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 المستخلص

الشــمال الغربــي  إلــى، یقــع  حقــل زراعــيفــي   )2010-2009( الموســمالدراســة فــي أجریــت 
، وكـان الهـدف منهـا دراسـة تـأثیر ووزن الوحـدة المیكنیـة علـى من مدینة الموصل، في قریة شریخان 

 الثالثـي مقدار رص التربة، وتضمنت الدراسة نوعین من المحاریث وهما المحـراث المطرحـي القـالب
 6.55،  5.70،  3.35مســتویات مــن ســرعة الحراثــة ( ةبثالثــ، و الثالثــي والمحــراث القرصــي القــالب

، وبعمــق حراثــة ثابــت %)20-18%) و (17-15كم/ســاعة)، ومســتویین مــن رطوبــة التربــة وهــي (
قـدرة السـحب و قـوة السـحب  والتـي تتضـمنالمؤشـرات المتعلقـة بالمكننـة  بعـض وتأثیرهـا فـي سم) 20(

المقاومـة النوعیـة للسـحب، و استهالك الوقـود و القدرة المفقودة بسبب االنزالق و النزالق مئویة لوالنسبة ال
الصــفات الفیزیائیــة  بعــض المؤشــرات المتعلقــة بــرص التربــة والتــي تــم تقــدیرها بقیــاس إلــى باإلضــافة

صــالیة المائیــة یاإلو مقاومــة التربــة لالختــراق و  للتربــة المســامیة الكلیــةو الكثافــة الظاهریــة  للتربــة وهــي:
، 10-5،  5-0وألربعــة أعمــاق هــي  ( الخلفــي اإلطــارتــم قیاســها فــي مركــز اثــر  إذالمشــبعة للتربــة، 

كما تم قیاس الـرص الحاصـل فـي قعـر الحراثـة بسـبب مـرور المحاریـث،  ،سم  )15-20،  10-15
–لـواح المنشـقةتصـمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة بنظـام األ المنشقة–استخدم نظام األلواح المنشقة

المنشـــقة وبثالثـــة مكـــررات واســـتخدام اختبـــار دنكـــن متعـــدد المـــدى لمقارنـــة المتوســـطات عنـــد مســـتوى 
فــي اختبــار معنویــة الفروقــات بــین متوســطات المعــامالت المختلفــة وفــي مــا یــأتي أهــم  0.05احتمــال 

  النتائج التي توصلت إلیها الدراسة :
النـزالق والقـدرة النسبة المئویـة ة وقدرة السحب و قو تقلیل  إلى%) 17-15(التربة  رطوبة دتأ .1

كیلونیـــوتن  6.571وكانـــت  لمقاومـــة النوعیـــة للســـحباســـتهالك الوقـــود و االمفقـــودة بـــاالنزالق و 
 35.970لتر/هكتــــار و  29.714كیلــــو واط و 0.828%  و 7.753كیلــــو واط و 8.911و

فـــي مركـــز اثـــر اإلطـــار المؤشـــرات المتعلقـــة بـــرص التربـــة  ، وأمـــاعلـــى التـــوالي 2كیلونیـــوتن/م
-18، فــي حــین أعطــت رطوبــة التربــة (القــیم أفضــلفقــد ســجلت الخلفــي وفــي قعــر الحراثــة 

والقـدرة المفقـودة بـاالنزالق  النسـبة المئویـة لالنـزالق%)  القیم األعلى لقوة وقـدرة السـحب و 20
اط كیلــو و  9.532كیلونیــوتن و 7.520وكانــت  والســتهالك الوقــود وللمقاومــة النوعیــة للســحب

علــى  2كیلونیــوتن/م 41.103لتر/هكتــار و  32.425كیلــو واط و 1.580%  و 13.324و
فـــي مركـــز اثـــر اإلطـــار الخلفـــي وفـــي قعـــر  ،بینمـــا المؤشـــرات المتعلقـــة بـــرص التربـــة التـــوالي
 .خارج المقبولفقد حققت قیم  الحراثة

ــــة النســــبة اللقــــوة وقــــدرة الســــحب و القــــیم  أقلكم/ســــاعة) 3.35(الحراثــــة  ســــرعة أعطــــت .2 مئوی
كیلونیـــوتن  6.149وكانـــت  لالنـــزالق والقـــدرة المفقـــودة بـــاالنزالق وللمقاومـــة النوعیـــة للســـحب

علـــــــى  2كیلونیـــــــوتن/م 33.116كیلـــــــو واط و  0.478%  و 8.023كیلـــــــو واط و 5.236و
والقیم الفضلى للمؤشـرات  ،لتر/هكتار 33.026وبلغت  وأعلى قیمة الستهالك الوقود التوالي



 ب 
 

  

الســرعة الثالثــة  حققــتة فــي مركــز اثــر اإلطــار الخلفــي فقــط ، فــي حــین المتعلقــة بــرص التربــ
أعلـى القـیم لقـوة و  لتر/هكتـار 29.169وكانت  اقل قیمة الستهالك الوقود كم/ساعة) 6.55(

 لالنـزالق والقـدرة المفقـودة بـاالنزالق وللمقاومـة النوعیـة للسـحبوالنسـبة المئویـة  وقدرة السحب
ـــــــو واط و  1.882%  و 12.814كیلـــــــو واط و 12.340كیلونیـــــــوتن و 7.821وبلغـــــــت  كیل
القیم للمؤشرات المتعلقة بـرص التربـة فـي قعـر  أفضل، و على التوالي 2كیلونیوتن/م 43.805

 الحراثة فقط .

قـوة فـي كـل مـن  األقـلالقـیم  مـع الجـرار الثالثـي المحـراث المطرحـي القـالب أعطى اسـتخدام .3
والقـدرة المفقـودة بـاالنزالق واسـتهالك الوقـود والمقاومـة  النسبة المئویة لالنزالقوقدرة السحب و 
كیلـو  0.933%  و 8.898كیلو واط و 8.742كیلونیوتن و 6.534وكانت  النوعیة للسحب

القیم للمؤشـرات  أفضلو ،  على التوالي 2كیلونیوتن/م 35.628لتر/هكتار و  29.306واط و
المحـراث القرصـي فـي حـین حقـق  ،المتعلقة برص التربة في مركـز اثـر اإلطـار الخلفـي فقـط

لالنــزالق والقــدرة المفقــودة  والنســبة المئویــة القــالب مــع الجــرار القــیم العلیــا لقــوة وقــدرة الســحب
كیلونیــوتن  7.557للســحب وكانــت  بــاالنزالق والســتهالك الوقــود وللمقاومــة النوعیــة للســحب

 41.445و  لتر/هكتــار 32.832كیلــو واط و 1.474%  و 12.178كیلــو واط و 9.701و
فـي قعـر الحراثـة  ، والقیم الفضـلى للمؤشـرات المتعلقـة بـرص التربـةعلى التوالي 2كیلونیوتن/م

 .فقط

 التداخل الثنائیة .4

كم/ساعة في  3.35%) وسرعة الحراثة 17-15تفوق التداخل بین رطوبة التربة ( ·
و  5.008وكانت ( زالقلقدرة المفقودة باالنولقدرة السحب لالقیم  أفضلالحصول على 

عطى القیم الفضلى للمؤشرات المتعلقة برص التربة ، وأعلى التوالي كیلو واط) 0.306
 الخلفي للجرار. اإلطارفي مركز اثر 

%) والجرار مع المحراث المطرحي القالب 17-15رطوبة التربة ( تفوق التداخل بین ·
الوقود في كل من قوة وقدرة السحب واستهالك  القیم أفضلالثالثي في الحصول على 
 28.427كیلو واط و 8.562كیلونیوتن و 6.173وكانت  والمقاومة النوعیة للسحب

، وسجل القیم الفضلى للمؤشرات  على التوالي 2كیلونیوتن/م 33.726لتر/هكتار و 
 الخلفي للجرار. اإلطارالمتعلقة برص التربة في مركز اثر 

محراث القرصي القالب %) والجرار مع ال17-15تفوق التداخل بین رطوبة التربة ( ·
القیم للمؤشرات المتعلقة برص التربة في قعر  أفضلالثالثي في الحصول على 

 الحراثة.

كم/ساعة والجرار مع المحراث المطرحي  3.35تفوق التداخل بین سرعة الحراثة  ·
لقدرة المفقودة للنسبة المئویة لالنزالق و ل القیم أفضلالقالب الثالثي في الحصول على 



 ج 
 

  

القیم ، وسجل  كیلو واط ) على التوالي 0.366% و 6.756وكانت ( قباالنزال
 الخلفي للجرار. اإلطارفي مركز اثر  للمؤشرات المتعلقة برص التربة الفضلى

القالب  القرصيكم/ساعة والجرار مع المحراث  6.55تفوق التداخل بین سرعة الحراثة  ·
قعر ة برص التربة في القیم للمؤشرات المتعلق أفضلالثالثي في الحصول على 

 .الحراثة

 التداخل الثالثي .5

والجرار كم/ساعة  3.35وسرعة الحراثة %) 17-15تفوق التداخل بین رطوبة التربة ( ·
لقدرة المفقودة ل ةقیم أفضلفي الحصول على  مع المحراث المطرحي القالب الثالثي

تعلقة برص القیم الفضلى للمؤشرات الم وأعطى، كیلو واط 0.543وكانت  باالنزالق
 الخلفي للجرار. اإلطارالتربة في مركز اثر 

كم/ساعة والجرار  6.55%) وسرعة الحراثة 17-15تفوق التداخل بین رطوبة التربة ( ·
قیم للمؤشرات المتعلقة  أفضلمع المحراث القرصي القالب الثالثي في الحصول على 

 برص التربة في قعر الحراثة.
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