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عند سرع أرضیة وكمیات  بذار مختلفة في إنتاج )Gaspardo Sc-250(تقییم أداء الباذرة المیكانیكیة
Cicer arietinum(محصول الحمص  L.(

محمود حسن رفیقسعد عبد الجبار الرجبو     مصعب عبد الواحد محمد
لموصلجامعة ا/ كلیة الزراعة والغابات / قسم المكننة الزراعیة 

الخالصة
٢٠٠٧-٢٠٠٦

لدراسة ) ( سرعتي البذار، 
ھكتار في بعض الصفا/كغم١٠٠و٨٠و٦٠مع كمیات بذار ساعة/كم٦-٥و ٤.٥-٣.٥

.
اسباردو(المیكانیكیة  إعطاءاألولى) ك سب في ب لن اقل ا

عدد في صفات االنزالق ، االنحراف
فضل/كغم١٠٠أعطت١٠٠طول ، وزن م ٥/النباتات أ

ات، عدد /( نب
٦-٥/كغم١٠٠ار أنإلىالتداخل وأشار). بذرة ١٠٠نبات ، ووزن / لقرنات ا

/كم
.ضمن المدى المسموح بھ مع اقل نسبة كسر للبذور

المقدمة
یعد محصول الحمص من المحاصیل البقولیة الغذائیة المھمة في العراق لكونھ مص

لألكالتاإلنسانیستفاد منھ أن
بب عدم. أخرىومن ناحیة  بس

أھمیةالمحصول لذلك یأتي ھذا وحصادفي زراعةمالئمة الطرق الزراعیة المتبعة
إجراء) آالت(استخدام الباذرات المیكانیكیة 

أنكما الحصاد المیكانیكي إجراءبسھولة وانتھاءً المحصول اھذالالحقة لخدمة
إذ، ضبط وتوزیع كمیات البذور في الحقل ملیةیسھل من ع

) ١٩٩٥(SinghوSaxenaمن
إن زراعة ) ١٩٩٦(٣٠-١٧.٥

النثر (
) الیدوي

فضل عمق زر٣٥-٢٥كانتكما الحظ أن أفضل مسافة ما بین الخطوطالحقااألدغال سم وأ
إن) ١٩٩٩(SaxenaوSinghو،سم ٦-٥

نسبة أوفربواسطة الباذرات المیكانیكیة تعطي حاصل  أعلىإنباتو
ذلك ھو سقوط البذور في المكان والعمق الصحیح عند استخدام الباذرات ال

اسة  آخرون Saxenaلـ أخرىدر ) ١٩٨٧(و
االستخدام أنواكما٢م/النامیةعلى الزراعة الیدویة وفي صفة كل من عدد النباتات

لوبة من خالل من قبل المزارع ) التسطیرآالت(لباذرات لالخاطئ والغیر علمي  مط ل ار ا بذ بط سرعة ال عدم ض
أشارتو، آخرإلىاإلنتاجومعدل عمق البذار یؤدي وبصورة مباشرة في تذبذب كمیات 

◌ً لأن َ ◌ َ ات ـسرعة البذار دوراَ◌
بینا أنإذ) ١٩٧٥(سبع وكریمأبوأكدهلیة وھذا ما المكننیة والحق

أضراردون حدوث ) ساعة/(لآللةأعلىة للحصول علىی
عدم انإلىباإلضافةلآللةاألمامیةالسرعة بزیادة سلبیاالبذورتتأثرللبذور حیث 

سرع في ) ١٩٩٢(
ــــسرعة البذار إلى أكثر من ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

١٩/٤/٢٠١٠وقبولھ ٢٠٠٩/ ١٧/١٢تاریخ تسلم البحث 
/كم٨
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) ١٩٩٠(البناوبین الصحیح 
إإال٪) ١٥(ال تتجاوز 

لرجبوأشاروكذلك . ا
توثر بالتالي وؤدي تأنزیادة السرعة یمكن أنإلى) ١٩٩٥(وآخرون

) ١٩٩٥(أحمدوبین كل من حینفي.وأفقیاراسیاَ◌ً البذور بشكل منتظم توزیععدم تجانسعلى 
معنوي وسرع البذار اآللةلنوع إن

أوأوتالف الخلبة سبالنأما. وحاصل البذور الكلي اإلنباتعلى معدل 
الت البذار بزیادة البذور یزداد حاصلأنإلىالعدید من الدراسات أشارت د كل منأمع ه  Silimكد

الزیادة أنإلى) ٢٠٠٣(وآخرونReganأشار وكذلك .)١٩٩٩(SaxenaوSingh) ١٩٩١(Saxenaو
أثرتھكتار/كغم) ٣٢٠-٦٠(الحاصلة في معدالت البذار 

قرنة/ن/اقل على عدد القرناتتأثیركان لزیادة معدالت البذار حینوحدة المساحة في
آخرون Valimohammadi، في)٢٠٠٥(الحمدانيوھذا مااكده  أن)٢٠٠٩(و

استخداملقلة الدراسات حول ونظراً .بذرة ١٠٠التؤثر معنویا على حاصل البذور ووزن 
.مختلفة أجریت ھذه الدراسة سرع وكمیات بذار ھذا المحصول عندإنتاجالباذرات المیكانیكیة في من

البحث وطرائقھ مواد 
٢٠٠٧-٢٠٠٦

٢٠٨بكمیة امطارمضمونة األمطار
اومة ٪١.٢٥٪٣٨.٣٤(ت ق ة م وقو

األرضتم حراثة ، )٢سم/١٢.٤٨االختراق 
٢٠-١٥حراثة

لحبوب (SC-250Gaspardoا
١٧١٤.٧م وع٢.٥

٦٨٠، وزن الباذرة 
٢٩.٤تأم)حصان میكانیكي٥٢والقدرة المطلوبة 

،ولجمیعلباذرة اداخل صندوقتح أخرى إغالق فتحة تغذیة وف
حقلیاً سم٨-٦عمق البذار مابین 

)RCBD ()١٩٩٠ (
/كم٦-٥و ٤.٥-٣.٥وب: 

)(فیما احتلتمعامالت رئیسیة
.لتصبح عدد المعامالت ستة معامالت وبثالث مكرراتھكتار/كغم١٠٠و٨٠و٦٠

Gaspardo SC-250المیكانیكةوللباذرة ) ھكتار/كغم(حسب المحصول )معدل البذار(توزیع البذور:)١(الجدول 
الذرةفول الصویاالبزالیاالشعیرالحنطةنوع المحصول

٠.٧٠٠.٦٥٠.٧٥٠.٦٥٠.٧٥الوزن النوعي للبذور

مؤشر التعییر في 
صندوق السرع

١٠٣٤٣٢٣٩٤٢٣٢
٢٤٨٩٨٢١٠٨١١١٨٤
٣٠١١٧١٠٥١٤٤١٤٦١١٣
٣٦١٤٨١٣١١٨٤١٨٥١٤٦
٥٠٢٣٧٢٠٣٢٩٢٢٩٣٢٣٦

)١(
ضمن تكاسباردو حیث اختیر محصول فول الصویا لكونھ األقرب من محصول الحمص واخ

٣٦و٣٠و٢٤لسرع مؤشر صندوق ا
.

-:تم دراسة الصفات االتیة
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١٩٩٠(-:٪-١ (
-:یة المعادلة التالوحسب

Sp = (Ln – Lm) / (Ln) * 100
Sp = نسبة االنزالق)٪(

Ln = المسافة التي تقطعھا الساحبة بدون تحمیل)m(
Lm = تحمیل الالمسافة التي تقطعھا الساحبة بعد)m(

٢-) (

:وتم حساب االنحراف كما یلي ) ٢٠٠٩(
االنحراف مابین
=٪خطوط الزراعة 

١٠٠×)الفعلیة(خطوط افة البینیة للمتوسط المس-)النظریة(خطوط المسافة البینیة لل )النظریة(خطوط المسافة البینیة لل
٥/م أخذ صفة عدد النباتات النامیة ت-٣

٤٥
.ولجمیع المعامالت راعة كانت واحدةالز

كما ٢م/تم حساب عدد األدغال -٤
.ھكتار/كغم) ١٠٠و٨٠و٦٠(المزروعة األخذ بنظر االعتبار اختالف معدالت البذارمعالمساحة

كسرسن(تم حساب صفة -٥ ل أخذ ٪)بة ا لك ب وزن خمسة وذ
تجربةسرع الالتغذیة المموجة وعند اختالف  في ال

.المتوسط العام لھاإیجادثم وزن البذور المكسورة أو المتضررة منھا
أ(-٦

)  نبات/نبات وعدد القرنات/الرئیسیة 
.من كل وحدة تجریبیة وحساب المعدل العام لھا

كما   بذرة١٠٠تم حساب وزن -٧
.)٢٠٠٥(الحمدانيھكتار/أساس وحدة المساحة كغمىحاصل البذور علتم حساب صفة 

النتائج والمناقشة
 :)٢ (

نسبة االنزالق (أن
ج عند النتائأعلىساعة /كم٦-٥٪)الزراعةخطوطا بین واالنحراف م

الصف /كم٤.٥-٣.٥اتتلك 
اسكأنانخفاض التالصق بین عجالت الساحبة وسطح التربة حیث  تم ال

لماَ◌ً ) ١٩٩٢(وعبد الرحمن )١٩٧٥(أبواإلطارات ع
و)١٩٩٠،البنا(٪١٥ح بھا والتي تكون بحدود واالنزالق كان ضمن الحدود المسم

وعدم إرباكاریة بسبب عدم االستقراألرضیةبزیادة السرعة بین خطوط الزراعة 
إلضافةعوامل التربة إلىأیضاً قد یعود السبب أوسیطرة على اتجاه سیرھا وانحرافھا عن المسار الصحیح  ا ب

عدد صفة في ساعة /كم٦-٥السرعة كما تفوقت.الذي كان اقل من الرطوبة المثالیة الرطوبي المحتوىإلى
وسبب )١شكل ال(أعلىطولم٥/لنباتاتعدد او٢م/النباتات النامیة

دغالعدد (أماالبذار ارتفاع ٢م/األ و
معنو) الرئیسیةوعدد التفرعاتوعدد القرنات وطا قرنة أارتفاع النبات و

البذار وان ةسرعأظھرتبذرة ١٠٠صفة وزنأنفي حین اختالف سرع البذار ، ب
) (قد یكون عند ھذه الصفةالتفوقسبب ھذا 

البذار الفعلیة یؤثر على التباینسرعنقصان أوزیادة وان
أن الدراسةوتبین.)٢٠٠٥(محمدإلیھأشاروھذا ما 

بب ذلك أعلىساعة /كم٦-٥البذور حیث حققت السرعة س
مما أاتات النامیة في وحدة المساحة وصفات ومكونات الحاصل عند تلك السرعة زیادة عدد النبإلى

.)١٩٩٥(وأحمد السحیبانيھذه النتائج مع النتائج التي حصل علیھافقوتت، على زیادة حاصل البذور الكلي
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تأثیر سرع البذار في الصفات المدروسة:)٢(الجدول 
ذارسرع الب

)ساعة/كم(
نسبة* 

االنزالق٪
نسبة* 

ن االنحراف مابی
الخطوط ٪

نسبة * 
الكسر٪

ارتفاع 
)سم(النبات

ارتفاع أوطأ 
)سم(قرنة

عدد التفرعات 
الرئیسیة

نبات/
عدد 

نبات/القرنات
١٠٠وزن 

بذرة
)غم(

حاصل البذور
)ھكتار/كغم(

ب١٧٦٤.٢٥ب٢٩.٤٤أ٢٥.٩٠أ٤.٤٥أ٢٠.٣٢أ٤٥.٣٨ب١.٠٦ب٥.٥٢ب٤.٥٥.٩١- ٣.٥

أ١٨٠٧.٠٠أ٣٠.٥٢أ٢٥.٨٢أ٤.٤٢أ١٩.٨٧أ٤٥.٥١أ١.٢٤أ٦.٢٨أ٦٧.٧٨- ٥

القیم األقل ھي األفضل * 

e
f

c d

a b
cc

bb

aa

e
f

c
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a b
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عدد النباتات/م2 عدداالدغال/م2 عدد النباتات/5م

تأثیر سرع وكمیات البذار في بعض الصفات المدروسة) : ١(الشكل 

) ٣(یالحظ في الجدول : المدروسة ر في الصفاتكمیات البذاتأثیر
إلىأشار٪) نسبة االنزالق واالنحراف ما بین الخطوط(من 

٪٦٠
/كغم١٠٠و٨٠نسبة كسر مقارنة بكمیة البذار أعلىھكتار/كغم

/كغم٦٠قصر عند استخدام كمیة البذار ولسان فتحة التغذیة تكون أ) حادلةبروز ال(المسافة بین الصمام 
/كغم١٠٠و٨٠فیما لو استخدمت كمیة البذار 

لصفتيأمالبذور ، لسر كمن ثم وواحتكاك شدیدحصول حشرنتیجة  بة  لنس م طول٥/با
٢١٠٠م/وعدد النباتات

/كغم٨٠و٦٠أعلى/كغم
الحادلة(سبب ذلك و)١ال( ) بروز 

ر أو،لالسماح نوالمسؤول ع
أشارتكذلك على عدد النباتات النامیة في وحدة المساحة ،واضحاً تأثیرھایكون المطلوب زراعتھا وبالتالي

/كغم٦٠وجود فروقات معنویة باختالف كمیات البذار حیث سجلت كمیة البذار إلىنتائج الجدول نفسھ 
ر/٢١٠٠م/األدغالأعلى

أنأنو)١(
فضلوالغذاء بشكل  فضة أ نخ لم ارنة ب/غمك٦٠ا فعة البذار المعدالتمق ١٠٠مرت

أنات /
تظلل أنأو

)BoerboomوYoung١٩٩٥،Kascelnyآخرون Daniel، ١٩٩٥و
ارتفاع (ة كل من معنوي في صفتأثیرالبذار اثر واضح وذات معدالتالختالف أنكما ، )١٩٩٧وآخرون

اعاَ◌ً أعلى/كغم١٠٠)وطا قرنة النبات وارتفاع أ ات وكذلكارتف أعلىللنب
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إلىإنإلىوطا قرنة وقد یعود السبب ارتفاع ال
) (

.)٢٠٠٤(والعباديسلطانو)١٩٩٧(Farodu,Sainiماأكده
بأذ) بذرة١٠٠عدد التفرعات الرئیسیة وعدد القرنات وكذلك وزن (نفسھ بالنسبة لبقیة الصفات 

Thakurو)١٩٨٣(Haddedإلىالنباتیة یؤدي 
إلىزیادة الكثافة تؤدي أنإلىیعود السبب قد و) ٢٠٠٥(والحمداني ) ١٩٩٨(وآخرون

األفرعاصل من قاألفرع
كما اإلضاءة
زیادة معنویة في حاصل البذورإلىنتائج الجدول أشارت

بإن/كغم٨٠و٦٠أعلىھكتار/كغم١٠٠
/ البذار 

ات وبالتالي  وSaini،)٢٠٠١(نب
Farodu)٢٠٠٥(والحمداني ) ١٩٩٨(.

یبین تأثیر كمیات البذار في الصفات المدروسة: )٣(الجدول
كمیة بذار

)ھكتار/كغم(
نسبة * 

االنزالق٪
نسبة االنحراف * 

ن الخطوط ٪یماب
نسبة * 

الكسر٪
ارتفاع 

)سم(النبات
ارتفاع أوطأ 

)سم(قرنة
عدد التفرعات 

نبات/الرئیسیة
عدد 

نبات/القرنات
١٠٠وزن 

بذرة
)غم(

حاصل البذور
)ھكتار/كغم(

ج١٧٢١.٢٦أ٣١.٩٠أ٢٩.٢٠أ٤.٨٥ب١٨.٤٦ج٤٣.٥٦أ١.٤٤أ٥.٩٠أ٦٠٦.٧٠

ب١٧٨٣.٢٠ب٢٩.٨١ب٢٥.٧٦ب٤.٥١ب١٩.٢٨ب٤٥.٣٥ب١.١٥أ٥.٨٤أ٨٠٧.٠٥

أ١٨٥٢.٤١ج٢٨.٢٣ج٢٢.٦١ج٣.٩٥أ٢٢.٥٥أ٤٧.٤٣ج٠.٨٥أ٥.٩٤أ١٠٠٦.٨٠

القیم األقل ھي األفضل * 

 :)٤ (

أعلى/مكغ١٠٠/كم٦-٥ذارـالب
إلىقد وعلى التوالي٪٦.٣٣و٧.٨٠

ووسطح التربة 
أما. تعمل على عدم االس

/كغم٦٠أعلىالكسر وكما ھو موضح من الجدول نفسھ بان 
في ذلك ساعة و/كم٦-٥وعند السرعة  سبب  لحادلة(قصرإلىال لسان فت) بروز ا حة و

) م طول٥/وعدد النباتات ٢م/(ما یخص صفة كل من ، أماالكسرإلى
نتائج أعطت/ كغم١٠٠بذار/كم٦-٥ة البذار سرع

زیادة إلىیرجع السببقد متفوقة مقارنة ببقیة المعامالت و
الحادلة( السرعةأنكما ) بروز  دور 

سرع البذار حیث والناتج من تداخل كمیات و٢م/األدغالین عند صفة عدد وجود تبا)١شكلال(ویبین. الهـأع
أعلىسرعة /كم٦-٥و٤.٥-٣.٥عتي البذارعند تداخلھا مع سرھكتار /كغم٦٠سجلت كمیة البذار

دغال دغالأنإلىكلذوسبب ٢م/األ أنممكن األ
لمعامالت معدالت الأفضل ا ◌ً السرع الختالفاألخرىب َ ◌ َ دوراَ◌

لـالنتائج أعلىفي تحقیق األثرفي حین كان لتداخل كمیات وسرع البذار .على ھذه الصفةالتأثیرمباشرا في 
٦–٥و٤.٥-٣.٥وعند كال الھكتار/كغم١٠٠عند كمیة بذار )قرنةأوطأ،ارتفاع لنباتارتفاع ا( 
إلىتؤدي أنالتي وإلىقد /كم

عات عدد التفر(كما ذكر سابقاً النباتات على العناصر الغذائیة والضوء 
ساعة /كم٦-٥،      )بذرة ١٠٠نبات ووزن /وعدد القرنات
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إلىقد وإنتاج/كغم١٠٠وكمیة بذار 
.بوحدة المساحةاألدغالالنباتات وقلة عدد 

أعلى/كم٦إلىعملیة البذار سرعةنوصي بزیادةأنھذا البحث یمكن نتائج من خالل 
أنھكتار یمكن /كغم١٠٠إلىزیادة كمیة البذار أنفعلیة لعملیة البذار كما إنتاجیة
فضلقرنة أوطأ عند ھذه الكمیة لكون ارتفاع النبات وارتفاع اآلليالحصاد إمكانیةبنظر االعتبار األخذ من أ

قد البذور والتي تعتتقلیل فإلىك یؤدي ذلأنفي البحث وبالتالي یمكن المستخدمة األخرىالكمیات 
.مشاكل زراعة محصول الحمص

البذار في الصفات المدروسةتأثیر التداخل بین كمیات وسرع : )٤(لجدول ا
بذاركمیة

)ھكتار/كغم(
سرع البذار

)ساعة/كم(
نسبة* 

االنزالق٪
االنحرافنسبة*

٪طوطن الخیماب
ةنسب* 

الكسر٪
ارتفاع 

)سم(النبات
ارتفاع أوطأ 

)سم(قرنة
عدد التفرعات 

نبات/الرئیسیة
عدد 
نبات/القرنات

١٠٠وزن 
بذرة

حاصل البذور
)ھكتار/كغم(

٦٠
ھـ١٦٩٢.٠٠ب٣١.٤٠أ٢٨.٩٠أ٤.٨٦ب١٨.٧٣ج٤٣.٦٦ب١.٣٧ب٥.٥٦ب٤.٥٥.٩٠- ٣.٥
د١٧٥٠.٥٣أ٣٢.٤٠أ٢٩.٥٠أ٤.٨٣ب١٨.٢٠ج٤٣.٤٦أ١.٥٢أ٦.٢٥أب٦٧.٥٠- ٥

ج١٧٧٢.٤٦د٢٩.١٦ب٢٦.١٣أب٤.٦٠ب١٩.٤٠ب٤٥.٢٣د١.٠٦ب٥.٤٣ب٤.٥٦.٠٣- ٨٠٣.٥
ج١٧٩٣.٩٣ج٣٠.٤٦ب٢٥.٤٠ب٤.٤٣ب١٩.١٦ب٤٥.٤٦ج١.٢٥أ٦.٢٥أ٦٨.٠٦- ٥

ب١٨٢٨.٣٠ھـ٢٧.٧٦ج٢٢.٦٦ج٣.٩٠أ٢٢.٨٣أ٤٧.٢٦و٠.٧٦ب٥.٥٦ب٤.٥٥.٨٠- ١٠٠٣.٥
أ١٨٧٦.٥٣د٢٨.٧٠ج٢٢.٥٦ج٤.٠٠أ٢٢.٢٦أ٤٧.٦٠ھـ٠.٩٥أ٦.٣٣أ٦٧.٨٠- ٥

القیم األقل ھي األفضل * 

EVALUATING OF PERFORMANCE THE SEED DRILL (GASPARDO SC-
250) WITH DIFFERENT GROUND SPEED AND SOWING RATE  IN

CHICKPEAS (Cicer arietinum L.) CROP PRODUCTION
Mosab Abd Al-wahid Mohammed         Saad Abdul Jabbar Al-Rajaboo

Mahmood Hasan Rafik
College of Agriculture and Forestry/ University of Mosul / Iraq

ABSTRACT
This research was contacted during 2006-2007 in semi- arid rainfed region of

silty clay soil in mosul city field to study the effect of two speed sowing
(3.5-4.5)Km/h with three sowing rate (60,80,100) Kg/ ha in some characteristic of
mechanization, growing and yield of chickpeas. The results indicated the possibility
of using seed drill (Gaspardo SC-250) for planting chickpeas at the first speed
because it achieved the lowest ratio in (slippage, deviation ratio between  the rows
and seed damage)% while the second provides showed results in (No. of plants/m2,
No.of plant/5m length, weight of 100 seeds and seeds yield).

The sowing rate (100 kg / ha) indicated better results in all growth characteristic and
seed yield except (No. of branches/plant , No. of pods/plant and weight of 100
seeds), the interaction between sowing rate (100 kg/ha) with sowing speed (5-6)
Km/h achieved the best results on growth and yield properties and the slippage ratio
was within an allowed level with a lowest seed damage .

المصادر
)١٩٧٥ .(

.العربیة 
). ١٩٩٠(البنا، عزیز رمو 

.الحكمة للطباعة والنشر
).١٩٩٦(الجنابي ، محسن علي احمد ، یونس عبد القادر علي 

.لیم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصلالتع
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.)٢٠٠٥(الحمداني، جاسم عبدهللا حیاوي 
رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات، جامعة ).Cicer arietinum L(ومكوناتھ للحمص المحلي  

.الموصل
.)١٩٩٠(داؤد ، خالد محمد وز

.والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر 
)١٩٩٥ .(

) الباذرة(لة التسطیر والسرع األرضیة باستخدام آ
.٨٤-٨١) : ١(٧الدیمیة ، مجلة زراعة الرافدین ،

)٢٠٠٩ . (
لحمص ) Gaspardo SC_250(واعماق البذار باستخدام الة التسطیر  Cicer(محصول ا

arietinum L. ( ، ٣٧، مجلة زراعة الرافدین)٢٠٠-١٩٥) : ١.
)١٩٩٥ . (

.١٦٤-١٥٥:)١(٧، للعلوم الزراعیة الطمیة عند زراعة محصول القمح، مجلة جامعة الملك سعود 
أصناف .)٢٠٠٤(، احمد محمد وامجد عبدهللا العبادي سلطان

٨٨-٨٢) :٤(٥ة العراقیة للعلوم الزراعیة ، المجل. شتویة من الحمص
اف ) . ٢٠٠١(العبادي ، أمجد عبد هللا أحمد 

لحمص  ) .Cicer arietinum L(ا
.جامعة الموصل

) . ١٩٩٢(عبد الرحمن ، ریاض عبد الحمید
CZSباذرة الحبوب  – .ة الزراعة ، جامعة بغداد، رسالة ماجستیر، كلی٧١-مع الساحبة عنتر2.1

) . ٢٠٠٥(محمد ، مصعب عبد الواحد 
. الحمص، رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل 
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