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 من المحاريث في بعض مؤشرات االداء لموحدة الميكنية لنوعينتأثير سرع مختمفة 
 خالد زمام عامر
 مدرس مساعد

 / قسم ادارة الخدمات الجامعية رئاسة الجامعة المستنصرية
 المستخمص

طينية غرينية وذلك  في تربة 2013اجريت تجربة حقمية في احد الحقول الزراعية التابعة لكمية الزراعة/جامعة بغداد لمعام 
 New Holand الميكنية. استخدم الجرار لموحدة االداء مؤشرات بعض في المحاريث من ونوعي مختمفة سرع تأثير لدراسة

TD80 2.72) وهــي السرع من مستويات ثالث العامل االول تحث ،أشتمل البحث عمى دراسة عاممين .في هذه التجربة 
 القالب المطرحي المحراث) المحاريــث من نـوعين الثاني والتي مثمت االلواح الرئيسية والعــامل ساعة/كم( 6.23و 4.34و

 الحقمية، الكفاءة العممية، االنتاجية لالنزالق، المئوية الثانوية. تم دراسة النسبة االلواح مثمت والتي( القالب القرصي والمحراث
القطاعات الكاممة العشوائية مع ثالثة  بترتيب التجربة بأستخدام االلواح المنشقةالوقود. نفذت  استهالك المثار، التربة حجم

 3-ساعة.هكتار0.13عممية الفي الحصول عمى اعمى معدل لالنتاجية  1-ساعة.كم 6.23 تفوق السرعةباظهرت النتائج .مكررات
واعمى معدل لمكفاءة   1-هكتار.لتر .1090 واقل معدل الستهالك الوقود 3-ساعة.1م 905..7واعمى معدل لحجم التربة المثار 

%. .090في الحصول عمى اقل نسبة مئوية لالنزالق والبالغة  1-ساعة.كم 2.72في حين تفوقت السرعة  ،%.0090الحقمية 
في حين تفوق المحراث المطرحي القالب عمى المحراث القرصي القالب في الحصول عمى اقل معدل لنسبة االنزالق اذ بمغت 

واعمى  3-ساعة.1م .73.90واعمى معدل لحجم التربة المثار  3-ساعة.هكتار 09.0% واعمى معدل لالنتاجية العممية 9.0.
 3-ساعة .كم 09.1كما اظهرت النتائج تفوق السرعة  .%11955% واقل معدل الستهالك الوقود 709.0معدل لمكفاءة الحقمية 

 .تداخل وفي جميع الصفات المدروسة والمحراث المطرحي القالب في الحصول عمى افضل
 استهالك الوقود ،الفعميةاالنتاجية  ،القرصي القالب ،: المطرحي القالبالكممات المفتاحية
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EFFECT OF DIFFERENT SPEED OF  TWO PLOWS  TYPES ON SOME MAGHINARY 
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ABSTRACT; 
This experiment was conducted to evaluate stadying the effect of different speed of two plows types on 

some machinary unit performance indicators. New Holland TD80 was used in this study.Three  

machinery speeds included; 2.72,4.34 and 6.23 km.hr
-1

 which represent  main plot and two plows 

included; moldboard plow and disk plow which represent sub plot were used in this study. slippage 

percentage, practical productivity, Field efficiency, soil volume disturbs and fuel consumption were 

measured in this experiment Split plot design.The results can be summarized as Fallow; The 6.26 

km.hr
-1   

speed  gave  higher  practical  productivity  0.31  ha.hr
-1

, higher  soil  volume  disturbs  599.07  

m
3
.hr

-1
,lowest fuel consumption 30.69 L.hr

-1
 and higher Field efficiency 60.89%. While speed 2.72 

km.hr
-1

 gave lowest slippage percentage 8.69%.The moldboard plow on  the disk plow gave lowest 

slippage percentage 9.48%, higher  practical productivity 0.26 ha.hr
-1

, higher soil volume disturbs 

514.89 m3.hr
-1

, higher Field efficiency 58.98% and lowest fuel consumption 33.77 L.hr
-1

. As for the 

significant of overlap between the speed 6.23 km.hr
-1

 and the moldboard plow it has impacted 

significantly in all traits. 
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 المقدمة 
تعد عممية الحراثة من اىم العمميات الزراعية الرئيسية التي 
يتم اجراءىا عمى التربة لغرض تكسير الطبقة السطحية ومن 

في تييئة مرقد مالئم لمبذور لما ليا من  ستعممةأىم الوسائل ال
 التربة وزيادة االنتاجية العمميةدور في تحسين صفات 

Banna (18.)اشار Al-Taee ( وبينت نتائج 13) واخرون
Al-Kazzaz (7) ادى الى  أن زيادة السرعة لموحدة الميكنيةب

. تعد االنتاجية رتيببة المئوية لالنزالق وعمى التزيادة النس
العممية من المؤشرات الفنية الميمة لاللة ومن العوامل التي 
تعتمد عمييا ىي العراض الشغال وعمق الحراثة وسرعة 

وتعتمد عمى العرض الشغال وعمق الحراثة وسرعة  ،العمل
( 9) واخرون Al-Naema (. بين6) Al-Kazzaz  العمل

 6.32ثم الى  4.47الى  2.81انو بزيادة السرعة من 
الى  0.154ادى الى زيادة االنتاجية العممية من  1-ساعة.كم

أكد وعمى التوالي. 1-ساعة.ىكتار 0.323ثم الى  0.235
Bukhari   ( في دراسة لغرض تقييم كفاءة أداء 19)واخرون

نوعين من المحاريث )المحراث المطرحي القالب والمحراث 
القرصي القالب( عمى نوعين من الترب وذلك باستعمال 

ماميتين وخمسة أعماق لمحراثة بان معدل حجـم سرعتين أ
وكان .بزيـادة السرعة العممية لمحراثة التربة المثار قد يزداد

سبب ذلك ىي ان المساحة المحروثة في حالة السرعات 
-AL اشار.ر منيا في حالة السرعات المنخفضةالعالية اكب

Janabi (4)  ان زيادة السرعة العممية ادى الى زيادة في
بعض الباحثين  أشار. الترتيب معدل الكفاءة الحقمية وعمى 

إلى  0.38إن زيادة السرعة لموحدة المكنية من  (3،10،16)
نتج عنيا انخفاض في استيالك الوقود  1-ثانية.م 0.85

بسبب استغالل  1-ىكتار.لتر 9.49إلى  23المستيمك من 
نجاز ألك بشكل أفضل  وكامل وتقميل الزمن الالزم قدرة المحر 

افضل انواع  ألختيارالدراسة من  ىذه تيدف العممية الزراعية.
 .ئمة ليا في بعض المؤشرات الفنيةالمحاريث والسرعة المال

 المواد وطرائق العمل
الزراعية التابعة لكمية  تم تنفيذ ىذه الدراسة في احد الحقول 

وذلك لدراسة تأثير سرع مختمفة  2014 / جامعة بغدادالزراعة
ونوعي من المحاريث في بعض مؤشرات االداء لموحدة 
الميكنية حيث كانت التربة مزيجية طينية غرينية والمبينة 

 .(1جدول )ئية والفيزيائية في صفاتيا الكيميا
 ة الدراسةبعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لترب .1 جدول

 انكثافة انظاهرية صنف اننسجة غى/كغى(( يفصىالت انتربة

 ( ³) ييكا غراو / و

 درجة تفاعم انتربة

pH 

 انًسايية انكهية

)%( 

 S CL 0520 453 17515 انغرين انطين انريم

001 041 271 

 بترتيب المنشقة االلواح تصميمصممت التجربة حسب 
استعمل  مكررات. وبثالثة( 11) المعشاة الكاممة القطاعات

ايطالي  New Holand TD80في تنفيذ التجربة جرار 
بات. الصنع يعمل بوقود الديزل ذو محرك رباعي الضر 

سرعة  ،: حيث كان العامل االولدراسة عاممين اشتمل البحث
 4.34و 2.72)الجرار وبثالثة مستويات والتي كانت قيمتيا 

عمى الترتيب والعامل الثاني ىو نوعي  1-ساعة.( كم6.23و
من المحاريث وىو المحراث المطرحي القالب والمحراث 

 وتم عمييا المستحصل البيانات القرصي القالب. جمعت
وقورنت المتوسطات  المستعمل التجريبي التصميم وفق تحميميا

 احتمالية مستوى عمى معنوي فرق اقل الحسابية بأستعمال
5.% 

 تم )%(: لالنزالق المئوية . النسبة1 :الصفات المدروسة
 االتية المعادلة بأستخدام لالنزالق المئوية النسبة حساب
 .Zoz (23) من قبل المتبعة الطريقة وحسب

Sp =( Vt – Vp / Vt)  x 100 ………. (1) 
 : النسبة المئوية لالنزالق )%( Sp:أذ ان

Vt(1-ساعة.: السرعة النظرية )كم 
Vp :(1-ساعة.السرعة العممية )كم 

 قياس تم: (1-ساعة.ىكتار) العممية لاللة االنتاجية. 2
 وحسب االتية المعادلة بأستعمال العممية لاللة االنتاجية
 .(21) واخرون Kepner قبل من المقترحة الطريقة

Pp = 0.1 * Bp * Vp * Ft ………… (2) 
 :ان اذ

Pp :(.1-ساعة .ىكتار) العممية االنتاجية 
Bp :(.م) لممحراث الفعمي الشغال العرض 
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Vp :(.1-ساعة.كم) العممية السرعة 
Ft كمتوسط  7.7: معامل إستغالل الزمن ويحسب

 /ركة العامة لمصناعات الميكانيكيةدليل الش(لممحاريث
 االسكندرية(.

  تم حسابه باستعمال المعادلة اآلتية :حجم التربة المثار .3

Bukhari   و( 99)واخرون Yayh (22). 

S.D.V.= Dp * P.p *100 ………. (3) 

 -:حيـث

S.D.V(9-ساعة.3: حجم التربة المثار )م 
Dp.)عمق الحراثة الفعلي )سم : 
P.p(1-ساعة.2: االنتاجية العممية )م 

 عمالبأست الحقمية الكفاءة قياس : تم. الكفاءة الحقمية4
 Hunt قبل من المقترحة الطريقة وحسب االتية المعادلة

(20). 
Fe=Pp/Pt * 100 …………. (4)  

 :ان حيث
Fe :الحقمية الكفاءة )%( 
Pp :(1-ساعة.ىكتار) العممية االنتاجية 
Pt :(1-ساعة.ىكتار) النظرية االنتاجية 
 الوقود كمية قياس وتم (:1-ىكتار.لتر) الوقود استيالك. 5

 Al-Gerah قبل من المتبعة الطريقة حسب المستيمك

  .(1) واخرون
  Fc = Q*10000 /TL *Wp *1000 ….(5)  

 :ان أذ
Fc :(.1-ىكتار.لتر) اليكتار في المستيمك الوقود كمية 
Q :(.لتر ممي) المعاممة خالل المستيمك الوقود كمية 

TL :(.متر) المعاممة طول 
Wp :(.متر) لمحرث الفعمي العرض 

 
 
 

 النتائج والمناقشة
 النسبة المئوية لالنزالق )%(

نوع المحراث والسرعة ل وجود تأثيرات معنوية  2يبين جدول 

اذ كان  ،العملية والتداخل بينهما في النسبة المئوية لالنزالق
لمسرعة العممية تأثيرآ معنوي في النسبة المئوية لالنزالق فعند 

  6.23ثم الى  4.34الى  2.72زيادة السرعة من 
 8.69ادى الى زيادة النسبة المئوية لالنزالق من  1-ساعة.كم

ويعود سبب  % وعمى الترتيب99.64ثم الى  97.72الى 
ذلك الى ان الزيادة في السرعة العممية يؤدي الى زيادة الحمل 

نتيجة زيادة سرعة قطع سالح المحراث الواقع عمى المحراث 
لمتربة ومن ثم تقميل مدة الترابط بين عجالت الجرار والتربة 

 تتفق ىذه النتائج معالمئوية لالنزالق و  ومن ثم زيادة نسبة
Al-Mashriqi (8 يالحظ من الجدول ايضآ تفوق المحراث.)

المطرحي القالب عمى المحراث القرصي القالب في الحصول 
% بينما المحراث 9.48عمى اقل معدل لالنزالق اذ بمغ 

% وقد يعود 97.76قالب بمغ معدل االنزالق القرصي ال
المطرحي القالب اكبر الى انو وزن المحراث السبب في ذلك 

من المحراث القرصي القالب مما يؤدي الى زيادة محصمة 
الوزن اثناء عممية الحراثة مما يؤدي الى زيادة االنزالق في 
المحراث القرصي القالب عن المحراث المطرحي القالب 

ويالحظ من  .(97) واخرون Banna وتتفق ىذه النتائج مع
السرعة العممية ونوع  الجدول نفسو التداخل الثنائي بين

المحراث فقد اثر معنويآ في النسبة المئوية لالنزالق اذ تفوق 
كم/ساعة والمحراث المطرحي  2.72التداخل بين السرعة 

اما  ،% 8.19ول عمى اقل انزالق اذ بمغ القالب في الحص
% وتم الحصول عمييا من 12.45اعمى انزالق فقد كانت 

 محراث القرصي القالبكم/ساعة وال 6.23تداخل السرعة 
ىذا دليل عمى ارتباط السرعة بنوع المحراث في تأثيرىا عمى 

 .نسبة االنزالق

 تأثير نوع المحراث والسرعة العممية والتداخل بينهما في النسبة المئوية لالنزالق )%( .2جدول 

 انًعدل نىع انًحراث انسرعة انعًهية )كى/ساعة(

 قرصي قالب يطرحي قالب

7547 5506 6571 5536 

1501 6517 01537 01517 

3570 01550 07512 00531 

 L.S.D 0.05 1517 1503 

  01543 6515 انًعدل

L.S.D 0.05 1500  
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 ( 1-ساعة .هكتار)العممية  االنتاجية

نوع المحراث والسرعة ات معنويه لتأثيروجود  3يبين جدول 

اذ كان لمسرعة  ،االنتاجية العمليةالعملية والتداخل بينهما في 
فعند زيادة السرعة  ثيرآ معنوي في االنتاجية العمميةالعممية تأ

 بذلك ادى 1-ساعة.كم 6.23ثم الى  4.34الى  2.72من 
ثم الى  7.23الى  7.96الى زيادة االنتاجية العممية من 

 ذلك في السبب ويعود وعمى الترتيب 1-ساعة.ىكتار 7.39
 العممية االنتاجية مركبات أحد ىي العممية ان السرعة الى

العممية وتتفق ىذه  االنتاجية زيادة الى بالنتيجة تؤدي وزيادتيا
يالحظ من  .Al-Tayiy (95) النتائج مع ما توصل اليو

الجدول ايضآ تفوق المحراث المطرحي القالب عمى المحراث 
جية لالنتا القالب في الحصول عمى اعمى متوسط يالقرص

بينما المحراث القرصي  9-ساعةىكتار. 7.26العممية اذ بمغت 
 7.22االنتاجية العممية  متوسطالقالب اذ بمغت 

 العرض ان الى ذلك في السبب ويعود 1-ساعة.ىكتار
 المحراث في منو أعمى القالب المطرحي لممحراث التصميمي

 المطرحي المحراث تفوق الى يؤدي القالب مما القرصي
 عميو ىي مما أعمى إنتاجية توسطاتلم القالب في الحصول

تتفق مع النتائج المي توصل و   القالب القرصي المحراث في
يالحظ من الجدول نفسو التداخل الثنائي Yayh (22. ) الييا

اثر معنويآ في بين السرعة العممية ونوع المحراث فقد 
 2.72اذ تفوق التداخل بين السرعة  االنتاجية العممية

والمحراث القرصي القالب في الحصول عمى اقل  1-ساعة.كم
اما اعمى  ،1-ساعة.ىكتار 0.16انتاجية عممية اذ بمغت 
وتم الحصول  1-ساعة.ىكتار 0.33انتاجية عممية فقد كانت 

والمحراث  1-ساعة.كم 6.23عمييا من تداخل السرعة 
عمى ارتباط المتغيرين في التأثير ىذا دليل  المطرحي القالب

 .عمى الصفة 
ساعة5تأثير نىع انًحراث وانسرعة انعًهية وانتداخم بينهًا في االنتاجية انعًهية )هكتار5 0جدول 

-0
) 

 تىسطانً نىع انًحراث انسرعة انعًهية )كى/ساعة(

 قرصي قالب يطرحي قالب

7547 1506 1503 1503 

1501 1572 1570 1570 

3570 1500 1576 1500 

 L.S.D 0.05 15117 15110 

  1577 1573 تىسطانً

L.S.D 0.05 151116  

 (1-ساعة .3م) المثار التربة حجم

 والسرعة المحراث نوعل ات معنويةتأثير  وجود 4 جدول يبين
 لمسرعة كان اذ حجم التربة المثار، في بينيما والتداخل العممية
 السرعة زيادة فعند حجم التربة المثار في معنوي تأثيرآ العممية

 الى ادى 1-ساعة.كم 6.23 الى ثم 4.34 الى 2.72 من
ثم الى  437.57 الى 322.76حجم التربة المثار من  زيادة

 ذلك في السبب ويعود الترتيب وعمى 1-ساعة.3م 599.77
 الحراثة عممية سرعة بزيادة تزداد المحروثة المساحة ان الى
 ذلك الى أشار كما. المثار التربة حجم زيادة الى يؤدي مما

 تفوق ايضآ الجدول من يالحظ.(5)و( 19) باحثون اخرون
 في القالب القرصي المحراث عمى القالب المطرحي المحراث
 بمغ اذ لحجم التربة المثار معدل اعمى عمى الحصول
 بمغ اذ القالب القرصي المحراث بينما 1-ساعة.3م 594.89

 السبب ويعود 1-ساعة.3م 399.36 حجم التربة المثار متوسط

 لممحراث التصميمي الشغال العرض ان الى ذلك في
 وبالتالي القرصي القالب المحراث من أكبر القالب المطرحي

 بالمحراث مقارنة أعمى النتاجية المطرحي المحراث تحقيق
 مقارنة أكبر تربة لحجم إثارتو الى بالنتيجة يؤدي مما القرصي

 اليو توصل ما مع النتيجة ىذه تتفق. القرصي بالمحراث
Yayh (22). بين الثنائي التداخل نفسو الجدول من ويالحظ 
حجم التربة  في معنويآ اثر فقد المحراث ونوع العممية السرعة
 1-ساعة.كم 2.72 السرعة بين التداخل تفوق اذ المثار

حجم لمتربة  اقل عمى الحصول في القالب القرصي والمحراث
حجم لمتربة  اعمى اما ،1-ساعة.3م  264.86 بمغ اذ المثار
 من عمييا الحصول وتم  1-ساعة.3م 643.65 فقد بمغ المثار
 المطرحي والمحراث 1-ساعة.كم 6.23 السرعة تداخل
 .القالب
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 (1-ساعة.3م) حجم التربة المثار في بينهما والتداخل العممية والسرعة المحراث نوع تأثير .4 جدول

 تىسطانً نىع انًحراث انسرعة انعًهية )كى/ساعة(

 قرصي قالب يطرحي قالب

7547 051532 731553 077543 

1501 271506 021541 104524 

3570 310532 221515 266514 

 L.S.D 0.05 02505 01530 

  060503 201556 تىسطانً

L.S.D 0.05 2570  

 :الحقمية )%(الكفاءة 

 والسرعة المحراث نوعل ات معنويةتأثير وجود  5 جدول يبين
 لمسرعة كان اذ الكفاءة الحقمية، في بينيما والتداخل العممية
 السرعة زيادة فعند  الكفاءة الحقمية في معنوي تأثيرآ العممية

الى  ادى 1-ساعة.كم 6.23 الى ثم 4.34 الى 2.72 من
ثم الى  57.49 الى 54.47 الكفاءة الحقمية من زيادة

استغالل  الى ذلك في السبب ويعود الترتيب وعمى% 67.89
 معامل الزمن مما ادى الى زيادة في معدل الكفاءة الحقمية

Al-Hamed   تفوق ايضآ الجدول من (.يالحظ2)واخرون 
 في القالب القرصي المحراث عمى القالب المطرحي المحراث
% 58.98 بمغت اذ لمكفاءة الحقمية معدل اعمى عمى الحصول

 الكفاءة الحقمية معدل بمغت اذ القالب القرصي المحراث بينما

% سبب ذلك ىو زيادة االنتاجية العممية بسبب زيادة 56.25
وبالتالي ادى الى زيادة العرض الشغال وزيادة السرعة العممية 

الكفاءة الحقمية لممحراث المطرحي القالب مقارنة بالمحراث 
-Al فق ىذه النتائج مع ماتوصل اليوالقرصي القالب وتت

Sharifi (12). الثنائي التداخل نفسو الجدول من ويالحظ 
الكفاءة  في معنويآ اثر فقد المحراث ونوع العممية السرعة بين

 1-ساعة.كم 2.72 السرعة بين التداخل تفوق اذ الحقمية
 كفاءة حقمية اقل عمى الحصول في القالب القرصي والمحراث

 فقد بمغت كفاءة حقمية اعمى اما ،%52.68 بمغت اذ
 6.23 السرعة تداخل من عمييا الحصول % وتم69.93

ظيرت ضمن نتائج  القالب المطرحي والمحراث 1-ساعة.كم
 .الدراسة تأثير المتغيرين معآ عمى الصفة

 (%) الكفاءة الحقمية في بينهما والتداخل العممية والسرعة المحراث نوع تأثير .5 جدول

 تىسطانً نىع انًحراث انسرعة انعًهية )كى/ساعة(

 قرصي قالب يطرحي قالب

7547 23573 27535 21514 

1501 25543 23570 24516 

3570 30560 26551 31556 

 L.S.D 0.05 0501 1537 

  23572 25565 تىسطانً

L.S.D 0.05 1513  

 :(1-هكتار.لتر) الوقود استهالك

 والسرعة المحراث نوعل ات معنويةتأثير  وجود 6 جدول يبين
 لمسرعة كان اذ استيالك الوقود، في بينيما والتداخل العممية
 السرعة زيادة فعند استيالك الوقود في معنوي تأثيرآ العممية

 الى ادى 1-ساعة.كم 6.23 الى ثم 4.34 الى 2.72 من
ثم الى  35.33 الى 47.97 انخفاض استيالك الوقود من

ويعود السبب في ذلك  الترتيب وعمى 1-ىكتارلتر. 37.69
الى ان زيادة السرعة العممية تؤدي الى استغالل قدرة الجرار 

الى التقميل من الزمن الالزم النجاز  افضل ويؤديبشكل 
انخفاض كمية الوقود  وبالتالي سوف يؤدي الىعممية الحراثة 

 Al-Gerah وتتفق ىذه مع المستيمكة لوحدة المساحة

 المحراث تفوق ايضآ الجدول من .يالحظ(9) واخرون
 الحصول في القالب القرصي المحراث عمى القالب المطرحي

 1-ىكتارلتر. 33.77بمغ اذ الستيالك الوقود متوسط اقل عمى
استيالك الوقود  معدل بمغ اذ القالب القرصي المحراث بينما

 الشغال العرض الى ذلك في السبب ويعود 36.98%
 كمما لممحراث الشغال العرض قل   فكمما لممحراثين التصميمي

 معدل وبالتالي زاد الحقل في المرور مرات عدد ازداد
 ىذه تتفق (1-ىكتار.لتر) المساحة لوحدة الوقود استيالك

 Al-Tahan (14.) من كل اليو توصل ما مع النتائج
 العممية السرعة بين الثنائي التداخل نفسو الجدول من ويالحظ

 تفوق اذ  استيالك الوقود في معنويآ اثر فقد المحراث ونوع
 القرصي والمحراث كمساعة 2.72 السرعة بين التداخل
بمغ  اذ استيالك لموقود اعمى عمى الحصول في القالب
 فقد بمغ استيالك لموقود اقل اما ،1-ىكتارلتر. 49.56
 السرعة تداخل من عمييا الحصول وتم 1-ىكتار.لتر 29.23
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 .ىنالك عالقة بين المتغيرين في تأثيرىما عمى الصفةبحيث كانت  القالب المطرحي والمحراث 1-ساعة.كم 6.23
 (1-هكتارلتر.)استهالك الوقود  في بينهما والتداخل العممية والسرعة المحراث نوع تأثير .6 جدول

 تىسطانً نىع انًحراث انسرعة انعًهية )كى/ساعة(

 قرصي قالب يطرحي قالب

7547 05531 10523 11501 

1501 00510 04571 02500 

3570 76570 07502 01536 

 L.S.D 0.05 1505 1572 

  03565 00544 تىسطانً

L.S.D 0.05 1516  

من خالل النتائج لوحظ بزيادة السرعة ادى الى زيادة معنوية 
النسبة المئوية لالنزالق واالنتاجية العممية والكفاءة الحقمية 

نتج وحجم التربة المثار وانخفاض في استيالك الوقود كما 
عن اختالف نوع المحراث في الحصول عمى اعمى انتاجية 

واقل نسبة مئوية عممية وكفاءة حقمية وحجم التربة المثار 
نوصي بأستخدام السرعة كذلك  لالنزالق واستيالك لموقود.

كم/ساعة والمحراث المطرحي القالب وذلك لحصولو  6.23
 عمى افضل النتائج.
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