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  الخالصة

 LIQUIمن شركة  Diesel smoke stopمحسن الوقود نوع  ) يهدف البحث الى دراسة تأثير ثالثة عوامل أضافة 

MOLY دورة / دقيقة  2000و 1500و 1000( ، أهتزاز أجنحة محراث تحت التربة وثالث سرع المحرك )االلمانية )

 - 2021أجريت التجربة في عام  اهتزاز مقعد السائق الجرار الزراعي والضوضاء . ولمعرفة تأثير ذلك على صفات 

العراق . إذ تميزت طبوغرافية  -نينوىمحافظة  في قضاء الموصل / كلية الزراعة والغابات، أحد مواقع حقول  في 2022

( مكررات ، 3معاملة بواقع ) 12هذا االساس قسمت التجربة الى  ذات نسجة )طينية(. وعلى وكانت التربةالحقل بأستواءها 

أشارت النتائج إلى وجود معطيات إيجابية معنوية لجميع الختبار معنوية الفروقات بين متوسطات المعامالت المختلفة. 

ت تحت وقود المضافة الية محسن مقارنة مع بدون المحسن. أظهرت النتائج تحقيق زيادة مؤثرة في أهتزازات مقعد الصفا

سائق الجرار الزراعي والضوضاء مع اهتزاز االجنحة لمحراث تحت التربة . ومع ذلك ، ظلت قيم اهتزاز مقعد السائق 

والقياسات التي تمت الموافقة  ألوروبي والمجلس األوروبيالهتزاز أجنحة محراث تحت التربة ضمن توجيه البرلمان ا

. إلى جانب ذلك ، تؤدي زيادة سرعات المحرك إلى زيادة الضوضاء ، و 2004في  ISO 2631-5 قبل عليها من

أهتزازات تحت مقعد سائق الجرار الزراعي، إلى تفوق الوقود المضافة اليه محسن وأجنحة االهتزاز في جميع سرعات 

مكن استنتاج مفاده أن إضافة جرار المحرك لتسجيل أقل النسب لالهتزاز مقعد سائق الجرار الزراعي . من خالل الدراسة ي

الهتزاز وبدون اهتزاز االجنحة  2.524و  2.479بمقدار  الزراعي ساحبةمحسن الى وقود الديزل أدى إلى تحسين أداء ال

 على التوالي .لمحراث تحت التربة 

 .المحراث جنحة أاهتزاز ،  أهتزاز مقعد الساحبة الكلمات الرئيسية: سرعات المحرك. الضوضاء ،
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Abstract 

 

The experiment was conducted in the year 2021 – 2022   in one of the fields of the College of 

Agriculture and Forestry, in the district of Mosul / governorate of Nineveh - Iraq.  

 The topography of the field was characterized by its flatness, and the soil was of a (clay) 

texture.  The research was conducted with the aim of studying the effect of 

Three factors to add fuel improved type (diesel smoke stop ) from the German company 

(LIQUI MOLY) subsoiler plow wing vibration  and Three speed for the engine  ( 1000 & 
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1500 & 2000)  r/min, to know the effect of this on the farm tractor driver’s seat vibration and 

noise characteristics.   

Actually experiment was conducted using a ( Randomized Complete Block Design ) and 

plates system  

( Split – Split plot design ) On this basis, the experiment was divided into 12 treatments with 

(3) replications for each treatment and 36  experimental units, and the length of the treatment 

was (90 meters) and with a constant plowing depth (40 - 45 cm). using  Duncan's multiple 

range test at the 0.05  probability level  to test Significant differences between the averages of 

different  treatments .The results indicated that there were significant positive data for all 

traits, using enhancer  fuel  compared to without the enhancer.  

 The results showed a significant increase in the vibrations of the driver's seat 

Agricultural tractor and noise with vibration of the wings of a plow subsoiler.  However, the 

driver's seat vibration values   remained for vibration subsoiler plow wings within the 

directive of the European Parliament and the European Council and the measurements 

approved by  ( ISO    2631-5  in  2004)  Besides, increasing engine speeds led to  increases 

noise, and vibrations under the seat of agricultural tractor driver, as well as the results indicate 

the superiority of the fuel added to it enhancer and vibration wings at all tractor speeds of 

engine to record the lowest vibration ratios for the agricultural tractor driver's seat.  Through 

the study, it can be concluded that the addition of enhancer to diesel fuel led to improvement 

tractor performance of agricultural tractor. 

Keywords: Engine Speeds.  Noise, Tractor seat vibrate, Vibration of Wings Plow 

 المقدمة 

تعد المكننة الزراعية من القواعد االساسية في العملية االنتاجية وتكمن أهميتها في تحقيق االمن الغذائي وفي كونها 

حلقة رئيسة واحدى أعمدة الزراعة المهمة، ومن هنا فان دراسة المكننة الزراعية قد جلبت أنتباه الكثير من العلماء وأجريتت 

أجل تحقيق أعلى االنتاج واقل مشاكل سلبية في التلوث والضوضاء واستتهالك الوقتود  العديد من البحوث في هذا المجال من

 . (2015واخرون ) Hurniوالطاقة والمحافظة على التربة وبالتالي كفاءة العملية االنتاجية 

لهتا تتأثيراض ضتاراض علتى  مقعد السائق الجترار الزراعتي واهتزازوالملوثات  الضوضاءتكمن مشكلة البحث في نسب 

تعتمد على نوع المركبات وتأريخ صناعتها ، فاالالت التي مضى عليهتا أكثتر متن  هذه المؤثراتوان صحة االنسان والبيئة. 

محركتات التديزل مثتل الجترارات  وان نستبة كبيترة متن الملوثتات ، المتؤثرات٪ متن جميتع  40-25سنوات مسؤولة عن  10

، تتم أدختال معتايير ثابتتة فتي  الملوثتاتبها هي  التتي تستبب مشتاكل بيئيتة ، ومتن أجتل تقليتل هتذه  االالت الملحقةوالزراعية 

 Lindgren (2007. )تصميم نظام المركبات الحديثة 

دون أختذ  لزراعية بدقة من لعمليات الجرارات ا هذه الملوثات إذ أظهرت أحدث الدراسات أنه ال يمكن حساب قيم 

غالبتتاض متتا يكتتون هتتدف المتتزارع ، خاصتتة عنتتد إجتتراء عمليتتات الحراثتتة ، هتتو فتتي الحستتبان . و نتتوع الحمولتتة علتتى المحتترك

 وهتتذا متتا ال يمكتتن الحتتد منتته إال فتتي توعيتتة الفالحتتين. الملوثتتات الحصتتول علتتى الحتتد االقصتتى لمعتتدل العمتتل ، ولتتيس لتقليتتل 

لظتتروف الجويتتة وطبوغرافيتتة االر  وأجريتتت الكثيتتر متتن الدراستتات لكتتن معظمهتتا مختبريتتة دون األختتذ بنظتتر االعتبتتار ا

نتيجة لوجود مساحات واسعة متن األراضتي تعتاني متن نشتوء طبقتات صتماء وتتزرع وعوامل أخرى في الحقول الزراعية. 

بمحاصيل تمكث في التربة لسنوات عديدة وذات مجموع جذري عميق وتحتاج الى حراثة عميقة لقلب ودفن بقايا المحاصتيل 

يستتتخدم محتتراث تحتتت ستتط  التربتتة لتكستتير الطبقتتة الصتتماء ألنتته يعتتد متتن معتتدات تهيئتتة التربتتة ولمعالجتتة هتتذه الستتلبيات 

ان الدراسات التي أجريت على المحراث تحت التربة ذي االجنحة التردديتة (. 2015واخرون،  Adayللمعامالت الخاصة )

لم تبلغ حد الوصول في تحديد  بكميات االنبعاثات وشدة الضوضاء ومعدل االهتتزازات عنتد مقعتد الستائق للجترار الزراعتي 

(Hilal  2021واخرون ). 
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واضتحا علتى مشتغلي الجترارات  تتأثيراهتا ان االهتزازات والضوضتاء الناتجتة عتن تشتغيل الوحتدة الميكنيتة كتان ل

الزراعية وعلى الصحة العامة للجسم من خالل تأثيرها على العضالت وآالم الظهر وامترا  أخترى وهتذه االمتور تحصتل 

و  Al- Qassabبين االلة المستخدمة وطبيعة التربة واالنزالقات الحاصلة وحركات االهتتزاز ختالل العمتل  نتيجة تفاعل ما

Al - Noori  (2022 ) . فتي تزايتد مستتمر ، واحتد  ناعات للمحركتات اال أن الملوثتاتالتقدم بتالعلم والصت وعلى الرغم من

نسب قليلتة متن  احتراقهاالصادرة من المحركات هو استعمال أنواع وقود يصدر عن  وسائل المهمة في تقليل هذه الملوثات ال

يعد المحرك هو مصدر الضوضاء الرئيس في المركبتات التتي تعمتل بالتديزل بستبب الضوضتاء الصتادرة للبيئة . و الملوثات

عن احتراق الوقود ، ويعتد التعتر  لالهتتزاز عامتل خطتر لكثيتر متن العتاملين فتي قطتاع الزراعتة وخاصتة التذين يقتودون 

ناعية ، ستتواء متتن حيتتث المختتاطر الصتتحية الجتترارات ، وتكمتتن االهميتتة المتزايتتدة لهتتذا الخطتتر فتتي أوربتتا فتتي البلتتدان الصتت

 (Europeanواالضرار االقتصادية ، وهذه المخاطر أدت الى إعادة النظر في صياغة اللوائ  والتدابير المحددة للحد منته  

Directive 2002 /44/ EC  (  فضالض عن  أن  سرعة التشغيل تزيد من مستويات االهتتزاز والضوضتاء، وبالتتالي تقلتل ،

تقيتيم تتأثير التتداخل بتين محستنات الوقتود التى  تهدف هتذه الدراستة .( 2002وآخرون  Anthonisمن أداء مشغل الجرار ) 

تزازات عند مقعد السائق للجترار على مستوى الضوضاء واالهواهتزاز أجنحة المحراث المضاف وسرع المحرك المختلفة 

 . الزراعي المحمل بالمحراث تحت التربة ذي االجنحة الترددية

 field Experimentحقل التجربة  : : لبحثالمواد وطرائق ا

فتتي جامعتتة الموصتتل فتتي قضتتاء  ،كليتتة الزراعتتة والغابتتات ( فتتي حقتتول2022 - 2021أجريتتت التجربتتة فتتي عتتام )

( فتوق مستتوى ستط  البحتر، وكتان موقتع E43,07’59.88 - N36.23’08.26الموقع ) إحداثياتالموصل محافظة نينوى 

وكانتت مستاحة  ، 2014ستنوات إذ كانتت مزروعتة بمحصتول التذرة عتام  8التجربة عبارة عن أر  متروكة لم تتزرع منتذ

أستتخدم بأجريت تجربة عاملية ذات نسجة )طينية(  وكانت التربةوتميزت طبوغرافية الحقل بأستواءها  دونم 5حقل التجربة 

ونظتام االلتواا المنشتقة المنشتقة  ( Randomized complete Block Designتصتميم القطاعتات العشتوائية الكاملتة )

(Split –Split plot Design )، 40متر( وبعمق حراثة ثابتت ) 90وحدة تجريبية وكان طول المعاملة ) 36لكل معاملة و 

  ( . 1)موقع التجربة موض  بالشكل  ، 0.05سم (. واستعمال اختبار دنكن المتعدد المدى عند مستوى احتمال  45 -

 

 ( موقع التجربة1الشكل )

 

 



 ــــــــــــــ 2022 (4( العدد )13المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الزراعية مجلة جامعة كركوك للعل ــــــــــــــ  

 

446 
 

 تصميم التجربة  فات التي تم دراستها والعوامل والص 

 Randomized completeأستعمال تصميم القطاعات العشتوائية الكاملتة )ب أجريت تجربة عاملية بثالثة عوامل

Block Design ) ( ونظام االلواا المنشتقة المنشتقةSplit –Split plot Design )  وعلتى هتذا االستاس قستمت  التجربتة

 40 متر( وبعمق حراثة ثابتت 90تجريبية وكان طول المعاملة )وحدة  36و معاملة بواقع ثالث مكررات لكل معاملة 12الى 

الختبتتار معنويتتة الفروقتتات بتتين متوستتطات  0.05ستتم. واستتتعمل أختبتتار دنكتتن المتعتتدد المتتدى عنتتد مستتتوى أحتمتتال  45 -

  .المعامالت المختلفة

 -تم في هذه الدراسة دراسة تأثير العوامل اآلتية  :

 لمحراث تحت التربة .أجنحة ثابتة ومهتزة  -أوال 

 دورة / دقيقة .  2000و  1500 ، 1000سرع دوران للمحرك الجرار الزراعي   -ثانياض 

 LIQUI MOLYمتن شتركة  Diesel smoke stopوقتود عتادي بالمقارنتة متع وقتود مضتاف اليته محستن نتوع  -ثالثتا 

 االلمانية .

 -وتضمنت الصفات المدروسة كما يأتي : 

مقعد سائق الجرار ) م/ ثااالهتزازات عند  - 1
2
 ) 

 الضوضاء عند مستوى مقعد سائق الجرار ) ديسيبل ( - 2

 االجهزة والمواد المستخدمة ألجراء التجربة 

  Uni-T UT315Aجهاز قياس االهتزاز  - 1  

الرقمي  وهو جهاز لقيتاس االهتتزازات أستفل مقعتد الستائق . يتكتون الجهتاز متن  Uni-T UT315A جهاز قياس االهتزاز 

حساس مغناطيسي ؛ لغر  التثبيت وسلك توصيل للجهاز إذ يحتوي الجهاز على شاشة تظهر قراءات االهتزازات بوحدات 

 (.2مختلفة، الجهاز موض  في الشكل)

 

 vibration meter   Uni-T UT315A( جهاز قياس االهتزاز 2الشكل )

    Extech 407750 جهاز قياس الضوضاء - 2
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ديسيبل ، تم  135إلى  30يستعمل لقياس ضوضاء المكائن يتراوا مدى القياس من   Extech 407750جهاز 

 ( .1الجدول )و (3)بالشكل   لضوضاء والموض  مواصفاتهاستعمال جهاز ا

  

 

 Extech 407750 ( يوض  جهاز الضوضاء3الشكل )

 

  Extech 407750 ( مواصفات جهاز قياس الضوضاء1الجدول )

 LCD الشاشة

 ( ثا0.5االرقام الرئيسية تتغير بمعدل ) معدل استجابة

 سم  (0.5مكثف الكتروني ذو قطر ) القطات الصوت

 Extech-USA المنشأ 

 كيلو هيرتز 8هيرتز الى  31.5 نطاق التردد المقاس

 

 مديات القياس

 ( ديسيبل  130ــ  30يتراوا بين ) Aالمدى 

 ديسيبل  (135ــ  35يتراوا بين ) Cالمدى 

 ( ديسيبل10وست مديات اخرى تزداد بمقدار )

 ديسيبل  1.5± 0.5  الدقة

 ملم 38×  80×  256 أبعاد الجهاز

 غم 240  الوزن

 

 الجرار الزراعي المستخدم   - 3

 (. 2الموضحة مواصفاتها في الجدول )كما  1980موديل  275MFتم أستعمال جرار نوع ماسي فوركسن 
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 MF 275( يمثل المواصفات الفنية والتصميمية لجرار  2 جدول )

 UK-1980 سنة الصنع والمنشأ

  275Massy Forgesen الموديل

 دورة / الدقيقة 540 عمود مأخذ القدرة

 7.5L-15االطار االمامي  أبعاد االطارات

 36-15.5االطار الخلفي 

 أمبير 180فولت  12 البطارية

 كغم 2998 وزن الساحبة الكلي

 Perkins AD4.248 diesel نوع المحرك

 L 7.6  سعة الزيت

          L 70 سعة خزان الوقود

 Cylinder4  نسبة االنضغاط )عدد االسطوانات(

 60hp(44.7kw) القدرة التصميمية للمحرك كيلو واط ) حصان (

 hp 67 على التحملالقدرة 

 2500 عدد الدورات القصوى لعمود المرفق

 امامية 8 عدد السرعات االمامية

 للخلف 2 عدد السرعات الخلفية

 كغم 1859 الحد االقصى لسعة الرفع

 ملم 1880 -1600 أرتفاع وعرض الجرار

 

 

 محراث تحت التربة ذو االجنحة الترددية  - 4

المحراث تحت التربة المستعمل في الدراسة عبتارة عتن ستالا واحتدة بأجنحتة مهتتزة تركتي المنشتأ صتنع بواستطة 

وتتتم اختيتتار المحتتراث النتته حتتديث  ، اهتتتزاز األجنحتتة يتتتم بأتصتتال مباشتتر متتع عمتتود مأختتذ القتتدرة للجتترار UZELشتتركة 

لكستر الطبقتة الصتماء  تتالي استتخدم هتذا المحتراثستنوات وبال 8االستعمال في االراضي العراقيتة ولكتون االر  متروكتة 

 ( .3وكما مبين بالشكل )تحت التربة 
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 ( المحراث المستعمل في التجربة 3 الشكل )

 مواصفات محسن الوقود المستخدم  - 5 

تم أستعمال محسن وقود )الماني المنشأ( يستعمل لجميع محركات الديزل إذ يعمل علتى  تنظيتف نظتام حقتن التديزل 

 (.3ويجعل المحرك يشتغل بكفاءة عالية ويقلل من دخان العادم والمواصفات الفنية لمحسن الوقود موضحة بالجدول )

 مواصفات المادة المحسنة المستخدمة بالتجربة (3الجدول )

 مواصفات وقود الديزل المستخدم   - 6

 (4أن وقود الديزل المستعمل في التجربة والموضحة مواصفاته في الجدول ) 

 ( مواصفات وقود الديزل المستخدم في التجربة4الجدول )

 زيت الغاز )كازاويل( النوع

 عراقي وقود الديزل المستخدم منشأ

 درجة مئوية 200 درجة حرارة التقطير

 ينتج من درجة التقطير بالتجزئة من النفط الخام المصدر

 سلسلة ذرة كاربون 26 -9 عدد ذرات الكربون

 

 المفوضية االوربية 1272/2008( CLP) (ECوفق الئحة ) تصنيف الخليط

 isoalkanes ,cyclics, aromatics المكونة للمحسن المواد

   n-alkanes ،C10-C13،Hydrocarbons  

Ethylhexanoic acid ,Iron salt  

Ethylhexanoic acid  

 قد يكون قاتال إذا أبتلع ودخل المسالك الهوائية درجة الخطر وسمية الخليط

 وال يحتوي على أي مادة متراكمة بيولوجية ، سامة
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 المتعلقة بالتربة  المؤشرات  

جامعتة الموصتل ، تتم  -تم تقدير نسجة التربة بطريقة المكثاف )الهايدروميتر( في المختبر المركزي لكلية الزراعة والغابات 

 Geeسم ، بحسب الطريقة الموصتوفة فتي  50الى  0نسجة التربة بأخذ عينات من الحقل بطريقة عشوائية بأعماق من تقدير 

لقياس مقاومة االختتراق للتربتة بطريقتة عشتوائية قبتل  (penetrometerتم أستعمال جهاز الـمخراق ). Bauder(1986)و 

 إليجتتادأجريتتت معتتايرة الجهتاز فتتي كليتتة الهندستتة / قستم الهندستتة المدنيتتة  ، إذ(2002واختترون )  Yavuzcan وبعتد العمتتل

 .(5( ونتائج التحليل موضحة في الجدول ) 0.112قراءات ، وكانت القيمة )معامل تصحي  ال

 يوض  بعض الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للتربة قبل التنفيذ  (5)جدول 

 عمق التربة

cm 

 الكثافة الظاهرية

g / cm
3 

 النسبة المئوية للرطوبة

(%) 

 مقاومة التربة لالختراق

kN/m2 

0 - 10 1.23 20.5 768.210 

10 – 20 1.7 14 833.715 

20 - 30 1.44 15.25 946.864 

30 – 40 1.5 13.7 958.774 

40 – 50 1.4 12.75 1042.146 

    

 رمل غرين طين نسجة التربة 

 48.45 26 25.55 

  

 النتائج والمناقشة  

 اهتزاز مقعد السائق الجرار تأثير العوامل المدروسة وتداخالتها على صفة  -1

( نالحظ تأثير إضافة المحسن إلى وقود التديزل علتى اهتتزاز مقعتد الستائق ذي تتأثير معنويتة مقارنتة 6من الجدول)

م/ ثتا 93.56إذ تفتوق  الوقتود المضتافة إليته المحستن بتستجيل أقتل اهتتزاز ،  بالوقود بدون أضافة المحستن
2
فتي حتين أعلتى  

م/ ثتا 4.733الوقتود العتادي وكانتت  عمالاهتزاز كانت باستت
2

، وقتد يرجتع الستبب ذلتك التى تحستين أداء محترك الجترار متن 

( ان 2019وآخترون )  Jaikumarخالل تحسين ظروف االحتراق والضغط المتولتد فتي االستطوانة. وهتذا اتفتق متع ذكتره  

االهتزاز ظاهرة حتمية في محركتات التديزل أو البنتزين. تولتد محركتات التديزل مستتويات عاليتة متن الضوضتاء واالهتتزاز 

 . بسبب االحتراق غير الكامل لوقود الديزل

حتت التربتة علتى  ( وجود فروقات معنوية متولدة من  تأثير االهتزاز ألجنحتة المحتراث ت6أظهرت نتائج  الجدول )

م/ثتا  3.819مقعد السائق إذ سجلت االجنحة بدون اهتزاز  أقل مستتوى اهتتزاز عنتد مقعتد ستائق الجترار  وبلتغ 
2
، فتي حتين  

م/ ثتتا 4.483أعلتتى مستتتوى كتتان فتتي اهتتتزاز أجنحتتة المحتتراث وبلتتغ 
2
ويعتتزى الستتبب إلتتى كتتون تشتتغيل االجنحتتة فتتي أثنتتاء  

يرة من عمود مأخذ القدرة الجرار ويكتون هنتاك رد فعتل قتوي متن التربتة علتى االجنحتة العمليات الحقلية يحتاج إلى طاقة كب

( أن قتيم االهتتزاز الناتجتة 2021وآخرون ) Hilalإليه ،وهذا يؤيد ما توصل  مما ينعكس على مقعد الجرار بصورة واضحة

في عملية الحرث عند استعمال المحراث تحت التربة ذي االجنحة الترددية  أدى إلى زيادة في االهتزازات عند مقعد الستائق 

 الصادر عن البرلمان األوروبي.  EC/  2002/44لكن استمرت بقيم ضمن حدود القيم التعر  اليومي بموجب التوجيه 

إذ تفوقتت   التتأثيرر سرع المحرك على اهتزازات مقعد السائق فكانتت هنتاك فروقتات معنويتة لهتذا أما بالنسبة لتأثي

م/ ثا 3.180دورة / دقيقة بتحقيق أقل اهتزاز مقعد السائق وبلغت نسبته  1000السرعة 
2
في حتين أعلتى اهتتزاز كتان بنستبة  
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م/ثا 5.229
2
ن زيادة السرعة المحرك توثر على السترعة االرضتية دورة / الدقيقة ويمكن تفسير ذلك با 2000عند السرعة  

األر  ورد فعلهتتا علتتى الجتترار ومتتن ثتتم  مقعتتد الستتائق ، وهتتذا يتفتتق متتع متتا توصتتل إليتته  طبوغرافيتتةوهتتو متترتبط بتتتأثير 

Ahmadian  ( 2014وآخرون  ) ان  تسارع في االهتزاز بزيادة سرعة المحرك، وعند استعمال سرعة دوران الى محرك

م /ثا 4.5ثقيل كان معدل اهتزاز عند مقعد السائق  3دورة / دقيقة مع تعشيق الترس  2000الجرار  
2
 ويعد أعلى قيمة. 

راث تحتت التربتة ونتوع الوقتود ( ان هناك فروقات معنوية  لتأثير تداخل الهتزاز أجنحة المحت6يتبين من الجدول )

أقتل نستبة اهتتزاز لمقعتد الستائق   بتحقيقتهعلى صفة اهتزاز مقعد السائق إذ تفوق الوقود المضاف إليه محسن وبتدون اهتتزاز 

م/ ثا  3.398
2
م/ ثتا 5.226، وأعلى نسبة اهتزاز عند مقعد الستائق  كانتت وقتود بتدون محستن وبتاهتزاز االجنحتة وبلغتت  

2
 

وقود اثتر واضت  لتقليتل مستتوى االهتتزاز عنتد مقعتد الجترار إذ أعطتى الوقتود المضتاف إليته محستن انخفتا  وكان لنوع ال

% مقارنتتة بتتالوقود االعتيتتادي عنتتد اهتتتزاز الجنحتتة المحتتراث تحتتت التربتتة فتتي حتتين كانتتت نستتبة االنخفتتا  28.45بمقتتدار 

أجنحتتة  اهتتتزازوكتتان للتتتأثير تتتداخل بتتين  ن محستتن .% عنتتد المقارنتتة بتتين االجنحتتة الثابتتتة و التردديتتة متتع الوقتتود بتتدو18.8

محراث تحت التربة وسرع المحرك على صفة اهتزاز مقعتد الستائق لتوحظ فروقتات معنويتة بتين التتداخالت إذ حقتق تتداخل 

م/ ثتا 3.176دورة / دقيقة وبدون اهتزاز أجنحة أقل نسبة اهتزاز عند مقعتد الستائق وبلغتت  1000تأثير سرعة المحرك  
2
  ،

دورة / دقيقتة وبتاهتزاز أجنحتة المحتراث و  2000بينما سجلت أعلى نستبة اهتتزاز عنتد مقعتد الستائق عنتد سترعة المحترك  

م/ ثتتا 35.90بلغتتت  
2

م/ثتتا 1.448و  0.633و  0.009. وكتتان الفتترق بتتين االجنحتتة الثابتتتة و المتتترددة بمقتتدار 
2
عنتتد الستترع  

دورة /  2000دورة / دقيقتة التى  1000الثالثة للمحرك الجرار على الترتيب في حين الفرق عند زيادة سترعة المحترك متن 

م/ ثا 2.718و  1.379دقيقة بمقدار 
2 

 الجنحة المحراث تحت التربة الثابتة والمهتزة على التوالي. 

وتتأثيره علتى صتفة اهتتزاز مقعتد الستائق فيتضت  متن  أما فيمتا يختص التتداخل بتين نتوع الوقتود وسترعة المحترك 

دورة / دقيقتة وقتود محستن فتي  1000النتائج هناك فروقتات معنويتة  بتين  سترع المحترك ونتوع الوقتود اذ  تفوقتت السترعة 

م /ثا  2.501تحقيق أقل نسبة اهتزاز وبلغت 
2
د دورة / دقيقة وقود عادي أعلى نسبة الهتزاز عن 2000فيما سجلت السرعة  

م / ثا 5.607مقعد السائق وبلغت  
2
، وحسب ما توصل اليه في البحوث سابقا ان عند التحميتل الكامتل للمحترك  متع ارتفتاع  

سرعة المحرك  تؤدي إلى زيادة االهتزاز للجرار بصورة عامة وتكون أعلى في الجرارات التي مضى على استعمالها اكثر 

المضتتاف إليتته محستتنات  يقلتتل متتن صتتفة االهتتتزاز فتتي محتترك الجتترار  ستتنوات وعلتتى العكتتس متتن ان نتتوع الوقتتود 10متتن 

وآخترون  Patel(. واختلفت النتتائج متع  2021وآخرون ) Zanganeh( و2020وآخرون ) Jahanbakhshiالزراعي  )  

ي . لتم هتتزاز زاد فتي االتجتاه العمتودتأثير أضافة الكحول كمادة محسن وخلطها مع وقود الديزل يؤدي التى  ان اال (2016)

التداخل الثالثي لعوامل الدراسة  فقد تبين عدم وجود فروقات معنوية حتول صتفة اهتتزاز مقعتد الستائق وتفتوق الوقتود  يظهر

م/ ثتا 92.47دورة/ دقيقتة بتحقيتق أقتل اهتتزاز وبلغتت  1000المحسن  واهتزاز أجنحة محراث تحت التربة  وسرعة 
2

، أمتا 

دورة / دقيقة وبلغتت  2000فسجلت في وقود بدون محسن وباهتزاز االجنحة وسرعة ‘ أعلى نسبة اهتزاز عند مقعد السائق 

م/ ثا 6.434
2
.وان قيمة االهتزاز عند مقعتد الستائق زادت متع زيتادة سترعة المحترك ولكتال عتاملي اهتتزاز االجنحتة ونتوع  

زادت قيمتة االهتتزاز عتن مقعتد دورة / دقيقتة  2000دقيقتة التى  دورة / 1000الوقود على ستبيل المثتال زيتادة السترعة متن 

ثتا م/ 3.043و  0.952الستائق بمقتتدار 
2
و  1.810عنتتد الوقتتود االعتيتادي وحالتتة االجنحتة الثابتتتة والمهتتتزة فتي حتتين كانتتت  

ثا م/ 2.894
2
عند الوقود المضاف إليه محسن وحالة االجنحة وعلى التوالي . وكانت قيمة االنخفا  بفعتل اضتافة المحستن  

ثا م/ 1.99و 0.772دار إلى الوقود بمق
2
 حة الثابتة والمهتزة .ندورة / دقيقة وحالة االج 1500عند سرعة محرك  

 

( تأثير العوامل المدروسة على صفة اهتزاز مقعد السائق م/ ثا6الجدول )
2

  

 نوع الوقود

اهتزاز 

أجنحة 

المحراث 

 تحت التربة

التداخل بين نوع  سرعة المحرك دورة/ دقيقة

الوقود واهتزاز 

 أجنحة المحراث

تأثير أضافة 

 المحسن 

تأثير اهتزاز 

أجنحة 

المحراث 

 تحت التربة 
1000 1500 2000 

وقود بدون 

 محسن 

بدون 

اهتزاز 

 لالجنحة 

   ب  4.241 4.780 4.113  3.828
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اهتزاز 

 لالجنحة 
 أ 5.226 6.434 5.355 3.891

وقود مضاف 

 اليه محسن 

بدون 

اهتزاز 

 لالجنحة 

 جــ  3.398 4.331 3.341 2.524

اهتزاز 

 لالجنحة 
 جــ  3.739 5.373 3.365 2.479

التداخل بين 

نوع الوقود 

وسرعة 

 المحرك 

وقود بدون 

 محسن 
 أ  5.607 ب  4.734 جــ  3.859

 

 أ 4.733

وقود 

مضاف اليه 

 محسن

 ب 3.569 ب  4.852 جــ  3.353 د  2.501

التداخل بين 

اهتزاز أجنحة 

المحراث  

وسرعة 

 المحرك 

بدون 

اهتزاز 

 لالجنحة 

 ب  4.555 جــ  3.727 جــ  3.176

 

 ب 3.819

اهتزاز 

 لالجنحة 
 أ 4.483 أ  5.903 ب  4.360 جــ  3.185

  أ  5.229 ب  4.044 جــ  3.180 تأثير سرعة المحرك 

 

 الضوضاء تأثير العوامل المدروسة وتداخالتها على صفة  -2

( وجود  فروقات معنوية لتأثير نوع  الوقود على صفة الضوضاء إذ تفتوق الوقتود المضتاف  7يتبين من الجدول ) 

ديستيبل ،  فتي حتين أعلتى نستبة كانتت باستتعمال الوقتود العتادي )بتدون محستن(  91.685إليه محسن بتسجيله أقل ضوضاء 

ديسيبل ، وكانت القيم  اعلى من ما سن البرلمان األوروبي ،الذي  بين ان الحد األدنى من متطلبات الصتحة  93.032لغت وب

والسالمة فيما يتعلتق بتعتر  العمتال للمختاطر الناشتئة عتن  الضوضتاء. يتنص علتى متوستط الحتد االعلتى لتعتر  العامتل 

والدوليتة منظمتة العمتل ،  2003ديستيبل )المفوضتية األوروبيتة ،  85للضوضاء خالل نوبة عمل مدتها ثمتاني ستاعات عنتد 

2004.)International Labour Organization. (2012)   وهتذا يؤيتد متا ذكترهGhaderi ( 2019وآخترون)  متن أن

الوقتتود المحستتن فتتي تقليتتل الضتتجيج الصتتادر متتن المحتترك  إذ تفتتوق ستتوية،الوقتتود المحستتن يقلتتل متتن الضوضتتاء واالهتتتزاز 

 تسجيل أقل تلوثضا للضوضاء. و

أما بالنسبة الهتزاز االجنحة للمحراث تحت التربة وتأثيره على الضوضاء  يوجد فروقات معنوية إذ تفوقت أجنحة 

ديستيبل فتي حتين كانتت أعلتى قيمتة للضوضتاء  91.664المحراث بدون اهتزاز معنوياض في تسجيل أقل نسبة ضوضاء وكان 

تعمال محراث تحت التربة عند اهتزاز االجنحة ويمكن تفسير هذه الحالة عنتد تشتغيل عمتود ديسيبل وكانت باس 93.053هي 

مأخذ القدرة واهتزاز االجنحتة ستوف يعمتل علتى زيتادة الحمتل وبالتتالي ستوف تتزداد الضوضتاء بستبب الحمتل العتالي علتى 

( متن أن 2021وآخترون ) Gomesذكتره المحرك فضالض عن الحركة الترددية العالية الى االجنحة. يتفق هتذا الستبب متع متا 

 ديسيبل. 85لعمود مأخذ القدرة للجرار في جميع حاالت التحميل أعطت قيم تتجاوز حدود المعيار للضوضاء 

، 1000,1500فوجتدت  فروقتات معنويتة للسترع الثالثتة  ولدى دراسة تأثير سرع المحرك على صفة الضوضتاء 

ديستيبل فتي  89.598دورة / دقيقة بتسجيل أقل ضوضاء وبلغتت  1000دورة / الدقيقة إذ تفوقت أقل سرعة للمحرك  2000

ديستيبل . وقتد يعتزى الستبب إلتى ان  95.093بلغتت ودورة / دقيقتة  2000حين أعلتى ضوضتاء كانتت فتي السترعة االعلتى 

ورات المحرك تؤدي إلى زيادة تحميل واهتتزاز الجترار نتيجتة رد الفعتل المتولتد اثنتاء العمتل عنتد السترع المرتفعتة أرتفاع د

(Spessert   2019وآخرون .) 

أظهر التداخل بين نوع الوقود واهتزاز محراث تحت وتأثيرهتا معنويتة علتى صتفة الضوضتاء إذ اختتالف التتداخل 

 94.284الجنحتتة معنويتتة متتع التتتداخالت االختترى اذ تستتجل أعلتتى نستتبة ضوضتتاء كانتتت تتتأثير الوقتتود االعتيتتادي واهتتتزاز ا

 91.548ديسيبل ، تفوق الوقود المضاف إليه محستن وبتدون اهتتزاز الجنحتة المحتراث تحتت التربتة بتحقيتق أقتل ضوضتاء 
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يتبن نستبة تتأثير إضتافة  ديسيبل ولم يسجل فرق معنوي مع تأثير تداخل الوقود المضاف إليه محستن واهتتزاز االجنحتة وهتذا

 المحسن في تحسين صفة الضوضاء على الرغم من اهتزاز االجنحة التي تشكل حمل على المحرك واهتزاز هيكل الجرار. 

( هناك فروق معنوي لتأثير تداخل االهتزاز وسرعة المحرك على الضوضاء إذ تفوقت 7ولوحظ من الجدول )

ديسيبل في حين أعلى  89.58جنحة محراث تحت التربة ولدت أقل ضوضاء  دورة / دقيقة وبدون اهتزاز ال 1000السرعة 

ديسيبل، أتفقت النتائج مع  96.244دورة / دقيقة وباهتزاز ألجنحة المحراث وبلغت  2000ضوضاء كانت عند السرعة 

( من أن زيادة سرعة الجرار وحمل المحرك  تزيد من مستويات الضوضاء. واتفقت مع ما توصل 2018) Aboodمابينه 

( إن مستويات الضوضاء المنبعثة من الجرارات الزراعية عند عامود مأخذ القدرة لجميع 2021وآخرون ) Gomesاليه 

 . يسيبلد 85حاالت التي تم إختبارها أعطت نتائج تتجاوز حدود المعيار للضوضاء 

وعند دراسة تأثير التداخل بين نتوع الوقتود وسترعة المحترك تفتوق وقتود المضتاف إليته محستن وسترعة محترك   

ديسيبل في حين بلغت أعلى نسبة ضوضاء عند  88.702دورة / دقيقة في تسجيل أقل نسبة من الضوضاء إذ بلغت    1000

يستيبل. وارتفعتت مستتويات الضوضتاء متع زيتادة السترعة اذ د 95.430دورة / دقيقة وبوقود عادي و بلغت  2000السرعة 

ديستيبل لكتال نتوعين الوقتود  6و 5دورة / دقيقتة حتوالي  2000دورة/ دقيقة و السرعة  1000كان مقدار الفرق بين السرعة 

ل عنتتد يبديستت 0.674و 1.577و  1.792االعتيتتادي و المضتتاف إليتته المحستتن علتتى التتتوالي . وانخفضتتت الضوضتتاء بمقتتدر 

 إضافة المحسن إلى الوقود ولسرع المحرك الثالثة على التوالي .

 (  تأثير العوامل المدروسة على صفة الضوضاء ديسيبل المنبعثة من الجرار 7الجدول )

 نوع الوقود
اهتزاز أجنحة 
المحراث تحت 
 التربة 

التداخل بين  سرعة المحرك دورة /دقيقة
نوع الوقود 
واهتزاز 
أجنحة 
 المحراث 

تأثير أضافة 
 المحسن 

تأثير اهتزاز 
أجنحة 
المحراث 
 تحت التربة 

1000 1500 2000 

وقود بدون 
 محسن 

بدون اهتزاز 
 لالجنحة 

 ب 91.780 93.972 91.489  89.878

 

 

 أ 94.284 96.888 94.855 91.110 اهتزاز لالجنحة 

وقود مضاف اليه 
 محسن 

بدون اهتزاز 
 لالجنحة 

 ب 91.548 93.913 91.438 89.292

 ب 91.822 95.599 91.752 88.113 اهتزاز لالجنحة 

التداخل بين نوع 
الوقود وسرعة 
 المحرك 

 95.430 93.172 90.494 وقود بدون محسن 

 

 أ 93.032
وقود مضاف اليه 
 محسن

88.702 91.595 94.756 
91.685  
 ب

التداخل بين 
اهتزاز أجنحة 
المحراث وسرعة 
 المحرك 

بدون اهتزاز 
 لالجنحة 

 د 89.585
91.464 
 جــ

 ب 93.943

 

 ب 91.664

 د  89.612 اهتزاز لالجنحة 
93.303 
 ب 

 أ 93.053 أ 96.244

 تأثير سرعة المحرك 
89.598 
 جــ 

92.383  
 ب

  أ 95.093

 

 1000( للتداخل الثالثي بين نوع الوقود واهتزاز أجنحة محراث تحت التربة وسرع المحترك 7يتبين من الجدول )

تأثير تداخل الوقود المضاف إليته المحستن واهتتزاز  سجلدورة / دقيقة ، لم يكن هناك فروقات معنوية إذ  2000و  1500و 

ديسيبل في حين بلغت أعلى  388.11أقل نسبة ضوضاء إذ بلغت دورة / دقيقة ب 1000أجنحة محراث تحت التربة و سرعة 

دورة / دقيقة  2000قيمة للضوضاء باستعمال وقود بدون محسن وباهتزاز الجنحة محراث تحت التربة عند السرعة العالية 

 ديستتيبل ، متتن ختتالل الجتتدول يمكتتن مالحظتتة ارتفتتاع قيمتتة الضوضتتاء متتع زيتتادة ستترعة 896.88وبلغتتت نستتبة الضوضتتاء 

 نخفضت قيمة الضوضاء عند إضافة المواد المحسنة إلى الوقود لجميع التداخالت.أالمحرك واهتزاز االجنحة بينما 

 االستنتاجات والتوصيات

أعطت االجنحة . اقل قيمة الهتزاز مقعد السائق و الضوضاء حقق إضافة محسن لوقود الديزل ان من خالل الدراسة يتض 

 دورة / دقيقة  1000سرعة المحرك  سجلتو . أفضل القيم للصفات أهتزاز مقعد السائق و الضوضاء الثابتة )بدون اهتزاز (
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حقق تداخل إضافة المحسن للوقود في حين .  أفضل القيم للصفات المدروسة والتي شملت اهتزاز مقعد السائق والضوضاء

والضوضاء بينما حقق تداخل وقود مضاف إليه  واالجنحة الثابتة أفضل القيم فيما يتعلق بالصفات اهتزاز مقعد السائق

. تميزت إضافة المحسن للوقود مع  محسن وسرعة المحرك أفضل القيم بالنسبة للصفات اهتزاز مقعد السائق والضوضاء

على ضوء نتائج . اهتزاز االجنحة وسرع المحرك بتسجيلها أفضل القيم عند صفات اهتزاز مقعد السائق والضوضاء

تحقيق نتائج جيدة ل (المضافة إلى وقود الديزل وذلكDiesel smoke stopباستعمال المادة المحسنة ) الدراسة نوصي

بأجراء مزيد من التجارب باستعمال أنواع أخرى من المحسنات للتعرف على أفضل المحسنات . لجميع الصفات المدروسة 

  بيئيا واقتصاديا. لوصول الى األفضلول إيجابيةفي السوق العراقية والتي يمكن استعمالها لتحقيق نتائج 
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