
الوزن النوعً للبذور:وهً أحدى الصفات التقنٌه للبذور والتً 

تعتمد فً وضع الفرضٌات الهندسٌه عند تصمٌم المعدات ذات 

المدى الواسع فً االستخدام سواء كانت متعددة األؼراض او 

 تستخدم لبذار مجموعه كبٌره من البذور ذات اشكال واحجام مختلفه

كما فً معدات التسطٌر وٌقاس بطرٌقتٌن هما )المٌزان العتلً 

وأنبوب التدرٌج الخاص( وكذلك بطرٌقة مقٌاس الكثافه بالموازنه 

 الهوائٌه.

علل/نزول البذور بسهوله من آلٌة التؽذٌه واألنابٌب ؟)متى تكون 

 نزول البذور بؤنسٌابٌه عالٌه(

من الوزن النوعً  وذلك الن الوزن النوعً للبذور الثقٌله أكبر

 للماء ولهذا تنزل بسهوله بسبب ثقل وزنها

القابلٌه األنسٌابٌه للبذور: وهً حصٌله ماتحمله البذور من صفات 

فٌزٌاوٌه متداخله  فاألنسٌابٌه هً الحاله النهائٌه التً تظهر فٌها 

البذور قابلتها للحركه المتجانسه متجاوبه مع الفعل اآللً لللقطع 

مله ومع القوانٌن الطبٌعٌه السائده ومنها الجاذبٌه المٌكنٌه العا

 األرضٌه وفعل الطرد المركزي.

س/ ماهً العالقات التً تحدد أنسابٌه البذور او )متى تكون نزول 

البذور بؤنسٌابٌه عالٌه(او النقاط التً ٌمكن بها حصر العالقات 

 الخاصه بؤنسٌابٌه البذور؟

زن فً نزول البذور عند تتعثر انسٌابٌه البذور وٌختل التوا  -1

 استخدام فتحات بؤبعاد صؽٌره 

القابلٌه األنسٌابٌه للبذور تتحسن أذا ما أحتلت فتحه خروج  -2

البذور والعكس ٌحصل عندما ٌتحول وضعا مائال او عمودٌا 

 وٌثبت فً احد اركان)جدار(صندوق البذور



الفتحات ذات المقاطع الدائرٌه تسمح بؤخراج كمٌات من  -3

بكثٌر من تلك التً هً ذات مقاطع مستطٌله  البذور أكثر

الشكل وبنفس المساحه وذلك بسبب التعثر الذي ٌحصل 

للبذور عند الزواٌا الحاده مما ٌقلل من القابلٌه االنسٌابٌه 

 للبذور

الفتحات ذات المقاطع شبه المنحرفه تسمح بؤخراج كمٌات  -4

ندما كبٌره من البذور وأنسٌابٌه عالٌه فقط )فً حاله واحده( ع

تثبت الفتحات فً جدار الصندوق بحٌث ٌكون الضلع األكبر 

 لؤلعلى واألصؽر لؤلسفل 

 

أذكر االهداؾ الرئٌسٌه من دراسة الصفات الفٌزٌاوٌه والتقنٌه 

 للبذور والشتالت؟

مهمة المصمم بؤختٌار االبعاد والمسافات القٌاسٌه  تسهٌل  -1

الناشئه  القوى ومركباتها والعزومالمطلوبه وتحدٌد متجهات 

 بسبب الدوران

تسهٌل مهمة التصنٌع فً أختٌار المواد االولٌه لالجزاء   -2

 الشؽاله والمساعده وبتوجٌه من المصمم

تسهٌل مهمة األستؽالل بؤعتبار أن البذور هً الماده االولٌه   -3

الداخله فً العملٌه البد من التعرؾ الجٌد على صفات البذور 

الل وفق مهمه آالله الموضوعه لكً ٌرتقً مستوى االستؽ

 التصمٌمٌه

تسهٌل مهمة اجراء بعض التحوٌرات الضرورٌه بهدؾ   -4

تطوٌر المعدات وهذه النقط أكثر أهمٌه وذلك لتقدم الدور 

 األختصاصً وتطور الدراسات



المحافظه على البذور والشتالت من االضرار االلٌه حٌث   -5

ك ٌجب اجراء فحص دقٌق للعٌنات المبذوره أو المشتوله وذل

االلً الذي ٌإدي لدفنها كلٌا أو جزٌئا ولمعرفة شدة الضرر 

فً بعض االحٌان الى تسوٌة كل شكل البذور وقد ٌصاب 

الجنٌن بالتلؾ الجزئً مما ٌإثر بشكل مباشر فً االنبات 

 واالنتاج مستقبال

س/ماهً المإشرات االساس التً أعتمدت فً التصنٌؾ للبذور 

 تقنٌه؟على اساس صفاتها الفٌزٌاوٌهوال

 ابعاد البذور -1

 الشكل والمقاس الحجمً - أ

 درجه التكور - ب

 االبعاد المحورٌه - ت

 حجم البذور -2

 الوزن المطلق للبذور  -3

 الوزن النوعً للبذور -4

الوزن الحجمً بطرٌقة الهكتولٌتر)كؽم/هكتولٌتر( أو  -5

 )باوند/بوشل(

 Ø زاوٌة االحتكاك الخارجٌه  -6

 Øزاوٌة االنحدار الطبٌعً   -7

 للبذور المحتوى الرطوبً  -8

 القابلٌه االنسٌابٌه للبذور  -9

 

ابعاد البذور : وهً عباره عن احدى الصفات الفٌزٌاوٌه 

والتقنٌه للبذور وتشمل الطول والعرض والسمك وهذه االبعاد 

تعطً البذور الشكل النهائً وبناءا على هذه العالقات بٌن 



دٌده منها )الكروي االبعاد ٌمكن أن تكون أشكال البذور ع

لكروي والبٌضوي وشبه البٌضوي والمثلث وشبه وشبه ا

مثلث األسطوانً وشبه االسطوانً طولٌا ومخروطٌا أو 

هرمٌا وكذلك الكلوي والعرموطً والحلزونً وشبه 

 الحلزونً......الخ

 

 س/ماهً فائده دراسه ابعاد البذور؟

 أو السبب من دراستها؟ 

داخل  لها  اهمٌه كبٌره حٌث تإخذ بنظر االعتبار أنسٌابتها

آلٌه التؽذٌه من جهة وتحملها للطرق من قبل اآللٌه من جهة 

اخرى وكذلك أنسٌابتها داخل أنابٌب البذور وسقوطها فً 

األخادٌد وقد توصل الباحثون أن االشكال الكروٌه وشبه 

الكروٌه واالسطوانٌه وشبه اسطوانٌه تمتاز بقابلٌه انسٌاب 

االعتبار مستوى عالٌه وتحمل جٌد للطرق أذا ما أخذ بنظر 

واحد من الصالبه وبنفس الوقت معامل التدحرج داخل 

االنابٌب عال ولكن ٌعاب علٌها تدنً معامل االستقرارٌه 

االخدود المعد  لها  عند الموازنه والثبات أثناء سقوطها فً 

 بؤشكال أخرى.

 

وهً أحدى الصفات الفٌزٌاوٌه والتقنٌه للبذور جحم البذور: 

ذور بمتوسط حجم البذره الواحده داخل وتعبر عن حجم الب

عٌنه عشوائٌه ولالؼراض العملٌه وٌمكن قٌاس حجم البذره 

سم111الواحده وذلك بؤخذ خزان ثابت حجمه 
3
ٌمؤل الى  

حافته العلٌا بالبذور كبذره الحنطه وبعد تسوٌه سطحه العلوي 

ٌفرغ الوعاء بهدؾ حساب عدد البذور الذي ٌحتوٌه بهذه 

 الطرٌقه 



Vs=V/n 

 

س/ماهً الفائده أو الهدؾ من دراسة حجم البذور؟ سبب 

 دراستها؟

أن شكل البذور مختلؾ حسب نوع المحصول والصنؾ لهذا 

فؤن الحٌز الذي تشؽله البذور داخل الخزان ٌختلؾ بؤختالفها 

وان حجم عٌنة البذور الدور االساسً فً وضع وتثبٌت حجم 

فظه الٌه التؽذٌه ومن المجال الذي تتحرك فٌه البذور فً مح

هنا جاءت أهمٌتها وكذلك لمعرفة مقدار االحتكاك الداخلً 

بٌن البذور فً المحفظه ومن ثم تقدٌر الطبقه الفعاله النسٌاب 

البذور والطبقه المٌته)الوساده(الخاصه بؤمتصاص الصدفه 

بٌن الٌه التؽذٌه وجدار المحفظه الداخلً واهمٌته اكثر من 

 ً لعملٌة البذار .تحدٌد البعد التقن

 

الوزن المطلق للبذور : وهً احدى الصفات الفٌزٌاوٌه 

حبه )مجففه بالهواء( بالؽم  1111والتقنٌه للبذور وتمثل وزن 

وتعكس هذه الصفه كمٌة الماده الجافه او الصلبه التً تحتوٌها 

البذور وٌمكن اعتمادها فً بٌان مدى مقاومة للبذور للعوامل 

دراسة الوزن المطلق للبذور وذلك لحساب  المٌكانٌكٌه فائدة

بذار الحبوب المتوسطه والصؽٌره فً االالت التسطٌر 

االعتٌادٌه وكذلك فً الزارعات التً تعمل بالهواء المدفوع 

ان لها تاثٌر فً تصمٌم  فتحات او المسحزب باالضافه 

التؽذٌه وقوة التٌار المطلوب حٌث تكون الفتحات صؽٌره 

فً البذور ذات الوزن الجاؾ االكبر وهً واالنابٌب اوسع 

 تفٌد المصمم فً قوة دفعها وكذلك دفع الهواء وسحبه 

 



الوزن الحجمً بطرٌقه الهٌكتولٌتر : كؽم/هكتولٌتر  او 

وهً احدى الصفات الفٌزٌاوٌه والتقنٌه للبذور    باوند/بوشل

من البذور  وتمثل وزن حجم معٌن لعٌنه مختاره او مفصوله

وتحسب على اساس وزن البذور فً وحدة الحجم وحداتها 

كؽم/هٌكتولٌتر )فً جمٌع انحاء العالم(او باوند/بوشل )فً 

امرٌكا الشمالٌه(وٌعتمد فً عملٌات الفصل واختٌار العٌنه 

 وحساب وزنها الحجمً على جهاز الهٌكتولٌتر

 

 الفائده من دراستها :  

البذور سواءا فً المعدات  دوقناختٌار السعه المطلوبه لص

الخاصه بالتسطٌر او الزراعه الن الصندوق ٌقاس بالمقٌاس 

 الحجمً لكن البذور الموضوعه فٌه تحسب بالحساب الوزنً

 

 : Øزاوٌة االحتكاك الخارجٌه 

وهً احدى الصفات الفٌزٌاوٌه والتقنٌه للبذور وٌقصد بها 

شؽاله فً زاوٌة االحتكاك بٌن البذور وسطوح االجزاء ال

الباذرات ومعدات الزراعه وتقاس كزاوٌه ثابته )ستاتٌكٌه( 

من خالل معرفه معامل االحتكاك بٌن البذور وسطح المعدن 

والهدؾ من دراستها ان قٌمتها تعتمد على مقدار المقاومه 

التً تظهرها البذور للدحرجه على سطوح االجزاء الشؽاله 

ذٌه الى الفجاجات ابتداءا من الصندوق البذور والٌه التؽ

 وعندما تزداد هذه الزاوٌه تزداد العرقله 

 

 

 علل/ زٌادة مقاومة التدحرج للبذور ؟



وذلك بسبب زٌادة قٌمه زاوٌة االحتكاك او معاملة وهذا ٌإثر  

 سلبا على سالمة البذور اثناء عملٌة البذار 

 

 

 Ɵزاوٌة االنحدار الطبٌعً 

للبذور وتعكس مقدار  وهً احدى الصفات الفٌزٌاوٌه والتقنٌه

االحتكاك الداخلً بٌن البذور مع بعضها عند انتقالها بٌن 

الصندوق والمحفظه وكذلك داخل المحفظه قبل دخولها الطبقه 

الفعاله وهكذا عبر انابٌب البذور وان الفائده منها هو تحسٌن 

حالة االنسٌاب للبذور وتقلٌل االضرار المٌكانٌكٌه عند البذار 

 القدره المطلوبه الدارة الٌه التؽذٌه وكذلك تقلٌل

 

س/ماهً عٌوب البذار المٌكانٌكً للبذور ذات مقاومة 

 التدحرج العالٌه وكٌؾ تعالج؟

ارتفاع نسبة البذور المكسوره او المشوهه بسبب البذار 

المٌكانٌكً عند البذور ذات مقاومة التدحرج العالٌه ولتقلٌل 

مقاومة التدحرج العالً من االضرار المٌكانٌكٌه للبذور ذات 

نسبٌا ٌنصح بؤعادة تنظٌم المسافات البنٌه للمسالك التً تمر 

 بها البذور اثناء البذار

 

المحتوى الرطوبً للبذار : وهً احدى الصفات الفٌزٌاوٌه 

والتقنٌه للبذور وان المدى المسموح به ٌسمى الحد االمن 

نواع المدى لمختلؾ اال(% و8-6للخزن مثل البذور الزٌتٌه)

 (%16-6فً حدود)



وٌقصد بالمحتوى الرطوبً الفقد بالوزن لعٌنه ما عند تجفٌفها 

او هً كمٌه الماء المتجمعه عند التقطٌر منسوبه الى وزن 

 العٌنه االصلٌه

 

 1555% و التزٌد عن 14الحنطه القاسٌه رطوبتها اكثر من

% 

 (16_1455الشعٌر القاسً رطوبته )

 

 الرطوبً للبذور؟ س/ماهً طرق تقدٌر المحتوى

اما هناك عدة طرق منها التجفٌؾ بدون حراره بؤستخدام 

مركبات كٌمٌاوٌه مثل )خامس اوكسٌد الفسفور التجمٌد( او 

تجمد الماد الحٌوٌه بؤستخدام الحراره كما هوالحال التجفٌؾ 

ران على نوعان افران الهواء وافران تحت باالفران واالف

الرطوبه منها  التقطٌر تفرٌػ وطرق التقطٌر فً تقدٌر 

 بالتلوٌن او بطرٌقه كارل فشر او بطرٌقه براوند وفل 

وطرٌقه تقدٌر رطوبه البذور بتفاعل كاربٌد الكالسٌوم مباشره 

مع البذور الساخنه او تقدٌرها بؤستخدام االجهزه الكهربائٌه 

 االلكترونٌه 

 

 اهمٌة دراستها ؟

قٌه الصفات النها تإثر بشكل مباشر او ؼٌر مباشر على ب

الفٌزٌاوٌه للبذور حٌث كلما كانت البذور جافه كانت عملٌه 

 البذار سلٌمه

 

 س/ من هو االفضل الشتل  الٌدوي ام اآللً ؟



ان الشتل الٌدوي افضل من الشتل اآللً لكنه بطئ بالعمل 

 ولكن ممٌزاته 

 المحافظه على النبات-1

 تثبٌته بالتربه ٌكون جٌد-2

 

م  لنباتات الخضر حسب  loomis 1925س/ماهً تقسٌمات 

 تحملها لعملٌة الشتل ؟

سهلة الشتل : التوجد أي مشكله عند شتلها مثل شتالت  -1

 الطماطه

خضروات ٌحتاج شتلها الى عناٌه ؟ حٌث ٌجب بذل الجهد  -2

عند بدء شتلها حتى الٌحدث بها بعض االضرار 

المٌكانٌكٌه وخاصه التً تصٌب المجموع الجذري مثل 

 شتالت البصل

صعبة الشتل : تشمل الخضروات التً ال ٌنجح شتلها  -3

اعتٌادٌا وتنجح عند شتلها وهً ماتزال فً دور تكوي 

 االوراق الفلقٌه مثل الرقً البطٌخ الخٌار ....

 

ابعاد الشتالت : وهً تمثل ابعاد مقبوله عند الشتل  -1

سم( 16-8المٌكانٌكً حٌث طول الشتله هو فً حدود )

ان افضل بعد محوري طول الساق دون الجذور و

سم( عند المستوى افقً 5-255لؤلنتشار فً حدود )

سم( عند المستوى الرأسً وسمك الشتله 11-5و)

 سم(  155-155)

صالبة الشتله : وٌقصد بالصالبه مقاومه الشتله للكسر  -2

ومرونتها لؤلنثناء او المٌالن بسبب الضؽوط الجوٌه 

مرونتها فً  الٌه الشتل او اثناء تثبٌتها فً التربه وان



حدود مقاومتها للعصر او الدعس وهً تتؤثر بعدة 

 عوامل 

 وراثٌه  -1

بٌئٌه ومناخٌه وكذلك لعمر الشتله تؤثٌرا كبٌرا على  -2

 هذه الصفه

 

( او )عملٌات hardeningعرؾ )اقلمه الشتالت 

التقسٌه للشتالت( وهً عملٌه تعرٌض النباتات 

نسبٌا لمدة اسبوع او اكثر  لدرجات حراره منخفضه

او بتعطٌش الشتالت او بمزٌج من هذه المعامالت 

)ثومسن وكٌلً( وذلك لتقوٌه خالٌا الشتالت لمقاومه 

 عدد من العوامل المٌكانٌكٌه اثناء الشتل 

 

ماهً الشروط الواجب توفرها  عند عملٌات س/

 الجنً والحصاد ؟

 ارتفاع النباتات منتظم -1

 تقاربالنضج فً النباتات م -2

 الثمار ظاهره وٌمكن حصاده -3

 

س/عرؾ طرق الزراعه وماهً العوامل التً تتؤثر 

 بها ؟

طرق الزراعه عملٌه وضع التقاوي فً االرض 

الزراعٌه بعد خدمتها وتجهٌزها وتحضٌر المهد 

 الجٌد تتؤثر بعوامل هً



نوع التقاوي : اما ان تكون كبٌره او صؽٌره فً -1

لى اتباع طرق زراعه الحجم وهذا االختالؾ ٌدعو ا

 مختلفه

جودة التقاوي: حٌث كلما تكون التقاوي جٌده -2

عالٌة االنبات وقوٌه كانت الكمٌه المستعمله فً 

الزراعه محدوده والعكس صحٌح حٌث تستعمل 

كمٌه اكبر من التقاوي بنفس مساحة االرض وذلك 

 لضمان تساوي االنبات فً الحقل

ٌعتمد الفالح : مٌعاد الزراعه والموسم الزراعً -3

فً الزراعه مواعٌد مبكره او متؤخره لذلك ٌجب 

اجراء تحوٌرات فً زراعه االرض مثال استخدام 

عند زراعة القطن مبكرا اوو  كٌه اكبر م التقاوي

زراعه الحنطه متؤخر لتفادي النقص باالنبات بسبب 

العوامل الناخٌه ؼٌر المالئمه فً المواعٌد المبكره 

 او المتؤخره

كلما كانت االرض وبة االرض الزراعٌه : خص-4

ضعٌفه تزداد كمٌه التقاوي المستعمله الن النباتات 

النامٌه ال تكون لها القدره على التفرٌػ والنمو الجٌد 

بحٌث تؽطً الحقل بكامله فٌعوض عنها بزٌادة 

 التقاوي

كمٌة الرطوبه فً االرض : ٌعد من اهم العوامل -5

لكلً وٌمكن السٌطره المحدده لؤلنبات والحاصل ا

لكن على هذا العامل فً ظروؾ الزراعه المروٌه 

ؼٌر ممكن فً الظروؾ الدٌمٌه للزراعه لهذا تزداد 



كمٌه التقاوي عن المعدالت المطلوبه لضمان نسبه 

 انبات معقوله 

الؽرض من الزراعه : فهناك اؼراض متعدده -6

للزراعه وهذا ٌإثر على طرٌقه الزراعه مثال الذره 

صفراء عندما تكون لؽرض الحبوب تزرع فً ال

خطوط وتكون الجور متباعده واذا زرعت لؽرض 

تزرع بطرٌقه النثر وكذلك الكتان  العلؾ االخضر

عندما ٌزرع لؽرض االلٌاؾ ٌزرع بكمٌات تقاوي 

كبٌره لزٌادة الكثافه النباتٌه وتقلٌل تفرع النبات اما 

 فٌزرع بكمٌات تقاوي اقل ولؽرض بذور زٌتٌه 

 النباتات متباعده وٌزداد تفرعها وثمارها

 

 الطرق العامه للزراعه

 

 

 ٌدوٌه                                         آلٌه

 النثر اآللً بالطرد -1النثر الٌدوي)الجاؾ المبتل(            -1

 المركزي تستخدم فً زراعه             مثل )الجاؾ( الحنطه والشعٌر

 الذره الصفراء                 البرسٌم والرزالمبتل مثل 

 والفاصولٌا والبزالٌا و            زراعة على خطوط )ٌدوٌه(-2

 وؼٌرها         مثل القصب او اشجارالفاكهه البذرٌه

 النثر اآللً -2      طرٌقه التلقٌط خلؾ المحراث تستخدم -3



 مثل بالتسطٌر          فً زراعه الحنطه والذره الصفراء

 البرسٌم والكتان           المبتله ٌسٌر الفالح خلؾ المحراث

 والحنطه                    وٌقوم بنثر البذور المنقوعه

طرٌقه الزراعه  -3زراعه فً جور                         -4

مثل الفستق الحقل فً حفره                على خطوط الٌه مثل   

 زراعه القطن                    صؽٌره                  

 الزراعه بؤستخدام -4طرٌقة الؽرز                              -5

 مثل ؼرز درنات البطاطا ٌدوٌا            التجمع المٌكنً ال تنجح فً

 طرٌقة الؽرس )الشتل(                  جمٌع االراضً  -6

 صه الوسط والجنوبوخا            تزرع التقاوي فً المشتل وبعد

 ولكنها تنجح فً     تمام انباتها تنقل الى االرض المستدٌمه 

 المناطق الشمالٌه             مثل مشتل الخضروات والفاكهه

 حٌث استخدام محراث                            فً حقول صؽٌره

 هقرص عمودي معه باذر                                                

 ومسمده بنفس الوقت وهذا ٌسمى                                             

 تجمع مٌكنً حٌث قللت مرور                                             

 الساحبه والمعدات على االرض                                            

 بسرعه اكبر وكذلك امكانٌه انجاز                                          

 العمل بسرعه اكبر وكذلك اضافه                                          

 المبٌدات وكذلك فً تؽطٌه البذور                                         



 بمرور واحد لآلله والجرار                                             

 طرٌقه الزراعه فً جور اآللٌه-5                                          

 الجور االعتٌادٌه -أ                                        

 بذار آلً على رإوس مربعات-ب                                        

 طرٌقه الزراعه بالؽرز اآللً-6                                       

 تزرع على خطوط للبطاطا فقط                                        

 طرٌقه الزراعه بالشتل اآللً او -7                                      

 الؽرس تزرع على خطوط متباعده او                                        

 او جور مثل شتالت المحاصٌل                                        

 الخضرٌه والفاكهه                                        

 

 لؽرض الحبوب )تزرع                                                 

 على خطوط او سطور(     الؽرض من الزراعه        ذره صفراء

                                                                      

 لؽرض العلؾ )نثر(                                             

 كتان                   

 الٌاؾ                          الزٌت  

 زراعه كثٌفه                 )حاصل الحبوب(

 تاج الى مساحه كبٌره وعلى سطور ٌح                           



عند زراعه بذره واحده فً اآلالت تكون الزراعه نقط على خطوط مثل 

 ؼرز الزراعه 

 وعند زراعه اكثر من بذره تكون الزراعه فً جور

 

 المحاصٌل الحقلٌه والمراعً

 محاصٌل الحبوب مثل الحنطه والشعٌر   -1

 محاصٌل صناعٌه انواع كثٌره قطب السكر -2

 سكرٌه  مثل البنجر السكريمحاصٌل  -3

 محاصٌل زٌتٌه عباد الشمس السمسم -4

 محاصٌل الٌاؾ مثل القطن , الكتان  -5

 محاصٌل البقول مثل الحمص ,العدس -6

 محاصٌل العلؾ الجت, البرسٌم -7

 

 

 المحاصٌل البستانٌه

 الفاكهه مثل الحمضٌات , النخٌل -1

 الخضر مثل الباقالء , الطماطه , البصل -2

 

 

الٌدوي وكذلك هً بنفس الوقت ممٌزات البذار س/ماهً عٌوب البذار 

 اآللً ؟

وبؤعماق صعوبة التحكم فً وضع البذور تحت سطح التربه  -1

متساوٌه وفقدان الكثٌر منها وخاصه الواقعه  فوق سطح التربه 

 اللتقاط الطٌور لها او عدم انباتها



 ؼٌر المنتظم عدم التجانس بٌن مسافات انبات الباذرات نتٌجه البذار  -2

عدم ضبط كمٌه البذور الالزمه لوحدة المساحه وهذا ٌإدي الى  -3

% من كمٌه البذور وٌمكن 51التبذٌر لكن الطرٌقه االلٌه توفر 

 اجراء عملٌات خدمه الالزمه للزراعه المحصول بالزراعه اآللٌه

 انها بطٌئه التناسب المساحات الكبٌره  -4

 تحتاج الى جهد بشري كبٌر فً البذار وتؽطٌه  الحبوب -5

 ؼٌر اقتصادٌه موازنه بالوسائل المٌكانٌكٌه المعتمده فً البذار -6

عدم امكانٌه اعتماد الحصاد المٌكانٌكً فً حصاد االرضً  -7

 المزروعه بهذه الطرٌقه

الٌمكن اجراء عملٌات خدمه المحصول للنباتات المزروعه بالبذار  -8

  الٌدوي

 

 الراعه بالشتل المٌكانٌكً؟ممٌزات 

وعند التكبٌر فً زراعته ٌساعد على اعطاء تقصٌر فترة النمو  -1

 محصول  وفٌر وجوده عالٌه ونسبه شوائب اقل

االقتصاد بكمٌه البذور الالزمه الى الثلث الكمٌه تقرٌبا عن  -2

 الزراعه فً الحقل مباشره 

 اختٌار الشتالت القوٌه -3

 االقتصاد فً مٌاه الري الالزمه -4

الن الطرٌقه فً النفقات الخاصه بمكافحه االدؼال  االقتصاد -5

 بذاتها عامل مإثر فً القضاء على االدؼال

انتظام نمو النبات اكثر بطرٌقه الشتل لذا ٌكون نضجه اسرع  -6

 وحصاده اسهل 

السٌطره على العوامل المناخٌه فً ارض المشتل اسهل بكثٌر من  -7

 الحقل المفتوح وٌمكن التكبٌر  فً الظروؾ المناخٌه البارده



االسالٌب المٌكانٌكٌه الخاصه بالبذار التطور التقنً الحاصل فً  -8

 والشتل

بؤعلى درجات من امكانٌة الشتل المٌكانٌكً بؤقل مجهود بشري و -9

التنظٌم والدقه لتكون المحصله النهائٌه استؽالل اراضً واسعه 

 بؤنتاج عال كما ونوعا وبؤقل كلفه

 

 

علل/تتكون معدات الزراعه على خطوط من وحدات مستقله على 

 ٌسً للزراعه؟الهٌكل الرئ

النه ٌمكن التحكم فً عمق البذور عند الزراعه وكذلك فً عددها 

فً كل موضع وفً المسافه بٌن موضع وآخر واٌضا بٌن الخط 

واآلخر كما انها ٌمكن ان تضع البذور فً جور وفً خطوط على 

 االرض حٌث تضعها فجاجات خاصه

 

البذار عدد فقط األسس التً ٌمكن اعتادها فً تصنٌؾ معدات س/

 والزراعه ؟

 على اساس الٌه التؽذٌه -1

 على اساس طرٌقه نقل البذور الى الفجاات -2

 على اساس الفجاجات المستخدمه فً فتح خطوط البذار -3

 على اساس طرٌقه وضع البذور فً االرض -4

 

س/اذكر ممٌزات وعٌوب آلٌه التؽذٌه بالحزام المثقب وكٌؾ 

لواحد وكمٌه فً الصؾ ا  تستطٌع اٌجاد المسافه بٌن البذور

 البذور المزروعه بوحدة المسافه؟

بٌن سطر وأخر وتستخدم فً هً آلٌه تؽذٌه دقٌقه تزرع 

 البذور الصؽٌره والخفٌفه الوزن وتحتوي على حزام مثقب



ملم عن قطر البذور  154بثقوب متساوٌه ال ٌزٌد عن 

المستخدمه وتحتوي سبور  ناقله  النواع المحاصٌل تختلؾ 

 الثقوب وبالمسافه البٌنٌه بٌن الثقوب االقطارب

 

س/عدد اهم االلٌات المستخدمه فً زراعه محصول البطاا مع 

 ؟ شرح مختصر لكل آلٌه

الدواره فً المستوى الرأسً وهً  آلٌه التؽذٌه باالقراص -1

آلٌه نصؾ ذاتٌه ووهذه االراص كبٌره الحجم نسبٌا وتحمل 

لداخلً عٌونا محٌطٌه بٌن محٌطها الخارجً والسطح ا

للؽالؾ)الؽالؾ نصؾ دائري( وتحرر البذور فٌما بعد فً 

اسفل القرص مباشره او تسقط فً الفجاج حٌث ٌتم وضع 

الدرنات من بل شخص ٌجلس خلؾ الرص من الصندوق 

 الى الرص 

آلٌه التؽذٌه بالحزام الزعنفً : تتكون ن حزام  ال نهائً  -2

 مطع بزعانؾ لتكون حجرات بحجم اكبر درنه تستعمل

وتحتوي االله على عدد من االحزمه  حركتها من حركه 

 العجالت االرضٌه وهً ذاتٌه

آلٌه نصؾ ذاتٌه وهً آلٌه التؽذٌه  بالصٌنٌه الدواره : -3

محدوده االنتشار لكون التؽذٌه فٌها ٌدوٌه وبطٌئه تتكون 

االلٌه من صٌنٌه مفتوحه  الطرفٌن موضوعه بحٌث تح 

عده دائرٌه ثابته ومؽلقه دورانا فً المستوى االفً على قا

ماعدا جهه انبوب التؽذٌه وهً مكلفه النها  تحتاج الى 

 عمال لوضع الدرنات داخلها لتنزل الى انبوب التؽذٌه

آلٌه التؽذٌه ذات االكواب : تتكون من مجموعه اكواب  -4

محمله على سلسله ال نهائٌه تؤخذذ حركتها من العجالت 

الفل الى االعلى االرضٌه ونتٌجه لحركه السلسله من ا



مرورا بالدرنات االدمه من الخزان الرئٌسً سوؾ تسط 

واحده او اثنان حسب حجم الكوب وفً الطرؾ العلوي 

تسط الدرنات فً االنابٌب الموصله للفجاجات وعٌوبها 

حساسه للسرع االمامٌه وطوبؽرافٌه االرض اثناء العمل 

 وهً ذاتٌه وتحتاج سرع بطٌئه واسواء للسطح

تؽذٌه بالمسمار الالقط : تستخدم فً زراعه الدرنات آلٌه ال -5

بعد تطٌعها الى اقسام مالئمه تثبت زوج من المسامٌر عن 

طري حامل ذات النابض على قرص ٌدور فً المستوى  

الرأسً داخل ؼرفه التؽذٌه التً تزود بالدرنات ومن خالل 

الحركه الدورانٌه ٌدخل زوج المسامٌر االدمه من االسفل 

د االسام المطعه فً ؼرفه التؽذٌه وٌنلها الى حٌن الى اح

وصول حامل المسمار الجانب االسفل للقرص وبعدها زال 

الضؽط بواسطه كالب ازاله الضؽط ٌنفتح حامل المسمار 

تسبب وتحرر جزء الدرنه لتسقط فً االخدود وٌعاب علٌها 

تشوه اجزاء الدرنات او براعمها وتوجد فً الزارعات 

 ه الحزام القائداالوتوماتٌكٌ

 

 

 س/لماذا  تنوعت آلٌه التؽذٌه ؟

بسبب االختالفات الكبٌره فً الصفات الفٌزٌاوٌه للبذور 

وبؽٌه الوصول الى افضل الطر لنل البذور من الخزان الى 

االنابٌب وضمان سالمتها من أي كسر او خدش وكذلك  

تموٌل خطوط الزراعه بالكمٌات المطلوبه بؽض النظر عن 

 لبذور فً الخزان وطبٌعه االرضمستوى ا

 

 س/ماهً اهداؾ او واجبات آلٌه التؽذٌه ؟



نقل البذور من الخزان اللى الفجاجات المحافظه على  -1

 سالمتها 

  على تنظٌم توزٌع البذور وتجانس التوزٌع المحافظه -2

 

 

 آلٌه التؽذٌه باالسطوانه المموجه :

 تركٌبهااكثر االلٌات استعماال الن كفاءتها عالٌه وبساطه  -1

 تصنع من البالستك -2

 حسن ادائها -3

 خفٌفه الوزن وسهوله التعامل معها -4

 تسمى طرٌقه التؽذٌه فٌها بالتؽذٌه الجبرٌه الخارجٌه -5

ه تتكون من اسطوانه محٌطها الخارجً مموج توج داخل ؼرفه التؽذٌ -6

وتنزل البذور فً الجزء الفعال منها وتركب على عمود التقلٌم ذو 

 المقطع المربع

وحركه دورانها عكس عقرب الساعه التؽذٌه من االسفل واحٌانا  -7

بظروؾ خاصه )البذور سرٌعه العطب(اتجاه دورانها مع عقرب 

 الساعه التؽذٌه من االعلى

  

 آلٌة التؽذٌه بالعجله النجمٌه :

 سمٌت هكذا النها مشابه للنجمه  -1

 اكثر انتشارا وتستخدم فً آلٌة التسمٌد )باالسمده الكٌماوٌه( -2

وقد تسمى بآلٌه التؽذٌه السرٌعه الى سرعه االسطوانه المموجه االقل  -3

 سرعه منها



وتقع فً ؼرفه التؽذٌه اسفل الخزان وتدار بعمود تلقٌم ذي مقطع  -4

 دائري او مربع

وهً عباره عن عجله اسطوانٌه مزوده بنتوءات محٌطٌه تكون  -5

 مزدوجه ومتداخله

 

 

 وى االفقً :آلٌة التؽذٌه باالقراص الدواره فً المست

 تزرع فً نقط على خطوط مثل الذره والقطن  -1

تسمى االقراص فً اكثر المعدات او الزارعات باالطباق الدواره  -2

 واالقراص مختلفه حسب نوع بذور المحصول وحجمها

 توضع االقراص على حامل االقراص وهو مثبت فً قاعده الخزان -3

مواضعها فً تكون القاعده محدبه وحززه لفسح المجال للبذور لخذ  -4

 خالٌا القرص

تحتً على مقنن ومطرقه وفائدتها رفس البذور المحشوره فً آلٌه  -5

 التؽذٌه

 

 آلٌة التؽذٌه بالطرد المركزي 

 تستخد فً المحاصٌل التً ال تحتاج الى مسافات ثابته بٌنها -1

 تشببه آلٌة نثر االسمده الكٌمٌاوٌه الصلبه -2

ثر على الساحبه عٌوبها )نثر البذور قرٌب من الساحبه مما ٌإ -3

والتجانس ؼٌر منتظم وعدم احتوائها على الساحبه والتجانس ؼٌر 

منتظم وعدم احتوائها على آلٌه تؽطٌه للبذور وكذلك عدم تحدٌد 

 العرض الشؽال(



لقد تم تحسٌنها وذلك بؤضافه انابٌب شعاعٌه لتنظٌم توزٌع البذور  -4

 بدرجه افضل من السابقه

 

 

 آلٌه التؽذٌه باالقداح :

علل/الٌمكن استخدام آلٌة التؽذٌه باالقداح بالسرع العالٌه تتناثر البذور من 

 االقداح ولهذا تقل كفاءتها 

 وتفضل العمل بها عند السرعه البطٌٌئه وعند استواء السطح -1

 تستخدم للمحاصٌل التً تحتاج الى مسافات بٌنٌه بٌنها -2

أسً االقداح مثبته على وجه قرص بشكل متبادل وتدور بمستوى ر -3

  سًٌومثبته داخل الخزان الرئ

تقوم برفع البذور من خالل دوران القرص داخل الخزان وتمؤل االقداح  -4

 وتنتقل لتفرغ فً انابٌب البذار الجانبٌه الموضع

 ممٌزاتها امكانٌه كبٌره فً بذار مختلؾ احجام واشكال البذور -5

 عٌوبها حساسه للسرع العالٌه والطوبؽرافٌه للحقل -6

 

 

 التؽذٌه بالفرش الدواره آلٌه  

تستخدم فً زراعه البذور الخفٌفه والصؽٌره وال تحتاج دقه فً نثر  -1

 البذور مثل الجت

حٌث ٌحوي صندوق البذور على عدد من الفرش المحموله على عمود  -2

 التلقٌم من خالل قواعد قرصٌه او عجلٌه



 انواع اخرى آلٌات التؽذٌه :

 آلٌه التؽذٌه بتخلخل الضؽط -1

 ؽذٌه بقوه دفع الهواءآلٌه الت -2

 آلٌه التؽذٌه بالعجله المزدوجه -3

 آلٌه التؽذٌه بالعجله الالقطه -4

 آلٌه التؽذٌه بالفتحه قابله للتنظٌم -5

 آلٌه التؽذٌه بالطبق العازل للتنظٌم -6

 آلٌه التؽذٌه بالعجالت التوأم او البالستٌكٌه -7

 آلٌه التؽذٌه بالعجالت النجمٌه فً الوضع الفقً -8

 التؽذٌه الجبرٌه الداخلٌه آلٌه -9

 

 

 س/ماهً ممٌزات ومواصفات أنابٌب البذور؟

 ٌجب ان ٌكون مستقٌم حتى ٌحافظ على نزول البذور واستقامته  -1

ٌجب ان ٌكون االنبوب مرن النه مسحوب فً التربه لكً ٌحافظ على  -2

 سالمه االنبوب وٌمتص الصدمات الجانبٌه والرأسٌه العمودٌه

 ومن االسفل ضٌق بشكل قمع ٌكون من االعلى واسع  -3

 ٌجب  ان ٌكون الحواؾ الداخلٌه لؤلنبوب ملساء وبدون عامل اعاقه  -4

ٌحافظ على انسٌابٌه البذور بشكل جٌد بٌن آلٌه التؽذٌه والفجاج بدون  -5

 اعاقه وهً وظٌفه االنابٌب

 العملٌجب  ان ٌحافظ على القطر الداخلً لؤلنبوب بدون تؽٌر اثناء  -6

جهه اللٌه التؽذٌه اوسع من تلك المواجهه للفجاجات فتحه االنبوب الموا -7

 لتسهٌل مهمه نزول البذور الى الفجاجات بؤنسٌابٌه عالٌه 

 



 ل البذور الى الفجاجاتقوسائل ن

  نقل البذور تحت تؤثٌر الجاذبٌه االرضٌه-أ

تسمى الخراطٌم تتكون من شرٌط بالستٌكً  : *األنابٌب بالشرٌط الحلزونً

او فوالذي مؽلون حلزونً الشكل ٌعطً القابلٌه والمرونه فً جعل االنبوب 

الناقل للبذور دائما فً وضع مستقٌم وٌستخدم فً االالت التسطٌر وهذه 

االستقامه تساعد على نزول البذور بؤنسٌابٌه عالٌه بٌن اجهزه التلقٌم 

 والفجاجات وكذلك تستخدم فً السماد

باره عن اقماع بالستٌكٌه او معدنٌه مفصوله عن *االنابٌب القمعٌه : وهً ع

بعضها ومتداخله من خالل ربط سلسلس وهو ٌمنح جانبا كبٌرا من المرونه 

مستقٌما  دائما لحركه االقماع اثناء تنقل الباذرات واآلت التسطٌر واالنبوب

ٌحافظ على انسٌابٌه البذور داخله وكذلك ٌستخدم للسماد وٌكون من االعلى 

 االسفل اضٌق اوسع ومن

 

 علل/وجود رابط سلسلً فً االنابٌب القمعٌه ؟

وذلك لكً ٌمنح االخٌر من االقماع جانبا كبٌرا من المرونه لحركه االقماع 

 اثناء تنقل الباذره داخل الحقل وحركه الفجاجات

 

مصنوعه من المطاط وهذا  *االنابٌب المطاطٌه : انابٌب مخروطٌه مصنوعه

الحركه سواء عندما ٌحدث ضؽط جانبً او رأسً وله ٌعطٌها مرونه  اثناء 

القابلٌه على امتصاص الضؽوط بالتواء بسٌط دون ان تإثر على أنسٌابٌه 

البذور او السمااد والفتحه المواجهه اللٌه التؽذٌه دائما او سبع من المواجهه 

للفجاج تستخدم فً الباذرات المسمده وهً اقتصادٌه عند العناٌه واالدامه 

 زن الجٌد للباذراتوالخ



علل/الفتحه لؤلنبوب المطاطً )الخرطوم( تكون اوسع من جهه آلٌه  التؽذٌه 

 مما فً الجهه المواجهه للفجاج؟

ثر فٌها وذلك لتسهٌل فهمه نزول البذور داخل االنبوب وبؤنسٌابٌه جٌده والتإ

 الضؽوط حٌث تقوم بؤمتصاصها 

 

امتصاص ردود الفعل  على *االنابٌب المطاطٌه االلكترونٌه: له قابلٌه

القابلٌه ٌه القوٌه اثناءانتقال الباذره فً الحقل بحٌث لها الرأسٌه و الجانب

القطر الكبٌره على االنضؽاط الجانبً او الرأسً دون ان تإثر على وضع 

الداخلً لؤلنبوب وبطانٌه وٌضع من المطاط حٌث ٌعطً مرونه وله القابلٌه 

على امتصاص الضؽوط الجانبٌه الرأسٌه )تستخدم فً الباذرات 

المسمده(وٌنتهً من جهه آلٌه التؽذٌه بربط مرن مع قمع معدنً فتحته اوسع 

 عن االنبوب المطاطً والنهاٌه السفلى تنتهً بالفجاج داخل عنق معدنً

 

                                                               


