
 مدرس المادة                                 

 مدرس مساعد                                     

 ؼالب عبد الكاظم محٌبس                              

 لسم المكننة الزراعٌة  –معدات زراعة وبذار    المرحلة الثانٌة 

ٌمصد بطرٌمة الزراعة عملٌة وضع التماوي فً االراضً الزراعٌة بعد خدمتها وتجهٌزها 

  -وتحضٌر المهد الجٌد وتتاثر هذة العملٌة بعدة عوامل اهما :

اما ان تكون كبٌرة او صؽٌرة الحجم وعلٌة فهذا االختالؾ ٌولد اتباع طرٌمة  -نوع التماوي : -1

 زراعة مناسبة 

كلما كانت التماوي جٌدة عالٌة االنبات ولوٌة كانت الكمٌة المستعملة منها  -جودة التماوي : -2

 فً الزراعة محدودة بما ٌكفً االرض 

لد ٌضطر الفالح فً بعض االحٌان الى اعطاء كمٌة  -مٌعاد الزراعة والموسم الزراعً : -3

المتاخرة وذلن اكبر من التماوي فً حالة زراعة بعض المحاصٌل متاخرا مثل المطن او الحنطة 

 وامل المناخٌة فً المواعٌد المبكرة او المتاخرة لتفادي النمص فً االنبات بسبب الع

 كلما كانت االرض ضعٌفة كلما زادت كمٌة التماوي المستعملة  -خصوبة االرض الزراعٌة : -4

مان ٌحاول الفالح زٌادة كمٌة التماوي عن المعدالت المطلوبة لضكمٌة الرطوبة فً االرض  -5

 نسبة انبات معمولة 

كثٌر من المحاصٌل ٌزرع الكثر من ؼرض واحد وكثٌر ما ٌؤثر  -الؽرض من الزراعة : -6

 ذلن على طرٌمة الزراعة 

فمثال الذرة اذا زرعت لؽرض الحصول على الحبوب تكون الزراعة فٌها على خطوط والجور 

ؾ تعتمد طرٌمة النثر اما متباعدة فً حٌن اذا زرعت لؽرض الحصول على العلؾ االخضر سو

محصول الكتان اذا كانت زراعتة لؽرض الحصول على االلٌاؾ فٌزرع بكمٌات تماوي كبٌرة 

وذلن لزٌادة الكثافة المباتٌة وتملٌل تفرع النباتات اما اذا كان الهدؾ من زراعة الكتان الحصول 

اعدة وٌزداد تفرعها على بذور زٌتٌة فانه ٌزرع بكمٌات تماوي الل لكً تنمو النباتات متب

 واثمارها 

 طرق الزراعة 

  -طرٌمة النثر الٌدوي : -ا

تستعمل هذة الطرٌمة فً زراعة المحاصٌل ذات البذور الصؽٌره التً التحتاج نباتاتها الى 

مسافات كبٌرة وهً عبارة عن نثر التماوي بالٌد بصورة مباشرة او استخدام عدد ٌدوٌة بسٌطة 

ومهما كانت خبرة المائم بالعملٌة جٌدة فلٌس بممدوره ضبط الكٌلة بشكل كبٌر وكذلن تساوي 

 توزٌع البذور وتستخدم هذة الطرٌمة بمدى واسع فً بذار الحنطة والشعٌر والرز وؼٌرها 



 

 

  -طرٌمة الزراعة فً خطوط : -2

ة عند النمو مثل الذرة وتستخدم عند بذار او زراعة المحاصٌل التً تحتاج مسافات بٌنٌة جٌد

 الصفراء والمطن 

  -طرٌمة التلمٌط خلؾ المحراث : -3

وتستخدم عند زراعة الحنطة والذرة الصفراء المبتلة اي بعد ان تروى االرض ثم تترن تجؾ 

بعدها تحرث وٌسٌر الفالح خلؾ المحراث لائما بعملٌة نثر البذور المنموعة بعدها تسوى للٌال 

 االرض وتمسم 

 -:ٌمة الزراعة فً جورطر -4

احٌانا تزرع الذرة الصفراء وفستك الحمل فً حفر صؽٌرة تعمل فً االرض بواسطة الفاس ثم 

 تمسم الى احواض او تمام بها الحطوط بعد ظهور البادرات 

  -طرٌمة الؽرز : -5

 تؽرز درنات البطاطا وؼٌرها من التماوي ٌدوٌا الى ان هذه الطرٌمة للٌلة وبطٌئة 

 

  -طرٌمة الشتل : -6

وهً عبارة عن زراعة التماوي فً المشتل وبعد تمام انباتها تنمل الى االرض المستدٌمة على 

 هٌئة شتالت وعلى مسافات بٌنٌة متساوٌة 

 اما طرق الزراعة االلٌة 

 طرٌمة النثر  -1

 طرٌمة الزراعة على خطوط  -2

 باستخدام التجمٌع المٌكانٌكً  -3

 طرٌمة الزراعة فً جور  -4

 طرٌمة الزراعة بالؽرز  -5

 طرٌمة الزراعة بالشتل  -6

النجاح عملٌة البذار االلً البد من توفر بعض الممومات االساسٌة فً كل من البذور وااللة 

 وهً 



 

 فً ما ٌخص البذور 

 ٌجب ان تكون نسبة انبات البذور عالٌة  -1

 الجنٌن ٌحتوي على جنٌن واحد  -2

 البذور تكون منتظمة الشكل ومتساوٌة الحجم  -3

 فً ما ٌخص االلة 

 مالئمة لطر خلٌة البذور من لطر البذور نفسها سواء كانت مؽلمة ام ؼٌر مؽلمة  -1

 شكل الخلٌة البد ان ٌكون مالئما لكً ٌستمبل البذرة بدون ان ٌحدث تشوه فٌها  -2

ان وٌنتهً عند لعر االخدود بمسافة التزٌد انبوب البذور ٌجب ان ٌكون مستمٌما لدر االمك -3

 سم  2عن 

 نظٌم الدلٌك فً ضبط االعماق والمسافات لتاستجابة االلة لعملٌات التعٌر وا -4

  التحكم فً عملٌة البذار فً بداٌة ونهاٌة خط البذار واثناء الدوران فً الحمل  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هنالن عدة طرق لزراعة بعض المحاصٌل مثل محصول الحنطة ومن هذه الطرق 

 الزراعة فً سطور  -1

وهنا تدخل الباذرات بشكل رئٌسً فً انجاز هذة العملٌة اذا ما استخدمت وفك مهمتها 

التصمٌمٌة بحٌث ٌكون باالمكان وضع البذور على اعماق متساوٌة من سطح االرض وكذلن 

متساوٌة طولٌا وعرضٌا اضافة الى ضمان تؽطٌة البذور مما ٌؤدي الى  وضعها على مسافات

تجانس ظهور البادرات وتكون النباتات ذات كثافة متجانسة مما ٌسهل من عملٌة الحصاد عند 

 النضج تعتمد هذه الطرٌمة على االمطار ) الزراعة الدٌمٌة ( كذلن عندما تكون المساحات كبٌره 

  -الزراعة نثرا : -2

حٌث ٌتعذر تعمل هذة الطرٌمة فً المساحات الصؽٌرة وفً المناطك ذات المٌول الكبٌرة وتس

 فٌها دخول االلة الى الحمل 

ولد كانت هذة الطرٌمة هً السائدة فً جمٌع مناطك العراق اال ان انحسرت تدرٌجٌا وذلن 

 لالسباب التالٌة 

تساوٌة وفمدان الكثٌر منها صعوبة التحكم فً وضع البذور تحت سطح التربة وباعماق م -1

 اللتماط الطٌور او عدم انباتها 

 عدم التجانس بٌن مسافات انبات البذور نتٌجة البذار ؼٌر المنتظم  -2

 عدم ضبط كمٌة البذور الالزمة لوحدة المساحة مماٌؤدي الى التبذٌر فً كمٌة البذار  -3

 انها طرٌمة بطٌئة التناسب المساحات الكبٌرة  -4

 ج الى جهد بشري كبٌر فً البذار وتؽطٌة الحبوب تحتا -5

 ؼٌر التصادٌة ممارنة بالوسائل المٌكانٌكٌة المعتمدة فً البذار  -6

 عدم امكانٌة الحصاد المٌكانٌكً  -7

  -طرٌمة الشتل : -3

االلواح االصؽٌرة بعد تهٌات التربة واضافة السماد الٌها تنمل وتتخلص هذة الطرٌمة باعداد 

سم  23 -15ٌوم من زراعة البذور وعندما ٌصل طول الشتالت الى  43- 33عد الشتالت ب

للع الشتالت وتزرع فً الحمل المهٌأ وبوجود الماء فً نفس  لوعادة تروى ارض المشتل لٌسه

سم من بعضها وبنفس المسافة بٌن  15 – 13وتوضع الشتالت على مسافات الٌوم من للعها 

شتالت فً كل حفرة بالٌد او ٌتم الشتل بمعدات مٌكانٌكٌة تسمى  3-2الخطوط وذلن بوضع 

 وفً هذة الحالة ٌجهز ماٌسمى باطباق الشتل وذلن لتسهٌل عملٌة الشتل المٌكانٌكًالشاتالت 

  

  -تحضٌر تربة االطباق :



االمالح وٌفضل ان تكون من الطمى الناتج من تطهٌر  من ةالبد ان تكون تربة االطباق خالٌ

 االنهار او المرٌبة منها او باستخدام مزٌج من تربة طٌنٌة رملٌة 

  -تحضٌر االطباق :

ٌتم وضع طبمة رلٌمة من ورق الصحؾ فً لعر الطبك وذلن لمنع نزول الترب من الثموب 

الموجوده فً االطباق ثم توضع التربة فً االطباق ٌدوٌا وٌسوى سطح التربة بلطؾ وبارتفاع 

سم بعدها ترش التربة بالماء لبل عملٌة الزراعة وٌتم ذلن ٌدوٌا بعد التاكد  2التربة الٌتجاوز 

عملٌة نثر البذور البد من تنمٌع البذور لبل التربة بالماء تنثر البذور داخلها نثرا وٌجب من تشبع 

ساعة اخرى لتحفٌزها على االنبات  44ساعة وبعدها تخزن فً اكٌاس لمدة  44فً الماء لمدة 

سم اذا لم  15ٌوم ٌصل طول النبات باالطباق  23بعدها تنمل االطباق الى ارض المشتل وخالل 

 خلل فً النمو ٌحصل 

 

 تمتاز طرٌمة الزراعة بالشتل بالنماط التالٌة 

 تمصٌر فترة النمو  -1

 االلتصاد بكمٌة البذور  -2

 اختٌار الشتالت الموٌة  -3

 االلتصاد فً مٌاة الري الالزمة  -4

االلتصاد فً النفمات الخاصة بمكافحة االدؼال الن العملٌة نفسها عامل مؤثر فً المضاء  -5

 دؼال على اال

 انتظام نمو النباتات  -6

 السٌطرة على العوامل المناخٌة فً ارض المشتل  -7

 امكانٌة الشتل بالل مجهود بشري وباعلى درجات من التنظٌم والدلة  -4

 

 

 

 

 

 اسس تصنٌؾ معدات البذار 



 على اساس الٌة التؽذٌة  -1

 على اساس طرٌمة نمل البذور الى الفجاجات  -2

 على اساس الفجاجات المستخدمة فً فتح خطوط البذار  -3

 على اساس طرٌمة وضع البذور فً االرض  -4

 اوال 

 على اساس الٌة التؽذٌة  -:

الؽرض منها نمل البذور من الصندوق الى انابٌب البذور وتستلم الٌة التؽذٌة حركتها من دوالب 

لعجلة النجمٌة او عن طرٌك التروس ) العجلة االرضٌة للباذرة عن طرٌك وسٌلة السلسلة وا

 العجالت المسننة ( وتوجد عدة تصامٌم اللٌة التؽذٌة الى ان الشائع منها ما ٌلً 

  -الٌة التؽذٌة باالسطوانة المموجة : -1

تعتبر االسطوانة المموجة من اكثر الٌات التؽذٌة استعماال فً الولت الحاضر فً بذار محاصٌل 

ها وبساطة تركٌبها اذ تتكون من اسطوانة محٌطها الخارجً مموج الحبوب وذلن لحسن ادائ

وتعطً مظهر العٌون اذا مانظر الٌها من الجانب واالخادٌد اذا نظر الٌها من االمام تمع 

فة التؽذٌة ومركبة على عمود التلمٌم  ذي الممطع المربع او  راالسطوانة اسفل الخزان فً ؼ

ا بعكس اتجاة عمرب الساعة ٌسمى فً هذة الحالة بالتؽذٌة الدائري وعندما ٌكون اتجاة دورانه

انها مع اتجاة عمرب الساعة تسمى بالتؽذٌة من من االسفل وفً بعض االحٌان ٌكون اتجاة دور

 االعلى وٌطلك على طرٌمة التؽذٌة باالسطوانة المموجة بالتؽذٌة الجبرٌة الخارجٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -الٌة التؽذٌة بالعجلة النجمٌة : -2



وهً عبارة عن عجلة اسطوانٌة مزودة بنتوءات تكون مزدوجة ومتداخلة حٌث النتوءات 

الظاهرة فً الخط االول تواجة الفراؼات مابٌن النتوءات فً الخط الثانً وتستعمل هذه االلٌة 

فً التؽذٌة متعددة االؼراض حٌث تصلح للبذار والتسمٌد وتمع هذة االلٌة فً ؼرفة التؽذٌة اسفل 

 وتدار بعمود التلمٌم ذي ممطع دائري او مربع الخزان 

 

 

 

 

 

 

 الٌة التؽذٌة بااللراص الدوارة فً المستوى الراسً  -4

وؼالبا ماتكون هذة االلراص كبٌرة الحجم نسبٌا وتحمل عٌونا محٌطٌة تحصر البذور بٌن 

عد محٌطها الخارجً والسطح الداخلً للؽالؾ ) ؼالؾ نصؾ دائري ( تتحرر البذور فٌما ب

 اسفل المرص مباشرة او تسمط فً الفجاج وهذا النوع ٌستعمل فً زراعة البطاطا بدرنات كاملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الٌة التؽذٌة بالطرد المركزي  -5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -الٌة التؽذٌة بااللداح : -6

وتتكون من لطع مٌكانٌكٌة شبٌة بااللداح مثبتة تبادلٌا على وجة لرص دوار بالمستوى الراسً 

وكل لرص مع مجموعته من االلداح تسمى بالوحدة مثبتة داخل احدى لطاعات الخزان الرئٌسً 

وتموم باستمرار برفع البذور من خالل دوران المرص داخل البذور فً الخزان حٌث تمالء 

بذور وحسب حجمها وتنمل الى االعلى لتفرغ فً انابٌب البذار الجانبٌة الموضع ومن االلداح بال

ممٌزات هذة االلٌة امكانٌتها الكبٌرة فً بذار مختلؾ احجام واشكال البذور لكن ٌعاب علٌها 

حساسٌتها الشدٌدة لطوبوؼرافٌة الحمل وسرعة العمل اذ تمل كفائتها فً المٌول والسرعات 

 العالٌة 

 

 

 

 

 

 

 

  -الٌة التؽذٌة بتخلخل الضؽط : -7



والمتصلة بمنوات تخلخل وتتكون من نواة لرصٌة مزودة بمجموعة من الفتحات او العٌون 

رؼة التؽذٌة اسفل الخزان ٌتم سحب بذرة ؼالضؽط ونتٌجة لدوران المرص ومرور العٌون فً 

ع وتبمى الذور ملتصمة واحدة بموة ضؽط الهواء الى كل عٌن من العٌون المارة فً ذلن المول

ع السفلً الممابل النابٌب البذور وهنان ضعلى العٌون او الفتحات الى حٌن وصولها الى الو

ٌعتدل ضؽط الهواء حٌث تدفع البذور الى االنابٌب ثم الفجاج وتستخدم هذة االلٌة عندما ٌراد 

الزراعة ضبط المسافات بشكل دلٌك بٌن بذرة واخرى على نفس الخط وتدخل كذلن ضمن 

 متناهٌة الدلة للبذور ذات االحجام الصؽٌرة وخفٌفة الوزن 

  -الٌة التؽذٌة ذات االكواب : -4

ن العجالت موتتكون من مجموعة من اكواب محملة على سلسلة ال نهائٌة تاخذ حركتها 

االرضٌة للزارعة ونتٌجة لحركة السلسلة من االسفل الى االعلى مرورا بالدرنات المادمة من 

الخزان سوؾ تسمط درنة او اكثر حسب حجم الكوب وفً الطرؾ العلوي سوؾ تسمط الدرنات 

فً االنابٌب الموصلة للفجاجات ومن عٌوب هذة االلٌة حساسٌتها للسرعات العالٌة 

كذلن من عٌوبها امكانٌة سموط اكثر من درنة واحدة فً االرض اثناء العمل  وطوبوؼرافٌة

 الكوب 

 

 

 

 

 

 

 

  -الٌة التؽذٌة الجبرٌة الداخلٌة : -9

وتعد هذة الطرٌمة من الطرائك الشائعة فً بذار محاصٌل الحبوب اال انها ؼٌر فعالة لبذار 

ٌاخذ حركته من عمود التؽذٌة  البذور االخرى الكبٌرة منها وتتكون هذة االلٌة من دوالب

والسطح الداخلً لهذا الدوالب متموج اثناء دورانه تموم هذه التموجات بسحب البذور من 

 صندوق البذور لتمر فً المنطمة المحددة بٌن هذة التموجات وؼالؾ السطح الداخلً 

 

 

 ) انابٌب البذور ( ثانٌا على اساس طرٌمة نمل البذور الى الفجاجات 



نها نمل البذور من خالٌا التؽذٌة الى الفجاجات وٌشترط فً انابٌب البذور ان تكون الؽرض م

مرنة لتسمح بارتفاع وانخفاض الفجاجات حسب طبٌعة االرض دون ان تتسبب فً تلفها وهنالن 

 عدة انواع من انابٌب البذور منها 

 نمل الذور تحت تاثٌر الجاذبٌة االرضٌة 

  االنابٌب بالشرٌط الحلزونً  -1

وتسمى بالخراطٌم وتتكون من شرٌط بالستٌكً او فوالذي مؽلون حلزونً الشكل ٌعطً المابلٌة 

ما مساهمة كاملة فً هوالمرونة فً جعل االنبوب النالل للبذور دائما فً وضع مستمٌم مسا

 االت التسطٌر انسٌابٌة البذور بٌن اجهزة التلمٌم والفجاجات وتستخدم كثٌرا فً 

 

 

 

 

 

 

 

  -االنابٌب الممعٌة : -2

وتتكون من الماع معدنٌة او بالستٌكٌة مفصولة بعضها عن بعض ومتداخلة فً الولت نفسة من 

خالل ربط سلسلً بحٌث ٌمنع االخٌر جانبا كبٌرا من المرونة لحركة االلماع اثناء تنمل 

ظ على فاالنبوب دائما مستمٌما ٌحا الباذرات داخل الحمل وحركة الفجاجات بحٌث ٌجعل وضع

 انسٌابٌة البذور داخلة وتستخدم فً الباذرات والت التسطٌر 

  -االنابٌب المطاطٌة : -3

وتكون مصنوعة من المطاط تكسبها حالة من المرونة اثناء الحركة سواء عندما ٌحدث ضؽط 

بسٌط دون ان ٌؤثر  بالتواءجانبً او راسً فان االنبوب له المابلٌة على امتصاص الضؽوط 

على انسٌابٌة البذور وتكون فتحة االنبوب المواجهة اللٌة التؽذٌة اوسع من تلن المواجهة 

للفجاجات وذلن لتسهٌل مهمة نزول البذور داخل االنبوب وانسٌابٌة جٌدة وتستخدم فً الباذرات 

 باذرات المسمدة لالمركبة اي ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 االنابٌب المطاطٌة االكرودٌنٌة  -4

له المابلٌة على االنضؽاط الراسً والجانبً دونما اي تاثٌر على وضع المطر الداخلً لالنبوب 

وبطانته اذ ٌبمى االنبوب بوضع ٌسمح بمرور البذور داخل نفك متسع بعض الشًء ذي بطانة 

من االعلى اي من جهة الٌة  ملساء التعٌك حركة ومرور البذور بداخله تنتهً هذه االنابٌب

التؽذٌة بربط مرن مع لمع معدنً فتحته اوسع من فتحة االنبوب المطاطً اما النهاٌة السفلى 

 داخل عنك معدنً فتنتهً بالفجاج 

  -االنابٌب ذات الربط التلسكوبً : -5

البذور بٌن وتتكون من مجموعة انابٌب متداخلة تداخال تلسكوبٌا ٌمنحها المرونة الكافٌة فً نمل 

الٌة التؽذٌة والفجاجات تعلك االنابٌب من االعلى بالممع بالمرب من الٌة النؽذٌة بسمار اما الحافة 

 السفلى من االنبوب فتدخل فً عنك الفجاج بشكل سائب ومرن 

 

 

 

 

 

  -اء الثابت :ناالنابٌب ذات الب -6

هذا النوع ٌكتسب بناء صلب ؼٌر لابل للثنً وٌربط من االعلى ربطا محكما اما من االسفل 

فٌدخل فً عنك الفجاج بحٌث ٌسمح لطر االنبوب باٌجاد نوع من الحركة الترددٌة الراسٌة 

الناتجة من فعل مرونة ربط الفجاج ولٌس االنبوب بحٌث تاتً المرونة هنا فً االساس من 

 ج بهٌكل الباذرة مرونة ربط الفجا



مع مالحظة ان كل انواع االنبٌب التً تم ذكرها سابما تعمل بموة الجاذبٌة االرضٌة لكتلة البذور 

دون ان ٌكون هنالن لوة موجهة اضافٌة وعلى الرؼم من الكفاءة العالٌة لهذة االنابٌب فً نمل 

سالطة من االنابٌب وتحدٌد البذور الى الفجاجات اال انها الٌمكنها السٌطرة على عدد البذور ال

 مسافات السموط 

اما االنبٌب التً سوؾ ٌتم شرحها انفا فانها مسٌطر علٌها من خالل ادخال عدد من التنظٌمات 

الخاصة بالنمل االجباري للبذور والسٌطرة على العدد المطلوب من البذور وكذلن تحدٌد مسافات 

 السموط 

 انابٌب النمل تحت ضؽط الهواء  -1

 نالل السلسلً للبذور ال -2

 انابٌب اسماط البذور بالصمامات الدوارة  -3

 النمل بالحزام النالل  -4

  -ثالثا :

 على اساس الفجاجات المستخدمة فً فتح خطوط البذار 

 

 وظائؾ او عمل الفجاجات 

 فتح خطوط داخل االرض بهدؾ وضع البذور داخلها  -1

 دفن االخدود  -2

 عمل الفجاج دلٌال نهائٌا لنوعٌة العمل الذي تنجزه الباذرة  -3

 احداث دن بسٌط فً لعر االخدود  -4

 ٌجب ان الٌموم الفجاج برفع الطبمة السفلى من التربة  -5

ومن المتطلبات التمنٌة المهمة فً الفجاجات لابلٌتها فً منع التصاق التربة او تجمعها بحافاتها 

 تجمع البماٌا النباتٌة لمنع تكون الكتل او 

 

 

 

 

 الخصائص البنائٌة المثالٌة فً الفجاجات 



 اظهار الل مماومة سحب ممكنة اثناء مرورها فً الحمل  -1

 تستطٌع اختراق التربة لالعماق المطلوبة وذلن لملة كتلتها وباتزان عال  -2

 ابعادها الخارجٌة تسمح باستعمالها بمدى واسع من المسافات البٌنٌة  -3

تعمل بضروؾ طوبوؼرافٌة ومٌل لالرض وكذلن بسرعات مختلفة دون ان ٌؤثر ذلن فً  -4

 الصفات النوعٌة 

 

 انواع الفجاجات

  -الفجاجات المعزلٌة : -1

والجزء الشؽال اما  93وتمتاز باحتوائها على زاوٌة اختراق حادة اي لٌمة هذه الزاوٌة الل من 

ه منحرؾ او مموس من االمام للٌال تصنع من رلائك ان ٌتكون من وتد او لسان حفار بوضع شب

فوالذٌة تخضع لمعاملة حرارٌة خاصة ٌمتاز هذا النوع بفتح خط البذار من خالل تفكٌن خط 

 البذار دون الحاجة الى رفع الطبمات السفلى الى االعلى 

 

 

 

 

 

 

 

  -الفجاجات الفاسٌة : -2



وتسمى اٌضا بالفجاجات الوتدٌة  93وتمتاز باحتوائها على زاوٌة اختراق منفرجة اي اكبر من 

فً ظروؾ تربة وتستخدم فً ازاحة التربة من داخل االخدود الى الجوانب وٌنصح باستخدامها 

مهٌاة بشكل جٌد وذات محتوى رطوبً مثالً كذلن التموم هذه الفجاجات برفع طبمات السفلى 

 ى الى االعل

 

 

 

  -الفجاجات االسفٌنٌة : -3

الفجاج كما ٌمتاز بسبب انحناء الجزء االمامً من  93لٌمة زاوٌة االختراق فٌها اكبر بملٌل من 

ولوماه سوؾ ٌسلط ضؽطا ملموساعلى على  لعر االخدود مسببا عل كتلته فببسمكه الملحوظ 

الدن النافع او المفٌد وٌموم بازاحة التربة الى الجوانب وكذلن ٌموم بدور ثنائً فً توزٌع السماد 

 وتؽطٌة البذور فً ان واحد 

 

 

 

 

 

 

 

  -الفجاجات الزحافة : -4



ة اخترالها المنفرجة وتزود بسكٌن وتشبة كثٌرا فً شكلها الزحافات على الجلٌد وتمتاز بزاوٌ

سم وتستخدم على االكثر  12ذات اجنحة او جوانب طوٌلة وٌمكن الحصول على اخادٌد بعمك 

فً الزارعات او الباذرات الجورٌة حٌث ٌزود بصمام لؽرض تنظٌم عدد البذور بالجورة 

 الواحدة كما ٌستخدم فً الزارعات المتخصصة مثل زارعة المطن 

 

 

 

 

 

 

 

  -فجاجات حذوة الحصان : -5

وٌتكون من انبوب ترتبط بع لطعة مٌكانٌكٌة تشبة حذوة الحصان وٌكون زاوٌة حادة مع سطح 

وٌموم بفتح االخدود دون ان ٌثٌر جوانبة لالنهٌار  93التربة اي ان زاوٌة االختراق الل من 

ء من التربة بالنتمال سم ولكن ٌعاب علٌها بانها تسمح لجز 7 -4وتصل هذه الفجاجات الى عمك 

 الى السطح مما ٌحد من استعمالها فً ضروؾ الزراعة الدٌمٌة 

تتكون اما من لرص واحد منفرد او الراص و -الفجاجات المرصٌة المزدوجة والفردٌة : -6

مزدوجة وٌمتاز المرص بشكله الكروي او الممعر بحٌث ٌحمل على محور حر ٌسمح له بحرٌة 

التربة وبهدؾ تحمٌك اختراق مناسب وتحدٌد عرض االخدود توضع  الدوران اثناء سٌره فً

الواجهه الممعرة لنصؾ العدد من وٌفضل وضع االلراص منحرفة للٌال عن اتجاة حركة الباذرة 

 االلراص فً الطرؾ الٌمن للباذرة بعكس وضعها لنصؾ العدد المتبمً فً الطرؾ االٌسر 

 

 

 

 

 

 

  -معدات الزراعة بالطرد المركزي :



وتستخدم فً نثر البذور الصؽٌرة الحجم التً الٌحتاج نثرها الى ضبط المسافات كما فً بذور 

الحشائش واالعالؾ وخاصة اذا كانت المساحات المطلوب زراعتها كبٌرة نسبٌا وتتكون هذه 

هندسٌة مختلفة ٌكون على االؼلب مخروطً مزود المعدات من صندوق او خزان باشكال 

لتفكٌن السماد او لنثر البذور ٌنتهً الخزان من االسفل بفتحة او اكثر ٌمكن بخالط لد ٌستعمل 

السطح العلوي  التحكم بمساحتها بهدؾ تحدٌد كمٌة البذور الخارجة من خاللها حٌث تسمط على

لمرص او لرصٌن مزودٌن ببروزات او لواطع مستمٌمة محصورة بٌن مركز المرص ومحٌطة 

مرص حركتة من عمود ماخذ المدرة فً الساحبة واحٌانا من لواطع وٌستمد ال 4او  3بعدد 

العجالت االرضٌة لاللة نفسها بواسطة مجموعة من العجالت المسننة والتروس المسننة 

وبمجرد تالمس البذور سطح المرص الدوار سوؾ تتاثر بموة الطرد المكزي لتخرج بموة من 

ٌتراوح بٌن ات بعٌدة ٌسمى العرض الشؽال الفتحة الموجودة فً الحاجز الدائري لاللة الى مساف

 سم  12 -6

م وٌمكن التحكم  14 – 6تتمٌز بان العرض الشؽال لهذه الناثرة ٌتراوح بٌن  -تنظٌم الكٌلة :

بالعرض الشؽال وكذلن انتظام النثر بتنظٌم الزعانؾ الموجودة على سطح المرص الدوار 

رص الواحد او تؽٌر زاوٌة الزعانؾ االفمٌة وكذلن بزٌادة او تملٌل عدد الزعانؾ على على الم

 او استخدام زعانؾ منحنٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -االت التسطٌر )باذرة الحبوب ( :



وتتكون من وتستخدم فً زراعة البذور الصؽٌرة والمتوسطة الحجم وتسمى بباذرة الحبوب 

 االجزاء التالٌة 

 

 

 

 صندوق البذور  -1

وٌصنع من صفائح فوالذٌة او من البالستن المضؽوط وٌمتاز بانحدار جدرانة بزاوٌة انحدار 

معٌنة لتحمٌك ماٌسمى االنسٌاب الطبٌعً للبذور دون سموطها او تراكمها وٌزود الصندوق 

بمواطع تموم بانتظام انتشار البذور داخل الصندوق وٌنتهً الصندوق من االسفل بمحفظة مستملة 

تؽذٌة وكذلن وجود حاجز مشبن ٌفصل لاع الصندوق عن الٌة التؽذٌة وكذلن ٌزود اللٌة ال

الصندوق بخالط ٌمتد افمٌا على طول الصندوق فوق خالٌا البذور لٌموم الخالط بتفكٌن البذور 

 الملتصمة بعضها مع بعض بهدؾ تسهٌل انسٌابها باتجاة الٌة التؽذٌة 

  -الٌة التؽذٌة : -2

التؽذٌة الجبرٌة الخارجٌة حٌث ٌتم نمل البذور على تموجات اسطوانة االلٌة سمٌت هذه االلٌة ب

ضمن محٌطها الخارجً وتمع فً اسفل الصندوق او فً جانبة وهذا ٌعتمد على طرٌمة وضع 

 واحسن وضع هو وجودها فً اسفل الصندوق مباشرة البذور 

الساعة وٌسمى البذار العلوي  ٌتم دوران الٌة التؽذٌة بطرٌمتٌن احدهما الدوران باتجاة عمرب

بحٌث تؽرؾ العٌون كمٌة من البذور الموجودة فً محفظة التؽذٌة فً الشوط او المشوالر االول 

عندما تكون متجهه الى النمطة العلٌا لدائرة الدوران ثم تفرؼها بعد اجتٌازها لتلن النمطة متجهه 

  الى االسفل وٌطلك على هذه العملٌة )التؽرٌؾ والتفرٌػ (

اما الطرٌمة الثانٌة وهً دوران االسطوانة المموجه بعكس اتجاة عمرب الساعة اي من االعلى  

الى االسفل ففً الشوط االول اي عند نزول العٌون باتجاة النمطة السفلى للدوران تؽرؾ كمٌة 

ور من البذور الموجودة فً الطبمة الفعالة وتدفع تلن الكمٌة المحصورة بٌن العٌون وطبمة البذ

او ترمً بها خارج المحفظة من خالل فتحة التؽذٌة وتسمى هذة العملٌة البذار الخاجٌة لتمذفها 

من خالل ) التؽرٌؾ والدفع ( وتعد هذة الطرٌمة هً المنتشرة واالكثر استخداما فً الولت 

الحاضر وذلن بسبب سهولة الدوران بهذا االتجاة بالل احتكان وتصادم بطبمات البذور فً 

 االسطوانة داخل المحفظة  محٌط



 العمود الحامل اللٌة التؽذٌة 

وٌسمى عمود التؽذٌة والذي ٌاخذ حركته من العجالت االرضٌة للباذرة من خالل تروس نمل 

م ٌكون عمود التؽذٌة فٌها مكون  2الحركة وفً اؼلب الباذرات الذي ٌزٌد عرضها الشؽال عن 

من جزئٌن متساوٌٌن على امتداد واحد كل جزء مسؤل عن نمل الحركة لنصؾ الباذرة من جهته 

د استخدام عمود واحد عند استدارة الباذرة اثناء عملٌة البذار فان كثافة البذور وذلن النه عن

باالرض سوؾ تختلؾ بالنسبة الى المساحة المؽطاة بالبذور وسوؾ تكون كثافتها بالمساحة 

الداخلٌة اكثر من كثافتها بالمساحة الخارجٌة ولمالفاة ذلن جاء التمسٌم او التصنٌؾ لٌاخذ كل 

 ركة من العجلة التً بجهته نصؾ عمود الح

 

 

 انابٌب نمل البذور 

ٌنبؽً فً انابٌب نمل البذور ان تسمح للبذور المادمة من الٌة التؽذٌة بالسموط الحر داخلها وهذا 

ٌعتمد على عدة عوامل اهما طبٌعة اوحالة الحافة الداخلٌة لالنابٌب وزاوٌة المٌل لالنابٌب فً 

المطر الداخلً لها وكذلن مماومة الهواء للبذور اثناء سموطها المستوى الراسً وطول االنابٌب و

داخل االنابٌب حٌث كلما كانت الحافة الداخلٌة لالنابٌب تمٌل الى الحافة الملساء كانت الفر صة 

اما طول امام انتظام نزول البذور بواسطتها اكثر وخاصة اذا انتهى االنبوب بفتحة واسعة نسبٌا 

امالن متالزمان حٌث كلما كان طول االنبوب كبٌرا ولطرة صؽٌرا كان االنبوب ولطرة وهما ع

معامل االحتكان كبٌرا وحصٌلة ذلن االختالل فً انتظام البذور ووجد ان احسن طول النبوب 
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  -:الفجاجات 

وهو ذلن المسم من الباذرة والذي ٌتعامل بشكل مباشر مع التربة بحدود اعماق الزراعة لذا فام 

مهمته الرئٌسٌة هو فتح خطوط لوضع البذور بداخلها ثم دفن جزئً لتلن الخطوط بمصد دفن 

البذور مع مراعاة دن نافع لمعر االخدود وذلن لتنشٌط الخاصٌة الشعرٌة مع مراعاة عدم 

ت التربة ذات المحتوى الرطوبً الى الجفاؾ واهم من ذلن ان ٌتم وضع البذور تعرض طبما

 ودفنها فً تربة ذات محتوى رطوبً جٌد 

 

 

 موازنة الفجاجات 



 تتمٌز الفجاجات الزاحفة فً شك خطوط بذار اكثر استمامة من تلن عند الفجاجات المرصٌة  -1

 دن لعر االخدود ٌكون مناسبا ومتجانسا عند استخدام الفجاجات الزاحفة خاصة الفاسٌة منها  -2

كفاءة تؽطٌة البذور بوسطة الفجاجات الزاحفة وخاصة المعزلٌة عالٌة بالمٌاس الى الفجاجات  -3

 المرصٌة 

بالموازنة  تثبت اعماق خطوط البذار عند الفجاجات الزاحفة الفاسٌة اكثر وضوحا وملموسا -4

 باالنواع االخرى 

الفجاجات المرصٌة تستطٌع العمل تحت ضروؾ حمل اصعب بكثٌر من تلن المطلوبة  -5

للفجاجات الزاحفة وخاصة المعزلٌة منها وعندما ٌراد استخدام الفجاجات الزاحفة البد من تهٌاة 

هزة الستمبال جاالحمل من حٌث التفكٌن والتنعٌم والتفتٌت والتسوٌة ولكً تصبح التربة 

الفجاجات البد من ان تكون هشة نظٌفة خالٌة من الكتل واالدؼال والبماٌا النباتٌة وهذه الظروؾ 

الٌمكن اٌجادها فً احٌان كثٌرة بسبب طبٌعة االرض وظروفها المناخٌة من هنا توجهت انظار 

 المزارعٌن الى الفجاجات المرصٌة وامكانٌة احاللها محل الفجاجات الزاحفة 

 البد من تنظٌؾ الفجاجات من االتربة العالمة او المتراكمة بداخلها من االختناق او االنسداد  -6

تموم الفجاجات الزاحفة المعزلٌة اثناء مرورها وفتحها لخطوط بنمل طبمات التربة الرطبة  -7

ا النوه من االسفل الى االعلى مما ٌعرض التربة الى الجفاؾ مما ٌعد عامال ممٌدا فً استخدام هذ

 من الفجاجات 

ٌعاب على الفجاجات الزاحفة الفاسٌة بملة تعممها فً التربة واجازها لخطوط بذار باعناق  -4

 ضحلة 

فً الطبمات تتمٌز الفجاجات الزاحفة عن المرصٌة بامكاناتها الجٌدة فً تولٌت اسماط البذور  -9

 من لعر االخدود السفلى الرطبة 

على الرؼم من امكانٌة الفجاجات المرصٌة فً تنظٌؾ جسمها من حبٌبات التربة  – 13

الكلتصمة بسبب دورانها ووجود الماشطات احٌانا اال انها ٌعاب علٌها نملها لجسٌمات التربة 

 الرطبة من الطبمات السفلى الرطبة ونشرها فً الطبمات السطحٌة العلٌا 

 

  

 

 

 

  -زارعة المطن :



لٌة بزراعة بذور المطن المزال زؼبها وذلن باستخدام الراص مناسبة لذلن كما انها تموم هذه اال

تموم بزراعة بذور المطن ذات الزؼب وفً هذة الحالة البد من وجود الٌة تؽذٌة متخصصة بذلن 

وهذة الزارعة تتكون من عدة وحدات كل وحدة تكون مسؤلة عن زراعة خط من خطوط 

  الزراعة وكل وحدة تتكون من

 صندوق البذور 

ٌكون اسطوامً الشكل ذو لاعدة محورة تتكون من لرص افمً مزود باصابع محٌطٌة راسٌة 

وباصبعٌن راسٌن كبٌرٌن لتمزٌك الزؼب وتحرٌن البذور داخل الصندوق ٌموم وبارتفاع بسٌط 

ور المرص من خالل حركتة الدائرٌة بتسلم البذور من اسفل الصندوق ودفعها باتجاة انبوب البذ

من خالل فتحة التؽذٌة حٌث تستلم من لبل عجلة نجمٌة صؽٌرة تمع بٌن المرص االفمً ذات 

االصابع وانبوب البذور وتموم هذه العجلة بالتماط بذور المطن ذات الزؼب والمدفوعة بالمرص 

 االفمً وتدور بها بالمستوى الراسً لتسمطها فٌما بعد داخل انبوب البذور ومن ثم داخل االخدود 

 الٌة التؽذٌة 

ٌاخذ جهاز التلمٌم حركتة من العجلة الضاؼطة بواسطة سالسل نمل الحركة وٌمكن التحكم فً 

 وضع تلن العجلة بالنسبة الى الفجاج وذلن للحصول على عمك زراعة مناسب 

 العجالت الضاؼطة 

لممعرة وتستخدم انواع مختلفة من العجالت المزدوجة منها العجالت المزدوجة الفوالذٌة وا

الفوالذٌة والعجالت المحٌطٌة ذات النتواءات المحٌطٌة والملساء المسطحة وعلى الرؼم من 

تنوع تلن العجالت اال انها جمٌعا تموم بوظٌفة واحدة رئٌسٌة اال وهً تؽطٌة البذور ودن التربة 

 من حولها دكا نافعا 

 الفجاجات 

اخادٌد فً االرض وبالعمك المناسب لتسمط فٌة وكما تعرؾ فان وظٌفتها الرئٌسٌة هً شك 

البذور بعد ذلن من خالل انبوب البذور الذي ٌمع خلفة مباشرة لذا سٌكون مولع الفجاج دائما فً 

الجزء الخلفً من االلة والفجاجات الزحافة هً المفضلة فً هذا النوع من االالت النه بامكان 

بالنسبة الى الزحافة التً تسٌر على االرض تنظٌم عمك الزراعة وذلن بخفض ورفع السالح 

كذلن ٌمكن تنظٌم المسافة بٌن خطوط الزراعة بتحرٌن وحدات الزراعة جانبٌا على الهٌكل 

الرئٌسً كما تزود االلة من كل جانب باراسم وهو عبارة عن عتلة تلسكوبٌة تنتهً بمرص ذي 

اثناء سٌر الزارعة ٌمكن  نصؾ لطر تكور بٌط ؼالبا ما ٌترن اخدودا ملحوظا على االرض

استخدامة دلٌال لتسٌر احدى عجلتً الساحبة االمامٌة بداخلة عند العودة بحٌث تكون المسافة بٌن 

 الخطوط فً المرور السابك مساوٌة للمسافة بٌن الخطوط فً المرور الالحك 

 

 زارعة الذرة 



 وتتكون من االجزاء التالٌة 

 الٌة التؽذٌة  –الفجاج  –انبوب البذور  –الٌة التؽذٌة  –صندوق البذور 

 صندوق البذور 

ٌمكن استخدام صندوق خشبً او معدنً وفً االؼلب ٌكون اسطوانً الشكل ٌحتل المولع 

عندما ٌراد تفرٌػ البذور العلوي من الزارعة وٌربط مع الهٌكل بالطرٌمة التً ٌمكن بسهولة للبة 

بذور فً الٌة التؽذٌة وٌتكون لعر المرص من سطح التً بداخلة او عندما ٌراد تؽٌر الراص ال

محدب ٌساعد على توجٌة البذور نحو العٌون المحٌطٌة اللراص البذور الذي ٌدور فً المستوى 

 االفمً اسفل الصندوق مباشرة 

 الٌة التؽذٌة 

وتستمد الٌة التؽذٌة حركتها من العجلة الضاؼطة بواسطة وسٌلة نمل الحركة السلسلة والعجلة 

لنجمٌة حٌث ٌركب على العمود المائد للعجلة الضاؼطة ترس نجمً ٌسمى الترس المائد تنتمل ا

الحركة منه عن طرٌك السلسلة الى عجلة نجمٌة موضوعة على عمود التؽذٌة واخٌرا تنتمل 

 الحركة الى لرص البذور من خالل ترسٌن مخروطٌن البنٌون والتاجً 

بالمدر الذي تناسب فٌة العٌون شكل وحجم البذور لرص البذور ٌختلؾ فً بنائه وتصمٌمه 

المعتمدة وٌصمم بحٌث تسع كل عٌن من العٌون المحٌطٌة بذرة واحدة فً وضع راسً او افمً 

وٌمع لرص البذور اسفل السطح المحدب تماما وٌركب على لاعدة لرصٌة ثابتة مزودة بفتحة 

 شرة محٌطٌة واحدة تواجة الفتحة العلٌا النبوب البذور مبا

اثناء دوران لرص البذور فوق الماعدة المرصٌة تدخل بذرة واحدة فً كل عٌن وتدور مع 

الى حٌن مواجههة الفتحة الموجودة بالماعدة المرصٌة حٌث تسمط من خاللها داخل دوران العٌن 

 انبوب البذور وهكذا بمٌة البذور فً العٌون االخرى 

العٌن الواحدة تركب لاشطة على حافة السطح خال اكثر من بذرة واحدة فً \وبهدؾ عدم اد

المحدب بمرب الخزان اعلى العٌون والماشطة عبارة عن لطعة مٌكانٌكٌة صؽٌرة من الفوالذ 

تضؽط بحافتها على السطح العلوي لمرص البذور بواسطة لوة النابض ٌجعلها فً حالة تماس 

التً تحاول الدخول مع البذرة  مباشر بسطح المرص اثناء دورانه حٌث تموم بمشط البذور الذي

 المستمرة فً العٌن لبل وصولها فتحة البذور فً الماعدة المرصٌة 

 المطرلة 

عبارة عن لطعة مٌكانٌكٌة موضوعه فوق فتحة التؽذٌة مباشرة والمطرلة عبارة عن كرة 

بفعل لوة فوالذٌة صؽٌرة توجد فً حالة تماس مع السطح العلوي لمرص البذور تضؽط علٌة 

لنابض فعند مرور العٌن فوق فتحة التؽذٌة تسمط الكرة للٌال داخل العٌن لتطرق البذرة ثم ا

 تسحب ثانٌة الى فوق سطح المرص بعد مرور العٌن على فتحة التؽذٌة 

 العجالت الضاؼطة 



تزود كل وحدة بعجلة ضاؼطة فً مؤخرتها تسٌر على االرض خلؾ الفجاج وكما نعرؾ فان 

ً تؽطٌة البذور واحداث دن خفٌؾ للتربة حول البذور تركب العجالت وظٌفتها الرئٌسٌة ه

الضاؼطة على الهٌكل الرئٌسً للزراعة بطرٌمة تسمح بتؽٌٌر ارتفاعها بالنسبة الى الفجاج 

تستخدم العجالت الضاؼطة كمصدر للحركة لعمود التؽذٌة فً كل وحدة كذلن ٌمكن استخدامها 

 كعجالت اسناد ونمل 

 زارعة البطاط نصؾ الذاتٌة 

تتمٌز معظم الزارعات نصؾ الذاتٌة ببساطة تركٌبها وضمانة وضع الدرنات فً الموالع 

الصحٌحة من الٌة التؽذٌة وبالك فمد الن الذي ٌموم بوضع الدرنات هو العامل اي ان وضع 

هذه المعدات  رنه ٌكون بشكل ٌدوي مما ٌتطلب وجود كثر من عامل لمثل هذة المهمة كما ان\الد

تكون انتاجٌتها وسرعة ادائها منخفضة ولذلن فان معدل انتاجٌتها سٌعتمد على مهارة العامل 

وضروؾ العمل السائدة وهذة ظروؾ متباٌنة ولٌست ثابتة وبناء على ذلن فمد تحول انظار 

لذاتٌة الكثٌرٌن من المزارعٌن الى استخدام الزارعات الذاتٌة الحركة بدال من الزارعات نصؾ ا

 وتتركب من 

الراص التؽذٌة  –البتان  -الفجاجات –منصة ولوؾ العامل  –خزان البذور  –عجالت االسناد 

 الٌة التؽذٌة  –

 عجالت االسناد 

اضافة الى وظٌفتها الرئٌسٌة فً اسناد هٌكل الزارعة وحمل االلسام العامةوالمساعدة فهً تموم 

ستخدم انواع مختلفة من العجالت بما ٌالئم المعدات كذلن ممام مصدر الحركة اللٌة التؽذٌة وت

 والتماوي الموجودة وكذلن المسافة بٌن الخطوط 

 خزان التماوي 

وٌصمم على اساس تؽطٌة مدى الكٌلة فً حدود وحدة المساحة وٌزود ببوابة لتنظٌم انسٌابٌة 

 لخزان بحٌث لد تكون داخلٌة او خارجٌة بالنسبة الى االدرنات الى ؼرفة التؽذٌة 

تزود معظم الزارعات بمنصة لولوؾ العاملٌن سواء فً ممدمة او مؤخرة هٌكل الزارعة وتزود 

 بعض االحٌان بعتلة لدمٌة الٌماؾ عملٌة الزراعة 

 الفجاجات 

فً حالة استخدام الفجاجات الزحافة ٌفضل ان ٌكون طرفها االمامً مستدق وحادا اما طرفها 

وذلن للحصول على خط واضح وٌفضل ان ٌكون عرض خط  الخلفً فٌمٌل الى الطرؾ المجنح

 سم  725 – 13البٌطاطا بحدود 

 

 البتان البتان او الراص التؽطٌة 



توضع هذه االلراص فً الطرؾ الخلفً للزارعة ووظٌفتها دفن االخدود للزارعة ووظٌفتها دفن 

االخدود الذي صنعه الفجاج وبناء مرز كاؾ لتؽطٌة الدرنات واالسمدة وتتركب هذه االلراص 

تركٌبا مرنا من خالل نابض بحٌث تساعدها فً تثبٌت كتلتها على االرض بشكل دائم بؽض 

ة الحمل كما ٌمكن تنظٌم االراص بالمستوٌٌن الراسً واالفمً وذلن لتحدٌد حجم النظر عن طبٌع

 التربة المثار والمطلوب فً تؽطٌة االخادٌد 

 الٌة الؽذٌة 

م التؽذٌة بصورة ٌدوٌة اما الٌة التؽذٌة المستخدمة فً تؽذٌة انابٌب البذور فتكون تبشكل عام ت

 رة او صٌنٌة دوارة اما من احزمة ممطعة الى عٌون او الراص دوا

 

 ٌجب معرفة ثالثة امور لتنظٌم كٌلة البذار 

نستخرج العرض الشؽال للباذرة والذي ٌساوي عدد الفجاجات مضروبا فً المسافة بٌن كل  -1

 فجاجٌن متجاورٌن مع مالحظة ان العرض الشؽال للباذرة ٌجب ان ٌكون بوحدة المتر 

 محٌط عجاة البذار والذي ٌساوي المطر مضروبا فً النسبة الثابتة  -2

 كمٌة البذور المراد زراعتها بالدونم  -3

 

 االجراء الحسابً 

 نستخرج المسافة التً ستمطعها الباذرة من خالل لسمة المساحة على العرض الشؽال 

لمساحة المراد زراعتها من نستخرج عدد الدورات التً تدورها عجلة الباذرة عندما تمطع تلن ا

 خالل لسمة المسافة على محٌط عجلة الباذرة 

 

 االجراء العملً 

 دورة                  كمٌة البذور 

533                  23  

53                       * 

 ( =23 *53 )\ 533  =2 kg  

 

 مثال 



سم تم  1225ن كل فجاج واخر انبوب والمسافة بٌ 23باذرة حبوب عدد انابٌب البذور فٌها 

ؼرام ومحٌط  433دورة لعجلة البذار  23اجراء المعاٌرة اذا كانت كمٌة البذور السالطة فً 

 دونم  53بذار لم احسب كمٌة البذور الالزمة  2عجلة البذار 

 م  225=  133 \(  1225*  23العرض الشؽال =) 

 حٌط عجلة البذار * العرض الشؽال المساحة التً تؽطٌها عجلة الباذرة لدورة واحدة = م

 م  5=  225* 2=                              

 دورة  533=  5 \ 2533عدد الدورات لتؽطً دورة واحدة = 

 كؽم  23ؼرام =  23333=  23 \(  433*  533كمٌة البذور الالزمة لدونم =)  

 دونم  53كمٌة البذور الالزمة ل 

 كؽم  1333=  23*  53=                                

 

 

 

 

 

 

دلٌمة  2م فً خط مستمٌم فً زمن لدرة  5م لطعت مسافة  2الة تسطٌر حبوب عرضها الشعال 

 الساعة  \ 2م 2433اوجد السعة النظرٌة وكفاءة االلة علما بان السعه الفعلٌة 

 الزمن  \السرعة = المسافة 

 ثا  \م  25=  2 \ 53=    

 دلٌمة  \ 2م 53=  25*  2السعة النظرٌة = 

 الساعة  \ 2م 3333=  63*  53

  133السعة النظرٌة ( *  \كفاءة االلة النظرٌة =) السعة الفعلٌة 

                    (2433 \ 3333 * )133  =93233 % 

 



ر جمعت من ثمانٌة انابٌب للبذور كؽم من البذو 123فً معاٌرة الة تسطٌر الحبوب وجد ان 

سم وعدد دورات العجلة  93سم ومحٌط عجلة البذار  15وكانت المسافة بٌن كل فجاج واخر 

 دورة احسب مساحة حمل التجربة ومعدل التوزٌع للبذور بالدونم  53

 2533 \مساحة حمل التجربة =) محٌط العؽجلة * عدد الدورات * العرض الشؽال( 

                       (=3293  *53  *4  *3293  )\ 2533 

 دونم  323 223=                    

 مساحة التجربة دونم  \معدل التوزٌع = الكمٌة المتجمعة كؽم  

 دونم  \كؽم  54229=  323223 \ 123=                 

 

 اذا كانت لدٌن المراءات التالٌة لباذرة الحنطة 

 انبوب  23عدد انابٌب البذور 

 سم  15المسافة بٌن كل فجاجٌن متجاورٌن 

 م  2533كؽم مساحة الدونم  45كمٌة البذور بالدونم 

 م  1217لطر عجلة البذار 

 م  423ساعة مساحة حمل التجربة  \كم  722السرعة العملٌة للبذار 

 اوجد كمٌة البذور الالزمة لحمل التجربة والزمن الالزم النجاز البذار لحمل التجربة 

 م  3=  3215*  23العرض الشؽال =  

 محٌط عجلة البذار = المطر * النسبة الثابتة 

 م  3267=  3214*  1217=                 

 ط عجلة البذار المساحة التً تبذرها الباذرة لدورة واحدة = العرض الشؽال * محٌ

  2م 11=  3267*  3=                                                 

 المساحة لدورة واحدة  \عدد دورات عجلة البذار = مساحة حمل التجربة 

 دورة  34=  11 \ 423=                          

 ثا  \م  2(=  63 *  63) \(  1333*  722المسافة التً تمطعها الباذرة بالثانٌة =) 

 طول المسافة التً تمطعها الباذرة بالحمل = عدد الدورات * محٌط عجلة البذار 



 م  139=  3267*  34=                                           

 ثانٌة  6925=  2 \ 139الزمن الالزم لعملٌة بذار الحمل = 

  2533  \(  423*  45كمٌة البذور الالزمة لبذار الحمل =) 

 كؽم  7256=                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


