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 الخالصة 

أجريت هذه الدراسة لتقييم اداء عمل زارعة تركية نوع اولو بداللة بعض المؤشرات الحقلية والنباتية التي تعمل 

بقضاء ابو غريب ذات تربة رملية غرينية. وتضمنت الدراسة  2020بالية تخلخل الضغط، ونفذت التجربة في مايس 

 2.4الرضية للزراعة سم. والثاني ثالث مستويات من السرع ا15سم و 20االول مسافات الزراعة  ناختبار تأثير عاملي

)نسبة الفقد للبذور، نسبة بزوغ النبات ونسبة ازدواجية البذور في : . في بعض الصفات النباتية¹ساعةكم. 6.1و  4.6، 

)السرع استخدم في تحليل بيانات التجربة العاملية  .االنتاجية(وكمية الوقود المستهلكة نسبة االنزالق ، الجور( والمكننية )

للصفات النباتية باستعمال تصميم القطاعات العشوائية الكاملة واستخدم نفس التصميم في تحليل بيانات ومسافات الزراعة( 

قد للبذور في الخط سم في صفة نسبة الف 20عامل السرع للصفات المكننية وكانت اهم النتائج تفوق مسافات الزراعة 

وكان األثر معنويا ايضا ، سم في صفة نسبة ازدواجية البذور في الجور 15ونسبة بزوغ للنبات وتفوق مسافات الزراعة 

في  ¹ساعةكم. 2.4لعامل السرع االرضية في جميع الصفات النباتية والمكننية المدروسة والتي كانت لصالح السرعة 

 ¹ساعةكم. 6.1خط، ونسبة بزوغ للنبات، النسبة المئوية لالنزالق. بينما تفوقت السرعة صفات نسبة الفقد للبذور في ال

 في صفات نسبة ازدواجية البذور في الجور ، كمية الوقود المستهلكة ، االنتاجية.

 نسبة االنزالق، نسبة البزوغ ، نسبة الفقد  ،مسافات الزراعةوسرع  ازدواجية البذور، الكلمات المفتاحية :
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Abstract  

This study was conducted to evaluate the performance of a Turkish cultivation type Olow in 

terms of some field and plant indicators that operate with a pressure loosening mechanism, 

and the experiment was carried out in May 2020 in Abu Ghraib district with silty sandy soil. 

The study included testing the effect of two factors, the first being the planting distances of 

20 cm and 15 cm. The second has three levels of ground speed for cultivation of 2.4, 4.6 and 

6.1 km.h¹ In some plant traits: (percentage of seed loss, percentage of plant emergence and 

duplication of seeds in the groove) and mechanization (slip rate, amount of fuel consumed 

and productivity). It was used in the analysis of the speed experience data (speed and planting 
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distances) of the plant traits using the design of complete random sectors, and the same 

design was used in the analysis of the speed factor data for the mechanical traits. The most 

important results were that the planting distances exceeded 20 cm in the characteristic of the 

percentage of seed loss in the line and the percentage of emergence of the plant and exceeded 

the planting distances 15 The effect was also significant for the ground velocity factor in all 

the vegetative and mechanistic characteristics studied, which was in favor of the speed of 

2.4 km.h¹ in the characteristics of seed loss percentage in the line, the percentage of 

emergence of the plant, the percentage slip. While the speed exceeded 6.1km.h¹ in the 

characteristics of double seed in the bottom, the amount of fuel consumed, and productivity. 

_____________________________________ 

Key words: emergence rate، seed loss ratio & duplication, slip ratio، planting speed & 

distances.   

 

 

 المقدمة

الصناعات المهمة في كثير من الدول الهميتها ودورها في اعداد البرامج الزراعية  احدىتعد المعدات واالالت الزراعية 

وتطبيق عملياتها التكنولوجية بالدقة والسرعة المناسبة من اجل بلوغ الهدف من التطور وسد حاجة السكان من الغذاء. ان 

غلة وحدة المساحة التزال دون المستوى أن ب االستراتيجة المهمة في العراق. الذرة الصفراء هي احدى محاصيل الحبو

لنامية، ويرجع ذلك إلى عدم الطرق غير المطلوب على الرغم من األهمية الكبرى للذرة الصفراء والسيما في البلدان ا

 وتعد زراعة (.2005ثناء الزراعة وخدمة المحصول )اآللوسي ، في الزراعة خصوصاً العمليات لميا ع المدروسه 

 في الجور وعلى واحدة بذرة وضع تتضمن والتي المعتمدة الطرائق من  الدقة الزراعة المتناهية في جور على البذور

 البذور من كمية يقلل بذور وهذا بدون موضع ترك مع وعدم متساو عمق وعلى الواحد الصف بينها في متساوية مسافات

 على النباتات بانتظام الغذائية المواد وتوزيع األولى النمو مراحل وخاصة في النباتات بين التزاحم وتقليل للزراعة الالزمة

 (2016)صديق والشيخ،  لـ في دراسةو (.1991عالية )البنا ،  والنوعية ونسبة انباتها الكمية في عال انتاج على للحصول

 تالمزروعة تأثرنسبة الفقد في البذور يها بان بينو  Nardyمسافات الزراعة في الزارعات متناهية الدقة نوع  حول

الى  تدابسرعة قرص التغذية وذلك حسب الزمن الالزم لشفط ومسك البذور من قبل فتحات قرص التغذية بااللة مما 

 Silvaوفى دراسة أجراها )نقصان او زيادة نسبة الفقد في البذور عند زراعتها وحسب التعييرات الخاصة من قبل الفالح. 

المسمدة ذات االربعة وحدات لزراعة محصول الذرة إذ بينوا بان عملية البذار  ( حول أداء الباذرة2000وآخرون ، 

سم،  10و  5مع العمقين  ¹ساعةكم. 11.2و  9، 6، 3الحقل الميكانيكي تتأثر بجملة عوامل منها: سرعة عملية البذار في 

لواحد، وأفضل نسبة تجانس توزيع حيث استنتجوا أن لسرعة البذار تأثير على دقة المسافة بين بذور الذرة في الخط ا

سم والمسافة بين البذور داخل الخط الواحد كانت أفضل ما  10مع العمق ¹ساعة كم. 6للبذور قد تحققت عند السرعة 

( 2004عزى )الطائي ،  يمكن عندها والتي زاد معها عدد النباتات لوحدة المساحة وإنتاج محصول الذرة عند هذه المعامل

تجري على نسبة اإلنبات والبزوغ إلى التركيب الوراثي للصنف المستخدم باإلضافة إلى المعامالت التي سبب تباين صفة 

 ة بالمبيدات، ظروف الخزن، وغيرذلك.التجفيف، المعامل البذور قبل زراعتها مثل

عندما قام بتطوير جهاز التغذية الخاص بمعدات التسطير لكي تالئم زراعة البذور العطرية التي   Afify،(2009ووجد ) 

ساعة كم. 6ة يجب ان ال تتجاوز أكثر من تحتاج إلى زراعة في جور، بان السرعة االرضية العملية للباذرات المتناهية الدق

لة فقد في البذور النازلة، وأوصى بان أفضل سرعة وذلك من اجل الحصول على توزيع متناسق للبذور وعدم حدوث حا¹

بان زيادة االهتزازات نتيجة السرعة ( 2013بين )ألساعدي ،  .¹ساعةم.54.313.3في حدود في هذه الباذرات هي

العالية في االت الزراعة تكون متزامنة مع زيادة السرعة االرضية مما يعمل على ازاحة ازدواجية الحبوب من فتحات 

( ان تأثير عامل السرعة على 2014اشار )الشيخ ، . لتغذية مما يؤثر مستقبال على عدد النباتات في المتر الواحدقرص ا

عند  % 92.03صفة نسبة البزوغ كان معنويا إذ حصل تقليل لنسبة البزوغ عند زيادة السرعة األرضية وتحققت نسبة 

، وتأتي هذه النتائج لعدم انتظام ¹ساعةكم. 5.1السرعة األرضية % عند  90.93ونسبة  ¹ساعةكم. 2.7السرعة األرضية 

توزيع اعماق البذور مع تغيير السرعة األرضية وأيضا بسبب عدم نزول البذور بشكل كامل فيؤدي إلى تقليل نسبة البزوغ 

 11,2الى  4,2 امية للباذرة من( الى ان زيادة السرعة االم1992في تلك الرقعة من األرض. اشار )عبد الرحمن ، 

% على الترتيب وهذه النسب كانت اقل من  13,78الى  7,11ينتج عنه زيادة معنوية في نسبة االنزالق من  ¹ساعةكم.

( بين فيها مدى التأثير المعنوي لعامل السرعة االرضية في 2014%.وفي نتأئج وجدها )الشيخ، 15المدى المسموح به  

 2.7عند السرعة االرضية  ¹¯هكتارلتر. 4.76ك الوقود قلت معنويا من ستهالاستهالك الوقود حيث الحظ ان كمية ا
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وذلك النها تقوم بانهاء العملية الزراعية  ¹ساعةكم. 5.1هكتار عند السرعة االرضية لتر/ 3.38لى إن بلغ ا ¹ساعةكم.

( أكد فيها إلى إن زيادة 2011، وفي دراسة لـ )كسارفي وقت اقل وانعكس ذلك على كمية الوقود المطلوبة لهذه العملية. 

معدل  في دراسته ¹ساعةكم. 11,17و  9,26و  6,8فقد حققت السرع  العملية، سرع البذار تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية

على الترتيب، وعزى السبب في ذلك إلى أنه في السرعة  ¹¯ساعةهكتار. 1,853 و 1,557،  1,163بلغت   إنتاجية عملية

وفي هذا الصدد تم رصد أنواع وتصاميم متعددة  العالية تقل المدة الزمنية الالزمة النجاز المعاملة وبذلك تزداد اإلنتاجية.

او القطاع ومختلفة الالت تسطير وزارعات البذور تم استيرادها من عدة مناشيء سواء على نطاق القطاع الحكومي 

الخاص وكانت اكثرها االت بدائية وغير متطورة الكترونيا. ولعدم توفر دراسات كافية في مجال معدات البذار المؤتمتة 

معرفة تاثير السرعة االمامية وكمية البذار هذه الدراسة الى في العراق كان البد من معالجة مشاكل البذار ، اذ هدفت 

 .صفات الخاصة بالنبات والصفات المكننية لتوفير الوقت والجهد والخسائر االنتاجية للوحدة الميكنية للزراعة في ال

 مواد البحث وطرائقه
أجريت التجربة في محطة بحثية )شركة شعبان نهار النتاج البذور( وهي احدى الحقول التابعة لمنطقة حميد 

تقييم اداء عمل زارعة تركية نوع لدراسة ذات النسجة الرملية الغرينية، بتربتها  والتي تميزتغريب  شعبان في قضاء ابو

لتغذية التي تعمل بالية تخلخل الضغط في الزارعات بداللة بعض المؤشرات الحقلية والنباتية لاولو ذات ست وحدات 

سم(، والعامل الثاني  15سم و  20عاملين العامل االول )مسافات لزراعة في الخط الواحد( بمستويين اثنين )وتضمنت 

تم تحليل بيانات الصفات النباتية اذ ، ¹ساعة( كم.6.1و  4.6،  2.4) تضمن )السرع االرضية للزارعة( بثالث مستويات

تحت تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )مسافات الزراعة في الخط الواحد والسرع االرضية للزارعة( كتجربة بعاملين 

(RCBD وبواقع ثالث مكررات لكل معاملة عاملية، بينما تم تحليل بيانات الصفات المكننية كتجربة بعامل واحد )( السرع

اختبرت الفروقات و( وبواقع ثالث مكررات. RCBDتحت تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )،  (االرضية للزارعة

داؤد % )5كن المتعدد المدى تحت مستوى احتمال بين متوسطات مستويات العوامل للصفات المدروسة بطريقة دن

 : وقد تم دراسة الصفات االتية، (1990وعبدالياس ، 

 :اوال : الصفات الخاصة بالنبات

تم حساب صفة نسبة الفقد للبذور في الخط )%( بعد إزالة التربة وكشف :  صفة نسبة الفقد للبذور في الخط )%( -1

( وبعدها تم قياس المسافة بين البذور بمسطرة ومن عدة مكررات بشكل 313الشكل )البذور المزروعة وكما موضح في 

 Jasaعشوائي لتقليل نسبة الخطاء. ومن ثم استخدام القانون االتي  لغرض حساب صفة نسبة الفقد للبذور في الخط )%( )

 (:2016( و )صديق والشيخ ، 1982واخرون ، 

 x 100 ....... (1) عدد البذور المعير عليها اآللة    –النازلة فعليا   عدد البذور نسبة الفقد في البذور  =  

 عدد البذور المعير عليها اآللة                                       

تم حساب صفة نسبة ازدواجية البذور في الجور )%( بعد إزالة التربة :  صفة نسبة ازدواجية البذور في الجور )%( -2

المزروعة وبعدها تم حساب عدد البذور في كل جورة ولعدة مكررات لتقليل نسبة الخطاء. ومن ثم استخدام وكشف البذور 

 القانون االتي  لغرض حساب صفة نسبة ازدواجية البذور في الجور )%(:

 x 100 ................... (2)عدد البذور المزروعة في الجور    نسبة ازدواجية البذور في الجور )%( = 

 عدد البذور المعير عليها اآللة                                          

تم قياس وفي نسبة البزوغ نوع البذور وحجمها وعمق البذار،  المؤثرةمن العوامل :  صفة نسبة البزوغ للنبات )%( - 3

اعة هكتار واحد نظريا ومراقبة يوم من الزراعة وذلك بعد حساب عدد الحبوب الالزمة لزر 12نسبة البزوغ الحقلي بعد 

 :(2011بة البزوغ الحقلي )باقر ، البذور المزروعة فعليا ، وباستخدام القانون االتي تم تحديد نس

 x 100 .......................... (3) عدد البذور البازغة في الوحدة التجريبية    نسبة البزوغ الحقلي =   

 عدد البذور المزروعة في تلك الوحدة                           

 :ثانياً: الصفات المكننية   

تم قياس نسبة االنزالق وذلك بتحديد السرعة النظرية من خالل تحديد طول المعاملة النسبة المئوية لالنزالق )%(:- 1

الالزم لقطع المسافة للسرع الثالث وااللة  متر خارج الحقل وباستخدام ساعة توقيت تم قياس الزمن 30على طول 

معلقة، وبعد ذلك تم تحديد نفس طول المعاملة الخارجية داخل الحقل وبنفس االجراءات حيث تم اختيار نفس السرع التي 

،  Sedeeqو  Khurshidتم استخدامها خارج الحقل استخدمت داخل الحقل اثناء عمل االلة وباستخدام القانون األتي )

2019:) 

Vt = (L/T)*3.6 …………………..(4) 

Vt .)السرعة النظرية للساحبة )كم/ساعة =            

=T)ثانية( الزمن المستغرق لقطع المسافة المحددة       =L)المسافة المحددة)م 

 استخدم القانون االتي:بالنسبة المئوية لالنزالق  تحسبوو ،ومن خالل نفس القانون تم احتساب السرعة العملية

SP% =(Vt-Vp)/Vt *100  ……….(5) 

Vp  هي السرعة العملية =                          SP   النسبة المئوية لالنزالق = % 
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وتم قياس استهالك الوقود بطريقة االضافة لكل معاملة من خالل قراءة تدريجات (: ¹¯هكتارمعدل استهالك الوقود )لتر. -2

 (.Mahmood  ،2019و  Sedeeqادخال القراءة في المعادلة التالية ، )االسطوانة بعد نهاية كل مكرر ويتم 

FC = ( Q x 10000 /TL x Wp x 1000) ……………..(6) 

Fc (¹¯هكتارقود المستهلكة في الهكتار ) لتر .:  كمية  الو .       

. Q )كمية الوقود المستهلك خالل المعاملة ) ملي لتر : 

TL .)طول المعاملة   ) متر :  

 Wp  :)العرض الفعلي للبذار )متر 

وهي اإلنتاجية المنجزة فعال من قبل المجموعة الميكنية ووهي اقل من اإلنتاجية النظرية : (¹¯ساعةاإلنتاجية )هكتار. -3

بسبب التغير الحاصل في كل من العرض الشغال والسرعة أثناء اداء العملية الزراعية ، تم حساب اإلنتاجية العملية من 

 :(2019)صديق ومحسن ، خالل المعادلة التالية 

TFc = S * W * 1000 / A ……………..(7) 

 

TFc(.¹¯ساعةإلنتاجية الحقلية الفعلية )هكتار.= ا 

S.(¹¯ساعة= السرعة االرضية الفعلية )متر. 

W.)عرض اآللة الشغال )متر = 

Aكتار.= المساحة باله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيم عمل الباذرة مع طريقة ربطه بالساحبة  (1شكل )
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.  كم )2.4السرع االرضية االولى للزارعة 
(¹¯ساعة

 

 النتائج والمناقشة

 :الصفات الخاصة بالنبات اوالً :

( وجود فروق 2والشكل )( 1)يتبين من الجدول : تأثير العوامل المدروسة في نسبة الفقد للبذور في الخط )%( -1

اذا سجلت افضل النسب لفقد للبذور عند مسافة الزراعة  ،في الخط لهذه الصفة Aمعنوية لتأثير عامل مسافات الزراعة 

 15% ، اما اعلى نسبة فقد للبذور بالخط كان عند مسافات الزراعة في الخط  1.65سم بين جورة و اخرى وبلغت 20

% ، ويرجع السبب في ذلك الى ان زيادة مسافات الزراعة اعطت زمن وفرصة اكبر لشفط ومسك  2.10سم وبلغت 

(. علما بان هذه 2016قبل فتحات قرص التغذية بااللة مما ادى الى نقصان نسبة الفقد فيها )صديق والشيخ،  البذور من

اما فيما يخص تأثير عامل السرعة  (.2011النسب كانت ضمن الحدود الموصى بها من قبل )الخفاجي والصباغ ، 

وق معنوية لتاثير هذا العامل في متوسطات هذه في صفة الفقد بالبذور بالخط فقد لوحظ وجود فر Bاالرضية للزارعة 

( زيادة نسب الفقد للبذور في الخط الواحد مع زيادة السرعة االرضية، 1والشكل )( 1)الصفة، اذا لوحظ من الجدول 

% ، بينما  0.51للزارعة وبلغت  ¹ساعةكم.2.4الواحد عند السرعة االرضية وسجلت اقل نسبة فقد للبذور في الخط 

%، ويمكن تفسير ذلك الى زيادة االهتزازات  2.78وبلغت  ¹¯ساعةكم. 6.1السرعة  لى نسبة لهذه الصفة عندسجلت اع

اما بالنسبة للتأثير التداخل الثنائي بين مسافات الزراعة الخط الواحد  .(2008عالية في االلة )الحيدري ، نتيجة السرعة ال

والشكل ( 1)سية الفقد بالبذور في الخط ، فقد لوحظ من الجدول في متوسطات صفة ن A*Bمع السرعة االرضية للزارعة 

 2.4سم مع السرعة االرضية  20 ( وجود فروق معنوية لتأثر هذا التداخل على هذه الصفة ولصالح مسافة الزراعة1)

% مقارنتا مع اعلى قراءة سجلت عند  0.00والتي سجلت عندها اقل نسبة فقد بالبذور في الخط والتي بلغت  ¹ساعةكم.

% ويرجع ذلك نفس االسباب سابقة الذكر في  2.92والتي بلغت  ¹ساعةكم . 6.1سم وسرعة ارضية 15لزراعة مسافة ا

كلما قلت السرعة زاد العمق وازدادت معها ثباتية واستقرارية اآللة أكثر وقلت تأثر العوامل الفردية على هذه الصفة. اي 

دحرج البذور اي استقرار البذرة في المنطقة التي سقطت بها وتقل بذلك نسبة فقد البذور في الجور )الطائي، أمكانية ت

2004.) 

 ( يمثل تاثير العوامل المدروسة في صفة نسبة الفقد للبذور في الخط %.1الجدول )

 (¹¯هكتارالكيلة )كغم.

 (A)ِ مسافات الزراعة في الخط )سم(

 ¹¯هكتارالكيلة كغم. ( B)  ¹¯ساعة كم . السرع االرضية للزارعة

 2.4 4.6 6.1 (Aمسافات الزراعة في الخط )

 أ 2.10 أ 2.92 أ 2.36 ب 1.02 سم( 15)  25.132

 ب 1.65 أ 2.64 أ 2.32 ج 0.00 سم( 20)  18.848

  أ 2.78 أ 2.34 ب 0.51 ( Bتاثير السرع االرضية للبذار  ) 

 عدم وجود فروق معنوية بين النتائجاالحرف المتشابهة تدل على  

 القراءات االقل هي االفضل 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في صفة نسبة ( ¹-ساعة( و السرع االرضية للزارعة )كم .مسافات الزراعة في الخط )سم ( تاثير2شكل )
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(ساعة/ كم )2.4السرع االرضية االولى للزارعة 
(¹¯ساعة. كم )4.6السرع االرضية االولى للزارعة 
(¹¯ساعة. كم )6.1السرع االرضية االولى للزارعة 

 الفقد للبذور في الخط )%(

 

( وجود 3والشكل )( 2)يتبين من الجدول :  تأثر العوامل المدروسة في صفة نسبة ازدواجية البذور في الجور)%( -2

في صفة ازدواجية البذور في الجوره الواحدة ، اذا سجلت افضل النسب  Aفروق معنوية لتأثير عامل مسافات الزراعة 

% ، اما اعلى نسبة ازدواجية للبذور بالجوره  1.98سم بين جوره واخرى وبلغت  15لهذه الصفة عند مسافة الزراعة 

ان القرص %، ويرجع السبب في ذلك  الى تناقص سرعة دور 3.99سم وبلغت  20كان عند مسافات الزراعة في الخط 

لما بان هذه ،مع مسافات الزراعة مما ادى الى اعطاء فرصة اكبر الزدواجية مسك البذور من قبل فتحات قرص التغذية

اما فيما يخص تأثير عامل السرعة االرضية  (.2009النسب كانت ضمن الحدود الموصى بها من قبل )شعبان واخرون ، 

( وجود فروق معنوية لتاثير هذا 2والشكل )( 2)فقد لوحظ من الجدول  في صفة ازدواجية البذور بالجور ، Bللزارعة 

العامل في هذه الصفة اذا لوحظ تناقص نسب ازدواجية البذور في الجورة الواحدة مع زيادة السرعة االرضية ، وسجلت 

% ، بينما سجلت  1.20للزارعة وبلغت  ¹ساعةكم. 6.1لسرعة االرضية اقل نسبة ازدواجية في الجورة الواحدة عند ا

%، ويمكن تفسير ذلك الى زيادة االهتزازات نتيجة  4.43وبلغت  ¹ساعةكم. 2.4بة لهذه الصفة عند السرعة اعلى نس

السرعة العالية في االت الزراعة مع زيادة السرعة االرضية مما ساعد على ازاحة ازدواجية الحبوب من فتحات قرص 

اما بالنسبة للتأثر التداخل الثنائي بين  (.2013)ألساعدي ، نباتات في المتر الواحد التغذية مما يؤثر مستقبال على عدد ال

ط ، فقد لوحظ من الجدول في هذه الصفة في الخ A*Bمسافات الزراعة في الخط الواحد مع السرعة االرضية للزارعة 

سم مع السرعة  15 مسافة الزراعة( وجود فروق معنوية لتأثر هذا التداخل في هذه الصفة ولصالح 2والشكل )( 2)

% مقارنة مع اعلى  0.75والتي بلغت  والتي سجلت عندها اقل نسبة ازدواجية البذور في الجور ¹ساعةكم. 6.1االرضية 

% ، ويرجع ذلك لنفس  5.84والتي بلغت  ¹ساعةكم. 2.4سم وسرعة ارضية  20لزراعة قراءة سجلت عند مسافة ا

أثير العوامل الفردية على هذه الصفة حيث عند تقليل السرعة األرضية نرى بأن البذرة تسقط االسباب سابقة الذكر في ت

و  Bakhtiariمع بذرة أخرى لتتجمع داخل األخدود الواحد لتقلل بذلك من معدل المسافة بين البذور وهذا ما أشار إليه )

Loghavi  ،2009 .) 

 نسبة ازدواجية البذور في الجور %. ( يمثل تاثير العوامل المدروسة في صفة2الجدول )

 1-هكتار.الكيلة كغم

 (A)ِ مسافات الزراعة في الخط )سم(

 1-هكتار.الكيلة كغم ( B)  1-ساعة .السرع االرضية للزارعة كم

 2.4 4.6 6.1 (Aمسافات الزراعة في الخط )

 ب 1.98 هـ 0.75 د 2.16 ج 3.03 سم( 15)  25.132

 أ 3.99 د 1.65 ب 4.48 أ 5.84 سم( 20)  18.848

  ج 1.20 ب 3.32 أ 4.43 ( Bتاثير السرع االرضية للبذار  ) 

 االحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية بين النتائج 

 القراءات االقل هي االفضل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في صفة نسبة ازدواجية ( ¹-ساعة م( و السرع االرضية للزارعة )كم .مسافات الزراعة في الخط )س ( تاثير3شكل )

 البذور في الجور )%(
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(¹¯ساعة. كم )2.4السرع االرضية االولى للزارعة  (¹¯ساعة. كم )4.6السرع االرضية االولى للزارعة 
(¹¯ساعة. كم )6.1السرع االرضية االولى للزارعة 

( وجود فروق معنوية 4والشكل )( 3)يتبين من الجدول : صفة نسبة البزوغ للنبات )%( تأثير العوامل المدروسة في  -3

في صفة نسبة البزوغ للنبات ، اذا سجلت افضل النسب لهذه الصفة عند مسافة الزراعة  Bلتأثير عامل مسافات الزراعة 

سم  15راعة في الخط % ، اما اقل نسبة البزوغ للنبات كان عند مسافات الز 95.97سم بين جوره واخرى وبلغت  20

رعة االرضية )صديق و %، ويرجع السبب في ذلك  الى عدم نزول البذور بشكل كامل مع زيادة الس 94.41وبلغت 

في صفة نسبة البزوغ للنبات ، فقد لوحظ من  Bاما فيما يخص تأثير عامل السرعة االرضية للزارعة  (.2016الشيخ ، 

( وجود فروق معنوية لتاثير هذا العامل في هذه الصفة اذا لوحظ تناقص نسبة البزوغ للنبات مع 3والشكل )( 3)الجدول 

 92.35للزارعة وبلغت  ¹ساعةكم. 6.1لنبات عند السرعة االرضية جلت اقل نسبة لبزوغ ازيادة السرعة االرضية ، وس

%، ويمكن تفسير هذه النتائج لعدة  98.49وبلغت  ¹ساعةكم. 2.4بة لهذه الصفة عند السرعة % ، بينما سجلت اعلى نس

لعمق الزراعة دور مهم في عملية اسباب منها عدم انتظام توزيع اعماق البذور مع تغيير السرعة األرضية حيث ان 

االنبات والبزوغ للنبات حيث كلما زاد عمق البذار قلت نسبة البزوغ والسيما للبذور الصغيرة بسبب زيادة الكتلة الترابية 

(، فضال عن 2003فوقها والذي يؤدي الى تقليل نسبة البزوغ او تاخير البزوغ ومن ثم التاثير على اإلنتاجية )الخفاجي، 

وآخرون  Ibrahimنزول البذور بشكل كامل فيؤدي إلى تقليل نسبة البزوغ في تلك الرقعة من األرض وهذا ما أكده )عدم 

(. كما ان زيادة سرعة اقراص التغذية تؤدي الى زيادة الضرر بالبذور مما ينعكس سلبا على نسبة البزوغ للنبات  2008، 

(Bjerkan ،1947 و )(Dickey  ،1989) . اما بالنسبة للتأثر التداخل الثنائي بين مسافات الزراعة في الخط الواحد مع

( وجود فروق 3والشكل )( 3)في صفة نسبة البزوغ للنبات، فقد لوحظ من الجدول  A*Bالسرعة االرضية للزارعة 

والتي  ¹ساعةكم. 2.4سم مع السرعة االرضية  20 معنوية لتأثر هذا التداخل في هذه الصفة ولصالح مسافة الزراعة

سم  15زراعة % مقارنة مع اقل قراءة سجلت عند مسافة ال 99.00ة بزوغ للنبات والتي بلغت سجلت عندها اعلى نسب

 %.  92.22والتي بلغت  ¹ساعةكم . 6.1وسرعة ارضية 

 ( يمثل تاثير العوامل المدروسة في صفة نسبة البزوغ للنبات %.3الجدول )

 1-هكتار.الكيلة كغم

 مسافات الزراعة في الخط )سم(

(A) 

)  1-ساعة .السرع االرضية للزارعة كم 

B ) 

 1-هكتار.الكيلة كغم

الخط مسافات الزراعة في 

(A) 2.4 4.6 6.1 

 ب 94.41 د 92.22 ج 94.71 ب 97.98 سم( 15)  25.132

 أ 95.97 د 92.48 ج 94.75 أ 99.00 سم( 20)  18.848

تاثير السرع االرضية للبذار  ) 

B ) 98.49 ج 92.35 ب 94.73 أ 

 

 االحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية بين النتائج 

 القراءات االقل هي االفضل 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 في صفة نسبة ( ¹-ساعة م( و السرع االرضية للزارعة )كم .مسافات الزراعة في الخط )س ( تاثير4شكل )

 البزوغ للنبات )%(
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 :الصفات المكننيةثانياً : 

( بان السرعة العملية كان له تاثيرا معنويا في زيادة النسبة 5يتضح من الشكل ) النسبة المئوية لالنزالق )%(: 1

األولى % عند السرعة 3.92المئوية لالنزالق مع زيادة السرعة االرضية ، اذ سجلت اقل نسبة مئوية لالنزالق 

. الجدير بالذكر انه تم ¹ساعةكم. 6.1% عند السرعة الثالثة  9.17، بينما سجلت اعلى نسبة  ¹ةساعكم. 2.4

مالحظة ان زيادة السرعة العملية للوحدة المكنية قد رافقه زيادة في النسبة المئوية لالنزالق ولكن جميع النسب 

% )البنا 15المسموح بها للساحبات المدولبة والتي تبلغ  المئوية لالنزالق ولجميع السرع وكانت ضمن الحدود

. ويعزى السبب في زيادة النسبة المئوية (2020، ( و )الدليمي2014( و )الشيخ، 2012( و )العاني ، 1990، 

لالنزالق بزيادة السرعة العملية الى ان عند السرعة القليلة يكون التالصق كبيرا مابين المساحة السطحية 

مع سطح التربة وان مقدار التالصق يقل عند زيادة السرعة العملية للوحدة المكنية وذلك  الساحبةالطارات 

نعيم التربة بصورة جيدة قبل البدء بعملية البذار مما أدى الى زيادة تفتيت التربة الى دقائق ناعمة امله تبسبب مع

 (.2012الهاشمي ، التماسك معها. يتفق هذا مع ماجاء به ) الساحبةيصعب على إطارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (-1السرعة االرضية للزارعة )كم . ساعة                             

 ( في صفة النسبة المئوية لالنزالق )%(1-ساعة .السرع االرضية للزارعة )كم ( 5شكل )

( ان لعامل السرعة االرضية العملية كان له تأثيرا 6يتبين أيضا من الشكل ) (:1-هكتاركمية الوقود المستهلكة )لتر. - 3

العملية األولى والتي بلغت واضحا لبعض السرع في صفة كمية الوقود المستهكلة للوحدة المكنية. اذ سجلت السرعة 

، في حين انخفضت كمية الوقود المستهلكة  1هكتارلتر. 9.58اعلى كمية استهالك وقود عالية بلغت  ¹ساعةكم.2.4

. يعود السبب في انخفاض كمية ¹ساعةكم. 6.1عند السرعة  1هكتارلتر. 6.48نوية وسجلت ادنى مستوى لها بصورة مع

 الوقود المستهلكة عند زيادة السرعة العملية الى ان زيادة السرعة العملية للوحدة المكنية يؤدي الى تقليص الفترة الزمنية

( 2009واخرون ،  التي تعمل بها الوحدة المكنية وبذلك تقل كمية الوقود المستهلكة. تتفق هذه النتائج مع ماجاء بها )شعبان

 (.2014و )الشيخ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( في صفة النسبة المئوية لالنزالق )%(¹-ساعة السرع االرضية للزارعة )كم .( 6شكل )
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( ان لعامل السرعة االرضية العملية كان له تأثيرا معنويا 7واظهرت نتائج الجدول ) :(1-ساعةاالنتاجية )هكتار. -4

 0.69اقل انتاجية عملية بلغت  ¹ساعة كم. 2.4ت السرعة األدنى والبالغة واضحا في صفة اإلنتاجية العملية ، اذ سجل

 1.26ارتفعت االنتاجية العملية وسجلت زيادة معنوية حيث بلغت  ¹ساعةكم. 4.6وعند زيادة السرعة الى  1عةساهكتار.

. يعود سبب زيادة 1ساعةهكتار. .641بلغت االنتاجية  ¹ساعةكم. 6.1زيادة السرعة العملية الى . وعند 1ساعةهكتار.

ت اإلنتاجية والداخلة في اإلنتاجية العملية بزيادة السرعة العملية للوحدة المكنية الى ان السرعة العملية هي احدى مركبا

حسابها وان أي زيادة بالسرعة العملية يؤدي حتما الى زيادة اإلنتاجية العملية للوحدة المكنية نتيجة تقليل الزمن الالزم 

( 2011الجراء عملية الزراعة لنفس الرقعة الزراعية المراد زراعتها. تتفق هذه النتائج مع ما توصل اليه كل من )كسار ، 

 .(2004ئي، )الطاو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1-السرعة االرضية للزارعة )كم.ساعة                       

 

 (1-ساعة ( في صفة االنتاجية )هكتار .1-ساعة السرعة االرضية للزارعة )كم .( 7شكل )

 

سم بين جور الزراعة في المعاملة الفردية لتأثير مسافات  20مسافات الزراعة نستنتج من هذه الدراسة بان 

افضل الصفات المرغوب فيها من اقل نسبة نسبة لفقد البذور في الخط واعلى اعطت الزراعة بين جور الزراعة في الخط 

ة الفردية لتأثير السرع االرضية في المعامل ¹ساعةكم. 2.4تميزت السرعة االرضية العملية للزراعة ونسبة بزوغ للنبات، 

ونسبة المئوية العملية للزراعة بإعطاء افضل صفات مرغوب فيها صفات نسبة الفقد للبذور في الخط، ونسبة بزوغ للنبات 

بإعطاء  ¹ساعةكم. 2.4م في الخط السرعة االرضية س20حقق مسار التداخل الثنائي بين مسافات الزراعة لالنزالق. كما 

بينت نتائج االرتباط بوجود عالقات مرغوب فيها لصفات نسبة الفقد للبذور في الخط ونسبة بزوغ للنبات ،افضل صفات 

باستخدام  طردية وعكسية ذات معنوية عالية بين جميع الصفات النباتية والمكننية المدروسة . ومما تقدم توصي هذه الدراسة

يفضل ان يتم استخدام ووحدات تغذية ،  6سم بين جور الزراعة في الزارعة التركية نوع اولو ذات  20الزراعة مسافات 

  .لما له تأثير جيد جدا في الصفات النباتية والمكننية ¹ساعةكم. 2.4السرعة االرضية العملية للزراعة 
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