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المستخمص

ان نوعية الحبيبات العمفية يمكن ان تتحسن عن طريق السقيطرع عمقى ظقروف عمميقة التصقنيع وعميقا تحقمن البحقد دراسقة عقدد مقن العوامق التقي تقتحكم فقي

094(  ممم) ونعومة جقرش العميققة وبمسقتويين9 و0.0( ظروف عممية تصنيع االعالف المحغوطة بشك حبيبات عمفية وهي قطر فتحات التشكي وبمستويين
ذ

 نفذت لتجربةذف ذل ة اذف لتة ل ذف ع بغدذف ةالذ ل.)%09.3 و%3:.;و% 30.8( ; مايكرون) وبثالثة مسقتويات لرطوبقة العميققة المج قزع لمتصقنيع94 و

 بينقت النتققان بقأن زيققادع. تقم دراسقة متانققة الحبيبقات العمفيققة ونسقبة تمققدد الحبيبقات وسققرعة اسقتقرار الحبيبققات فقي المققا وحقرارع الحبيبققات. 944:

شذرب موذ

 ممم ادت الى زيادع معنوية فقي سقرعة االسقتقرار فقي حقين ادت القى انخفقاض معنقوي فقي متانقة وحقرارع الحبيبقات فيمقا لقم يتبقين9  الى0.0 فتحات التشكي من
 امقا ادنقى ارتفقاع فقي. ممقم0.0  ثقا عنقد الفتحقات/ ; سقم.7.  وادنى سقرعة اسقتقرار%;9.83 وجود تأثير معنوي في نسبة تمدد الحبيبات وكانت اعمى متانة

 مقايكرون زادت معنويقام متانقة الحبيبقات وسقرعة اسقتقرارها فيمقا094 ; القى94  مع زيادع نعومة الجقرش مقن. ممم9  م فكانت عند الفتحات3;.0حرارع الحبيبات

 م عنقد04.4  وادنقى ارتفقاع بحقرارع الحبيبقات%-9.8;  وادنى نسقبة تمققدد%;9.;3 انخفحت معنويام نسبة تمدد الحبيبات وحرارت ا فكانت اعمى متانة حبيبات

 ثقم%3:.; القى%30.8  ادت زيقادع رطوبقة العميققة مقن. ; مقايكرون94  ثقا عنقد النعومقة/ ; سقم.93  اما ادنى سرعة استقرار فكانقت. مايكرون094 النعومة

 وادنقى%;9.:9  الى زيادع معنوية في متانقة الحبيبقات ونسقبة تمقددها وانخفقاض معنقوي فقي سقرعة اسقتقرار وحقرارع الحبيبقات فكانقت اعمقى متانقة%09.3 الى
. % 30.8  فكانقت عنقد الرطوبقة%-9.3:  امقا ادنقى نسقبة تمقدد.%09.3  م عنقد الرطوبقة3;.8  ثقا وادنقى ارتفقاع بحقرارع الحبيبقات/; سم.9; سرعة استقرار
.اظ رت زيادع رطوبة العميقة وجود عالقة ارتباط عالية المعنوية بين ا وبين مؤشرات الدراسة
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ABSTRACT
The pellet quality can be improved by adjustment the processing conditions. The research was conducted to
evaluate some factors effect pellet manufacturing conditions. The factors included: production holes diameter with
two levels (7 and 4.4 mm), grinding fineness with two levels (970 and 570 micron), and meal moisture with three
levels (35.6, 38.9 and 42.3%). Pellets durability, pellet expansion ratio, pellet settle velocity and pellet temperature
were studied in this experiment. A completely randomized design with three replications was used. The Results
showed that the changing in production holes from 4.4 to 7 mm gave a significant increase in settling velocity, while
both durability and temperature of pellet were significantly decreased, where as there no significant effect in pellet
expansion ratio. The hole 4.4 mm recorded both higher durability (92.63%) and lower settling velocity (9.71cm/s).
lower pellet temperature (39.4C) recorded with hole 7 mm. The increase of grinding fineness from 970 to 570
micron led to significant increase in pellet durability and settle velocity where as expansion ratio, and temperature
recorded lower significant. The fineness 570 micron recorded higher durability (92.93%) lower expansion ratio (1.69%) and lower temperature(40C) while the fineness 970 micron gave lower settling velocity (9.73cm/s) .The
increases of meal moisture from 35.6 to 38.9 and to 42.3% caused significant increase in pellet durability, and
expansion ratio, while settle velocity and pellet temperature were significant lowered. the moisture 42.3% gave
higher durability (92.87%) lower settling velocity (9.79 cm/s) and lower pellet temperature (39.6C) while The
moisture (35.6%) gave lower expansion ration (-1.38%) The meal moisture showed high correlation with studied
parameters.
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االادداقرار ازمام

المقدمة

اليل اددا دد اع ا د ت بددو

ان اله ددمن تددن الددبات العلالددو

متاددون  )3ان اي دراض خلدداط الت د ام التجر شددا الرطددث الددى

خلطا اليلاقا التجر شدا التطع بدا الادد تدم اادلث ال نادر تدن
التش ددو

تطد ددر تاعد ددو

د ددلن الجوتد ددا
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اتد
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اجرا د د
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ت بواه د ددو بي ت د ددا ج د ددرش د ددتح الت ب د ددو
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 %70ل د ددر اان عا د د د ابد  , %70اد د د تا د ددوس رط لدد ددا اليلاق د ددا
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ا ا زادت التيدوتل
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التمر اا تا عاولهو والاد :

متانة الحبيبات العمفية (% )PD

لا ن

ا عاوث تاوبا العلالو

الاجرالاددا  88عددم اجرالاددا تددو ا د اادداخما
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=
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لوا د د د دداخما جه د د د ددوز
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 = Ddieتطر تاعا الاش ا
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ال ددبايذ له ددتا الب ددرض ليلي ددوم  700اد د للطد د

لابددا

بددذ عاددوث اددر ا االادداقرار عاددث
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 )20لوااخما التيوملا اآلااا :
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87
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S
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حرارع الحبيبات العمفية ( )PTم
اد د عا ددوث عد درار العلال ددو

تددن جددم

 7ااضددب ان زاددوم تطددر تاعددو

الاش د ا تددن 0.0

الد ددى  8تل د د امى الد ددى ابخ د ددوض تيب د د ى تد ددد تاوبد ددا العلالد ددو

لي ددم خر جه ددو تلوش ددر ت ددن تاع ددو
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اش ا التيم لوااخما تعرار اقر لبواا 200

اا ق تح الباوئ تت تو ت درح (5) Behnk

النتان والمناقشة

تدم ايدزى ادلث

تل د الددى ابخ ددوض الضددبط التاددلط لددى ت بددو

متانة الحبيبات العمفية ()%

زاد ددوم تطد ددر تاعد ددو
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العلالو
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تيب اوح تن  66.07الدى  %02.08لبادلا زادوم 0.8

تددوا ر ن  ,اتددو اتدد تاوبددا ت وبدد

ددتح البااجددا اا ددق تددت تددو جددمح  Rolfeآخددر ن)(19

اليلاق ددا التيرض ددا لب د د ت الرط ل ددا العد درار خ ددل

 %05.00تا تا لى لوتد التيوتل
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العلالو

الخورجدا تدن تاعدو
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 7ان لزادوم رط لدا اليلاقدا
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ا لدى تاوبدا للعلالدو
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الاشد ا لادزمام لدتل تاوباهدو

ددتح الباددوئ اا ددق تددت الباددوئ الاددد جددم و  Moritzاخددر ن

)78

ت د ددو ل د ددان الاعلاد د د االعل د ددوئد جد د د م ا د ددينار تيبد د د ى
جدو  .9معدالت متانة الحبيبات العمفية( )%بتأثير فتحات التشكي ونعومة الجرش ورطوبة العميقة
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00.05
02.68

تل )

بي ت د د ددا الجد د د ددرش

080

اماخ

اماخ بي تا الجرش رط لا اليلاقا
60.76
68.00
00.02

580
0.0

اماخ تاعو
00.86

8

68.00

08.20

00.80
05.00

رط لا اليلاقا
الاش ا
00.58
02.08
60.50

07.27

الاش ا

ال اعو

0.58 :

تاعو

البي تا 0.58 :

بي تا × رط لا 2.00 :

الرط لا 0.87 :

× رط لا 2.68 :

تاعو

60

تاعو

تاعو

بي تا الجرش
07.76
00.08
68.88
07.60

تا ا د د د د د د ددط 66.07
02.08
البي تا
تا ا د د د د د د ددط 02.88
60.27
ال اعو

ات ترق تيب ى لى تاا ى 0.05
× بي تا 7.07 :

68.00

 8تل الرط لا  %85.8اتو الادماخ النلندد لدان

اتددو اتد تاوبدا ت وبد

تل اللراتا خر جهو تن تاعو

8

 %68.00تت البي تا  080تدوا ر ن الرط لدا  %85.8عقدق

تددن  85.8الددى  86.0ن د الددى  %02.8اددينا احر تيب ا دوح اتن د تددد
زاد د ددوم تاوبد د ددا العلالد د ددو

 %68.88بددم ال اع ددو

 580ت ددوا ر ن رط ل ددا اليلاق ددا  %02.8ا طد د

تل ددار

الاشد ا لادزمام تيهدو تاوبدا

 0.0البي تد ددا 580

تلد د البي ت ددا  080ت ددوا ر ن ان الا ددماخ ل ددان بي ت ددا الج ددرش

ال ددتى لد د ا ددلث تلد د ال ددى زا ددوم التا ددوعا الا ددطعاا ل ددمتوئق
تد د

بي ت ددا الج ددرش الا ددد عققد د

ا ل ددى

× بي تا × رط لا 7.02
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اظهددر تددن شد
تاعو

الاش ا

 7تيددومال

الجبوري والشمري

االبعددمار الابلااددا لاددينار د تددن

رط لا اليلاقا  ,ات ون لل اعو

لاددر تددد خ ددض تاوبددا العلالددو

اليلاق د ددا ت د ددد تاوب د ددا العلال د ددو

 8تلد ادينار

ت ددوا ر ن ا ددينار ددولد التيب ا ددا لتيوتد د ارال ددوط

تددت ابخ ددوض رط لددا اليلاقددا

 0.0تل د د اد ددينار ات د د تد ددد خ د ددض التاوبد ددا تد ددت

اعقادق ارالدوط ت جدث دولد التيب ادا لقاتدا )(R2 = 0.980

رط لددا اليلاقددا

ابخ وض رط لا اليلاقا لتيوت ارالوط ولد التيب اا = R2
)0.977

=

R2

) )0.982ات ا ددج ابخ وضد دوح لاد د احر ت ددد التاوب ددا ت ددت ابخ ددوض

لتيوتد ارالدوط ت جدث دولد التيب ادا ) (R2 = 0.984دتل
د ددون لل اعد ددو

ات د ددون لبي ت د ددا الج د ددرش 080

ددتل اظهددر شد

تددو انددر بي تددا الجددرش  580تددوا ر ن تددد

ل ن لاينار ات تن بي تا الجرش  080توا ر ن

 2اددينار بي تددا الجددرش رط لددا

شك  .9العالقة بين تأثير فتحات التشكي و رطوبة العميقة في متانة الحبيبات العمفية()%

شك  .9العالقة بين تأثير نعومة الجرش ورطوبة العميقة في متانة الحبيبات العمفية ()%
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الجبوري والشمري

مجمة العموم الزراعية العراقية – )944;( ،;9-:8 :)3(04
ال اع ددو

نسبة تمدد الحبيبات العمفية ()%
العددظ تددن جددم

 2ددم ج د م اددينار تيب د ى لزاددوم تاعددو

بي تا الجرش رط لدا اليلاقدا عقدق اتد بادلا اتدمم %-7.08

اليل ادا

بددم البي تددا  580تددوا ر ن الرط لددا  %85.8ل ددرق تيب د ى

الاش ا تن  0.0الى  8تل تد بالا اتدمم العلالدو
ال ددان ج ددم

ددن ا لددى باددلا اتددمم للعلالددو

 2ان زا ددوم بي ت ددا الج ددرش ت ددن  080ال ددى 580

تددوا ر ن ام

تددن  -8.08الددى  -7.80ى لباددلا ابخ ددوض  %00.8اددلث
تلد د ت ددم اي ددزى ال ددى ارا ددوع نوت ددا العلال ددو

ت ددت زا ددوم بي ت ددا

الجرش لليلاقا لاق لتل بالا اتمم العلالو

ليم خر جهو تن

تاعددو

)70

لقطددت ددتح العلالددو

الاش د ا

ا لى بالا اتمم -0.00ت وب

ال ددى زا ددوم ات ددمم

اج تت ال اعو

م اعلا تيوت االرالوط

 0.0تلد البي تدا

تدو اظهدر تدن الشد

 8تيدومال

االبعمار الابلااا لاينار بي تا الجرش رط لا اليلاقا تد بالا

اللراتا ددا اا ددر

اا ار ش د ائاوح م ن ج د م اددالا

اتمم العلالو

اليل اا  ,ات دون لبي تدا الجدرش  080تدوا ر ن

ادينار دولد التيب ادا لتيوتد ارالدوط ادولث )R = -0.991
2

ات اج ارا و وح لا احر تد بالا الاتمم تت ارا وع رط لا اليلاقا
تددو انددر بي تددا الجددرش  580تددوا ر ن تددد ااددجا ارالددوط

بي تدا الجدرش الدى ادينار تيبد ى

 0.0تلد البي تدا  580تدوا ر ن اتد بادلا

اتد ددمم  %-7.00اتد ددو ا لد ددى باد ددلا اتد ددمم  -8.20ت وب د د

تدت ال اعدو

 080توا ر ن الرط لا %02.8

ددتح البا ددوئ اا ددق تددت ت ددو ت ددرح الا دديامى  )2امى

الاماخ لان تاعو

 0.0البي تدا 580

تد ددوا ر ن الرط لد ددا  %85.8ات د د باد ددلا اتد ددمم  %-0.85اتد ددو

تتددو اجيلهددو ااتددمم ا نددر تددت زاددوم باددلا
الاشد ا

 -8.58بددم ال اعددو

 8تل د الرط لددا  %02.8تددد

عان ا طى الادماخ النلندد لدان ال اعدو

 %88.0اددلث تلد تددم ايددزى الددى

التل ددبيا لتي ددم ابا ددو العلال ددو

لااددقط تددن تاعددو
رط لاه ددو

ت وب د

تد د ددن  -7.86الد د ددى  -2.28ن د د د الد د ددى  %-8.57ى

لباددلاد ابخ ددوض 86.7
ان العلال ددو

الاش د ا  0.0رط ل ددا اليلاق ددا  %85.8ات ددو ا ل ددى با ددلا ات ددمم

ب اددذ ان زاددوم رط لددا اليلاقددا

ت ددن  85.8ال ددى  86.0ند د ال ددى  %02.8ام
العلالد د ددو

الرط ل ددا تقد ددم عق ددق اتد د با ددلا ات ددمم  %-7.85بد ددم تاع ددو

ددتح الباددوئ اا ددق تددت باددوئ  Rolfeاخددر ن

تددو ااضددب تددن الجددم

 %-0.28بددم البي تددا 080

تد د ددوا ر ن الرط لد د ددا  %02.8اتد د ددو الاد د ددماخ لد د ددان ال اعد د ددو

الددى ابخ ددوض تيب د ى تددد باددلا اتددمم العلالددو

الاش د ا

 0.0تلد د البي ت ددا  080ت ددوا ر ن ان الا ددماخ ل ددان

تيبد ى ادولث لقاتددا  )R = -0.862ل دن لاددينار اتد تددن
2

بي تا الجرش  080توا ر ن

بد ددم

07
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جدو  .9معدالت نسبة تمدد الحبيبات العمفية( )%بتأثير فتحات التشكي ونعومة الجرش ورطوبة العميقة
بي تا الجرش

تاعو
تل )

الاش ا

تاعو

اماخ

توا ر ن)

85.8

رط لا اليلاقا )%
86.0

02.8

080

-7.05

-8.00

-0.00

-8.20

580

-0.85

-7.05

-2.00

-7.00

080

-7.57

-2.02

-0.05

-2.62

580

-7.82

-7.57

-8.70

-7.08

-7.86

-2.28

-8.57

الاش ا
بي تا الجرش

0.0
8

تا اط الرط لا

رط لا اليلاقا

اماخ بي تا الجرش
080

-7.88

-8.76

-0.28

580

-7.08

-7.26

-2.85

اماخ تاعو

الاش ا

تا اط

البي تا

-8.08
-7.80

رط لا اليلاقا

0.0

-7.85

-2.20

-8.00

تا اط

-2.80

8

-7.07

-2.27

-8.58

ال اعو

-2.00

ات ترق تيب ى لى تاا ى 0.05
ال اعو

n.s :

تاعو

× بي تا 7.08 :

البي تا 0.05 :

بي تا × رط لا 0.88 :

الرط لا 0.55 :

× رط لا 7.22 :

تاعو

تاعو

× بي تا × رط لا 7.77

شك  .3العالقة بين تأثير نعومة الجرش و رطوبة العميقة في نسبة تمدد الحبيبات العمفية ()%

02
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سرعة استقرار الحبيبات (سم  /ثا)
 8إن زاددوم تاعددو

اظهدر تددن جدم
تل د انددر لش د

 (20) Bandyopadhyayالل د ددتان لاب د ددو ان ا د ددر ا االا د دداقرار
الاشد ا تددن  0.0الددى 8

تيب د ى تددد زاددوم اددر ا اادداقرار العلالددو

 0.87الددى  70.26ا د

الجبوري والشمري
ابخ ض تت ابخ دوض نوتدا العلالدو

تددن

تقد ددم عقق د د

تم ايزى الى لر عج العلالو

اجيلهددو اادداقر تددد التددول لل د ر ااددرع

اادداقرار  70.50ا د

اشد الهو تتدو

ددتل االددان ان زاددوم

ار ا اااقرار العلالو

اادداقرار  0.56ا د

نو

 70.50ا

ابخ وض اتمم و تدت زادوم مرجدا بي تدا الجدرش

لاددزمام لددتل اددر ا اادداقرار و
Rout

 0.06ن الى  0.80ا

8

العلالددو

تل د

 70.00بم ال اعدو

70

 8تل د

رط لددا اليلاقددا

نددو اتددو ا لددى اددر ا

 8تلد الرط لدا %85.8

الاش د ا 0.0

بي تددا الج ددرش  080ت ددوا ر ن رط لددا اليلاق ددا %02.8

اتد اددر ا ااداقرار  0.80اد

ندو اتددو ادماخ تاعددو

Rout

جدو  .3معدالت سرعة استق اررالحبيبات(سم /ثا) بتأثير فتحات التشكي ونعومة الجرش ورطوبة العميقة
تاعو

الاش ا

توا ر ن)
080

رط لا اليلاقا )%
86.0

02.8

0.86

0.57

0.80

بي تا الجرش
0.57

580

70.80

0.62

0.88

0.02

080
8
580
تا اط الرط لا

70.77
70.88
70.27

0.05
70.88
0.06

0.68
70.80
0.80

0.08
70.50

تل )
0.0

بي تا الجرش

080

85.8

اماخ تاعو

اماخ بي تا الجرش رط لا اليلاقا
0.88
0.60

580

0.56

70.50

70.22

70.07

0.0

اماخ تاعو
0.00

رط لا اليلاقا
الاش ا
0.88

0.06

8

70.00

70.20

70.77

تا اط

البي تا
تا اط

ال اعو

ات ترق تيب ى لى تاا ى 0.05
ال اعو

0.80 :

تاعو

× بي تا 0.00 :

البي تا 0.05 :

بي تا × رط لا 0.50 :

الرط لا 0.55 :

× رط لا 0.56 :

تاعو

08

الاشد ا

بي تددا الج ددرش  580ت ددوا ر ن رط لددا اليلاقددا 85.8

 %تقم ا طى ا لى ار ا اااقرار 70.88ا نو

ددتح الباددوئ اا ددق تددت تددو

ت د د درح  )8 Dozierت د ددو اا د ددق ت د ددت با د ددوئ

الاشد ا  0.0تلد

ت دد عددان ا طددى الاددماخ النلنددد لددان تاعددو

 %ل ددى الاد د الد الا ددلث ت ددم اي ددزى ال ددى ابخ ددوض نوت ددا ددتح
تددت زاددوم رط لددا اليلاقددا

ا لددى اددر ا اادداقرار

نو تت البي تا  580تدوا ر ن الرط لدا %85.8

اااقرار ت وب

الى ابخ وض تيب ى تد ار ا االااقرار تن  70.27الى
نو ى لبالاد ابخ وض 2.2

 8تل د

بي تددا

تد ددو ا ط د ددى الاد ددماخ لد ددان بي ت د ددا

 %02.8ات د اددر ا اادداقرار  0.06ا د

ان زاوم رط لدا اليلاقدا تدن  85.8الدى  86.0ند الدى %02.8
ام

نددو اتددو ا لددى اددر ا

تددت ال اعددو

نددو تددد عددان وب د

عقددق الاددماخ لددان تاعددو

ددتح الباددوئ اا ددق تددت باددوئ

 (20) Bandyopadhyayااض د ددب ت د ددن ج د ددم

بي تد ددا الجد ددرش 080

الج ددرش  080تدددوا ر ن رط ل ددا اليلاق ددا  %02.8اتد د ا ددر ا

ى لباددلا زاددوم  %5.7تددم ايددزى اددلث تل د إلددى زاددوم نوتددا
تح العلالو

نددو ت وب د

الجد ددرش  580تد ددوا ر ن

بي تددا الجددرش تددن  080الددى  580تددوا ر ن اق د م الددى زاددوم
تيب اوح تن  0.88الى  70.28ا

الاشد د ا  0.0تل د د

تددوا ر ن ات د اددر ا اادداقرار  0.57ا د

نددو لباددلا زاددوم  %5.5اددلث تل د
تت زاوم تاعو

تاعد ددو

اتدو الادماخل

النبوئادا

تاعو

× بي تا × رط لا 0.88

الاش ا

0.88
70.28
0.87
70.26
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العدظ تددن شد

 0تيددومال

رط لددا اليلاقددا تاعددو

الجبوري والشمري

االبعدمار الابلاادا لاددينار د تددن

الاش د ا  ,ات ددون ل اعددو

تددن ش د

الاش د ا 8

تل د د اد ددينا احر لا د د احر تد ددد زاد ددوم اد ددر ا االاد دداقرار للعلالد ددو

 5اددينار بي تددا الجددرش رط لددا اليلاقددا تددد اددر ا

ااداقرار العلالددو

تد ددت

ات دون لبي تددا الجدرش  080تددوا ر ن اددينار
) (R2= -0.999إت

دولد التيب اددا لتيوتد ارالددوط ادولث

ابخ وض رط لدا اليلاقدا لتيوتد ارالدوط ادولث دولد التيب ادا

ا ددج ابخ ددوض لا ددر ا االا دداقرار ل ددى ال ددر ت ددن ابخ ددوض

 0.0تل ت ون لهو اينار ات تد

رط لددا اليلاقددا  ,تددو انددر بي تددا الجددرش  580تددوا ر ن تددد

) (R2 = -0.998اتو ال اعو

زاددوم اددر ا االادداقرار تددت ابخ ددوض رط لددا اليلاقددا لتيوت د
ارالددوط اددولث ددولد التيب اددا )(R2 = -0.969

اعقادق تيوتد ارالددوط ادولث ددولد التيب ادا لقاتدا (R2 = -

تددو العددظ

الاش ا

ش  0اليلتا لان اينار تاعو

) 0.983ل ن لاينار ات تن بي تا الجرش  080توا ر ن

رط لا اليلاقا تد ار ا اااق اررالعلالو

ا نو)

شك  .0العالقة بين تأثير نعومة الجرش و رطوبة العميقة في سرعة استق اررالحبيبات (سم /ثا)
حرارع الحبيبات العمفية ( م)

اشدار بادوئ الاعلاد االعلدوئد

تاعددو

ال اعددو

عرار 80.0

تدو ت ضددب تدد جددم

الاش د ا انددر تيب ا دوح تددد ع درار العلالددو
االتد تطد احر  0.0تلد ا طد

ا ل ددى ت ددن تاع ددو

عدرار للعلالددو

ايخر خر

 0ان

اليل اددا ان

تت لبر تطدر تاعدو

اشد الهو لولادولد

زاددوم الضددبط التاددلط لددى اليلاقددا تتددو ابددا

بددذ ارا و دوح تددد

عرار العلالو

02.7

اشد د ا اال ل ددر تطد د احر  8تلد د الا ددد ا طد د

لبالا ابخ وض %8.0

العلالو

التش لا

لد متاون )8

00

تم ايزى الالث الى

تح الباوئ

تن الجم

اا ق تت تدو ت درح تعتدم

ب ادذ العدظ ان زادوم بي تدا
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الج ددرش ت ددن  080ال ددى  580ت ددوا ر ن ابخ ضد د
العلالد ددو

ت د ددن  07.5الد ددى 00.0

الجبوري والشمري
ال ددتى ل ددان جد د م ددتح اليلت ددا الي ا دداا ا ط ددى الا ددماخ ل ددان

تي ددذ عد درار

لبا د ددلا ابخ د ددوض %8.8

تل تم اي م الى ابخ وض تد االعا دو لدان ت بدو

عاددز التيددم التلتددس لليلاقددا لتددو لددبر عج د جزائددو

تاع ددو

اليلاقدا
ال د

لوبادداولاا تددن تاعددو

ددتح الباددوئ اا ددق تددت تددو ت درح

 %02.8ون لهو ات عرار للعلالدو
 % 85.8ان الا ددماخ ل ددان تاع ددو

ب اذ ان زاوم رط لدا اليلاقدا تدن  85.8الدى  86.0ند

 02.7الد ددى  00.8ن د د الد ددى80.8

لد ددان رط لد ددا اليلاقد ددا ع ارراهد ددو ت لتد ددو زام
النوبادا لدولي س

اليلاقا  %02.8ا ط
عرار  08.8ت وب

تددن

لباد ددلاد ابخ د ددوض 8.5

 %2.0لددى الاد الد تلد تددم ايددزى الددى جد م لتددا

 80.6اتدو ا لدى عدرار

تا ددجلا ت وبد د  00.6ت ددت البي ت ددا  080ت ددوا ر ن الرط ل ددا

تددت تلد دا بي تددا الج ددرش للاددلث الت ددت ر ا ددلح الع ددظ ت ددن
الددى  %02.8راتقهددو ابخ ددوض تيب د ى تددد ع درار العلالددو

ت ددت ال اع ددو

 0.0البي ت ددا  080ت ددوا ر ن

اتو الاماخ لدان بي تدا الجدرش  580تدوا ر ن رط لدا اليلاقدا

 (14) Briggs Maierالددتى تاددر ارا ددوع ع درار العلالددو

الجم

ارا د ددوع لعد د درار العلال د ددو

 80ات د ددو ا ل د ددى عد د درار للعلال د ددو

 08.2ت وبد د

اليلاقددا الاددد اعاددو ال ددى تد د ضددبط ات د ات بهددو تددن الخ ددر
الاش د ا

الاشد د ا  8تلد د

بي ت ددا الج ددرش  580ت ددوا ر ن اتد د

الاشد د ا  8تلد د

ات عرار للعلالو
بم ال اعو

 86.5اتدو ا لدى

 0.0تل الرط لا %85.8

ا طى الاماخ النلند لان تاعو

ادداا

رط ل ددا

الاش ا  0.0تل

بي تا

الجددرش االتدد  080ت ددوا ر ن رط لددا اليلاقددا  %85.8ا لددى

اال لد ددى ابخ ض د د

ع درار  008اتددو ات د ع درار  ْ 86.8ت وب د

دتح البادوئ اا دق تدت بادوئ (13) Lawton

تددت ال اعددو

8

تل البي تا اال نر  580توا ر ن الرط لا %02.8

جدو  .0معدالت حرارع الحبيبات العمفية( م) بتأثير فتحات التشكي ونعومة الجرش ورطوبة العميقة
تاعو

الاش ا
تل )

بي تا الجرش
توا ر ن)

080
0.0
580
080
8
580
تا اط الرط لا

85.8

رط لا اليلاقا )%
86.0

02.8

00.8
02.6
07.8
80.8
02.7

08.7
00.8
80.5
80.7
00.8

07.6
80.8
86.6
86.8
80.8

اماخ

اماخ بي تا الجرش رط لا اليلاقا
07.8
08.0

080
580

07.2
اماخ تاعو
08.8

0.0
8

80.0
الاش ا

00.5

تاعو
الاش ا

بي تا الجرش
08.2
07.0
80.6
80.0

00.8

تا اط

07.5

80 .

البي تا

00.0

رط لا اليلاقا
07.0

00.8

تا اط

02.7

80.8

86.5

ال اعو

80.0

ات ترق تيب ى لى تاا ى 0.05
ال اعو

0.88 :

البي تا 0.88 :

بي تا × رط لا 2.78 :

الرط لا 0 9. :

× رط لا 7.82 :

ااضددب تددن ش د
الاش ا

تاعو

× بي تا 7.08 :

 8تيددومال

تاعو

االبعددمار الابلااددا لاددينار تاعددو

رط لا اليلاقا ات ون ل اعو

الاشد ا 0.0

تاعو

× بي تا × رط لا 7.07

ا ددينا احر لاد د احر ت ددد ارا ددوع عد درار العلال ددو

 8تلد

ت ددت ابخ ددوض رط ل ددا

اليلاقا لتيوت ارالوط اولث ولد التيب اا )(R2= -0.984
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ون لبي تا الجرش  080توا ر ن ادينا احر اتد تدد ارا دوع عدرار

 8اددينار بي تددا الجددرش رط لددا اليلاقددا تددد
 ,ات ددون لبي تددا الجددرش  580تددوا ر ن اددينا احر

لا د احر تددد ارا ددوع ع درار العلالددو

العلالددو

تددت ابخ ددوض رط لددا اليلاقددا

تددت ابخ ددوض رط لددا اليلاقددا لتيوت د ارالددوط اددولث

ولد التيب اا ))R2 = -0.975

لتيوت ارالوط اولث ولد التيب اا  , )R2= -0.986تل

شك  .8العالقة بين تأثير فتحات التشكي و رطوبة العميقة في حرارع الحبيبات العمفية ( م)

المصادر

شك  .9العالقة بين تأثير نعومة الجرش و رطوبة العميقة في حرارع الحبيبات العمفية ( م)

 -2لا د د د دديامى  ,تعت د د د ددم ل د د د ددم  7068ا ب ل جا د د د ددو

 -7اعتددم  ,ال ددون بددوم بددومر لددم اددلتون 7062

د د ددتال ابتاد د ددا االاد د ددتو

جوتيد د ددا

العل ث  ,جوتيا الت لد  ,زار الايلدا اليدولد اللعدث
اليلتد  ,ص 825

الللد د ددر  ,زار

 -8تعتد د ددم ل د د ددد  ,لط د د ددد عا د د ددان ا تا د د ددق تهت د د ددد

الايلا اليولد اللعث اليلتد  ,ص 820

متا ددون  7066تي ددما
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ت بب ددا ايبا ددو العاد د ابد جوتي ددا

الجبوري والشمري
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