والمقترحة من قبل )  

                        

     قوةالسحب(كيلونيوتن )

قوة دفع المحراث اثناء عملية  الحراثة (كيلونيوتن)        

      قوة مقاومة  التدحرج  والمحراث يكاد  يالمس  االرض   كيلونيوتن  

 كفاءة توصيل قدرة المحرك للمحراث:  -3

وتمثل كفاءة القدرة التي ينتجها محرك الجرار والتي 

تتوفر كقوة يتم ايصالها من خالل عمود مأخذ القدرة 

للجرار الى تشغيل ذراع التشغيل للمحراث,حيث انه عند 

قياس قدرة المحرك يتم اعتماد القياس قدرة عمود ماخذ 

القدرة وذلك الن قدرة المحرك أقل من القدرة المنقولة 

مأخذ القدرة. ويتم حساب كفاءة توصيل قدرة  الى عمود

المحرك للمحراث من المعادلة التالية التي اشار لها   

(81:) 

     
  

  
                   

       كفاءة توصيل قدرةالمحرك للمحراث             

قدرة ذراع التشغيل  كيلوواط      

قدرة المحرك                كيلو واط        
 (:82) من القانون التالي الذي اشار اليه  Dpذراع التشغيل  قدرة  يتم حساب

   
        

    
   

قدرة ذراع التشغيل  كيلوواط      

عزم الدوران    كغم قوة  م              

    عدد الدورات  دورة   دقيقة     
 

حجم التربة المثار  )م-2
2

 /ساعة(:

وهو حجم التربة الذي تم اثارته من قبل المحراث خالل وحدة الزمن , وتم حساب حجم التربة المثار من المعادلة االتية 

 (: 88حسب ما اشار له ) 

      
           

   
          

 

 ⁄   
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ساعة   م
 

⁄ حجم  التربة  المثار           

     عمق الحراثة الفعلي     سم       

ساعة )      ⁄هكتار      االنتاجية العملية (

 

 االنتاجية العملية:-9

بعد القيام بقياس العرض الشغال الفعلي للمحراث بوساطة شريط قياس لكل معاملة على حدة , عندها يتم حساب االنتاجية 

 (:3)العملية من المعادلة التالية التي توصل لها 

    
                 

     
       ⁄      

    

                               ⁄   

ساعة      ⁄هكتار      االنتاجية  العملية   

      العرض الفعلي للمحراث  م     

ساعة        ⁄كم      السرعة العملية   

     معامل  استغالل  الزمن ويكون بحدود                                
 النتائج والمناقشة:

( تأثير عمق الحراثة والسرعة العملية 8يبين الجدول)

للجرار على قوة السحب , اذ اظهرت نتائج التحليل 

االحصائي ان هناك تأثيرا معنويا لعمق الحراثة 

سم في  5( حيث تفوق عمق الحراثة 5وبمستوى )%

كيلو  8.822تسجيله اقل معدل قوة للسحب مقدارها 

سم أعلى معدل قوة  85نيوتن بينما سجل عمق الحراثة 

كيلو نيوتن, باالضافة الى ذلك  3.519للسحب هي 

( أن للسرعة العملية للجرار تأثيرا 8يتضح من الجدول )

( أذ تفوقت السرعة العملية 5معنويا وبمستوى )%

كم/ساعة في تسجيلها أقل معدل قوة  5..3للجرار 

كيلو نيوتن بينما حققت السرعة العملية  .8.99للسحب 

 3.345كم/ساعة أعلى معدل قوة للسحب  29.. للجرار

( يتبين أنه عند التداخل 8كيلو نيوتن , من الجدول )

سم والسرعة العملية للجرار  5الثنائي بين عمق الحراثة 

 1.124كم/ساعة أعطى أقل قوة للسحب بمقدار  5..3

سم  85كيلونيوتن أما التداخل عند عمق الحراثة 

كم/ساعة أعطى أعلى  29..والسرعة العملية للجرار 

كيلونيوتن ويعزى السبب في  3.4.5قوة للسحب بمقدار 

ذلك  الى ان عند زيادة السرعة العملية للجرار مع ازدياد 

عمق الحراثة فأنه يؤدي الى زيادة قوة مقاومة السحب 

التي يالقيها المحراث وتتفق هذه النتائج مع النتائج التي 

 (.   2حصل عليها )

                                                                                                                                             

 

 ( تاثير بعض أعماق الحراثة وسرع الجرار العملية في قوة السحب )كيلونيوتن(8جدول )

متوسط أعماق 

 الحراثة

عمق الحراثة  لسرعة العملية للجرار )كم/ساعة(ا

 )سم(

 الصفة المدروسة

..29 9.14 3..5 

قوة السحب  5 0.839 1.178 1.503 1.173

 81 1.363 1.922 2.417 1.901 )كيلونيوتن(

2.584 2.965 2.649 2.137 85 

 1.15أ.ف.م    0.112 0.073

% 

 العملية للجرارمتوسط السرعة  1.446 1.916 2.295 

 % 1.15أ.ف.م   0.081

( تأثير عمق الحراثة والسرعة 3يتضح من الجدول )

العملية للجرار في كفاءة توصيل قدرة المحرك 

للمحراث, إذ أظهرت نتائج التحليل االحصائي أن هناك 

( حيث تفوق عمق 5معنويا لعمق الحراثة وبمستوى )%

سم في تسجيلها أعلى معدل كفاءة توصيل  85الحراثة 

% ,عمق الحراثة  1.229قدرة المحرك للمحراث بلغت 

سم حققت أقل معدل كفاءة توصيل قدرة المحرك  5

% , كما ويبين االجدول  1.298للمحراث كان مقدارها  

( أن للسرعة العملية للجرار تأثيرا معنويا عندما 3)

كم/ساعة أعلى  29..سجلت السرعة العملية للجرار 

%  1.223معدل كفاءة توصيل قدرة المحرك للمحراث 

بينما سجلت السرعة العملية للجرار أقل معدل كفاءة 

%  1.281توصيل قدرة المحرك للمحراث بلغت 

والسبب في ذلك الى أنه عند زيادة السرعة المحيطية 
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ألسلحة المحراث مع زيادة السرعة االمامية للجرار أدى 

في القدرة المطلوبة لتدوير أسلحة المحراث الى الزيادة 

(, كما ويتضح من الجدول .8وهذا يتفق مع ما أشار له )

سم والسرعة  85( أعطى التداخل بين عمق الحراثة 3)

كم/ساعة أعلى كفاءة توصيل لقدرة  29..العملية للجرار

 5أما التداخل بين عمق الحراثة  1.225المحرك لمقدار 

كم/ساعة أعطى أقل  5..3للجرارسم والسرعة العملية 

ويعزى  1.283كفاءة توصيل لقدرة المحرك  بلغت 

السبب في ذلك الى انه تزداد القدرة المنقولة من المحرك 

الى عمود تدوير المحراث مع زيادة السرعة االمامية 

للجراروتتفق هذه النتائج مع النتائج التي توصل اليها 

(81  .) 

 

 ( تأثير بعض أعماق الحراثة وسرع الجرار العملية في كفاءة توصيل قدرة المحرك3جدول )

متوسط أعماق 

 الحراثة

عمق الحراثة  السرعة العملية للجرار )كم/ساعة(

 )سم(

 الصفة المدروسة

..29 9.14 3..5 

كفاءة توصيل  5 0.712 0.744 0.768 0.741

المحرك قدرة 

 للمحراث )%(
0.749 0.773 0.758 0.717 81 

0.774 0.775 0.761 0.725 85 

 1.15أ.ف.م    0.083 0.021

% 

 متوسط السرعة العملية للجرار 0.718 0.754 0.772 

 % 1.15أ.ف.م   0.027

الحراثة والسرعة العملية  ( تأثيرعمق2يبين الجدول )

للجرار في حجم التربة المثار , أذ أظهرت نتائج التحليل 

االحصائي أن هناك معنويا لعمق الحراثة وبمستوى 

سم في تسجيلها  85( حيث تفوق عمق الحراثة 5)%

 42..241أعلى معدل حجم التربة المثار بلغت   

سم حققت أقل معدل  5/ساعة( , عمق الحراثة 2)م

( أن 2/ساعة( , كما ويبين الجدول )2)م 3.9.31

( 5للسرعة العملية للجرار تأثيرا معنويا وبمستوى )%

كم/ساعة  29..عندما سجلت السرعة العملية للجرار 

 255.33أعلى معدل لحجم التربة المثار بلغت 

/ساعة( , بينما سجلت السرعة العملية للجرار أقل 2)م

/ساعة( 2)م 212.992معدل لحجم التربة المثار بلغت 

سم  85( أعطى التداخل بين عمق الحراثة 2من الجدول )

كم/ساعة أعلى قيمة  29..والسرعة العملية للجرار 

م 982.28لحجم التربة المثار بلغت 
2

/ساعة في حين 

سم والسرعة العملية للجرار  5التداخل بين عمق الحراثة 

ت كم/ساعة سجل أقل قيمة لحجم التربة المثار بلغ 5..3

م 399.12
2

/ساعة السبب في ذلك الى أن السرعة 

االمامية للجرار ) سرعة الحراثة( تتناسب طرديا مع 

حجم التربة المثار وهذا يتفق مع ما أشار له ) 

.                        .) 

    

( تأثير بعض أعماق للحراثة وسرع الجرار العملية في حجم التربة المثار )م2جدول )
2

 /ساعة(

سط أعماق متو

 الحراثة

عمق الحراثة  السرعة العملية للجرار )كم/ساعة(

 )سم(

 الصفة المدروسة

..29 9.14 3..5 

حجم التربة  5 244.03 268.21 280.59 264.28

المثار  

)م
2

 /ساعة(
341.377 371.36 343.93 308.84 81 

390.697 413.71 388.62 369.46 85 

 1.15أ.ف.م    13.07 8.14

% 

 متوسط السرعة العملية للجرار 307.443 333.587 355.22 

 % 1.15أ.ف.م   8.39

( تأثير عمق الحراثة والسرعة 9يتضح من الجدول )

العملية للجرار في االنتاجية العملية ,إذ أظهرت نتائج 

التحليل االحصائي أن هناك معنويا لعمق الحراثة 

سم في  5( حيث تفوق عمق الحراثة 5وبمستوى )%

 1.5.3تحقيق أعلى معدل لألنتاجية عملية مقدارها 

سم سجلت  85الحراثة  )هكتار/ساعة( في حين أن عمق

)هكتار/ساعة(  1.9.9أقل معدل لألنتاجية العملية هي 

( أن للسرعة العملية للجرار 9,كما ويتضح من الجدول )

( عندما سجلت السرعة 5تأثيرا معنويا وبمستوى )%

كم/ساعة أعلى معدل لألنتاجية  29..العملية للجرار 

ت )هكتار/ساعة( بينما سجل 1.5.2العملية مقدارها 

)كم/ساعة( أقل معدل  5..3السرعة العملية للجرار 

)هكتار/ساعة( , من  1.994لألنتاجية العملية بلغت  

سم  5( يبين التداخل الثنائي بين عمق الحراثة 9الجدول )
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كم/ساعة أعطى أعلى  29..والسرعة العملية للجرار 

هكتار/ساعة بينما  81..1قيمة لألنتاجية العملية بلغت 

سم والسرعة العملية  85د عمق الحراثة التداخل عن

كم/ساعة أعطى أقل أنتاجية عملية   5..3للجرار 

هكتار/ساعة ويعزى السبب في ذلك الى انه  1.911

لكون السرعة العملية هي إحدى المتغيرات الخاصة 

بمعادلة الحصول على اإلنتاجية العملية وان السرعة 

يتفق مع ما تتناسب طرديا مع االنتاجية العملية وهذا 

 (.                  9أشار اليه )

 

 ( تأثير بعض أعماق الحراثة وسرع الجرار العملية في األنتاجية العملية )هكتار/ساعة(9جدول )

متوسط أعماق 

 الحراثة

عمق الحراثة  السرعة العملية للجرار )كم/ساعة(

 )سم(

 الصفة المدروسة

..29 9.14 3..5 

االنتاجية العملية  5 0.517 0.552 0.618 0.562

 81 0.421 0.538 0.573 0.511 )هكتار/ساعة(

0.464 0.509 0.474 0.408 85 

 1.15أ.ف.م    0.037 0.019

% 

 متوسط السرعة العملية للجرار 0.449 0.521 0.567 

 % 1.15أ.ف.م   0.023
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