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تأثير السرعة األرضية للحاصدة ونسبة رطوبة الحبوب وارتفاع القطع
لمحصول الحنطة على نسبة الفقد الكمي للحاصدة
ماجد مايح داخل
مديرية زراعة محافظة المثنى

عبد السالم غضبان مكي العلوان
كلية الزراعة – جامعة البصرة

المستخلص:
تعد مشكلة الضائعات فً محصول الحنطة من المشاكل االقتصادٌة المهمة فً العراق .ومن
اجل تقدٌر وتحلٌل نسب وقٌم الضائعات اثناء الحصاد االلً اجرٌت دراسة حقلٌة للموسم
الزراعً  2011 – 2010لحساب الفقد الكمً لمحصول الحنطة باستخدام الحاصدة New
 holland Tc56تحت ظروف الزراعة االروائٌة فً ناحٌة النجمً التً تقع على بعد  38كم
شمال مدٌنة السماوه  .اذ شملت التجربة دراسة ثالثة عوامل ،العامل االول السرعة االرضٌة
للحاصدة بثالثة مستوٌات  4.5 ، 4 ، 3كم /ساعة ،العامل الثانً النسبة المئوٌة لرطوبة
الحبوب عند الحصاد وبمستوٌٌن  % 18 ، 13والعامل الثالث ارتفاع قطع المحصول عن
سطح االرض وبمستوٌٌن  30 ، 10سم  .باستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة وبثالثة
مكررات  .اظهرت نتائج الدراسة تفوق السرعة االولى  3كم/ساعة معنوٌا فً اعطائها اقل
نسبة فقد كمً كلً  . % 5.63ولم ٌكن للنسبة المئوٌة لرطوبة الحبوب تاثٌر معنوي فً نسبة
الفقد الكمً الكلً فً حٌن اثر ارتفاع قطع المحصول معنوٌا فً نسبة الفقد الكمً الكلً للحبوب
حٌث اعطى ارتفاع القطع  30سم للمحصول عن سطح األرض اقل نسبة فقد كمً كلً 6.75
 %وقد تبٌن ان نسبة الفقد فً وحدة القطع كان اكثر مما هو علٌه فً باقً وحدات الحاصدة
ولجمٌع السرع المدروسة .ومن خالل تداخل العوامل الثالثة أظهرت السرعة االولى للحاصدة
 3كم/ساعة مع النسبة المئوٌة لرطوبة الحبوب  % 13وباستخدام ارتفاع القطع  30سم تفوقا
معنوٌا فً تحقٌق اقل نسبة فقد كمً كلً للحبوب  % 4.88ومن ثم أعلى كفاءة اداء للحاصدة
96.82
المقدمة:
ٌعد محصول الحنطة من محاصٌل الحبوب الغذائٌة الرئٌسٌة حٌث ٌشغل اكبر مساحة
مزروعة فً العالم وٌحتل الموقع االول بٌن المحاصٌل الحقلٌة عامة ومحاصٌل الحبوب خاصة
فً العراق من حٌث المساحة المزروعة واالنتاج  ،وٌمتاز بقٌمته الغذائٌة الغنٌة بالبروتٌن اذ
تصل نسبته الى (  )% 14 – 12وان معدل استهالك الطحٌن للفرد الواحد ( ) 132 -117
كغم/سنة وهذا ما ٌعكس حجم االستهالك السنوي فً العراق فضال عما ٌستهلك من الحنطة
بالصناعات الغذائٌة المتعددة (الجبوري .)2001 ،فنقص الغذاء مصدر قلق نفسً واجتماعً
واقتصادي لكل فرد فً أي مجتمع فً العالم وٌنعكس ذلك بالتاكٌد على االستقرار السٌاسً
لالفراد والمجتمعات ( السعٌدي .)1986 ،
تعد عملٌة الحصاد من اهم العملٌات الزراعٌة النها ثمرة الجهد المبذول لعموم الفعالٌات
الزراعٌة ولحاجتها الى جهد ووقت واٌدي عاملة كثٌرة  ،واصبحت االن وبفضل التقدم
الزراعً فً مجال المكننة الزراعٌة من العملٌات التقلٌدٌة فً دورة االنتاج للمحاصٌل الحقلٌة
حٌث ان دخول الحاصدة المركبة ادى الى سرعة انجاز العملٌة وتقلٌل كمٌة الضائعات اثناء
الحصاد ومن ثم زٌادة االنتاج فضال عن تقلٌل الجهد واألٌدي العاملة وفترة الحصاد ( الطحان
تـأثير السرعة االرضية للحاصدة....
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وآخرون  .)1991 ،اال ان المشكلة فً الوقت الحاضر اتسمت بالتطور السرٌع الذي حصل فً
الحاصدات من حٌث النوع والتقنٌات المضافة والتً تفوق كثٌرا قابلٌات وامكانٌات الفالح فً
، Lovegrove
الدول النامٌة وقد ال تتالءم بعض مواصفاتها وظروف الحقل السائدة (
 )1976حٌث تجاوز عدد الحاصدات المسجلة فً العراق (  )4000حاصدة تشمل أنواعا كثٌرة
ومن مناشئ عالمٌة مختلفة ( الخفاف واخرون .)1995 ،
ان ظاهرة الضائعات فً محاصٌل الحبوب اثناء الحصاد االلً من المشاكل االقتصادٌة
المهمة وتزداد اهمٌة بحثها والتقلٌل من خطورتها اذا ما علمنا ان معدل النمو فً االنتاج للقطاع
الزراعً العالمً لم ٌصل الى  %2بالوقت الذي تصل قٌه نسبة الضائعات فً اثناء الحصاد
االلً الى  ( %35الحدٌثً .)1998 ،وٌتركز الفقد االكبر فً الحصاد االلً باالداء الخاطئ
من حٌث التنظٌم والتعٌٌر للوحدات العاملة بالحاصدة وان المزارع ال ٌعطً اهمٌة لتلك
المتغٌرات وهناك مجموعة من العوامل المتداخلة التً تؤدي الى التقلٌل من كفاءة اداء الحاصدة
ٌشترك فٌها طبٌعة الحقل  ،نوع المحصول  ،الصنف  ،درجة النضج وزاوٌة االضطجاع
وغٌرها من العوامل االخرى ( الجبوري .)2000 ،
ان للسرعة االرضٌة للحاصدة دورا مهما وفعاال اثناء عملٌة الحصاد فً تحدٌد نسبة ضائعات
الحبوب لما لها من تاثٌر سلبً فً عملٌة الحصاد الن ضائعات الحبوب تتناسب طردٌا مع
سرعة الحاصدة بسبب تاثٌرها فً الوحدات العاملة فٌها ( دمحم والقزاز  .)2000 ،وان االخطاء
التقنٌة اثناء استخدام الحاصدة وعدم مراعات مواعٌد الحصاد والعالقات التوافقٌة بٌن االجزاء
الشغالة للوحدات العاملة فً الحاصدة وسرعتها االرضٌة وصنف المحصول  ،جمٌع ذلك ٌؤدي
الى حصول تدنً فً كفاءة اداء الحاصدة ( البنا )2000 ،واوضح البنا والرجبو (  )2000ان
اختٌار الموعد المناسب للحصاد والتحرك بسرعة ارضٌة مناسبة حسب صنف المحصول دور
فً تحدٌد نسبة فقد الحبوب وهذا ما اكدته النتائج التً توصل الٌها القزاز واخرون ( .)2002
كما اجرٌت العدٌد من االبحاث حول الفقد فً وحدات الحاصدة ومنها البحث الذي قام به
الجبوري (  )1997الذي توصل الى ان نسبة الفاقد فً وحدة القطع تشكل اكبر نسبة فاقد من
الفقد الكلً .وحصل الناصر واخرون (  )2001على نسبة فاقد منخفضة  %3.1مقارنة بنتائج
الدراسات السابقة وان الفاقد فً وحدة القطع اكثر مما هو علٌه فً باقً وحدات الحاصدة ،وان
افضل سرعة لحصاد الحنطة للمنطقة المروٌة الوسطى من العراق  1.5كم/ساعة وان كمٌة
ونسبة الفاقد عند ارتفاع القطع للمحصول  20سم اكثر مما هو علٌه عند ارتفاع القطع  30سم
عن سطح االرض  ،وهذا ما توصل الٌه الجبوري واخرون (  )2006بتفوق وحدة القطع على
وحدة الدٌاس فً نسبة الفقد لصنفً الحنطة مكسٌباك وابً غرٌب ولنوعً الحاصدة فوركسن
وكالس .وحصل عبد هللا (  )2007على اقل فقد كمً واعلى كفاءة اداء للحاصدة عند استخدام
السرعة  1.6كم/ساعة بٌنما سجلت السرعة  4.1كم/ساعة اعلى نسبة فقد كمً واقل كفاءة اداء.
وتوصل الرجبو واخرون (  )2007الى ان استخدام السرعة االرضٌة للحاصدة 3 - 2.5
كم/ساعة مع سرعة مضرب الضم  21دورة  /دقٌقة وسرعة وسرعة اسطوانة الدٌاسة 750
دورة/دقٌقة قد اعطت توفقا ملحوظا وحققت اقل نسبة فقد لوحدة القطع .وذكرت دراسات سابقة
ان نسبة رطوبة الحبوب هً احد العوامل التً تؤثر فً الفقد وان نسبة الرطوبة للحبوب
والسنابل والسٌقان تكون متقاربة خالل فترة الحصاد  ،وان رطوبة الحبوب  % 16 – 12هً
الرطوبة المالئمة التً على أساسها ٌحدد موعد الحصاد والتً ٌكون عندها الفقد اقل ما ٌمكن (
البنا واخرون.)1981 ،
ونتٌجة لقلة الدراسات فً وسط وجنوب العراق لتحدٌد موعد الحصاد لمحصول الحنطة
وتأثٌره على فاقد المحصول حٌث ان اغلب المزارعٌن ٌملكون مساحات صغٌرة مما ٌجعلهم
ٌضطرون الى استخدام اعداد محدودة من الحاصدات بالتتابع لزٌادة تكالٌف نقل الحاصدات من
مكان الى اخر وهذا ٌؤدي الى تاخٌر الحصاد فً بعض الحقول لمدة قد تتجاوز ثالثة اسابٌع فً
تـأثير السرعة االرضية للحاصدة....
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ظروف حقل قاسٌة تمتاز بارتفاع درجات الحرارة وزٌادة سرعة الرٌاح مما ٌؤدي الى سرعة
جفاف المحصول وكثرة انفراط الحبوب من السنابل .ولغرض التقلٌل من تاثٌر هذه الظاهرة فانه
ٌمكن المناورة بالموعد المالئم للزراعة وجعلها ممتدة لفترة اطول ومن ثم اختٌار الموعد المالئم
للحصاد  .عالوة على رغبة معظم المزارعٌن فً زٌادة طول المحصول المقطوع ( قطع النبات
من االسفل قرٌب من سطح االرض ) لزٌادة كمٌة التبن الناتجة من عملٌة الحصاد والتً تكبس
على هٌأة باالت لمردودها االقتصادي .وإلٌجاد افضل العالقات التوافقٌة باختٌار انسب سرعة
ارضٌة للحاصدة مع الموعد المالئم للحصاد وباستخدام افضل ارتفاع قطع للمحصول لتقلٌل
الضائعات فً وحدات الحاصدة اثناء الحصاد المٌكانٌكً لمحصول الحنطة الى الحد االدنى .
اجرٌت هذه الدراسة.
المواد وطرائق العمل:
اجرٌت تجربة حقلٌة للموسم الشتوي لسنة  2011م فً ناحٌة النجمً التً تبعد  38كم
شمال مدٌنة السماوة – محافظة المثنى .استعمل تصمٌم األلواح المنشقة وفق تصمٌم القطاعات
العشوائٌة الكاملة وبثالثة مكررات  ،حٌث مثلت السرعة االرضٌة للحاصدة المستخدمة نوع
 . New hol land Tc56 ، hydroااللواح الرئٌسٌة واستخدمت ثالثة سرع ( ، 4 ، 3
 ) 4.5كم /ساعة وهً السرع المعمول بها فً المنطقة التً اجري فٌها البحث واعتمدت السرعة
عندما سارت الحاصدة مسافة  50م بعد ان تم تعٌن نقطة البداٌة والنهاٌة بشواخص  ،حسب
الزمن المستغرق لحصاد هذه المسافة بساعة توقٌت دقٌقة ثم عٌنت السرعة تبعا لذلك ،وقسم كل
لوح رئٌسً الى لوحٌن ثانوٌٌن لتمثٌل النسبة المئوٌة لرطوبة حبوب الحنطة المحصودة صنف(
تموز  )2حٌث اخذت ثالث عٌنات عشوائٌة من الحبوب المحصودة من خزان الحاصدة عند
الوجبة االولى للحصاد بتارٌخ  2011/4/23وارسلت الى المختبر لقٌاس النسبة المئوٌة
لرطوبة الحبوب فكانت  .%18وبعد مرور ثالثة اسابٌع اخذت عٌنات الوجبة الثانٌة وكانت
نسبة الرطوبة  .%13وقسم كل لوح ثانوي الى قسمٌن لٌمثل كل منهما ارتفاع قطع المحصول
عن سطح االرض (  ) 30 ، 10سم وهو ارتفاع القطع المتبع فً منطقة البحث وتم التحكم
بارتفاع القطع عن طرٌق رفع وخفض سكٌن القطع وبذلك تكون التجربة  2 x 2 x 3اثناعشر
معاملة وبثالثة مكررات وكان طول لوح الحصاد  50م وعرضه بعرض الحاصدة  4م لكل
معاملة  .وقد تم فً البداٌة اخذ اربع عٌنات عشوائٌة من الحقل بواسطة اطار خشبً مساحته 1
م 2لتقدٌر نسبة الفقد قبل الحصاد ( سنابل وحبوب ساقطة بسبب العوامل الخارجٌة كالرٌاح
والطٌور والحشرات ) كما تم اخذ اربع عٌنات لتقدٌر حاصل الحبوب عن طرٌق حصادها
ودراستها ٌدوٌا وقد قدرت انتاجٌة الهكتار حٌث كانت  2430كغم  .واخذت العٌنات من جانب
وخلف الحاصدة من الحقل وكما اشار الٌه البنا ( )1998لتقدٌر ما ٌاتً :
 - 1فقد الحبوب والسنابل الساقطة خارج خط القش حٌث تم تحوٌلها الى نسب فقد لوحدة
القطع بعد طرح وزن الحبوب قبل الحصاد.
 - 2فقد الحبوب داخل خط القش حٌث جمعت اجزاء السنابل غٌر المدروسة ( الكزرة) من
مساحة العٌنة المختارة عشوائٌا وتم دراستها ٌدوٌا وقدرت نسبة الفقد لوحدة الدٌاس.
 - 3فقد الحبوب تحت خط القش بعد رفع القش عن المساحات التً أخذت من العٌنات
السابقة تجمع الحبوب الساقطة على االرض تحت القش بعد طرح فقد الحبوب خارج
خط القش ثم توزن وتحول الى نسبة فقد لوحدتً الفصل والتنظٌف وذلك الن الحبوب
داخل خط القش تم انزالها الى تحت خط القش وذلك بتذرٌة القش.
 - 4تم حساب الحاصل الكلً للمحصول كغم /هكتار من خالل جمع المركبات االتٌة :
الحاصل الكلً = الحاصل الصافً فً خزان الحاصدة  +الحاصل المفقود اثناء الحصاد +
الحاصل المفقود قبل الحصاد.
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- 5تم تقدٌر فقد الوحدات السابقة ونسب الفقد قبل الحصاد ثم نسب فقد الحاصدة ونسب الفقد
الكلً وكفاءة االداء .
الحاصل الصافي
كفاءة االداء =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
الحاصل الصافي  +محصمة الفقد الكمي لوحدات الحاصدة
ثم تحلٌل البٌانات المتحصل علٌها باستخدام الحاسبة االلكترونٌة وفق نظام  SASلنسبة الفقد
لوحدات الحاصدة وحسب ما أورده الراوي وخلف هللا (  )1980لتصمٌم القطاعات العشوائٌة
 %5للمقارنة بٌن
الكاملة واستخدام اختبار دنكن إلٌجاد الفروق المعنوٌة على مستوى
المتوسطات.

النتائج والمناقشة :
تأثير سرع الحصاد في نسب الفقد الكمي وكفاءة االداء في الحاصدة ()%
تشٌر نتائج جدول ( )1الى ان زٌادة السرعة االرضٌة للحاصدة ٌؤدي الى زٌادة فً نسبة
الفقد فً وحدات الحاصدة  .اذ اثرت زٌادة السرعة (  ) 4.5 ، 4 ، 3كم /ساعة معنوٌا فً نسبة
الفقد فً وحدة القطع حٌث تفوقت السرعة االولى  3كم /ساعة معنوٌا فً اعطائها اقل نسبة فقد
 % 1.96وارتفعت الى (  2.89و  %)3.76للسرعتٌن الثانٌة والثالثة على التوالً وٌعود
سبب ذلك الى اهتزاز الطبلة وكون سرعة مضرب الضم مع اصابع اللقط غٌر متوافقة مع زٌادة
سرعة الحاصدة مسببا زٌادة تناثر الحبوب من السنابل وٌمكن ان نالحظ من نتائج جدول ( )1
اٌضا تفوق وحدة القطع فً نسبة الفقد على كل من وحدتً الدٌاس والفصل والتنظٌف فمثال عند
استخدام السرعة  3كم/ساعة نالحظ تفوق وحدة القطع باعطائها اعلى نسبة فقد بلغت % 1.96
فً حٌن كانت نسبة فقد وحدة الدٌاسة  % 0.92ووحدتً الفصل والتنظٌف  . % 0.99وٌعزى
ذلك الى كثرة االجزاء المتحركة فً وحدة القطع .واهمها مضرب الضم ( المرواح) الذي تشكل
ضائعاته نسبة كبٌرة من ضائعات وحدة القطع اذ ان قلة عدد دوراته بالنسبة للسرعة االرضٌة
للحاصدة ٌؤدي الى دفع السنابل الجافة لالمام وتكسرها وسقوط بعضها على االرض مما ٌزٌد
من نسبة الضائعات ،وعلى العكس من ذلك عند زٌادة عدد دوراته عن الحد الموصى به فانه
ٌؤدي الى ضرب المرواح للسنابل بقوة مسببا زٌادة انفراط الحبوب من السنابل الجافة وسقوطها
على االرض قبل ان ٌتمكن من ضمها واٌصالها الى قاعدة الطبلة وفً كلتا الحالتٌن فالنتٌجة
واحدة وهً زٌادة نسبة ضائعات الحبوب فً هذه الوحدة  ،والجزء االخر المهم فً وحدة القطع
هً سكٌن القطع وسرعة حركتها الترددٌة وسالمة وحدة سكاكٌنها  ،كذلك فان عدم تنظٌم
البرٌمة الحلزونٌة ومعاٌرتها بالشكل الصحٌح وزٌادة المسافة بٌنها وبٌن قاعدة الطبلة ٌؤدي الى
التقلٌل من كفاءة ادائها مسببا التفاف المحصول المقطوع واالدغال حولها ومن ثم عدم انتظام
تغذٌة المحصول الى وحدة الدٌاس  .كما نالحظ ان نسبة فقد وحدة الدٌاس تزداد معنوٌا بزٌادة
السرعة االرضٌة للحاصدة جدول (  . )1اذا اعطت السرعة االولى اقل نسبة فقد % 0.92
وارتفعت الى (  % ) 2.73 ، 2.8للسرعتٌن الثانٌة والثالثة على التوالً  ،وٌعود سبب ذلك
الى عدم انتظام تغذٌة المحصول وزٌادة كمٌته الداخلة الى وحدة الدٌاسة وبالتالً اختناق
اسطوانة الدٌاسة بالمحصول وعدم إتاحة الفرصة الكافٌة لتفرٌط الحبوب من السنابل مسببا
ارتفاع نسبة السنابل الحاوٌة نسبة من البذور ( الكزرة) مؤدٌا الى ارتفاع نسبة الفقد فً هذه
الوحدة ( البنا .)1998 ،
كذلك تبٌن نتائج جدول (  )1زٌادة نسبة الفقد معنوٌا فً وحدتً الفصل والتنظٌف بزٌادة
السرعة االرضٌة للحاصدة .اذ تفوقت السرعة الثالثة فً اعطائها اعلى نسبة فقد  % 1.58فً
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حٌن انخفضت الى  % 1.27للسرعة الثانٌة وكانت اقل نسبة فقد  % 0.99عند السرعة
االولى .وٌعزى ذلك الى زٌادة سرعة انتقال مكونات المحصول فوق ممشى التبن وعدم اعطاء
فرصة كافٌة للحبوب للنزول من خالل طبقات التبن واكمال عملٌة فصلها وهذا ٌتفق مع wang
واخرون (.)1988
كما اثرت زٌادة سرعة الحاصدة معنوٌا فً نسبة فقد الحاصدة حٌث كانت اقل نسبة فقد
للحاصدة  % 3.78عند السرعة االولى وزادت الى (  % ) 8.02 ، 6.35للسرعتٌن الثانٌة
والثالثة على التوالً .الن زٌادة السرعة ادت الى زٌادة نسبة الفقد للوحدات المكونة للحاصدة
والتً بمجموعها وزادت نسبة الفقد الكمً الكلً للحبوب معنوٌا بزٌادة السرعة االرضٌة
 . )1اذ حققت
للحاصدة وٌقابلها فً الوقت نفسه انخفاض معنوي فً كفاءة ادائها ( جدول
السرعة االولى اقل نسبة فقد كلً ٌ % 5.63قابلها اعلى كفاءة اداء  . % 95.99فً حٌن
ارتفعت نسبة الفقد الكلً الى  % 8.11عند السرعة الثانٌة ٌقابلها انخفاض فً كفاءة االداء الى
 % 93.53وتفوقت السرعة الثالثة فً اعطائها اعلى نسبة فقد كلً ٌ % 9.78قابلها اقل كفاءة
اداء  . % 91.83وٌعود سبب زٌادة نسبة الفقد الكلً بزٌادة السرعة االرضٌة للحاصدة الى
زٌادة نسب الفقد لوحدات الحاصدة المشار الٌها فً الفقرة اعاله  .حٌث ان نسبة الفقد الكلً تمثل
نسبة الفقد للحاصدة مضافا الٌها نسبة الفقد قبل الحصاد وهو مقدار ثابت ( % 1.76جدول .)1
وهذا ٌتفق مع ما اشار الٌه البنا واخرون (  )1981و  Wilkinواخرون (  )1996و Ali
واخرون ( )1997والبنا والرجبو ( )2000من ان زٌادة السرعة االمامٌة للحاصدة تؤدي الى
زٌادة مكونات الفقد الكمً الكلً للحبوب  .وٌتضح من خالل ما سبق بان عالقة السرعة
االرضٌة للحاصدة مع نسبة الفقد الكمً الكلً للحبوب عالقة طردٌة ومع كفاءة االداء عكسٌة.
جدول ( )1تأثير سرع الحصاد في نسب الفقد الكمي وكفاءة االداء في الحاصدة ()%
كفاءة اداء
الفقد
فقد
فقد وحدتي
السرعة فقد قبل فقد وحدة فقد وحدة
الحاصدة %
الكلي*
الحاصدة*
الفصل
الدياس*
كم/ساعة الحصاد* القطع*
**
والتنظيف*
 5.63جـ  95.99أ
 3.87جـ
 0.99جـ
 1.96جـ  0.92جـ
1.76
3
 8.11ب  93.53أ
 6.35ب
 1.27ب
 2.89ب  2.18ب
1.76
4
 91.83ب
 9.78أ
 8.02أ
 1.58أ
 2.73أ
 3.76أ
1.76
4.5
 القٌم األقل فً نسبة الفقد هً القٌم االفضل  ** ،القٌم األعلى فً كفاءة االداء هً االفضل  ،تشٌر
الحروف المتشابهة الى عدم وجود فرق معنوي على مستوى (. )%5
جدول ( )2تأثير النسب المئوية لرطوبة الحبوب في نسب الفقد الكمي وكفاءة االداء في الحاصدة ()%
كفاءة اداء
الفقد
فقد
فقد وحدتي
فقد وحدة فقد وحدة
%لرطوبة فقد قبل
الحاصدة%
الكلي*
الحاصدة*
الفصل
الدياس*
القطع*
الحصاد*
الحبوب
**
والتنظيف*
 93.90أ
 7.74أ
 5.98أ
 1.24أ
 2.89أ  1.85ب
1.76
%13
 93.67أ
 7.94أ
 6.18أ
 1.28أ
 2.85أ  2.03أ
1.76
%18
* القٌم االقل فً نسب الفقد هً القٌم االفضل  ** ،القٌم االعلى فً كفاءة االداء هً االفضل  ،تشٌر الحروف
المتشابهة الى عدم وجود فرق معنوي على مستوى (. )%5
جدول ( )3تاثير ارتفاع قطع المحصول في نسب الفقد الكمي وكفاءة االداء في الحاصدة ()%
الفقد الكلي* كفاءة اداء
فقد
فقد وحدتي
فقد وحدة
فقد وحدة
فقد قبل
ارتفاع
الحاصدة*%
الحاصدة*
الفصل
الدياس*
القطع*
الحصاد*
القطع
*
والتنظيف*
(سم)
 92.74ب
 8.92أ
 7.16أ
 1.49أ
 2.26أ
 3.40أ
1.76
10
 94.87أ
 6.75ب
 4.99ب
 1.03ب
 1.62ب
 2.34ب
1.76
30
* القٌم االقل فً نسب الفقد هً القٌم االفضل  ** ،القٌم االعلى فً كفاءة االداء هً االفضل  ،تشٌر الحروف
المتشابهة الى عدم وجود فرق معنوي على مستوى (. )%5
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تاثير النسبة المئوية لرطوبة الحبوب في نسب الفقد الكمي وكفاءة االداء في الحاصدة (: )%
ٌبٌن جدول ( )2بان مستوٌات النسبة المئوٌة لرطوبة الحبوب المدروسة التً تتراوح بٌن
( % )18 – 13لم تؤثر معنوٌا فً نسب الفقد لوحدات الحاصدة ما عدا نسبة فقد وحدة الدٌاس.
وقد ٌعود سبب ذلك الى ان النسبة المئوٌة لرطوبة الحبوب تقع ضمن مستوٌات رطوبة الحبوب
Culpin
المالئمة الجراء عملٌة حصاد الحنطة والتً تعطً اقل فقد وهذا ما ٌؤٌده كل من
( )1976( Lovegrove ، )1976حٌث أوضحا انه ٌمكن استخدام الكومباٌن فً حصاد
محاصٌل الحبوب عندما تكون نسبة الرطوبة بٌن . % 21 – 15
اما فقد وحدة الدٌاس فقد تفوقت نسبة رطوبة الحبوب  % 18معنوٌا بإعطائها اعلى نسبة فقد
 % 2.03فً حٌن انخفضت الى  % 1.85عند النسبة  % 13وٌعود سبب ذلك الى ان
المحتوى المرتفع من الرطوبة ٌ % 18جعل قوة تماسك الحبوب بالسنابل اكثر مؤدٌا الى
صعوبة انفراط حبوبها ومن ثم ارتفاع نسبة السنابل غٌر كاملة االنفراط ( الكزرة) مسببا زٌادة
نسبة الفقد فً هذه الوحدة ( البنا .) 1998 ،
تاثير ارتفاع قطع المحصول في نسب الفقد الكمي وكفاءة االداء في الحاصدة (: )%
اثر ارتفاع قطع المحصول معنوٌا فً نسب الفقد لوحدات الحاصدة جدول (  . )3اذا تفوق
ارتفاع قطع المحصول  10سم عن سطح االرض معنوٌا فً إعطائه اعلى نسبة فقد لوحدة
القطع  % 3.40فً حٌن اعطى ارتفاع القطع  30سم اقل نسبة فقد  . % 2.34وٌعود سبب
ذلك الى ضخامة كمٌة المحصول المقطوع على ارتفاع  10سم لزٌادة طول النباتات المقطوعة
وتشابكها مع بعضها واكتظاظها عند القاطع وسقوط بعظها من مقدمته الى األرض مؤدٌا الى
فقدان السنابل عند القاطع فضال عن التفاف المحصول حول المرواح لزٌادة طول النباتات
وتماٌلها.
كما تاثرت نسبة فقد وحدة الدٌاسة معنوٌا بارتفاع قطع المحصول جدول (  .)3اذا اعطى
ارتفاع القطع  10سم اعلى نسبة فقد  % 2.26وانخفضت الى  % 1.62عند ارتفاع القطع
 30سم  .وٌعود سبب ذلك الى اختناق اسطوانة الدٌاسة بكمٌة المحصول الداخلة الٌها لزٌادة
طول النباتات المقطوعة على ارتفاع  10سم ومن ثم زٌادة كمٌة التبن الذي ٌعمل كوسادة تقلل
من فرصة اكمال عملٌة الدٌاسة وعدم اتاحة الوقت الكافً الحتكاك السنابل ما بٌن اسطوانة
الدٌاس والمقعر مما ٌؤدي الى رفع نسبة الكزرة ومن ثم زٌادة نسبة فقد وحدة الدٌاسة ( البنا
 .)1998كذلك اثر ارتفاع قطع المحصول معنوٌا فً نسبة الفقد لوحدتً الفصل والتنظٌف اذ
اعطى ارتفاع القطع  10سم اعلى نسبة فقد  %1.49فً حٌن انخفضت نسبة الفقد الى
 %1.03عند ارتفاع القطع  30سم جدول ( .)3وٌعود سبب ذلك الى فقدان الحبوب من ممشى
التبن كونه محمال بكمٌة عالٌة من التبن وكذلك اختناق غرابٌل التنظٌف بالقش الناعم وقطع
التبن المفروم مسببا سرٌان الحبوب علٌها وعدم إتاحة الفرصة لنزولها من فتحات الغرابٌل
وتطاٌرها بهواء مروحة التنظٌف خارج الحاصدة مؤدٌا الى ارتفاع نسبة فقد وحدة التنظٌف.
وتأثرت نسبة فقد الحاصدة ونسبة الفقد الكلً وكفاءة االداء معنوٌا بارتفاع قطع المحصول
جدول ( .)3اذ اعطى ارتفاع القطع  10سم اعلى نسبة فقد للحاصدة  % 7.16واعلى نسبة فقد
كلً  % 8.92وٌقابلها اقل كفاءة اداء  .% 92.74فً حٌن أعطى ارتفاع القطع  30سم اقل
نسبة فقد للحاصدة  % 4.99واقل نسبة فقد كلً  % 6.75وأعلى كفاءة اداء .% 94.87
وٌعود سبب ذلك الى تفوق ارتفاع القطع  10سم فً إعطائه أعلى نسبة فقد لوحدات الحاصدة
وبالتالً ارتفاع نسبة فقد الحاصدة ونسبة الفقد الكلً والذي انعكس سلبا على كفاءة األداء
للحاصدة مسببا انخفاضها.
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تأثير التداخل للعوامل المدروسة في نسب الفقد الكمي وكفاءة األداء للحاصدة (:)%
نسبة الفقد في وحدة القطع  :نالحظ من جدول ( )4بان استخدام السرعة االولى للحاصدة  3كم
/ساعة مع النسبة المئوٌة لرطوبة الحبوب  %18وبارتفاع القطع  30سم قد حققت اقل نسبة فقد
لهذه الوحدة  %1.55وهً ال تختلف معنوٌا عن استخدام السرعة وارتفاع القطع نفسٌهما مع
النسبة المئوٌة لرطوبة الحبوب  %13التً اعطت نسبة فقد  . %1.56وهذا ٌعنً ان السرعة
االرضٌة االولى للحاصدة مع النسبة المئوٌة لرطوبة الحبوب (  %)18 – 13وارتفاع القطع
 30سم قد اعطت توافقا مناسبا بعدم احداث طرق ملحوظ على السنابل ٌؤدي الى زٌادة تناثر
الحبوب وكذلك توجٌه المحصول بانتظام بعد قطعه الى وحدة النقل بشكل جٌد وهذا ما اكده
 Dumichenو  )1987( Richterو  Randyو .)2002( Mark
نسبة الفقد في وحدة الدياس  :حققت سرعة الحصاد  3كم/ساعة مع النسبة المئوٌة لرطوبة
الحبوب  %13وباستخدام ارتفاع القطع  30سم اقل نسبة فقد بلغت  %0.76فً حٌن اعطت
السرعة الثالثة للحاصدة  4.5كم\ساعة مع النسبة المئوٌة لرطوبة الحبوب  %18وبارتفاع
القطع  10سم اعلى نسبة فقد لهذه الوحدة  . %3.45وهذا ٌعود الى التوافق الحاصل والتنظٌم
الجٌد باستخدام السرعة االولى والنسبة المئوٌة االولى لرطوبة الحبوب مع ارتفاع القطع  30سم
الذي ادى الى تنظٌم تغذٌة وحدة الدٌاسة بالمحصول بشكل مستمر وتوفٌر وسادة مناسبة
ومستمرة من التبن ومن ثم زٌادة كفاءتها فً عملٌة الدٌاسة وهذا ما اشار الٌه البنا (.)1998
نسبة الفقد في وحدتي الفصل والتنظيف ٌ :الحظ من جدول (  )4ان السرعة الثالثة للحاصدة
 4.5كم/ساعة مع النسبة المئوٌة لرطوبة الحبوب  %18وباستخدام ارتفاع القطع  10سم
اعطت اعلى نسبة فقد بلغت  %1.88وقد ٌعود السبب الى عدم كفاءة وحدتً الفصل والتنظٌف
عند هذه التولٌفة  .فً حٌن حققت السرعة  3كم/ساعة مع النسبة المئوٌة لرطوبة الحبوب
 %13وباستخدام ارتفاع القطع  30سم اقل نسبة فقد بلغت  %0.80وٌعود السبب الى انتظام
انسٌابٌة المحصول المقطوع فوق ممشى التبن واتاحة الفرصة الالزمة لنزول الحبوب من خالل
طبقات التبن ومن ثم اكمال عملٌة فصلها وتنظٌفها من خالل غرابٌل التنظٌف وهذا ٌتفق مع
 Wangواخرون (. )1988
نسبة فقد الحاصدة والفقد الكلي وكفاءة االداء  :من جدول (  )4نالحظ ان التوافق المكون من
السرعة االولى للحاصدة  3كم/ساعة مع نسبة رطوبة الحبوب  %13مع ارتفاع القطع  30سم
قد حققت اقل نسبة فقد للحاصدة والفقد الكلً بلغت (  %) 4.88 ، 3.12على التوالً وٌعود
السبب الى ان هذا التوافق اعطى اقل نسب فقد فً وحدات (القطع  ،الدٌاسة ،الفصل والتنظٌف)
وبالتالً قلة نسبة الفقد للحاصدة والفقد الكلً الذي انعكس اٌجابٌا ً باعطاء اعلى كفاءة اداء
للحاصدة بلغ .%96.82
من خالل هذه الدراسة نوصً باستخدام سرعة الحاصدة االرضٌة  3كم/ساعة ونسبة رطوبة
الحبوب  %13مع ارتفاع القطع  30سم للمحصول الجل تقلٌل فاقد الحبوب وزٌادة كفاءة اداء
الحاصدة مع االستمرار باجراء المزٌد من البحوث على العوامل االخرى التً لها تاثٌر واضح
على الضائعات وحسب الظروف البٌئٌة والمناخٌة السائدة فً المنطقة من اجل اٌجاد افضل
الوسائل لتقلٌل الفاقد .وكذلك تنشٌط دور الجهاز االرشادي فً المؤسسات الزراعٌة وخاصة
االرشاد المكننً فً مجال استخدام الحاصدات الزراعٌة وتنظٌم تعٌرها لتجاوز التوقفات الفنٌة
التً تصاحب استخدامها.

تـأثير السرعة االرضية للحاصدة....

131

عبد السالم غضبان مكي

مجلة المثنى للعلوم الزراعية
المجلد األول – العدد االول حزيران 2013

JMAS
ISSN:2226-4086 Volume: 1 No:1 JUN:2013

جدول ( )4تأثير التداخل بين سرعة الحاصدة والنسبة المئوية لرطوبة الحبوب وارتفاع القطع في نسب الفقد
الكمي وكفاءة األداء للحاصدة()%
الفقد كفاءة اداء
فقد وحدة فقد وحدتي فقد
ارتفاع فقد قبل فقد
%
السرعة
الحاصدة الكلي الحاصدة%
الفصل
كم/ساعة لرطوبة القطع الحصاد وحدة الدياس
**
*
*
والتنظيف
*
القطع
*
الحبوب (سم)
*
*
10

1.76

13
3

30

1.76

10

1.76

30

1.76

10

1.76

18

13

 1.10 2.54هـ
د
 0.76 1.56هـ
دهـ
 1.02 2.19هـ
د
 0.82 1.55هـ
دهـ
 2.16 3.73جـ
د
ب

 1.18جـ د

 4.82جـ

 0.80هـ

 3.12د

 1.14جـ د

 4.35جـ
د
 3.22د

 1.48ب
جـ

 7.37ب

 0.85د هـ

 95.09 6.58أ ب
جـ د
 96.82 4.88أ
د
 95.57 6.11أ ب
جـ د
 96.51 4.98أ
د
 92.49 9.13ب
ب جـ جـ

4
 1.03جـ د  4.97جـ  94.94 6.73أ ب
 1.85 2.09د
1.76
30
جـ
د
 7.65ب  92.21 9.41جـ
 2.76 3.34ب  1.55ب
1.76
10
ب
ب جـ
18
 1.96 2.41جـ  1.05جـ د  5.42جـ  94.48 7.18ب
1.76
30
جـ
د
د
 90.69 10.9جـ
 9.14أ
 3.10 4.28ب  1.76أ
1.76
10
0أ
أ
13
4.5
 2.15 3.14جـ  1.21جـ د  6.50ب  93.38 8.26ب
1.76
30
ب جـ جـ
جـ
د
جـ
 90.14 11.4جـ
 9.68أ
 3.45 4.35أ  1.88أ
1.76
10
4أ
أ
18
 6.76ب  93.11 8.52ب
 2.22 3.28جـ  1.26جـ
1.76
30
ب جـ جـ
جـ
ب جـ
* القيم االقل في نسب الفقد هي القيم االفضل  ** ،القيم االعمى في كفاءة االداء هي االفضل  ،تشير الحروف
المتشابهة الى عدم وجود فرق معنوي عمى مستوى (. )%5
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Effect of harvester's ground speed, grain's moisture content
and height of crop cutting of wheat on harvester's quantitative
losses.
A.K. Al-Alwan
Coll. Agric., Basrah Univ.

M.M. Dihal
General Directorate of
Agriculture Al-Muthana

Abstract :
The losses problem of wheat crop is considered as one of the
important economical problems in Iraq. In order to estimate and
analyze losses percentages and values during the mechanical
harvest, a field study was carried out during the agricultural season
2010-2011 to calculate the quantitative loss of wheat crop using
New Holland Tc56 Hydro harvester under the conditions of irrigated
agriculture in Al-Najme region, Al-Muthana governorate.
The experiment included the study of three factors; the first is
harvester's ground speed with three levels i.e. 3, 4 and 4.5 Km/hr.;
the second is the moisture percentages of grains at harvest with
two levels i.e. 13 and 18%; the third is crops cutting height with two
levels of 10 and 30 cm. The experiment was conducted according
to RCBD design with three replicates.
The study results showed that the harvesting ground speed of 3
Km/hr. was significantly superior with lowest losses in grains of
5.63%. However, moisture content of grains (13 and 18%) had no
significant effect on grain's quantitative losses. From the other
hand, crops cutting height affected significantly grain's quantitative
losses where 30 cm cutting height gave the least losses of 6.75%.
It was indicated that loss percentages in cutting units were
higher than other harvester's units for all the studied speeds.
Through the interaction of the three factors, it was revealed that
the first speed of harvester 3 Km/hr with moisture percentage of
grains 13% using cutting height of 30 cm above soil surface was
significantly superior in achieving the lowest grain losses 4.88%,
therefore the highest efficiency of the harvester 96.82%.
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