
الفصل الثالث
آالت البــذر والـزراعـــة

SOWING AND PLANTING EQUIPMENTS 

ا اتاالنت ال ةإ ذ اتتال ل عمليات توجدالبذرةمهدإعداد عملياتمناالنتهاءبعد
  يدويا مصر في تجرى العمليات وهذه والزراعة البذر

ة ةلت ةالق ش اال ت القلاال القوى علىاالعتماددونالبشريةالقوةعلىمعتمدة
 بواسطة العمليات هذه فتجرى الخارج في أما الميكانيكية

ةفآلأثةآة ل عملية فياآلالتالستخدامأنه حيثميكانيكيةآالتعدة
 : اآلالتي منها آثيرة فوائد البذر
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ة١ طل ال ددة ال ات الك ذ ال ز ت انتظا .انتظام توزيع البذور بالكميات المحددة المطلوبة١.
.توفير آميات من التقاوي٢.
وزيادة٣ اإلنبات انتظام إل يؤدي مما المناسب العمق عل البذرة وضع وضع البذرة على العمق المناسب مما يؤدي إلى انتظام اإلنبات وزيادة٣.

.المحصول
المناسبة٤. المسافات على البذرة .وضع ب. ى   ر  ب ع  .و
)  حصاد–مقاومة –خف (تسهيل إجراء عمليات خدمة المحصول النامي ٥.

.ميكانيكيا

 الرتفاع نظرا النباتات نمو انتظام المميزات هذه على ويترتب
ةألللإلة ل يترتب مماالمناسبةاألبعادعلىالنباتاتووجوداإلنباتنسبة
 حسب والزراعة البذرة آالت وتختلف  .اإلنتاج في زيادة عليه
يقة ةوضعط بةالبذ :اآلتإلبالت :اآلتيإلى بالتربةالبذرةوضعطريقة
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نشر١ - Braadآالت نشر١.            Braad Casterآالت Caster            
  Drilling machinesآالت تسطير  ٢.
ذ٣ ال اعة ز Plآالت t              Plantersآالت زراعة البذر٣.             

ض ات ا ا ة ا ز أ ة خا ل ا ة ا لز آالت ا آ آما يوجد آالت لزراعة محاصيل خاصة أو زراعة بادارات بعض  
:النباتات في أطوار معينة آاآلتي

 Transplanting machines  آالت زراعة الشتالت -١
طاط٢ ال اعات tز t  l t                           potato planterزراعات البطاطس-٢                          

 في االستعمال السابقة اآلالت شرح على المجال هذا في نقتصر وسوف
علوالزراعةالتسطيرآلةوهمامصرفاألبحاثمحطاتبعض على والزراعةالتسطيرآلةوهمامصر فياألبحاثمحطاتبعض

. صفوف
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 Grain drillsآالت تسطير البذور  - ١

 والشعير القمح مثل الصغيرة الحبوب زراعة في التسطير آالت تستخدم
ةأل عبارة والتسطيرالعلفمحاصيلبذور زراعةفيتستخدمآماواألرز
 متوازية أخاديد في البذور من ومنتظمة متساوية آميات وضع عن

اوية افاتبعضهاعناألخاديدهذهتبعدأنعلوالعرضالعمقمت م مسافات بعضهاعناألخاديدهذهتبعد أن علىوالعرضالعمقمتساوية
 التحكم يمكن ضوابط باآللة توجد آما تقريبا بوصة٦ إلى تصل صغيرة

مناآللةهذهوتترآبزراعتهاالمرادالبذورآميةفيبواسطتها ه ورييبو هرب بزر ر ن و
 حرآتها تأخذ الجرار خلف تجر التي األنواع بأن علما التالية األجزاء

  التسطير آلة  عجلة من
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 تأخذ الجرار على تحمل التي اآلالت أن حين في
لهاتنقلأوللجرارالخلفاإلدارةعمودمنحرآتها لها تنقلأوللجرارالخلفياإلدارةعمودمنحرآتها
  العجالت بواسطة الخلفية الجرار عجلة من الحرآة
ننة نازال الآللةكقأال الت عجالتهالآللةيكونقدأو والجنازيرالمسننة
.البذر ألجزاء الحرآة تعطي التي الخاصة

  
التالية األجزاء من اآللة :٢٣شكل(وتترآب (  ) :٢٣شكل(وتترآب اآللة من األجزاء التالية
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  Seed hopperصندوق البذور -أ

بحيثمائلةجوانبهالصاجأوالخشبمنمصنوعصندوق بحيث مائلةجوانبهالصاجأوالخشبمنمصنوعصندوق
 تصل حتى بسهولة أسفل إلى البذور انزالق على تساعد
ذتلقازإلانتظا تال ث فلالقافال أ أسفل القاعفيالمثبتالبذور تلقيمجهازإلىبانتظام

  والصندوق التلقيم جهاز بين يفصل حتى البذور صندوق
لغططةقفلف .منزلقغطاءبواسطةمقدارهافيالتحكميمكنفتحته

وحدة التعليم اإللكترونى              آلية الزراعة                 جامعة المنصورة



ذ ال تلق هزة Sأ d f d h i   Seed fed mechanismsأجهزة تلقيم البذور-ب 

 أنابيبإلى البذر صندوق من آميتها وتضبط البذور تنقل
أجهزة وتقسمالبذورلتلقيممختلفةأجهزةبواسطةالبذر مم
  الصندوق من البذور حمل آيفية حسب البذور تلقيم

:يلي آما البذور أنابيب إلى وتوصيلها
 
داخلي١ تلقيم تلقيم داخلي١.
تلقيم خارجي ٢.

تلق أقدا أقداح تلقيم٣.
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تروسج     Gear boxصندوق تروس-ج    Gear boxصندوق

  التي هي تروس عدة التلقيم أجهزة سرعة في يتحكم
وذلكالتقاويمنزراعتهاالمطلوبالكميةتحدد وذلك التقاويمنزراعتها المطلوبالكميةتحدد

التلقيم ألجهزة مختلفة سرعات بإعطاء
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ي:التلقيم الداخلي-١ م

مسافات علىأضالعجوانبهأحدعلى قرصبهيقومالداخليوالتلقيم ىعىميم
 أضالع  اآلخر جانبه وعلى الفول مثل الكبيرة الحبوب لزراعة آبيرة
 والشعير القمح مثل الصغيرة الحبوب لزراعة صغيرة مسافات على
ا ةتآ افت فلفغطال ذنأ لال تف بين وتفصلالبذورصندوقأسفلفي غطاءلهافتحةتوجدآما

 المطلوب الجانب على البذور تسقط بحيث فتحها يمكن التلقيم أجهزة
دورانوعندالصندوقفيالموجودةالحبوبلزراعةالقرصمن دوران وعندالصندوقفيالموجودة الحبوبلزراعةالقرصمن

 شكل( .البذر أنبوبة في لتسقط أضالعه بين الحبوب يحمل القرص
٢٤((
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جهاز التلقيم ذو المجرى الداخلي المزدوج) ٢٤(شكل 
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   External force feedالتلقيم الخارجي-٢

  عمود على مرآبة الحافة مموجة اسطوانة عن عبارة التلقيم وحدة
 اسطوانة آل البذور صندوق قاع في مرآب مختلفة بسرعات يدور

 االسطوانة جزء طول لتحديد جانبية حرآة تحريكها يمكن مموجة
  )٢٥ شكل( للبذر المالمس
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جهاز التلقيم ذو االسطوانة المموجة) ٢٥(شكل 
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ا٣ األق Cالتلق  f d                    التلقيم باألقداح-٣Cup feed      

فبعمليةيقو فالبذأنابيبإلوتوصيلهاالصندوقمنالبذوغ في البذر أنابيبإلىوتوصيلهاالصندوق منالبذورغرفبعمليةيقوم
 لتسقطها دورانها أثناء البذور تغرف أقداح عليها أقراص الحالة هذه
حجم الحالةهذهفيالمطلوبةالبذورآميةفيويتحكمالبذورأنابيبفي مييمي

..األقراصدورانوسرعةاألقداح

قةذ ذلألط لل يجب ولكنالبذورآسرإلىتؤديال أنهاالطريقةهذهمميزاتومن
 زراعة عند دائما أفقي وضع في البذر صندوق على المحافظة
العندئذبالصندوقالبذورمستوىفيتغييريحدثالحتىالمنحدرات وروىي ييريالىر وقب ال  ب

.منتظمة غير البذر عملية فتكون البذور غرف من األقداح تتمكن
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الحبوب-٤     Seed tubesأنابيب الحبوب-٤        Seed tubesأنابيب

  إلى التلقيم أجهزة من الحبوب نقل في تستخدم
عي  من أماتصنعمرنةأنابيبعن عبارةوهيالفجاجات
  وال الكيماوي بالسماد تتأثر وال البالستيك أو المطاط
.إنشائهاعندتشققبهايحدث هقبهي .إ

نقد دنناألناهذت اال دألكن ت  تصدأ ولكنهاالمعدنمناألنابيبهذهتصنعوقد
 عند التلسكوب مثل يعمل نوع توجد آما وتتلف بسرعة

لللفف لأ ش )٢٦شكل( أعلىإلىالفجاجاترفع
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تصميمات مختلفة ألنابيب البذور) ٢٦(شكل 
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ج         Furrow openersالفجاجات-٥     Furrow openersج

 البذور فيه تسقط أخدود وتكوين التربة فج على تعمل
منإماتتكونالفجاجاتوالمطلوبالعمقحسب من إماتتكونالفجاجاتو المطلوبالعمقحسب
 أو عزاق فجاج من أو قرصين من أو واحد قرص
)٢٧شكل(حذاءهيئةعلىفجاج )٢٧شكل( حذاءهيئةعلىفجاج

   Franceاإلطار-٦        Franceاإلطار-٦

 ألن متينا يكون أن ويجب الزاوية حديد من يصنع
بهيحدثالأنويجبعليهترآباألجزاءجميع به يحدثالأنويجبعليه ترآباألجزاءجميع
 يرآب وقد أماآنها في األجزاء آل تظل حتى انثناء
إلالحرآةيعطاآللةليحملعجلعلاإلطار إلى الحرآةيعطياآللةليحملعجلعلىاإلطار
البذور تلقيم أجهزة
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الفجاجات وأنواعها) ٢٧(شكل 
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البذور–٧ تغطية    Covering devicesأجهزة تغطية البذور ٧   Covering devicesأجهزة

منمكونةجنازيرالتسطيرآالتبعضفتوجدوقد من مكونةجنازيرالتسطيرآالتبعضفيتوجدوقد
 هذه وتعمل الخلف من الفجاج نهاية في تثبت حلقات

قدأوالزراعةبعدالبذورتغطيةعلىالجنازير قد أو الزراعةبعدالبذورتغطيةعلى الجنازير
  مرنة أسنان بواسطة البذور تغطية عملية تجرى
التسطيرآالتمنأنواعتوجد آمااآللةخلفمرآبة ب عوجر يرنو
  هذه وفي . واحد آن في والتسميد للزراعة تستخدم
  نصف نصفين إلى مقسم البذور صندوق يكون اآللة

ذف فل لفآلل السماد فيهيوضع اآلخروالنصفالبذورفيهيوضع
 المطلوب السماد آمية لضبط أجهزة توجد آما

ها ةض ذالت ال  .البذورمعبالتربةووضعها
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  أسفل ترآب السماد وآذلك البذور تلقيم وأجهزة
العموديةالتلقيمبأجهزةتعرف عادةوهيالصندوق
اسطواناتشكلعلىتكون إماالتلقيموعجالت ج ولىونإيمو
نجمية عجلة شكل على أو مموجة

 آيفية إيجاد عرض آلة التسطير أو حجم آلة التسطيرآيفية إيجاد عرض آلة التسطير أو حجم آلة التسطير

آاآلتي التسطير آلة عرض :يحسب عرض آلة التسطير آاآلتي:يحسب
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من األعداد  ) ن(يقدر عدد الفجاجات وليكن ١.

) ف(يقدر المسافة بين الفجاجات ولتكن ٢.
اآللة٣ ف×ن=عرض ف×  ن =عرض اآللة٣.
  ٦ – ١٢آاآلتي عليها اآللة حجم يكتب ما وعادة٤.

ةأذأ فأآل فجاج ١٨أو١٢اآللةأنذلكمعنى٧-١٨أو
بوصة ٧أو٦هيواألخرالفجاجبينوالمسافة يج
  من شريطا تزرع مثال ٧ –٢٧فاآللة ذلك وعلى
١٥عرضهاألرض قدم٥ ١عرضهاألرض .قدم .
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صفوف ف الزراعة صفوفآالت ف الزراعة  PlantersPlantersGropGropRow Rowآالت الزراعة في صفوف آالت الزراعة في صفوف  PlantersPlantersGropGropRow Rowآالت

  يراد التي النباتات زراعة في اآلالت هذه تستخدم   
بعضهاعنبعيدةوصفوفمسافاتعلىزراعتها بعضهاعنبعيدةوصفوف مسافاتعلىزراعتها
 لوضع تستخدم أنها مميزاتها ومن الذرة مثل نوعا
اويةبكمياتالبذ ووفخطوطعلمت ج جسور وفيخطوطعلىمتساويةبكمياتالبذر

  أو الجرار خلف تجر إما اآلالت وهذه متساوية بأبعاد
لفأقفللل يوجد آماخلفهأومقدمتهفيالجرارعلىتحمل
صفوفأربعةإلىواحدصففيللزراعةآالت ىي

.)٢٩  ،٢٨شكل(  اآلتي من اآللة هذه وتترآب
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وحدة من وحدات آلة الزراعة في سطوروحدة من وحدات آلة الزراعة في سطور))٢٨٢٨((شكلشكل
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ور))(( ي زر و ن ورو ي زر و ن و



ف))٢٩٢٩((شكلشكل ف ف ة ا الز آلة دات ن دة ف قطا فض ف ف ة ا الز آلة دات ن دة ف قطا ض يوضح قطاع في وحدة من وحدات آلة الزراعة في صفوفيوضح قطاع في وحدة من وحدات آلة الزراعة في صفوف))٢٩٢٩((شكلشكل
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التلقيح لجهاز الحرآة توصيل آيفية توصيل الحرآة لجهاز التلقيحآيفية

هإطا ل آ ت د د ال ن ة زا ن ة ا عبارة عن زاوية من الحديد ترآب عليه  :إطار١.
.بقية األجزاء
أذ عبارة عن وعاء أسطواني مصنوع  :صندوق بذر٢.

.من الصاج توضع فيه البذور
 من دائرية أقراص :البذور صحاف أو أقراص٣.

القرصمحيطعلىفتحاتأوثقوببهاالحديد   رصيى ووببهي
  لحبة أو قائمة واحدة لحبة إما الفتحات وهذه
حبةمنأآثرتسعأوأفقيوضعفيواحدة عيو  ب نرعويو
 )٣٠ شكل( .واحدة
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بهاتسقطالزهرالحديدمنتصنع:البذورأنابيب٤. وربيب. رين ع:ب به ز
 أسفلها في ويوجد البذور أقراص من البذور

أحدهماصمامانالبذوربأنابيبيوجد.الفجاجات ج ج بيبيوج.ا ورب ب ه نا أ
  آليا ويقفالن الصمامان ويفتح سفلي واآلخر علوي
بدونالنقرفيالبذورإلقاءلتنظيمالتواليعلى بدون النقرفيالبذورإلقاء لتنظيمالتواليعلى

.تناثرها

 في صغيرة فتحات شق على تعمل : الفجاجات٥.
ة ذإللقاالت ااال االف اقإ واحد قرصإماوالفجاجبها البذورإللقاءالتربة
  قرصين أو الحشائش آثيرة األراضي في يستعمل

اضف ةاأل ل اأال اضقف لأل لألراضيمقصوصفجاجأو الصلبةاألراضيف
.اللزجة
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يرآبالحديدمنعمودعنعبارة:التلقيمعمود٦ يرآب الحديدمنعمودعن عبارة:التلقيمعمود٦.
 العمود ويستمد البذور أقراص إلدارة تروس عليه

منمجموعةبواسطةالعجالتمحورمندورانه من مجموعةبواسطةالعجالتمحورمندورانه
  هذا سرعات تغيير يمكن بحيث وجنزير التروس
)٢٩شكل(التروسطريقعنالعمود )٢٩شكل(.التروسطريقعنالعمود

 
ال للتاتال ااآللةل تخآ ت تستخدمآمااآللةلحملعجلتانتوجد:العجالت٧.
 العجالت وتسير التلقيم عمود إلدارة للحرآة آصدر
ذألف ةلفل غط ذل لذلكل ولذلك .البذورلتغطيةوالفجاج البذورأنابيبخلف
 أبعاد لتالئم العجالت بين المسافة تغير يمكن

ةط .عليهاالزراعةالمطلوبالصفوف

وحدة التعليم اإللكترونى              آلية الزراعة                 جامعة المنصورة



Sowing Depthعمق الزراعة 
ييمكن التحكم في عمق الزراعة بإدارة عمود مرآب بعرض آلة الزراعة   م

فيضغط بدوره على ست متصلة بالفجاجات فتضغط على الفجاجات  
فيزيد عمق التربة آما أن آل قرص يمكن تعميقه على حدة عن طريق 

ه لة ت ال ت .السست المتصلة بهال

ل ال اة أأ ال ) الرأسم(أداة التعليم
تستخدم أداة للتعليم لتساعد سائق الجرار في القيادة بحيث تكون الخطوط  

ة ا ت افات عل ض ال ا ض )٣١شكل(ان )٣١شكل. (بجانب بعضها البعض على مسافات متساوية
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البذور))٣٠٣٠((شكلشكل صحاف من مختلفة البذورأنواع صحاف من مختلفة أنواع
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ور))((لل ب ن   ع   ورو ب ن   ع   و



))الراسمالراسم((أداة التعليم أداة التعليم ) ) ٣١٣١((شكل شكل 
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 آلة جانب في ترآب أذرع عن عبارة والعالمات
ة ا طآلةخاخطلقالز الت يعود التسطيرآلةخارجخط بعمليقومالزراعة
 آخر مشوار في مستديرا رجوعه عند عليه السائق

ل اط لذ طآلةاال ال التسطيرآلةخارجالتعليم ذراعطولويحسب
 : آاآلتي

جـ)   + ب  -أ  (= طول ذراع التعليم 
٢                               

:  حيث أن 
طأ الت آلة ط ن افة ال ل ض(ط عرض (طول المسافة بين سطور آلة التسطير–أ

)التسطير
ن ت ا األ ا ال ن لت ع ن افة ال المسافة بين عجلتين الجرار األماميتين-ب

.المسافة بين سطرين  -جـ 
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 صيانة آلة التسطير
 يوميا للتشحيم مكان٤٠ من أآثر التسطير بآلة يوجد
بتنظيفهاالفجاجاتصيانةتالحظآماالشغلعند بتنظيفهاالفجاجاتصيانةتالحظآماالشغلعند
  والجنازير التروس وتزييت لالنثناء تعريضها وعدم
األتربةمنخاليةنظيفةبهااالحتفاظمع األتربةمنخالية نظيفةبهااالحتفاظمع

ان تخ ةآالتا ا لالتالز من ليسوالتسميدالزراعة آالتاستخدامعند
  نهاية في منها البذور صندوق إخالء الضروري

تخفاآللةآانإذاال ةفت ا للالز لليوم الزراعةفيتستخدمسوفاآللةآانتإذااليوم
 السماد صندوق أن حين في يومين بعد أو التالي
ا الأال غطثاال تغطى ثميومياالسمادمنيخلىأنيجبالكيماوي
.العمل نهاية في اآللة
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 تماما تنظف أن يجب اآللة فإن الموسم نهاية في أما
السمادمكانغسيلاألفضلومنوالسمادالبذورمن السمادمكانغسيلاألفضلومنوالسمادالبذورمن

  من للزرع القابلة األجزاء جميع تزرع ثم . بالماء
تضاآللةتشثاآللة علالز جسم جميععلىالزيتبوضعاآللةتشحمثماآللة
. بغطاء مغطاة ذلك بعد اآللة تخزن ثم اآللة
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ا ت ئلة أسئلة وتمارينأ

اذآر مزايا استخدام آالت زراعة البذور عن الطرق  ١.
للزراعة اليدوية للزراعةاليدوية

.ما هي الطرق المختلفة لوضع البذور في التربة ٢.

ما هي أنواع آالت زراعة البذور  ٣.
البذور٤ زراعة آلة وظائف اذآر .اذآر وظائف آلة زراعة البذور٤.
ما هي أنواع أجهزة التلقيم في آالت التسطير وضح ذلك  ٥.

بالرسم مع آتابة البيانات عليهاة
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.آيف يمكن التحكم في معدل بذر التقاوي في آل منها٦.
ذ ة آ ة أ .ما هي أنواع الفجاجات المستخدمة مع آالت زراعة البذور٧.

  عجلة بين الحرآة تنقل الدقيق التسطير بطريقة زراعية آلة٨.
ض قنالتلقداأل نط ددآانتنزت عدد وآانتوجنزيرترسينطريق عنالتلقيموعموداألرض
  بين المسافة احسب .الترتيب على ٨ ، ١٦ هي التروس أسنان
بذورقرصاستعملإذاالواحدالصففيالتربةفيالبذور بذور قرصاستعملإذاالواحدالصففيالتربةفيالبذور
  التي المخروطية التروس بأن علما . خلية٢٤ على يحتوي
  ٤٠ ،١٠ هي البذور وقرص التلقيم عمود بين الحرآة تصل

ةألةط آل .سم١٨٠لآللةاألرض عجلةومحيطالترتيبعلى
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