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The effect of additive weight type on maximum ploughing
depth and soil bulk density
تأثير نوع الوزن المضاف للعجالت الذافعة للجرار على العمق األقصى للحراثة
والكثافة الظاهرية للتربة
و.و أدًض ٕٚؿف دٌُٕ ثنؼؼجع
ججيؼز دغضثص – كهٛز ثنؼهٕو – ٔدضر أدذجط ثنًُجؽك ثنذجعر

المستخلص:

ٌَفِ َظ ثنذذظ ف ٙيُطمز ثنغثشضٚز دذغضثص نذٛجٌ صؤعٛغ َٕع ثنٕػٌ ثنًؼجف نهؼجالس ثنضثفؼز نهجغثع (ألغثص دضٚضٚز ٔ يجء)
ػهٗ يؤشغ٘ ثنؼًك ثأللظٗ نهذغثعز ٔثنكغجفز ثنظجْغٚز نهضغدز ٔأؿضشضو عالعز ؿغع نهذغثعز (8,6.5,4.2كى/ؿجػز) ٔيذغثط
لغط. ٙ
نضذهٛم ثنُضجةج صى أؿضشضثو ثنضذهٛم ثإلدظجة ٙثنشجص دضظًٛى ثنمطجػجس ثنؼشٕثةٛز ثنكجيهز نضجغدز ػجيه ّٛدؼجيهٔ ٍٛدشًـز
يكغعثس ٔدًـضٕٖ ثدضًجنٛز . % 5أػطش يؼجيهز إػجفز ثنًجء نهؼجالس ثنضثفؼز نهجغثع إنٗ ػٚجصر ثنؼًك ثأللظٗ نهذغثعز
ٔثَشفجع لٛى ثنكغجفز ثنظجْغٚز نهضغدز يمجعَضج دئ ػجفز ثأللغثص ثنذضٚضٚز ٔنجًٛغ ثنـغع ثنًـضشضيز ٔأصس ػٚجصر ثنـغػز إنٗ
ثَشفجع يؼضالس ثنؼًك ٔػٚجصر ف ٙيؼضالس ثنكغجفز ثنظجْغٚز .كجٌ نضٕنٛفز إػجفز ثنًجء يغ ثنـغػز 8كى/ؿجػز صؤعٛغ يؼُٕ٘
دًـضٕٖ أدضًجنٛز  %5ػهٗ ػًك ثنذغثعز دٛظ صى ثنذظٕل ػهٗ أػهٗ ػًك دغثعز ْٕٔ 25.8ؿى ٔػهٗ ألم كغجفز َظجْغٚز
ْٔ 1.35 ٙغى\ؿى.3
Abstract:
The study was conducted in Al-Rashidia around Baghdad city. Two evaluations were
considered in this regard ;first using different idle ploughing speeds (4.2,6.5,8)km/hr for disc
)plough ,while the second evaluation included using different weights,( water and steel weights
to the driving tires of tractor. Adding water to the driving tires gave a highest deep of ploughing
with all speeds. The increasing of ploughing speed gave an increasing in soil bulk density and
reduction in depth of ploughing. The speed 8km/hr with additive water to the driving tires gave
ploughing depth 25.8 cm and soil bulk density 1.35 gm/cm3. The random complete block design
(RCBD) was used in the statistical analysis of obtained data ,which were based on the
observation of five replication and two factors.

المقذمة:
صٓضف ػًهٛز ثنذغثعز إنٗ صٓٛتز ثنضغدز ٔصذؼٛغ يغلض يُجؿخ نهذظٔع ٔ ٚـضشضو ثنًذغثط ثنمغط ٙف ٙثنًُجؽك ثنضٚ ٙـٕص فٓٛج
ثنًُجر ثنججف ٔصكٌٕ ثألعع ٔػغر ٔدظٕٚز ًٔٚكٍ ثؿضشضثيّ ف ٙثنضغح ثنطُٛٛز ثنغمٛهز ٔال ٚفؼم ثؿضشضثيّ ف ٙثنًُجؽك ثنضثفتز
طثس ثنجٕ ثنغؽخ ,أال ف ٙدجنز أػًجل ثؿضظالح ثنضغدز أٔ ػُض دغثعز ثألعثػ ٙثنًذضٕٚز ػهٗ َـذز كذٛغر يٍ ثنذظٗ ٔجظٔع
ثنُذجصجس ٔٚفؼم ثؿضشضثو ثنًذغثط ثنمغط ٙف ٙثنذهضثٌ ثالؿضٕثةٛز دٛظ ٚـٕص فٓٛج ثعصفجع صعجز ثنذغثعر يغ طالدز صغدضٓجٚٔ,ؼضًض
ثسضغثق ألغثص ثنًذغثط نهضغدز أؿجؿج ػهٗ ثنٕػٌ ثنكه ٙنهًذغثط ]ٚ[1ؼض يؤشغ ثنؼًك ثأللظٗ ثنظ٘ صٕفغِ آنز ثنذغثعز ٔثدضث يٍ
ثنًؤشغثس ثنغةٛـز ف ٙػًهٛز صمٛٛى آالس ثنذغثعز ٔٚؼضذغ ثؿضمغثع ْظث ثنؼًك يٍ أْى ثنشغٔؽ ثنضٚ ٙجخ أٌ صذممٓج ثنٕدضر
ثنًكُٛز  Mechanized Uniteف ٙثنؼًم ] [2أٌ يؤشغ ثنكغجفز ثنظجْغٚز يٍ ثنًؤشغثس ثنًًٓز ف ٙثنذكى ػهٗ دجنز ثنضغدز يٍ
دٛظ صؤعغْج دجنًؼجيهز ثنًٛكجَٛكٛز يغ ثنؼهى أٌ ثنًؼجيهز ثنًٛكجَٛكٛز نهضغدز دؤؿهذز ثنذغثعز صٓضف نهًذجفظز ػهٗ ثنكغجفز ثنظجْغٚز
ثنًالةًز نًُٕ ثنُذجس ] . [3أٌ ثنؼًم ػهٗ ؿغع صضغثٔح د )6-4( ٍٛكى\ؿج ف ٙثنجغثعثس يضٕؿطز ثنمضعر ( )90-70دظجٌ ٚذمك
أفؼم صٕنٛفز د ٍٛثنشض ٔيؼجيم يمجٔيز ثنذغكز ثنضُٚجيٛك . [4] ٙأٌ إػجفز ثألٔػثٌ ػهٗ ثنؼجالس ثنضثفؼز نهجغثع صؤعٛغ ٔثػخ ػهٗ
صذـ ٍٛيؤشغ ثنـذخ ػُض ثنؼًم دآنز يؼُٛز ]ٔ [5صضى ػًهٛز إػجفز ْظِ ثألٔػثٌ إيج دئػجفز ثنًجء ثنٗ ثإلؽجعثس ثنضثفؼز أٔ دضغذٛش
ثلغثص يٍ ثنذضٚض ثنؼْغ ػهٗ يذجٔعْج ثنشجعجٛز ] . [6إٌ إػجفز ثنًجء ثنٗ ثإلؽجعثس ثنضثفؼز ٕٚفغ دجنز يٍ ثالؿضمغثع ثنذجًٙ
دـذخ ثنذغكز ثنضُٚجيٛكٛز نهًجء صثسم ثإلؽجع ]. [7
إٌ نؼٚجصر ؿغػز ثنؼًم صؤعٛغ ٔثػخ ػهٗ ثنضغدز نهمض soil shear strengthإيجو أؿهذز ثنًذغثط ثنمغطٔ ٙثنض ٙدضٔعْج صؤص٘
نؼٚجصر لٕر ثنضفغ ثنؼًٕصٚز ] [12نًؼجصنز ثنًًجَؼز ثنُجصجز ػٍ ثنـغػز ٔدجنضجن ٙثَشفجع ػًك ثنذغثعز ] ٔ . [8صضؤعغ لٛى ثنؼًك دغص
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ثنفؼم غٛغ ثنًـضمغ ثنًؤعغ ػهٗ ثنًذٕع ثنشهف ٙنهج غثع دـذخ يذظهز ثنجٓض ثنضُٚجيٛك ٙثنٕثلغ ػهٗ يغكؼ ثنغمم ثنٕثلغ ف ٙثنشهف
َضٛجز نضذهٛم ثإلجٓجص كذؼض ٍٚفمؾ (إ٘ ثنغمم ٔثنـغػز ) ػُض إجغثء ثنضذهٛم نٓج ف ٙثنذجنز ثنًذـطز نهضذهٛم ثنًٛكجَٛك . [9] ٙإٌ
نهضغصص ثنهذظ ٙألؿهذز ثنًذغثط ثنمغط ٙػًٍ ثنًـضٕٖ أ٘ عص فؼم ثنضغدز ػهٗ ثنٕدضر ثنًكُٛز صؤعٛغ دمٛم ٙف ٙصكـٛغ ثنضجًؼجس
ثنظغٛغر ثنًكَٕز نهضغدز – ثأليغ ثنظ٘ ٚؼٚض يٍ كغجفز ثنضغدز ثنظجْغٚز ٔٚظٓغ طنك جهٛج يغ ػٚجصر ثنؼًك ٔدضضجدغ ػًهٛجس ثنغ٘].[10
إٌ نؼٚجصر ثنـغػز صؤعٛغ ٔثػخ ف ٙعفغ لٛى ثنكغجفز ثنظجْغٚز نهضغدز ثنًذغٔعز َضٛجز نضضثفغ يججيٛغ ثنضغدز ثنًضٓضيز إيجو أؿهذز
ثنًذغثط ف ٙيـضٕٚجس عؽٕدٛز يُجؿذز نهضغدز ]. [11

المواد وطرائق العمل :
َفظس ثنضجغدز دضؤعٚز َٛـجٌ  2009ف ٙيُطمز ثنغثشضٚز شًجل دغضثص ٔلض صًٛؼس ثعع ثنذمم دجؿضٕثء ؽذٕغغثفٛضٓج ٔػضو
ػعثػضٓج نًٕؿى ٔثدض ٔكجَش أدؼجص ثنذمم()75×315و ٔدُـجز صغدز كجَش يؼٚجٛز ؽُٛٛز غغُٛٚز نضعثؿز يضٖ إيكجَٛز َججدّ فٙ
يغم ْظِ ثنضغدز نـذؼز يٕثلغ يشضجعر ػشٕثةٛج يٍ ثنذمم ٔنشًـز أػًجق يشضهفز ٔدًذضٕٖ عؽٕد .%17 ٙصى صمـٛى ثنذمم ثنٗ
سطٕؽ ؽٕنٛز صًغم ثنمطجػجس ٔثنضٔ ٙػػش ػهٓٛج ثنًؼجيالس ػشٕثةٛج ٔفمج نضظًٛى ثنمطجػجس ثنكجيهز ثنؼشٕثةٛز ٔدًـضٕٖ أدضًجنٛز
ٔ %5دههش ثنذٛجَجس كضجغدز ػجيهٛز طثس ػجيه , ٍٛثنؼجيم ثألٔل ْٕ ثنٕػٌ ثنًؼجف ثنٗ ثنؼجالس إط صى إػجفز 220كغى ٔػهٗ
ثنُذٕ ثألص ٙكًج ف ٙثنًشطؾ ثنذمه ٙثنضجن:ٙ
شكم .1يشطؾ دمه ٙنهضجغدز
ثنًكغع ثنًكغع ثنغجنظ ثنًكغع ثنًكغع ثنشجيؾ
ثنًكغع
ثنـغػز كى/ؿجػز
َٕع ثنٕػٌ
ثنغثدغ
ثنغجَٙ
ثألٔل
ثنًؼجف
4.2
ألغثص دضٚضٚز
6.5
8
يجء

4.2
6.5
8

.1أػجفز لغط ٍٛدضٚض ٍٛٚنكم ػجهز دؼَز  55كغى نهمغص ثنٕثدض .
.2أػجفز  110نضغ يجء نكم ػجهز ٔصشكم ْظِ ثإلػجفز عدغ دجى ثألؽجع صمغٚذج .
إيج ثنؼجيم ثنغجَ ٙفكجٌ ؿغػز ثنذغثعز دٛظ ثَضشذش عالط ؿغع ف ٙثنذغثعز ْٔ)8,6.5,4.2(ٙكى/ؿجػز ٔدشًـز يكغعثس .
صى ف ٙدجصا ثأليغ ػًم سؾ دغثعز أٔن ٙػهٗ ؽٕل ثنًكغع نى صؤسظ ػُضِ ثنمٛجؿجس ثنض ٙأسظس ف ٙثنشؾ ثنغجَ ٙإ٘ دؼض إٌ ثؿضمغس
ثنؼجهز ثن ًُٗٛنهـجدذز ف ٙأسضٔص ثنذغط .
صى لٛجؽ ثنؼًك ثأللظٗ نهذغثعز ف ٙثنًكغعثس دئػثدز ثنضغدز ػٍ ثنـطخ ٔطٕال ثنٗ ثنضغدز غٛغ ثنًذغٔعز الؿضشضثو يـطغصٍٛ
صٕػغ أدضثًْج ػغػٛج َٔجؼم ثنغجَٛز ػًٕصٚز ػهٓٛج  ,كجَش ثنًـطغر ثألٔنٗ دطٕل 2يضغ ٔثنغجَٛز دطٕل 1يضغ.إيج ثنكغجفز ثنظجْغٚز
فمض لٛـش دطغٚمز  Core Samplerثنٕثعصر فٔ )11( ٙفك ثنًؼجصنز ثٜصٛز :
]pb=m/v ....................................[1
=mكضهز ثنضغدز ثنججفز (غى)
=Vدجى ػُٛز ثنضغدز (ؿى)3
صى صذضٚض يٕػغ ثسظ ثنؼُٛجس ثنؼشٕثةٛز ػٍ ؽغٚك عي ٙإؽجع سشذ ٙيغدغ دئدؼجص  1×1يضغ ػهٗ ؽٕل ثنًكغع ٔدشكم يضؼجلخ ,صى
80-66S
ؽغثػ
NEW
HOLLAND
َٕع
يٍ
جغثع
ثؿضشضثو
طٔ لضعر  KW58.8يغ يذغثط لغط )131( ٙثنغالع ٙيٍ طُغ ثنًُشجر ثنؼجيز نهظُجػجس ثنًٛكجَٛكٛز ثنضجدؼز نٕػثعر ثنظُجػز
ٔثنًؼجصٌ ف ٙثإلؿكُضعٚز ٔدجنًٕثطفجس ثنفُٛز ثٜصٛز :ثنؼغع ثنشغجل  90ؿى ,ػًك ثنذغثعز ثأللظٗ  30ؿى ,لطغ ثنمغص 71ؿى,
ثنٕػٌ  465كغىٔ ,صى ٔػغ  146كغى ٔػٌ إػجف ٙف ٙيمضيز ثنـجدذز نهًؼجصنز.
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النتائج والمناقشة :
العمق األقصى للحراثة-:
ٕٚػخ ثنجضٔل ] [1صؤعٛغ َٕػٛز ثنٕػٌ ثنًؼجف ٔثنـغػز ثنًشضجعر ػهٗ ثنؼًك ثأللظٗ نهذغثعز  ,فُالدع صفٕق يؼجيهز إػجفز
ثنًجء ػهٗ يؼجيهز إػجفز ثألٔػثٌ ثنذضٚضٚز ف ٙإػطجء لٛى أػهٗ نهؼًك ,آط أػطش يؼجيهز إػجفز ثنًجء ػًمج يؼضنّ  25.19ؿى
دجنًمجعَز دؼًك  23.74ؿى ثنظ٘ أػطضّ يؼجيهز ثألٔػثٌ ثنذضٚضٚز أ٘ دُـذز ػٚجصر لضعْج ٚٔ %6.1ؼٕص ثنـذخ ف ٙطنك ثنٗ صؤعٛغ
ثالؿضمغثع ثنذجً ٙنٕػغ ثنًجء ف ٙثإلؽجع ألٌ ث نًجء ٚشغم يـجدز ثكذغ يًج كجٌ ػُض إػجفز ثألٔػثٌ ثنذضٚضٚز ،يًج ٚـجػض ػهٗ
ػٚجصر يـجدز صاليؾ ثإلؽجع يغ ثنضغدز ٔثَشفجع لًٛز ثنغطؾ.
جضٔل ٕٚ .1ػخ صؤعٛغ كم يٍ ؽذٛؼز ثنٕػٌ ثنًؼجف ٔثنضغؽ ثنًشضجع ػهٗ ثنؼًك ثأللظٗ نهذغثعز(ؿى)
ثنًؼضل
ثنـغع ثنًشضجعر (كى\ؿج)
ثنٕػٌ
ؽذٛؼز
(كغى)
ثنًؼجف
4.2
6.5
8
23.74
23.06
23.73
24.81
ألغثص دضٚضٚز
25.19
24.19
25.13
أؽجع يؼجفج نّ ثنًجء 26.26
23.62
24.25
25.53
ثنًؼضل
ألم فغق يؼُٕ٘ ػهٗ يـضٕٖ %5
ثنضضثسم=0.0110
ثنـغػز ثنًشضجعر =0.0174
ثإلػجفز
َٕع
=0.0142
ثنجضٔل على]ٕٚ [1ػخ كظنك دظٕل ثَشفجع ف ٙلًٛز ثنؼًك ثأللظٗ نهذغثعز ػُض ثسضٛجع َـخ أػهٗ نهضغٔؽ ٔدشكم يؼُٕ٘ آط
دؼٚجصر ثنـغػز يٍ( 4.2ثنٗ 6.5عى ثنٗ8كى/ؿجػز )أَشفغ ثنؼًك يٍ  25.53ؿى ثنٗ 24.25ؿى عى ثنٗ  23.62ؿى دُـذز ثَشفجع
لضعْج  %2.59ٔ %5.01ػهٗ ثنضٕثنٚٔ ٙغجغ ثنـذخ دظنك ثنٗ ػٚجصر يؼضالس ثنًمجٔيز أيجو أؿهذز ثنًذغثط دفؼم ثنـغػز ٔثنظ٘
دضٔعِ ٚؤص٘ ثنٗ ػٚجصر لٕر صفغ ثنضغدز ثنؼًٕصٚز نًؼجصنز ثنًًجَؼز .
كظنك َالدع يٍ ثنجضٔل على ] [1أٌ لٛى ثنضضثسم كجَش يؼُٕٚز أٚؼج ف ٙيؤشغ ثنؼًك ٔأػطش يؼجيهز إػجفز ثنًجء ػُض ثنـغػز
8كى/ؿجػز أػهٗ ػًك نهذغثعز دٛظ دهغ ثنؼًك  25.53ؿى ف ٙد ٍٛأػطش إػجفز ثألٔػثٌ ثنذضٚضٚز ػًٍ ثنـغػز 4.2كى/ؿجػز
ثلم ػًك نهذغثعز دٛظ دهغ  23.6ؿى ٔٚغجغ ْظث ثنٗ عص ثنفؼم غٛغ ثنًـضمغ ثنًؤعغ ػهٗ ثنًذٕع ثنشهفَ ٙضٛجز نؼٚجصر يذظهز ثنجٓض
ثنضُٚجيٛك ٙثنٕثلغ ػهٗ يغكؼ ثنغمم ف ٙثنشهف دـذخ صذهٛم ثإلجٓجص كذؼض ٍٚفمؾ ًْج ثنغمم ٔثنـغػز دٛظ أٌ كم لٕر يؤعغر صذهم
فٛؼٚجةٛج ثنٗ يغكذز ػًٕصٚز ٔأسغٖ أفمٛز ْٔظث ٚضفك يغ يج صٕطم إن. ]11ٔ2[ ّٛ

الكثافة الظاهرية للتربة-:
ٕٚػخ ثنجضٔل على ] [2صؤعٛغ ؽذٛؼز ثنٕػٌ ثنًؼجف ٔثنضغؽ ثنًشضجع ف ٙلٛى ثنكغجفز ثنظجْغٚز ٔيُّ َالدع صفٕق يؼجيهز
إػجفز ثنًجء ػهٗ يؼجيهز إػجفز ثألٔػثٌ ثنذضٚضٚز نكَٕٓج أػطش أٔؽب لٛى نهكغجفز ثنظجْغٚز إط أػطش يؼجيهز إػجفز ثنًجء يؼضل
كغجفز  1.38غى \ؿى 3يمجعَز دًج أػطضّ يؼجيهز ثألٔػثٌ ثنذضٚضٚز دٛظ دهغش ثنكغجفز ثنظجْغٚز  1.4غى\ؿىٚٔ 3ؼٕص ثنـذخ دظنك ثنٗ
ثنضغصص ثنهذظٜ ٙنز ثنذغثعز دٕدضر ثنًـجدز أ٘ عص فؼم ثنضغدز ػهٗ ثنٕدضر ثنًكُٛز ثأليغ ثنظ٘ ثعغ ف ٙإدضثط صُؼٛى أكذغ نًججيٛغ
ثنضغدز ٔصغثطٓج ػًٍ ٔدضر ثنذجى ْٔظث يج أكضِ [. ]5
جضٔل  .2صؤعٛغ كم يٍ ؽذٛؼز ثنٕػٌ ثنًؼجف ٔثنضغؽ ثنًشضجع ف ٙثنكغجفز ثنظجْغٚز (غى\ؿى)3
ثنًؼضل
ثنـغػز ثنًشضجعر (كى\ؿج)
ثنٕػٌ
ؽذٛؼز
ثنًؼجف
4.2
6.5
8
1.4
1.421
1.395
1.484
ألغثص دضٚضٚز
1.38
1.417
1.386
إؽجع يؼجف نّ 1.351
ثنًجء
1.424
1.39
1.367
ثنًؼضل
ألم فغق يؼُٕ٘ ػهٗ يـضٕٖ %5
ثنضضثسم= N.S
ثنـغػز ثنًشضجعر =0.0138
َٕع ثإلػجفز =
0.01129
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ٍز نهضغدز ثنًذغٔعز يٚجع ثنضغٔؽ دُـخ ؿغع أػهٗ أصٖ ثنٗ ثعصفجع يؼضالس ثنكغجفز ثنظجْغٛٔيٍ َفؾ ثنجضٔل َالدع أٌ ثسض
غجغ ثنـذخٚٔ , ٙ ػهٗ ثنضٕثن%2.44ٔ %1.68 جصر يمضثعْجٚ دُـخ ػ3غى\ؿى1.424 ٗ عى ثن3 غى\ؿى1.39 ٗ ثن3  غى \ؿى1.367
. ]7ٔ3[ضفك يغٚ جص ثنـغػز ْٔظثٚغ ثنضغدز ثنًضٓضيز أيجو أؿهذز ثنًذغثط دـذخ ثػصٛ طنك ثنٗ صمجعح يججيٙف

: االستنتاجات والتوصيات
-: االستنتاجات
ز يمجعَز دئػجفز ثأللغثصٚى ثنكغجفز ثنظجْغٛجصر ثنؼًك ثأللظٗ نهذغثعز ٔثَشفجع لٚأصس إػجفز ثنًجء ثنٗ ثإلؽجعثس ثنٗ ػ.1
. زٚضٚثنذض
جصر يؼضالسٚجس أػهٗ ثنٗ ثَشفجع يؼضالس ثنؼًك ثأللظٗ نهذغثعز ٔػٕٚك ثَضشجح صغٔؽ دًـضٚجصر ثنـغػز ػٍ ؽغٚأصس ػ.2
.ز نهضغدزٚثنكغجفز ثنظجْغ
 يؼجيهز إػجفز ثنًجء ػُض ثنـغػزٙأػطٗ صضثسم َٕع ثنٕػٌ ثنًؼجف نإلؽجعثس يغ ثنـغػز إنٗ أػطجء أػهٗ ػًك دغثعز صًغم ف.3
. ؿجػز/كى8

-:التوصيات
زٚضٚؼجف نإلؽجعثس ػٕػج ػٍ ثأللغثص ثنذضٚ ٌ دجػضًجص ثنًجء كٕػٙٓج يٍ ْظث ثنذذظ َٕطٛ صى ثنذظٕل ػهٙيٍ ثنُضجةج ثنض
 ثنًُطمزٙ أعثػٙ فٙز نهضغدز ٔثؿضشضثو ثنًذغثط ثنمغطٚؿجػز كَّٕ أػطٗ ألم يؼضل نهكغجفز ثنظجْغ/كى8 جع ثنـغػزٛٔثسض
.زٛز ٔثنجُٕدٛ ثنًُجؽك ثنشًجنٙ دؤجغثء صججعح فٙكًج َٕط.  ثنؼغثقٙثنٕؿطٗ ف
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