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اجري هذا البحث لدراسة استغالل السرعة والعرض الشغال لساحبات مختمفة القدرة بأفضل معدل أداء واقل تكاليف ودراسة كفاءة ومقدار الطاقة المصروفة

 بموقعين مختمفين في نسجة التربة واستخدم في البحث تصميم2015 حيث تم إجراء البحث في قضاء الدبس في محافظة كركوك في شهر أيمول

القطاعات العشوائية الكاممة بنظام األلواح المنشقة المنشقة وتم تحميل النتائج إحصائيا حيث اختبرت المتوسطات بطريقة دنكن متعدد المدى عند مستوى

 أوضحت النتائج ألفضل تداخل رباعي والذي حقق أفضل نتائج فنية واقتصادية ومؤشرات قدرة وهو تداخل السرعة الثالثة, 0.05% احتمالية
) أعمى إنتاجية بمعدل82KW(  ) مع الساحبات الثالثة وفي الموقع األول حيث تبين إن الساحبة120cm( ) والعرض الشغال الثاني6.24Km/h(
)55.41kN/m2( ( وبأقل مقاومة نوعية وبمقدار1052m3/ha( ) وبحجم تربة مثار14.37L/ha( ) واقل استهالك وقود بمعدل0.529ha/h(
)76.87%(  ) وبأعمى كفاءة لمطاقة الكمية بمغت32.05KW.h/ha( ) مع اقل متطمبات قدرة18.04mj/ha( وبأعمى كفاءة الستغالل الطاقة مقدارها

) بتسجيمها أعمى56KW) في حين تفوقت الساحبة,)56KW( ) ثم الساحبة67KW) ) تمتها الساحبة599mj/ha( وبأقل قيمة لمطاقة المصروفة

(82KW) ) في حين سجمت الساحبة67kw( ) تمتها الساحبة40642 ID/ha(  ) واقل تكاليف لعممية الحراثة34.64%( كفاءة لمقدرة المجهزة بمعدل

 يبدو من خالل هذه النتائج إن الساحبة,)75.295ID/ha( ) وأعمى تكاليف لعممية الحراثة بمعدل24.68%( اقل قيمة في كفاءة القدرة المجهزة بمعدل

( هي األفضل إنتاجيا وفنيا مع مراعاة حجم الحيازة الزراعية وطريقة اإلرواء إلتمام العمل في الوقت المحدد وقد تبين من خالل دراسة المواصفات82KW(
.اإلنتاجية والفنية واالقتصادية إمكانية التوصل إلى معرفة أفضل ساحبة تعطي أفضل إنتاجية وأفضل أداء وبأقل تكاليف
. تكاليف الحراثة, متطمبات القدرة, كفاءة الساحبة, السعة الحقمية, حجم الساحبة:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This research was conducted to study the exploitation of speed and working width for different tractors with best
performance rate and lower costs, and study of the efficiency and amount disbursed energy. The research was conducted in
the Dibs region in Kirkuk governorate in September 2015, in two different locations of the soil texture, Randomized complete
block design by split split plot system with three replications and Duncan test were used to compare the means of treatment
at 5%. The results showed the best quadrate interaction which achieved the best technical results, economically and
indicators of the power indicators in speed (6.24Km / h) and working width (120cm) with three tractors in the first location
where it was found that the tractor size (82KW) have achieved higher value of effective field capacity of (0.529 ha / h) and
less fuel consumption at a rate (14.37L / ha) and the soil distribution volume was (1052m3 / ha) and with the least specific
resistance (55.41kN / m2) and with highest efficiency to exploit and the amount of spent energy of ( 18.04mj / ha) with less
energy requirements (32.05KW.h / ha) and highest the specific energy efficiency (SEE) (76.87%) and lowest value of amount
of spent energy (599mj / ha), followed by the tractor (67KW) and then tractor (56KW), while outperformed tractor (56 KW)
superiority recorded the highest power delivery efficiency at a rate of (34.64%) and lower costs of plowing (40642 ID / ha),
followed by the tractor (67kw) while registered tractor (82KW) less the value of the power delivery efficiency at a rate of
(24.68%) and the highest costs to the process of plowing at a rate (75.295ID / ha), apparently through these results that the
tractor (82KW) is the best productive and technically taking into account the size of the agricultural lands and irrigation
method to complete the work on time has been shown through the study of productivity and the technical and economic
specifications possibility of reaching a better productivity and better performance at the lowest costs.
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المقدمة

الحرثة من العمميات الزراعية الرئيسية التي تجري
ا
تعد عممية

أوزان

إضافية لمساحبة ,تغيير المحتوى الرطوبي لمتربة

وتقميل

Plouffe

التدحرج.

مقاومة

والحظ

و(22),Tessierحصول انخفاض في المقاومة النوعية بزيادة

عمى التربة لتكسير الطبقة السطحية وتييئة ظروف مناسبة

عمق الحراثة ولحد عمق 20 cmثم بدأت باالرتفاع مرة

تسمح بتخمخل الماء واليواء خالليا ,إن اختيار آلة الحراثة

أخرى ,بينما كانت العالقة خطية بين السرعة األمامية

المناسبة لخمق مثل ىذه الظروف أىمية كبيرة في تحديد نوعية

والمقاومة النوعية حيث بزيادة السرعة تزداد المقاومة النوعية

الحرث وان اختيار حجم اآللة المناسب البد إن يصاحبو

وأكد باحثون اخرون (3),AL-Bannaو )25(, Yayhو

االختيار األنسب واألفضل لحجم الساحبة التي تناسب سحب

ىذه اآللة بالسرعة التي تناسبيا وبالعرض الشغال المالئم

 )23(,Bukharyأن عمق الحراثة يتناسب عكسياً مع زيادة

وىو اليدف الرئيسي ألغمب الباحثين الزراعيين والمتعمقة

لمساحبة يؤدي إلى انخفاض عمق الحراثة الفعمي باختالف

السرعة األمامية لمساحبة إذ وجدوا أن زيادة السرعة العممية

والذي يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وتقميل كمف اإلنتاج الزراعي

نوع المحراث المستعمل وقد عزوا السبب إلى زيادة مقاومة

بارتفاع أسعار الوقود مع تحقيق االستغالل األمثل لموقت

التربة في أثناء عممية الحراثة عند السرعات العالية مما يؤدي

المتاح واتمام العمميات الزراعية في الوقت المتاح  .أشار )(7

 ,AL-Sharifiبان السرعة األمامية لمساحبة احد العوامل

إلى رفع المحراث قميالً إلى األعمى ,وأشارSummer

تحديد إنتاجية اآلالت الزراعية إلى جانب العرض الشغال ,إذ

ىو استثمار بحد ذاتو وان اختيار الحجم غير المناسب مكمف

و )34),Williamsإلى إن شراء الساحبة واآلالت الزراعية

الميمة والتي تؤثر في إنتاجيتيا كما ونوعا إذ من خالليا يتم

أيضا ,وان اليدف الرئيسي ال غمب الباحثين الزراعيين ىو

تؤدي زيادة السرعة عن الحدود المسموح بيا إلى تعرض

الماكنة إلى التمف أو االستيالك نتيجة لتعرضيا لقوى الشد

تخفيض تكاليف اإلنتاج الزراعي وان اختيار الحجم الغير

الناتجة عن زيادة المقاومة النوعية لمتربة وبالتالي عدم امكانية

مناسب مكمف .ان ظيور الساحبات الزراعية بأنواع واحجام

مختمفة يسبب إرباكا في اختيار األفضل من ىذه الساحبات,

السيطرة عمى عمق اآللة المعاممة ,إما اختيار السرعات

لذلك اجري ىذا البحث لدراسة وتقييم ثالثة إحجام من

البطيئة فيؤدي إلى انخفاض إنتاجية الوحدة الميكنية ومن ثم

الساحبات الزراعية مختمفة القدرة ومختمفة في أسعار شراءىا

التقميل من كفاءة العممية الزراعية  .وفي دراسة اجراىا AL-
Fartusiو  (4), AL-Neamaفي تأثير سرع الحراثة في

لتقييميا فنيا واقتصاديا.

الصفات المدروسة إلى إن زيادة السرع األمامية لمساحبة من
 3.92إلى  5.58والى  7.43 km/hقد أدت إلى زيادة

مواد وطرائق البحث

تم إجراء الدراسة في موقعين في قرية عمص التابعة لقضاء

النسبة المئوية لالنزالق ومعامل استغالل السرعة ,واإلنتاجية

الدبس والتي تبعد

لمموسم

 35kmشمال غرب كركوك

العممية ,والكفاءة الحقمية ,وحجم التربة المثار وقمة االستيالك

الزراعي  2014في القطعتين المرقمتين  4و  6مقاطعة

النوعي لموقود .وفي دراسة أجراىا  Mahmoodو

 28طق طق نفذت التجارب واستعممت لتنفيذ التجربة-2

 )2:(Gazorعمى ثالثة أنواع من الساحبات الشائعة 110

ثالثة إحجام من الساحبات مختمفة القدرة ومختمفة في أسعار

hp MF285 75hp, U650 65hp, JD314بقدرات

شرائيا لتقييميا فنيا واقتصاديا وكانت الساحبة األولى MF-

وكفاءة السحب كانت لمساحبة  JD314بقدرة hp221

رباعية الدفع بقدرة  67KWرباعية الدفع والساحبة الثالثة

والساحبة U650بقدرة  65 hpبالترتيب بينما كفاءة القدرة

 Newholand TD5بقدرة

 82KWاستعممت لغرض

المجيزة لمساحبة , U650كانت اعمى من الساحبة MF285

السحب وقياس جميع مؤشرات األداء عمييا واستعممت ساحبة

 %24.1,24.2بالترتيب وىذه اقل من المتوسط العالمي

التروس في وضع الحياد وربط جياز الداينموميتر بينو وبين

الذي يتراوح بين  45-40%وان ىذه النسبة تزداد بإضافة

كل ساحبة لغرض قياس قوة السحب وتحديد قدرة السحب لكل

حصانية مختمفة ,حيث أشار إلى إن اعمى واقل قوة سحب

والتي بقدرة  hp86وJD314

285Gثنائية الدفع بقدرة 56KWوالساحبة الثانية MF-285

رابعة لغرض رفع وخفض المحراث فقط حيث كان صندوق

حيث كانت النسب , 28.2
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ساحبة ,استعمل المحراث المطرحي القالب بمستويين من

المحراث عمى األرض وعمى العمق

العرض الشغال  95cmو 120cmوبعمق  20cmلكل

القراءات الزمن النظري والزمن الفعمي واستيالك الوقود وقوة

المعامالت و بثالثة سرع  ,3.42,4.7,6.24 Km/hنفذ

الدفع تم اختبار متوسطات قيم البيانات بطريقة دنكن متعدد

البحث في موقعين مختمفين في نسجة التربة ,الموقع األول

المدى عند مستوى احتمال  5%وذلك عند تحميل البيانات

ذو نسجو مزيجية والموقع الثاني ذو نسجة رممية مزيجية

باستخدام الحاسوب االلكتروني

بنظام  SASوضعت

الساحبات في بعض المؤشرات الفنية واالقتصادية.

والتي تمييا الحرف  Bسواء كانت القيمة األفضل والعكس ,

جدول  .1نتائج تحميل مفصوالت التربة لنسجة الموقعين

وتدل ىذه األحرف المختمفة عمى وجود فروقات معنوية بين

والموضحة في الجدول  2لدراسة واختيار األفضل من ىذه

يفصىالث انًىلغ االول انتربت
انًزيجيت
طين
غرين
ريم %
%
%
18
44
38

20cm

وأخذت

األحرف حسب القيم إي أخذت القيمة األعمى الحرف A

المتوسطات في حين تدل األحرف المتشابية عكس ذلك وتم

يفصىالث انًىلغ انثاني انتربت
انريهيت انًزيجيت
غرين  %طين
ريم %
%
18
20
62

دراسة مؤشرات اإلنتاجية االتية;

-1اإلنتاجية الحقمية العممية ( ha/h ( :Cpوتم حسابيا

تم تقسيم حقل التجربة حسب التصميم المستعمل وىو األلواح

من المعادلة  3والمقترحة من قبل  AL-Tahanواخرون

المنشقة – المنشقة  Split – Split plot Designبتصميم
RCBD The Randomized

(;)9

 Complete Block design (14),Dawodوقد قسم

Cp=0.10*WP*VP*ƑP ..………….(2
 = Cpاإلنتاجية العممية ha/h

الحقل إلى ثالثة مكررات كما قسم كل مكرر إلى التقسيمات

 80%وباالعتماد

القطاعات كاممة التعشية

 = ƑPمعامل استغالل الوقت ويساوي
عمى القيم في (10(,ASAE

التي وزعت عشوائيا فييا المعامالت وبواقع  29معاممة وزعت

= Wpالعرض العممي m

عشوائيا لكل مكرر تضمنت جميع مستويات العوامل الثالثة

 =VPالسرعة العممية km/h

وبموقعين ,اي إن التجربة احتوت عمى  54وحدة تجريبية
3*2*3*3

عرض المعاممة

2m

-2استهالك الوقود(L/ha):FCH

وطول المعاممة في

تم استعمال جياز قياس استيالك الوقود لمساحبة إثناء إجراء

المكرر الواحد  40mمع إضافة  15mلغرض اكتساب

التجارب ويتكون الجياز من اسطوانة مدرجة سعة 1000ml

الساحبة استق ار ار في سرعتيا لغرض الحصول عمى نتائج

حيث تم حساب استيالك الوقود من المعادلة  4والمقترحة

ضمن السرعة المقررة لموحدة الميكانيكية ,وأيضا لتحقيق

من قبل.(15(,Hunt

المرونة الكافية في الدورانات بين المعامالت حيث كانت
مساحة الحقل بمكرراتو

FCa * 10000
) ............ )3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=FCH
WP * LP*1000
 = FCHالوقود المستيمك لمساحبة األولى مع المحراث

 ,5940m2تم توزيع المعامالت

بشكل عشوائي داخل الوحدات التجريبية تم تنفيذ الجزء األول

من التجربة وربط جياز استيالك الوقود عمى الساحبة المراد

فقطL/ha ......

قياس المؤشرات عمييا وأخذت القياسات التالية التي تضمنت

 = FCaالوقود المستيمك لتنفيذ معاممة الحراثة لساحبة

الزمن النظري والزمن الفعمي واستيالك الوقود لكل ساحبة,

ومحراث فقط ml

إما الجزء الثاني من التجربة ربط المحراث عمى الساحبة

 = Wpعرض الحراثة العممي m..............

المساعدة و كذلك ربط جياز الداينموميتر بينيا وبين الساحبة

ويجب مالحظة إن ذلك ىو استيالك الوقود لحالة الحراثة

المراد قياس المؤشرات المدروسة عمييا وأخذت القياسات

لساعة عمل فعمي او لميكتار دون

التالية الزمن النظري والزمن الفعمي واستيالك الوقود وقوة

والتوقفات وغيرىا.

مقاومة الحركة إما المرحمة الثالثة فتم ربط المحراث عمى

أي فقد في الدورانات

 = L pطول خط المعاممة m ....................

الساحبة المساعدة وربط جياز الداينموميتر بين الساحبة
المساعدة والساحبة المراد قياس المؤشرات عمييا مع إنزال
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3كفاءة الطاقة المجهزةPDE

طاهر و جراد

((%

)S.D.V. = EFc * DP * 10000 --- (10
 ; S.D.V.حجم التربة المثار .m3/h

تم حساب كفاءة الطاقة المجيزة حسب المعادلة المقترحة من

 ;EFcاإلنتاجية الحقمية الفعمية ha/h

قبل  Turnerو.)24( Shell

 ; Dpعمق الحراثة الفعمي m
 -7متطمبات القدرة (الطاقة النوعية)

(KW.h/ha) Energy requirement
)ER = EP/ Cp ----------- (11
 ; EPقدرة المحرك kW

 = Drawbar powerقدرة السحب Watt
 =PTO powerالقدرة عمى عمود اإلدارة الخمفي Watt
 -4تكاليف عممية الحراثة (:)ID/ha

 -8كفاءة الطاقة النوعية

وتم حساب التكاليف الكمية باالعتماد عمى المعادالت

))%) efficiencies (SEE

المقترحة من قبل AL-Fartusiو.(4(, AL-Neama

المساحة إلى الطاقة المكافئة الستيالك الوقود وىي تتراوح

تكاليف تشغيل المحراث )5( ----

مابين  11.24 – 20.08%وتحسب وفق المعادلة المقترحة

تكاليف عممية الحراثة  = ID/haتكاليف عممية الحراثة

من قبل (13),Claudem

 / ID/hاإلنتاجية العممية )6) ---- ha/h

 -5كفاءة استغالل

3.6mj/kW.h*ER
)SEE % =---------------------*100 -- ( 12
40.69mj/L*FC

( :(m3/mjوىي عدد

المكعبة من التّربة المف ّككة بوساطة المحراث لكل
األمتار
ّ
بعدة عوامل منيا
ميگاجول من الطاقة المستيمكة ,وتتأثر ّ

حيث إن القيمة الح اررية لوقود الديزل 40.69mj/L
 -9كمية الطاقة المستهمكة mj/ha

وتم حسابيا
عمق الحراثة وتصميم المحراث وحالة التربةّ ,
اعتماداً عمى المعادلة اآلتية والمقترحة من قبل

كمية الطاقة المصروفة (=)mj/ha

استهالك الوقود (1000/ 40695KJ/L* (L/ha

.)21(,Mckyes
)(7

((13

…  (1/ SR) 1000 ……….

عمما انو تم استخدام القيمة الح اررية العميا لوقود الديزل

 =كفاءة استغالل الطاقة .m /mj
3

 40695KJ/Lوالمقترحة من قبل  Liljedahlو

النوعية .kN/m2
 =SRالمقاومة ّ

;)18(Smith

النوعية جزءاً من المقاومة الكمّية لوحدة
وتمثل المقاومة ّ

 -10معادلة قوة السحب المحسوبة واالستفادة منها

2
وتم حسابيا
المساحة من مقطع الحرث ووحداتيا ّ kN/m
من المعادلة اآلتية ;)25(,YaYh

لحساب العرض الشغال المثالي لكل ساحبة.

… D= Fi(A+B(S)+C(S)2)*W*T

(14) ASAE

)SR  F / A ………,,,,,,……… (8

حيث إن;

),(10

النتائج والمناقشة

السحب .kN
قوة ّ
ّ =F
 = Aالمساحة المثارة m2

تأثير السرع عمى مؤشرات اإلنتاجية والعمق العممي

والمقاومة النوعية وحجم التربة المثار

)A= BP * DP……… (9
 =BPعرض الحرث الفعمي .m
 =DPعمق الحرث الفعمي .m

Specific energy

ىي النسبة بين الطاقة عمى قضيب الجر الالزمة لحرث وحدة

تكاليف عممية الحراثة  = ID/hتكاليف تشغيل الساحبة +

الطاقة 

)( ER

تبين الجداول

 3و 4و 5و6

بان اإلنتاجية والمقاومة

النوعية وحجم التربة تزداد معنويا بزيادة السرع حيث حققت
السرعة الثالثة اعمى إنتاجية عممية بمعدل 0.462 ha/h

3

 -6حجم التربة المثارة  : (m /h) S.D.V.وىو عبارة عن

واعمى مقاومة نوعية  54.57KN/m2وأعمى قيمة لحجم

حجم التربة المثار من المحراث إثناء فترة زمنية محددة ,وقد

التربة المثار  1054.5m3/hويعزى سبب ذلك إلى إن

تم حسابو باستعمال المعادلة اآلتية والمقترحة من قبل

السرعة ىي احد مركبات اإلنتاجية فبزيادتيا تزداد اإلنتاجية

 (11),Bukhariو .)25(,YaYh
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ويتفق ىذا مع  Jasemو ,)16(, AL- Sharifiفي حين

الثاني  1.20mحيث حققت الساحبة  82KWأعمى قيمة

سجمت السرعة الثالثة اقل عمق عممي  0.190 mويتفق ىذا

في اإلنتاجية وبمعدل  0.529ha/hوبمقاومة نوعية
وبحجم تربة مثار

1052.9m3/h

مع .)25(,Yayh

55.41KN/m2

تأثير العرض الشغال عمى مؤشرات اإلنتاجية والعمق العممي

وأعمى عمق عممي  0.198mتمتيا الساحبة  67KWوثم
الساحبة  56KWفي تحقيق ىذه القيم وحيث إن السرعة

والمقاومة النوعية وحجم التربة المثار

والعرض الشغال ىي من مركبات اإلنتاجية وىذا يتفق مع ما

يالحظ من الجداول  3و 4و 5و 6بان اإلنتاجية والمقاومة

جاءت بو.)9(, AL-Talabani

النوعية وحجم التربة ازدادت بزيادة العرض الشغال وبمعدل
 0.394ha/hو 49.52KN/m2و756m3/hعمى التوالي

تأثير السرع عمى متطمبات القدرة

العمق العممي بزيادة العرض الشغال حيث سجل قيمة

معنويا بزيادة السرع حيث حققت السرعة الثالثة قيمة مقداره

 0.191mوذلك لزيادة قوى المقاومة والتي تسبب انسحاب

 18.09L/haوذلك لزيادة اإلنتاجية وبزيادة األخيرة يقل

يتضح من الجداول  7و 8و 9بان قيم استيالك الوقود تقل

ويتفق ىذا مع ما جاء بو  (7(,AL-Sharifiفي حين قل

استيالك الوقود ,وازدادت متطمبات القدرة (الطاقة النوعية)

المحراث من التربة.

بزيادة السرع وذلك لزيادة متطمبات القدرة حيث سجمت السرعة

تأثير القدرة الحصانية في مؤشرات اإلنتاجية والعمق العممي

الثالثة  34.09 KW.h/haوذلك لزيادة القدرة عمى ذراع

والمقاومة النوعية وحجم التربة المثار

السحب وقمت كمية الطاقة المصروفة بزيادة السرعة حيث

يالحظ من الجداول  3و 4و 5و 6بان الساحبة  82KWقد

حققت السرعة الثالثة اقل قيمة  708.5 KW.h/haوذلك

حققت أعمى قيمة معنوية في اإلنتاجية وبمعدل 0.369ha/h

لقمة استيالك الوقود في اليكتار الواحد بزيادة السرعة ,وزادت

واقل مقاومة نوعية  46.33KN/m2وأعمى حجم تربة مثار
 738.1m3/hوأعمى عمق عممي

0.199m

كفاءة القدرة المجيزة بزيادة السرعة وبمعدل

تمتيا

وذلك لزيادة قدرة السحب بزيادة السرعة وتتفق ىذه النتائج مع

الساحبة  67KWوثم الساحبة  56KWفي تحقيق ىذه القيم

النتائج التي حصل عمييا  AL-Fartusiو AL-Neama

وىذا ما أكده  (2(,AL-Bannaو ) 9( AL-Talabani,و

 (4),و Mahmoodو.(19(Gazor

.)1(,Adday

تأثير العرض الشغال عمى متطمبات القدرة

تأثير المواقع في مؤشرات اإلنتاجية والعمق العممي

يتضح من الجداول  7و 8و 9إن زيادة العرض الشغال

والمقاومة النوعية وحجم التربة المثار

تسببت بقمة استيالك الوقود وفي العرض الشغال الثاني

يالحظ من الجداول  3و 4و 5و 6بان الموقع األول لمتربة

وبمعدل  18.13L/haوذلك لزيادة اإلنتاجية وبزيادة األخيرة

المزيجية قد حقق أعمى إنتاجية عممية بمغت 0.359ha/h
\وأعمى مقاومة نوعية

53.41kN/m2

24.69%

يقل استيالك الوقود ويتفق ىذا مع ما جاء بوAL-

في حين حقق

 (7(,SharifiوAL-Fartusi

الموقع الثاني أعمى حجم تربة مثار  694.9m3/hوأعمى

و,(4( AL-Neama

ويتضح من الجدول  8إن زيادة العرض الشغال إلى

عمق عممي بمغ =.0.194m

1.20m

تأثير التداخل بين المواقع السرع والعرض الشغال والقدرة

تسبب

32.67KW.h/ha

الحصانية عمى مؤشرات متطمبات اإلنتاجية والعمق العممي

زيادة

متطمبات

الطاقة

وكانت

وقمت كمية الطاقة المصروفة بزيادة

العرض الشغال حيث حقق العرض الشغال الثاني اقل قيمة

والمقاومة النوعية وحجم التربة المثار

وكانت .781 mj/ha

يالحظ من الجداول  3و 4و 5و 6بان أفضل تداخل رباعي

تأثير القدرة الحصانية عمى متطمبات القدرة

حقق أفضل قيم معنوية لمصفات المرغوبة (من ضمن

يالحظ من الجداول  7و 8و 9بان قيم استيالك الوقود تقل

الصفات المرغوبة االنتاجية والعمق العممي واستيالك الوقود

معنويا بزيادة القدرة الحصانية حيث حققت الساحبة 82KW

وكفاءة القدرة المجيزة وكفاءة الطاقة الكمية) كان في الموقع

اقل قيمة وبمعدل  17.35 L/haويعزى السبب في ذلك

األول وعند السرعة الثالثة  6.24Km/hمع العرض الشغال
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إلى إن نسبة االنزالق قد قمت بزيادة القدرة الحصانية حيث إن

تأثير القدرة الحصانية عمى كفاءة استغالل الطاقة وكفاءة

استيالك الوقود يتناسب طرديا مع النسبة المئوية لالنزالق

القدرة المجهزة

قيمة لمتطمبات القدرة وبمعدل  32.15KW.h/haوكذلك

زادت بزيادة حجم القدرة الحصانية حيث سجمت الساحبة

وبمعدل .706mj/ha

اقل قيمة لممقاومة النوعية ,وقمت كفاءة القدرة المجيزة بزيادة

تأثير المواقع عمى متطمبات القدرة :يتضح من الجداول 7

حجم القدرة الحصانية وكانت 14.70%ويعزى سبب ذلك الى

,وىذا ما أكده  )26(,Zozanوسجمت الساحبة  82KWاقل

يالحظ من الجداول  :و 21بان كفاءة استغالل الطاقة قد
 82Kwاعمى قيمة وكانت  21.84m3/mjوذلك لتسجيميا

سجمت الساحبة نفسيا اقل قيمة لكمية الطاقة المصروفة

و 8و9

مقدار القدرة الحصانية المتوفرة والغير مستغمة بالمقدار

بان الموقع الثاني قد حقق اقل قيمة معنوية

الستيالك الوقود  19.38 L/haوسجل الموقع األول أقل
قيمة لمتطمبات القدرة بمغت 29.73KW.h/ha

االفضل عمى ذراع السحب.

وسجل

تأثير المواقع عمى كفاءة استغالل الطاقة وكفاءة القدرة

الموقع األول أيضا اقل كمية لمطاقة المصروفة بمغت
.788.7mj/ha

المجهزة:يالحظ من الجداول  :و 21بان الموقع الثاني(التربة
الرممية المزيجية) قد حقق أعمى كفاءة استغالل لمطاقة وكانت

تأثير التداخل بين المواقع السرع والعرض الشغال والقدرة

 22.86m3/mjوذلك لتحقيقو اقل قيمة لممقاومة النوعية في
ىذا الموقع ,وسجل الموقع األول (التربة المزيجية) أعمى

الحصانية عمى مؤشرات متطمبات القدرة

يالحظ من الجداول  7و 8و 9بان أفضل تداخل رباعي

كفاءة لمقدرة المجيزة وكانت 19.35%وذلك لزيادة القدرة

حقق أفضل قيم معنوية لمصفات المرغوبة كان في الموقع

المبذولة عمى ذراع السحب.

األول وعند السرعة الثالثة  6.24Km/hمع العرض الشغال

تأثير تداخل الموقع والسرع والعرض الشغال والقدرة

الثاني  1.20mحيث حققت الساحبة  82KWأقل قيمة

الحصانية عمى كفاءة استغالل الطاقة وكفاءة القدرة المجهزة

بمغت  32.05KW.h/haوباعمى قيمة لمطاقة المصروفة

و 22حقق الموقع الثاني افضل تداخل رباعي عند السرعة

الستيالك الوقود  14.37L/haواقل قيمة لمتطمبات القدرة

وكفاءة الطاقة النوعية الكمية :يالحظ من الجداول  :و21

بمغت 599mj/ha

الثالثة 6.24Km/h

مع العرض الشغال الثاني 1.20m

تأثير السرعة عمى كفاءة استغال ل الطاقة وكفاءة القدرة

حيث حققت الساحبة  82KWاعمى قيمة لكفاءة استغالل

يالحظ من الجداول  :و 21التأثير المعنوي لمسرعة حيث

في الموقع االول اعمى قيمة لكفاءة القدرة المجيزة وكانت

الطاقة  21.66m3/mjفي حين حققت الساحبة 82kW

المجهزة

قمت كفاءة استغالل الطاقة بزيادة السرعة حيث حققت السرعة

 24.68%وعند السرعة الثالثة والعرض الشغال الثاني ,في

الثالثة  18.61m3/mjوزادت كفاءة القدرة المجيزة بزيادة

حين سجمت الساحبة  56KWاقل قيمة لكفاءة استغالل

 %ويعزى سبب ذلك الى زيادة قوة السحب وبزيادتيا تقل

المجيزة  34.64%تمتيا الساحبة  67KWفي تحقيق

السرعة حيث سجمت السرعة الثالثة أعمى قيمة بمغت 24.69

الطاقة بمغت  14.28m3/mjمع أعمى قيمة لكفاءة القدرة

كفاءة استغالل الطاقة وتزداد كفاءة القدرة المجيزة.

ىذه القيم في الموقع االول وعند السرعة الثالثة والعرض
الشغال الثاني ,ويالحظ من الجدول

تأثير العرض الشغال عمى كفاءة استغالل الطاقة وكفاءة

القدرة المجهزة :يالحظ من الجداول  :و 21بان كفاءة

11

بان الساحبة

 82Kwقد حققت أعمى كفاءة لمطاقة النوعية وكانت قيمتيا
 23.53%في الموقع االول وعند السرعة الثالثة والعرض

استغالل الطاقة تقل بزيادة العرض الشغال حيث سجمت قيمة

 20.63 m3/mjويعزى سبب ذلك الى زيادة المقاومة

الشغال الثاني ويعزى سبب ذلك الى تحقيق الساحبة 82kW

النوعية بزيادة العرض الشغال ,وزادت كفاءة القدرة المجيزة

اقل قيمة الستيالك الوقود ولنفس التداخل وبقمة استيالك

بزيادة العرض الشغال وكانت قيمتيا  19.3%وذلك لزيادة

الوقود تزداد كفاءة الطاقة الكمية .

متطمبات القدرة.
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جدول  . 2التحميل التجميعي لتاثيرالمواقع والسرع والعرض الشغال والقدرة الحصانية والتداخالت فيما بينها لصفة اإلنتاجية العممية ha/h
انًىالغ

انسرع km/h

3.42
األول انتربت انًزيجيت
4.7
6.24
3.42
انثاني انتربت انريهيت
4.7
انًزيجيت
6.24
تأثير انمدرة انحصانيت

56KW
0.232 F
0.303 V
0.398M
0.231G
0.301W
0.395N
0.343 C

انؼرض 95cm
67KW
0.234 E
0.319 T
0.423 I
0.234E
0.317U
0.421J
0.362 B

82KW
0.235 D
0.324 S
0.431G
0.236C
0.323 S
0.427H
0.369 A

56KW
0.279 B
0.372 Q
0.483E
0.279B
0.367R
0.474F

انؼرض 120cm
67KW
0.287 A
0.391O
0.517D
0.290 Z
0.388P
0.519C

تأثير انسرع
82KW
0.297 X
0.405K
0.529A
0.293Y
0.402L
0.528B

تأثير انًىالغ
0.359 A

0.260 C
0.351 B
0.462 A

تأثير انؼرض انشغال
انؼرض120cm
انؼرض 95cm
0.394 A
0.321 B

0.357 B

جدول . 3التحميل التجميعي لتاثيرالمواقع والسرع والعرض الشغال والقدرة الحصانية والتداخالت فيما بينها لصفة العمق العممي m
انًىالغ

انسرع km/h

3.42
األول انتربت
4.7
انًزيجيت
6.24
3.42
انثاني انتربت
4.7
انريهيت انًزيجيت
6.24
تأثير انمدرة انحصانيت

56KW
0.200A
0.190H
0.175L
0.198BC
0.188I
0.183J
0.184 C

انؼرض 95cm
67KW
0.200A
0.197DC
0.195FE
0.200A
0.197BC
0.195DE
0.196 B

82KW
0.200A
0.200A
0.200A
0.200A
0.200A
0.200A
0.199 A

56KW
0.183J
0.175L
0.165M
0.193G
0.187I
0.180K

انؼرض 120cm
67KW
0.195DE
0.195FE
0.193G
0.197DC
0.195FE
0.194FG

تأثير انسرع
82KW
0.200A
0.200A
0.198BA
0.200A
0.200A
0.200A

0.197 A
0.193 B
0.190 C

تأثير انًىالغ
0.192 B

تأثير انؼرض انشغال
انؼرض 120cm
انؼرض 95cm
0.191 B
0.195 A

0.194 A

=

جدول  . 4التحميل التجميعي لتأثير المواقع والسرع والعرض الشغال والقدرة الحصانية والتداخالت فيما بينها لصفة المقاومة النوعية KN/m2
انًىالغ

انسرع km/h

3.42
األول انتربت
4.7
انًزيجيت
6.24
3.42
انثاني انتربت
4.7
انريهيت انًزيجيت
6.24
تأثير انمدرة انحصانيت

56KW
47.46 N
53.31 G
65.08 B
40.32 W
45.35 S
52.29 H
52.13 A

انؼرض 95cm
67KW
47.03 O
50.46 J
56.55 D
39.41 X
42.29 U
47.52 N
47.84 B

82KW
46..80 PO
49.82 K
54.36 F
39.00 Y
41.54 V
45.79 R
46.33 C

56KW
51.79 I
58.21 C
70.01 A
41.41 V
45.94 R
54.46 F

انؼرض 120cm
67KW
48.32 M
52.17 IH
58.44 C
40.15 W
43.03 T
48.76 L

تأثير انسرع
82KW
46.50 PQ
49.64 K
55.41 E
39.16 YX
41.81 V
46.15 RQ

43.95 C
47.80 B
54.57 A

تأثير انًىالغ
53.41 A

تأثير انؼرض انشغال
انؼرض 120cm
انؼرض 95cm
49.52 A
48.02 B

44.13 B

جدول . 5التحميل التجميعي لتأثير المواقع والسرع والعرض الشغال والقدرة الحصانية والتداخالت فيما بينها لصفة حجم التربة المثار m3/h
انًىالغ

انسرع km/h

3.42
األول انتربت
4.7
انًزيجيت
6.24
3.42
انثاني انتربت
4.7
انريهيت انًزيجيت
6.24
تأثير انمدرة انحصانيت

56KW

انؼرض 95cm
67KW

82KW

56KW

انؼرض 120cm
67KW

82KW

463.5 X
575.4 R
697.3 L
456.8 Y
566.7 ST
724.7 K
627.0 C

467.2XW
627.7 O
826.8
468.3XW
628.2 O
824.9 F
708.9 B

469.6 W
647.5 N
861.9 D
472.0 W
647.2 N
854.2 E
738.1 A

512.0 V
652.0 N
797.3 I
539.2 U
686.6 M
852.7 E

562.8 T
763.3 J
999.1 C
571.4SR
759.4 J
1007.9 B

593.4 P
810.8 G
1052.9 A
586.6 Q
805.3 H
1056.1 A
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تأثير انسرع

تأثير
انًىالغ

513.6 C
680.8 B
879.6 A

687.8 B

694.9 A

تأثير انؼرض انشغال
انؼرض 120cm
انؼرض 95cm
626.7 B

756.0 A
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جدول .6التحميل التجميعي لتاثيرالمواقع والسرع والعرض الشغال والقدرة الحصانية والتداخالت فيما بينها لصفة استهالك الوقود L/ha
انًىالغ

انسرع km/h

3.42
األول انتربت
4.7
انًزيجيت
6.24
3.42
انثاني انتربت
4.7
انريهيت انًزيجيت
6.24
تأثير انمدرة انحصانيت

56KW
24.74 B
23.42 E
21.84 H
24.21C
23.16F
21.58J
21.44 A

انؼرض 95cm
67KW
24.87 A
22.68 G
20.00P
23.96D
21.39K
18.88U
20.38 B

82KW
20.83M
19.07 T
17.68 a
19.85Q
18.37W
17.17 b
17.35 C

56KW
21.67 I
20.00P
18.54 V
20.63N
19.38R
18.13X

انؼرض 120cm
67KW
21.25L
19.22 S
17.90Z
20.04O
18.03Y
16.33 e

تأثير انسرع
82KW
17.01 C
16.06 G
14.37 i
16.80 d
16.26 f
14.72 h

21.32 A
19.75 B
18.09 C

تأثير انًىالغ
20.06 A

تأثير انؼرض انشغال
انؼرض 120cm
انؼرض 95cm
18.13 B
21.32 A

19.38 B

جدول . 7التحميل التجميعي لتأثير المواقع والسرع والعرض الشغال والقدرة الحصانية والتداخالت فيما بينها لصفة متطمبات القدرة KW.h/ha
انًىالغ

انسرع km/h

3.42
األول انتربت
4.7
انًزيجيت
6.24
3.42
انثاني انتربت
4.7
انريهيت انًزيجيت
6.24
تأثير انمدرة انحصانيت

56KW
27.72 Z
33.28 L
29.83 U
32.96 M
39.55 B
35.37 G
33.20 A

انؼرض 95cm
67KW
27.26 b
31.97 S
28.96 X
32.66 O
38.35 D
35.32 G
32.47 B

82KW
27.08 d
31.80 T
29.03 W
32.50 P
37.75 F
34.48 J
32.15 C

56KW
29.65 V
27.75 Z
34.03 K
32.96 M
35.17 H
40.11 A

انؼرض 120cm
67KW
28.84 Y
27.33 a
32.49 P
34.52 J
32.83 N
39.16 C

تأثير انسرع
82KW
28.85 Y
27.19 c
32.05 R
32.29 Q
34.60 I
38.22 E

30.98 C
32.75 B
34.09 A

تأثير
انًىالغ
29.73 B

تأثير انؼرض انشغال
انؼرض 120cm
انؼرض 95cm
32.67 B
32.55 A

35.49 A

جدول  . 8التحميل التجميعي لتأثير المواقع والسرع والعرض الشغال والقدرة الحصانية والتداخالت فيما بينها لصفة كمية الطاقة المصروفة mj/ha
انًىالغ

انسرع km/h

3.42
األول انتربت
4.7
انًزيجيت
6.24
3.42
انثاني انتربت
4.7
انريهيت انًزيجيت
6.24
تأثير انمدرة انحصانيت

56KW
985 C
878 J
789 R
1007 B
889 H
814 P
872.5 A

انؼرض 95cm
67KW
975 D
768 U
734 Y
1012 A
814 P
782 S
829.3 B

82KW
808 Q
699 b
662 f
848 M
719 a
653 g
706 C

56KW
942 F
839 N
738 X
953 E
882 I
755 V

انؼرض 120cm
67KW
871 K
816 O
729 Z
923 G
865 L
664 e

تأثير انسرع
82KW
748 W
684 d
599 h
776 T
692 c
585 i

903.9 A
798.4 B
708.5 C

تأثير
انًىالغ
788.7 B

تأثير انؼرض انشغال
انؼرض 120cm
انؼرض 95cm
781.0 B
824.2 A

816.5 A

جدول  . 9التحميل التجميعي لتأثير المواقع والسرع والعرض الشغال والقدرة الحصانية والتداخالت فيما بينها لصفة كفاءة استغالل الطاقة m3/mj
انًىالغ

انسرع km/h

3.42
األول انتربت
4.7
انًزيجيت
6.24
3.42
انثاني انتربت
4.7
انريهيت انًزيجيت
6.24
تأثير انمدرة انحصانيت

56KW
21.06 M
18.75 T
15.36 Y
24.79 C
22.05 H
19.12 S
19.68NC

انؼرض 95cm
67KW
21.26 L
19.81 Q
17.68 W
25.36 B
23.64 F
21.04 M
21.20 B

82KW
21.36 LK
20.06 P
18.39 U
25.64 A
24.07 D
21.83 I
21.84 A

56KW
19.30 R
17.17 X
14.28 Z
24.14 D
21.76 JI
18.36 U

انؼرض 120cm
67KW
20.69 N
19.16 SR
17.11 X
24.90 C
23.23 G
20.50 O
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تأثير انسرع
82KW
21.50 K
20.14 P
18.04 V
25.53 A
23.91 E
21.66 J

22.96 A
21.15 B
18.61 C

تأثير
انًىالغ
18.95 B

22.86 A

تأثير انؼرض انشغال
انؼرض 120cm
انؼرض 95cm
20.63 B
21.18 A
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جدول  . 10التحميل التجميعي لتاثيرالمواقع والسرع والعرض الشغال والقدرة الحصانية والتداخالت فيما بينها لصفة كفاءة القدرة المجهزة %
انًىالغ
األول
انًزيجيت

انسرع km/h
انتربت

انتربت
انثاني
انريهيت انًزيجيت
تأثير انمدرة انحصانيت

3.42
4.7
6.24
3.42
4.7
6.24

انؼرض 95cm
56KW
13.65W
19.03M
28.16D
11.43Z
15.94S
23.51H
20.72 A

67KW
11.36 a
16.37R
24.17 G
9.50 c
13.64W
20.07J
17.80 B

82KW
9.29 D
13.64W
19.82K
7.78 e
11.37 a
16.55P
14.70 C

انؼرض 120cm
56KW
16.45Q
23.55H
34.64 A
13.85 V
19.57 L
28.82C

تأثير انسرع
67KW
14.06U
20.58I
30.18 B
11.80X
16.76O
25.13E

82KW
11.67Y
17.02N
24.68 F
9.71 b
14.24T
20.62I

11.71 C
16.81 B
24.69 A

تأثير
انًىالغ
19.35 A

تأثير انؼرض انشغال
انؼرض 120cm
انؼرض 95cm
19.63 A
15.85 B

16.13 B

جدول  . 11التحميل التجميعي لتأثير المواقع والسرع والعرض الشغال والقدرة الحصانية والتداخالت فيما بينها لصفة كفاءة الطاقة الكمية %
انًىالغ

انسرع km/h

األول انتربت
انًزيجيت

3.42
4.7
6.24
3.42
4.7
6.24

انثاني انتربت
انريهيت
انًزيجيت

56KW
11.79 e
13.29 Z
16.2 L
10.13 i
11.33 g
13.65 V

انؼرض 95cm
67KW
11.62 f
13.47 X
16.97 G
10.7 h
11.93 c
14.99 P
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82KW
13.80 T
16.05 M
18.90 E
12.05 b
13.81 S
16.28 J

56KW
13.46 J
15.65 O
19.14 C
11.90 d
13.62 W
16.62 I

انؼرض 120cm
82KW
67KW
16.80 H
13.67 V
19 D
16.27 K
23.53 A
19.36 B
14.23 Q
12.07 a
15.70 N
14.21 R
19.14 C
17.61 F
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مالئمة العرض الشغال لممحراث المستعمل حقميا 1.20m

تحميل تاثيرالسرع األمامية والعرض الشغال لعممية الحراثة

مع السرعة المستخدمة في حين كانت القيم الممكنة لمعرض

لمساحبة  56KWعمى المؤشرات اإلنتاجية ومعدل األداء

الشغال

ومؤشرات متطمبات القدرة وتكاليف عممية الحراثة الحقمية

والمثالية

يبين الجدول
الساحبة

23

56KW

حيث يمثل العرض الشغال الذي عممت فيو الساحبة
 115.38%من العرض الممكن وكل ذلك أدى إلى قمة

إن السرعة العممية التي عممت بيا
5.23Km/h

كانت

 83.8%من السرعة النظرية

والبالغة

اإلنتاجية العممية بسبب استخدام عرض شغال اكبر من طاقة

وىي تمثل

الساحبة حيث كانت اإلنتاجية المتحققة  0.483ha/hفي

6.24Km/h

حين كانت القيمة الممكنة  0.520ha/hبسبب استغالل

والمعتمدة عمميا وحسابيا وانخفض العمق العممي ليذه الساحبة

السرعة والعرض الشغال الممكنين إي إن بإمكان الساحبة جر

حيث بمغ  0.165mنتيجة ارتفاع نسبة االنزالق وانسحاب

محراث ثالثي األبدان عرض البدن الواحد  34.6 cmوعند

المحراث من التربة وكانت القيم الحقمية لقدرة السحب والمقاسة

السرعة

عمى ذراع السحب  19.38KWوالتي تمثل  112.4%من
قدرة

السحب

الممكنة

عمى

ذراع

السحب

والبالغة

كفاءة القدرة المجيزة بمقدار

%223

حيث حققت القيم

الواقعية  34.64%في حين كانت القيم الممكنة المحسوبة

والقدرة المفقودة لمقاومة الحركة والتي تم قياسيا حقميا وطرحيا

 31%وبانخفاض قيم اإلنتاجية وارتفاع قيمة استيالك الوقود

من القيمة الممكنة والمحسوبة وفق معادلة حساب القدرة ,

تزداد تكاليف تشغيل الساحبة وبالنتيجة تكاليف عممية الحراثة

وازدادت قوة السحب العممية والمقاسة بجياز الداينموميتر
وبنسبة

6.24Km/h

لتحقيقو أفضل قيم لإلنتاجية من

المحراث رباعي األبدان بعرض شغال  1.20cmوارتفعت

 17.23KWوذلك بعد احتساب قيم القدرة المفقودة باالنزالق

139.4%من قوة السحب الممكنة

1.04m

والمحسوبة وفق المعادلة العامة

25

حيث كانت التكاليف الواقعية  40641ID/haوالتي تشكل

9.94KN

112.7%

والمحسوبة وفق معادلة القدرة والتي يمكن إن توفرىا الساحبة

من التكاليف الممكنة والمحسوبة والبالغة

36070 ID/ha

حيث كانت القيمة الحقمية المقاسة  13.86KNوذلك لعدم

جدول  12تاثيرالسرع األمامية والعرض الشغال لعممية الحراثة لمساحبة  56KWعمى المؤش ارت اإلنتاجية ومعدل األداء
ومؤشرات متطمبات القدرة وتكاليف عممية الحراثة الحقمية والمثالية

انًؤشراث انًدروست

انميى انحمهيت
انىالؼيت

انميى انًثانيت
انًًكنت حسابيا

كفاءة استغالل
انًؤشر

انفرق بين انًؤشرين

انسرػت انؼًهيت km/hr
انسرػت اننظريت km/hr

5.23
6.24

6.24

83.8141

-1.01

لىة انسحب kN
انؼرض انشغال

13.86
1.20

9.943
1.04

139.4
115.1

3.92
0.16

انمدرة ػهى ػًىد انجر kw
كفاءة انطالت انًجهزة %

19.38
34.64

17.234
31

112.5
112.6

2.15
3.87

إنتاجيت وحداث انًكننت ha/hr

0.483

0.520

92.8

-0.04

يؼدل استهالن انىلىد L/ha

18.54

16.91

109.6

1.63

استهالن انىلىد L/hr

8.95

8.80

101.8

0.16

انؼًك انؼًهي m

0.165

0.200

82.5

انمدرة انًفمىدة باالنزالق KW

5.34

انمدرة انًفمىدة بًماويت انحركت KW

3.69

انًماويت انتىػيت KN/m2

70.01

47.69

حجى انتربت انًثارm3/h
كفاءة استغالل انطالت m3/mj

797.30
14.28

1040.67
20.97

تكانيف ػًهيت انحراثت ID/hr

19630

18769

104.6

861

تكانيف ػًهيت انحراثت ID/ha
يتطهباث انمدرة انطالت اننىػيت KW.h/ha

40641
40.12

36070
33.12

112.7
121.1

4571
7

كفاءة انطالت اننىػيت%

19

17.33

110.4

2

كًيت انطالت انًصروفت mj/ha

755

688.12

109.7

67
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معادلة إيجاد القدرة وذلك بعد احتساب قيم القدرة المفقودة

تحميل تاثيرالسرع األمامية والعرض الشغال لعممية الحراثة

باالنزالق والقدرة المفقودة لمقاومة الحركة والتي تم قياسيا

لمساحبة  67KWعمى المؤشرات اإلنتاجية ومعدل األداء

حقميا وطرحيا من القيمة المثالية,

ومؤشرات متطمبات القدرة وتكاليف عممية الحراثة الحقمية

والمثالية

يبين الجدول
الساحبة

24

67KW

المقاسة بالداينموميتر  10.25KNوىي تمثل 81.64%
من القيم المثالية

إن السرعة العممية التي عممت بيا
5.52Km/h

كانت

وىي تمثل

الشغال المثاليين وكان العرض الحقمي يمثل  93.02%من

العمق العممي في ىذا التداخل

العرض الشغال المثالي

 6.5Km/hوكان

0.193m

السحب المقاسة عمى ذراع السحب والبالغة

12.55KN

والمحسوبة وفق القدرة

والممكن إن توفرىا الساحبة باستغالل السرعة والعرض

 88.46%من السرعة النظرية والبالغة 6.24Km/hوتمثل
 84.9%من السرعة المثالية الممكنة

وكانت قوة السحب

المعادلة العامة

وكانت قدرة

25

1.29mوالمحسوب وفق
إي بإمكان الساحبة سحب محراث

رباعي األبدان عرض البدن الواحد  32.25cmبدال من

20.27KW

في حين كانت القيم المثالية  22.66KWوالمحسوبة وفق
جدول  .13تاثيرالسرع األمامية والعرض الشغال لعممية الحراثة لمساحبة  67KWعمى المؤشرات اإلنتاجية ومعدل األداء
ومؤشرات متطمبات القدرة وتكاليف عممية الحراثة الحقمية والمثالية

انًؤشراث انًدروست

انضائؼاث انًؤشر

انميى انًثانيت انًًكنت
حسابيا
6.50

كفاءة استغالل
انًؤشر
84.97

انسرػت انؼًهيت km/hr
انسرػت اننظريت km/hr
لىة انسحب kN

انميى انحمهيت
انىالؼيت
5.52
6.24
10.25

-0.98

81.64

-2.30

12.55

-0.09

انؼرض انشغال m

1.200

1.29

93.02

انمدرة ػهى ػًىد انجر KW

20.27

22.66

89.44

-2.39

كفاءة انطالت انًجهزة %

30.18

33.8

89.22

-3.65

اإلنتاجيت انؼًهيت ha/hr

0.517

0.671

77.07

-0.15

يؼدل استهالن انىلىد L/ha

17.90

14.98

119.48

2.92

استهالن انىلىد L/hr
انؼًك انؼًهي m
انمدرة انًفمىدة باالنزالق KW
انمدرة انًفمىدة بًماويت انحركت KW
انًماويت انتىػيت KN/m2
حجى انتربت انًثارm3/h

9.25
0.193
4.23
4.53
58.44
999.10

10.05
0.200

92.08
96.5

-0.80

48.65
1341.67

كفاءة استغالل انطالت m3/mj

17.11

20.56

تكانيف ػًهيت انحراثت ID/hr

26528

25992

102

536

تكانيف ػًهيت انحراثت ID/ha
يتطهباث انمدرة انطالت اننىػيت KW.h/ha

51312
39.16

38746
33.78

132
115.9

12566
5

كفاءة انطالت اننىػيت%
كًيت انطالت انًصروفت mj/ha

19.2
664

19.95
609.61

96.9
108.9

-1
54

 30cmوذلك الستغالل السرعة والعرض الشغال الممكنين و

تشغيل الساحبة وبالنتيجة تكاليف عممية الحراثة حيث كانت

كل ذلك أدى إلى قمة اإلنتاجية العممية بسبب عدم استغالل

التكاليف الواقعية  51312ID/haوالتي تشكل 132.4%

السرعة والعرض الشغال الممكنين حيث كانت قيمتيا

من التكاليف الممكنة والمحسوبة والبالغة .38746ID/h

 0.517ha/hفي حين كانت القيمة الممكنة 0.671ha/h

تحميل تأثير السرع األمامية والعرض الشغال لعممية الحراثة

 30.18%في حين كانت القيم الممكنة المحسوبة 33.8%

ومؤشرات متطمبات القدرة وتكاليف عممية الحراثة الحقمية

 119.5%عن الحالة المثالية  14.98L/haوبانخفاض

بيا الساحبة  82KWكانت  5.57Km/hوىي تمثل

وانخفضت كفاءة القدرة المجيزة حيث سجمت القيم الواقعية

لمساحبة  82KWعمى المؤشرات اإلنتاجية ومعدل األداء

وبنسبة

والمثالية :يبين الجدول  25إن السرعة العممية التي عممت

قيم اإلنتاجية وارتفاع قيمة استيالك الوقود تزداد تكاليف

 89.26%من السرعة النظرية والبالغة  6.24Km/hحيث

وارتفعت قيم استيالك الوقود حقميا

17.9L/ha
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سجمت نسبة االنزالق بمغت  10.67%وتمثل 85.69%
6.5Km/h

من السرعة المثالية الممكنة

صفات لمتطمبات وكفاءة القدرة وكفاءة الطاقة النوعية واقل
تكاليف لعممية الحراثة.

وكان العمق

العممي في ىذا التداخل  0.198mوىو يمثل  99%من

 -3اختالف القيم الحقمية مقارنة بالقيم المثالية لكافة الصفات

العمق المثالي ,وكانت قدرة السحب المقاسة عمى ذراع

وباستغالل السرعة والعرض الشغال المناسبين نالحظ ارتفاع

في حين كانت القيم المثالية

وانخفاض قيم استيالك الوقود وانخفاض

السحب

20.3KW

قيم اإلنتاجية

تكاليف عممية الحراثة.ID/ha

 29.9KWوالمحسوبة وفق معادلة حساب القدرة وذلك بعد
احتساب قيم القدرة المفقودة باالنزالق والقدرة المفقودة لمقاومة

 -4حققت الساحبة  82KWأفضل قيم لإلنتاجية واقل

الحركة والتي تم قياسيا حقميا وطرحيا من القيمة المثالية,

استيالك وقود واقل مقاومة نوعية وأفضل عمق عممي واعمى

والتي أدت إلى انخفاض كفاءة القدرة المجيزة والمقاسة حقميا

حجم تربة مثار وأعمى كفاءة استغالل لمطاقة وبأقل متطمبات

وكانت قوة السحب المقاسة بالداينموميتر  13.59KNوىي

المصروفة تمييا الساحبة  67KWوثم الساحبة 56KW

تمثل  82.11%من القيم المثالية  16.55KNوالممكن

 -5حققت الساحبة  56KWأفضل قيمة في صفة كفاءة

إن توفرىا الساحبة باستغالل السرعة المثالية وكان العرض

الطاقة المجيزة واقل تكاليف لعممية الحراثة تمتيا الساحبة

الحقمي يمثل  70.53%من العرض الشغال المثالي أو

 67KWثم الساحبة 82KW

بإمكان الساحبة سحب محراث خماسي األبدان عرض البدن

 1.04مع السرعة المثالية  6.24الستغالل قدرة الساحبة

الواحد  34cmوذلك الستغالل السرعة والعرض الشغال

بشكل امثل ولتحقيقو أفضل قيم مثالية لممؤشرات اإلنتاجية

الممكنين و كل ذلك أدى إلى قمة اإلنتاجية العممية حيث

والفنية واالقتصادية وفي الحيازات المحدودة المساحة التي

 0.885ha/hوانخفضت كفاءة القدرة المجيزة حيث سجمت

 -7استغالل قدرة الساحبة  67KWو 82KWبشكل امثل

في حين كانت القيم الممكنة

وذلك من خالل زيادة السرعة العممية وزيادة العرض الشغال

المحسوبة  36.4%وسجمت كفاءة السحب الواقعية قيمة

لتحقيق أفضل قيم لممؤشرات اإلنتاجية والفنية واالقتصادية

عن الحالة المثالية

والتي تحقق عدد ساعات تشغيل

لمقدرة وأعمى كفاءة لمطاقة النوعية واقل كمية لمطاقة

والبالغة  24.7%في حين كانت القيم الممكنة 36.4%

 -6العرض الشغال المثالي والمالئم لمساحبة  56KWىو

الممكن  1.70mوالمحسوب وفق المعادلة العامة  25إي

كانت قيمتيا  0.529ha/hفي حين كانت القيمة الممكنة
القيم الواقعية

24.7%

تحقق عدد ساعات تشغيل  2111ساعة عمل في السنة

مقدارىا ,64.12 %وارتفعت قيم استيالك الوقود حقميا
 14.37L/haوبنسبة
13.90L/ha

103.4%

ومؤشرات استغالل الساحبات الزراعية وبحيازات زراعية اكبر
من الساحبة

56KW

وذلك النخفاض قيم اإلنتاجية الحقمية

 2111ساعة عمل في السنة وعميو يمكن التوصل الى

وبانخفاض قيم اإلنتاجية وارتفاع قيمة استيالك الوقود تزداد

التوصية التالية; نوصي بتحسين إنتاجية وحدات المكننة لكل

تكاليف تشغيل الساحبة وبالنتيجة تكاليف عممية الحراثة حيث

ساحبة زراعية وكفاءة القدرة المجيزة وذلك من خالل اختيار

الثابتة الرتفاع سعر شرائيا وكذلك ارتفاع التكاليف المتغيرة

األمامية المناسبة وذلك بيدف رفع كفاءة استغالل الطاقة

 165.7%من

وكفاءة الطاقة النوعية وتقميل كمف تشغيل الساحبات الزراعية

التكاليف الممكنة المحسوبة والبالغة  , 45431ID/haوذلك

ورفع عدد ساعات التشغيل إلى الحدود الموصى بيا اقتصاديا

كانت التكاليف الواقعية  75295ID/haالرتفاع التكاليف
وان تكاليف عممية الحراثة ليا تشكل

اآلالت الزراعية ذات العرض الشغال المناسب والسرعة

بزيادة المساحة المستغمة أو تأجير الساحبات لمغير.

الستغالل قيم مركبات اإلنتاجية السرعة والعرض الشغال.
ويمكن ان نستنتج من ىذا البحث;
 -2حقق الموقع األول والسرعة الثالثة والعرض الشغال الثاني
مع كافة الساحبات أفضل صفات إنتاجية وفنية وأفضل
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 عمى المؤشرات اإلنتاجية ومعدل األداء82KW  تأثير السرع األمامية والعرض الشغال لعممية الحراثة لمساحبة.14 جدول
ومؤشرات متطمبات القدرة وتكاليف عممية الحراثة الحقمية والمثالية
انضائؼاث انًؤشر
-0.93

كفاءة استغالل
انًؤشر
85.75

انميى انًثانيت
انًًكنت حسابيا
6.50
16.55
1.70
29.89

انميى انحمهيت
انىالؼيت
5.57
6.240
13.59
1.200
20.25

-2.96
-0.50
-9.64

82.10
70.53
67.75

-11.77
-0.36
0.47
-40085

انًؤشراث انًدروست
km/hr انسرػت انؼًهيت
km/hr انسرػت اننظريت
kN لىة انسحب
m انؼرض انشغال
KW انمدرة ػهى ػًىد انجر

67.71
59.79

36.4
0.885

24.68
0.529

% كفاءة انطالت انًجهزة
ha/hr إنتاجيت وحداث انًكننت

103.36
61.80

13.90
12.30

14.37
7.60

L/ha يؼدل استهالن انىلىد
L/hr استهالن انىلىد

99.00

0.200

0.198
4.04

m انؼًك انؼًهي
KW انمدرة انًفمىدة باالنزالق

4.53

KW انمدرة انًفمىدة بًماويت انحركت

48.65

55.41

KN/m2 انًماويت انتىػيت

1769.39

1052.9

m3/hحجى انتربت انًثار

20.56

14.28

m3/mj كفاءة استغالل انطالت

-261

99.35

40092

39831

ID/hr تكانيف ػًهيت انحراثت

29993.16

166.21

45302

75295

ID/ha تكانيف ػًهيت انحراثت

7

121.1

33.12

40.12

KW.h/ha يتطهباث انمدرة انطالت اننىػيت

-2

90.7

21.08

19

%كفاءة انطالت اننىػيت

67

109.7

688.12

755

mj/ha كًيت انطالت انًصروفت
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