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( ومدى تأثريها ÖZDUMANتقييه َأداء شازعة حمصول الرزة الصَّفساء )
 يف بعض مؤشسات االداء احلقلي

 
 اجمليد حبيب الساوي ذاكس جاسه دليه   د مصعب عبد الواحد حمند                                                د عبد

 التقنية الشماليةالكلية                 جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات                     

 قسم المكائن واالالت الزراعية

3/5/0202؛ تاريخ قبول النشر :  71/3/0202تاريخ تسليم البحث :   

 
 امللخص :

فخاء لمسؾسؼ الخخيفي نفح      في احجى  9191-9109ت دراسة حقمية لدراعة محرؾل الحرة الرَّ
االراضي الدراعية في ناحية الشسخود في محافغة نيشؾى، والتي تسيدت تخبتيا بانيا طيشية غخيشيو. استخجم 

الث مكخرات. وبتختيب االلؾاح السشذقة السشذقة وبؾاقع ث RCBDنغام ترسيؼ القظاعات العذؾائية الكاممة 
( كؼ/ ساعة 6و 8.8و 9.5( سؼ وثالثة سخع بحار)5و 3تزسشت التجخبة العؾامل السجروسة لعسقي البحار)

( نيؾتؽ ومجى تأثيخىا في بعض الرفات السكششية 098و 907و 989وثالثة مدتؾيات لقؾة شج الشابض)
ندبة فقج:,عسق البحار ندبة االندالق:, استيالك الؾقؾد)لتخ/ ىكتار(, قؾة سحب )كيمؾ نيؾتؽ(, 

الستحقق)سؼ( والحاصل الكمي لمبحور)طؽ/ ىكتار(. تؾصمت الجراسة الى امكانية استخجام الدارعة 
ÖZDUMAN (فخاء .اذ تفؾق العسق ( سؼ تفؾقًا معشؾيًا في جسيع الرفات 5لدراعة محرؾل الحرة الرَّ

قًا معشؾيًا في اعمى الكيؼ لرفة كل مؽ ( كؼ/ ساعة تفؾ 9.5.كسا بيشت الجراسة ايزًا تفؾق الدخعة االولى)
( 01.76( سؼ والحاصل كمي )3.88( لتخ/ ىكتار عسق البحار الستحقق )3.99استيالك الؾقؾد)

( نيؾتؽ افزل الكيؼ السعشؾية في جسيع الرفات 989طؽ/ىكتار. بيشسا حقق مدتؾى قؾة شج الشابض )
( كؼ / ساعة اعمى 9.5( سؼ مع الدخعة )5سق )%(. بيشسا سجل التجاخل الثشائي لمع5ماعجا ندبة الفقج)

( سؼ 8.81( لتخ/ ىكتار, عسق البحار الستحقق )5.07الكيؼ السعشؾية في صفة كل مؽ استيالك الؾقؾد)
( سؼ مع مدتؾى قؾة شج 5( طؽ/ىكتار .اما بالشدبة لمتجاخل الثشائي لمعسق )00.19وحاصل كمي لمبحور)

يًا في جسيع الرفات ماعجا صفة ندبة الفقج .اما ما يخص تجاخل ( نيؾتؽ احخز تفؾقًا معشؾ 989الشابض)
( نيؾتؽ لقؾة شج الشابض اعمى الكيؼ السعشؾية في صفة 907و 989( كؼ/ ساعة مع السدتؾييؽ)8.8الدخعة)

( سؼ مع 5( سؼ عمى التختيب. في حيؽ سجمت التؾليفة الثالثية لمعسق )3.77و 3.99العسق الستحقق)
ساعة مع السدتؾى الثاني اعمى وافزل قيسة معشؾية في صفة عسق البحار الستحقق ( كؼ / 8.8الدخعة )

 ( سؼ عؽ بكية الرفات.8.93)

 البحث مدتل مؽ رسالة الساجدتيخ لمباحث االول

 كمسات دالة : زارعة الحرة الرفخاء , آلة متشالية الجقة , زارعة تعسل بتخمخل اليؾاء 
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ABSTRACT : 
 

 
 

 المقجمة

فخاء مؽ اىؼ محاصيل  الحبؾب الغحائية حيث تدرع الحرة عمى مدتؾى العالؼ في حؾالي      تعج الحرة الرَّ
دولة نامية وتعج الريؽ مؽ الجول السترجرة مؽ حيث السداحة في حيؽ تأتي الؾاليات  53بمج مشيا 71

 811مميؾن و 8ألمخيكية في السخكد األول مؽ حيث السؾرد. يشتج الؾطؽ العخبي مؽ الحرة الرفخاء الستحجة ا
ألف طؽ بشدبة عجد كبيخة ليحا السحرؾل الخئيدي، وتعج مرخ الجولة األولى عخبيًا في انتاج الحرة بشدبة 

 (.9107)الخفاعي والشسخ,% مؽ االنتاج العخبي، أما العخاق فيأتي ثانيًا مؽ حيث السداحة واإلنتاج  69

( مؽ خالل دراسة عؽ مجى تأثيخ عامل الدخعة االمامية في صفة االندالق 9108طاىخ واخخون )     
( كؼ/ ساعة تفؾقًا معشؾيًا مدجمة 5.89.اعيخت نتائج التحميل االحرائي في دراستيؼ عؽ تفؾق الدخعة)

( كؼ/ ساعة ندبة اندالق 3.60%( في حيؽ سجمت الدخعة )01.863اعمى ندبة اندالق بمغت )
%( واشاروا الدبب الى ان ندبة االندالق لمعجمة الجافعة تتغيخ بتغيخ كل مؽ الدخعة االمامية 8.139بمغت)

وقؾة الدحب وقجرة الدحب وان ىحه الديادة تؤدي زيادة مقاومة الجوران وىحه الديادة ادت الى زيادة السقاومة 
 الندالق.الشؾعية مسا ادت الى زيادة ندبة ا

(,في بحثيؼ الستزسؽ تجخبة حقمية حؾل تأثيخ نؾعيؽ مؽ 9108وضح الخجبؾ و التؾتؾنجي)     
الفجاجات وعجمة تغظية البحور الباذرة اكدباردو بجون حخاثة في بعض الرفات السكششية ان عسق البحار 

قق ندبة %( مقارنة بعسق البحار الثاني الحي ح09( سؼ حقق اقل ندبة اندالق بمغ)8-3مؽ)
%( وكحلػ زيادة عسق العسل الحقمي زاد مؽ استيالك الؾقؾد وان الدبب يعؾد الى زيادة 03.35)اندالق

عسق البحار يديج مؽ الحسل الؾاقع عمى الدارعة بدبب الكتمة التخبة السؾاجية لمفجاج , فيؤدي الى زيادة 
 .مقاومة الدحب ومؽ ثؼ زيادة ندبة االندالق واستيالك الؾقؾد ايزاً 

( كؼ/ 00-01( و)8-7( كؼ/ بالداعة تفؾقًا معشؾيًا عمى الدخع)5-8( تفؾق الدخعة)9107شاىج دمحم,)    
( كغؼ/ دونؼ اذ ما قؾرنت مع 9,79ساعة اذا سجل اقل فقج في معجل البحار)الكيمة(السظمؾبة في التجخبة)

الدبب في عسمية الفقج بالسعجل ( كسا يسكؽ اعتبخىا ندبة مقبؾلة ندبيًا مبيشًا 00-01( و)8-7الدخعتيؽ)
كانت نتيجة االختالف في سخعات البحار التي ادت الى اصظجام الحبؾب فيسا بيشيا وتعخضيا الى الجق 
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والظخق واالحتكاك داخل محفغة الية التغحية. وكحلػ اثخ اختالف الدخع عمى كفاءة عسل الفجاج والحي لؼ 
ر مسا لؼ يسكشيا الى الشسؾ وتعفؽ البحور ومؾتيا وقج اثخت يحقق ايرال البحور الى العسق السظمؾب لمبحو 

 عمى حيؾية نسؾ البحور الظبيعي.

في تحؾيخ   Nardi( مؽ خالل دراسة لتقييؼ اداء عسل باذرة متشالية الجقة نؾع 9106صجيق وشيخ )    
صفة حاصل  ( كؼ/ ساعة في5.0و 3.7و 9.7اقخاص الية التغحية وعؽ مجى تأثيخ الدخع االرضية لمبحار)

فخاء, َأعيخت نتائج التحميل االحرائي انو تفؾقت الدخعة الثانية) ( كؼ / ساعة تفؾقًا 3.7بحور الحرة الرَّ
( كؼ/ 5.0( طشًا/ ىكتار بيشسا سجمت الدخعة الثالثة)06.51معشؾيًا مدجمة اعمى كسية حاصل بحور كانت)

ممؼ كانت دخمت 09بب حجؼ البحور الكبيخة ( طشًا/ اليكتار وبيشا الد7.18ساعة اقل كسية حاصل بحور )
( ممؼ  وكانت اكثخ متالئسة مع الدخعة 01الى 8.5الفتحات السحؾرة ألقخاص البحار والتي كان قظخىا مؽ )

الثانية اي كانت الدخعة الثانية متشاغسة مع سخعة الية البحار)اقخاص التغحية السحؾرة( مسا كان عكذ ذلػ 
 تؾافق الدخعة االرضية سخعة والية البحار في ىحه الرفة. في الدخعة الثالثة في عجم 

فخاء ان تأثيخ الدخعة األرضية لمدراعة عمى 9108حقق الذيخ )       ( مؽ خالل دراستو لدارعة الحرة الرَّ
صفة انتغام اعساق البحور فقج الحغا ان ىحا العامل تأثيخه كان ايجابيًا، كمسا زادت الدخعة األرضية 

تي ادت  إلى تقميل عسق البحار واشارا ايزًا ان اعساق البحار بجأت باالنخفاض كمسا زادت لمدارعة وال
( سؼ عشج الدخعة األرضية 9.80الدخعة األرضية لمدراعة , وتؾصال الى ان اقل عسق تؼ الحرؾل عميو)

عسق البحار،  ( كؼ. ساعة ورجح الدبب الى مقاومة التخبة التي تؤدي إلى رفع الدخعة وتقميل5.0الثالثة )
 ( كؼ / ساعة.9.7( سؼ عشج الدخعة األول)8.8في حيؽ بمغ أكبخ عسق بحار)

( , ان زيادة الحاصل الكمي لسحرؾل الحرة الرفخاء في كال 9108بيؽ كل مؽ العبؾدي وشاطي)    
%( في السؾسؼ االول 09.1و 09.6و 99.6السؾسسيؽ  كمسا زادت اعساق الدراعة , ازداد الحاصل بشدبة )

( 06الى 09( و) 8الى 8%( عمى التؾالي عشج زيادة اعساق مؽ )5.8و 00.8و 91.3وفي السؾسؼ الثاني)
سؼ, وبيشا سبب زيادة عسق الدراعة يؤدي الى زيادة امتراص الساء والسؾاد الغحائية بكسيات كافية لتحفيد 

 االنبات بذكل جيج مسا يشعكذ ذلػ في زيادة السحرؾل.

(, في دراسة مجى تأثيخ سخعة الدارعة واختالف القؾة 9108وَأخخون) Baduaوضح كل مؽ        
الدفمية عمى صفة عسق البحار الستحقق لسحرؾل الحرة, عجم وجؾد فخوقًا معشؾية في صفة عسق البحار 

 الستحقق وان ىحه الرفة تتأثخ بذكل مباشخ باختالف االعساق والقؾة الدفمية لمفجاجات.

فخاء عشج 9108خخون)وأَ  Cristianoبيؽ        ( في دراسة حقمية حؾل اداء زارعة محرؾل الحرة الرَّ
( سؼ ومجى تأثيخىا بعسق البحار الستحقق. حيث بيشت نتائجو االحرائية تفؾق العسق 6و 8عسقي بحار)

( سؼ عسق بحار 6( سؼ بيشسا سجل العسق الثاني)6.53االول تفؾقًا معشؾيًا مدجاًل عسق بحار متحقق بكيسة)
 ( سؼ. 5.09حقق بكيسة )مت
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( مؽ خالل بحثيؼ الستزسؽ تكيؼ االداء التذغيمي لمداحبة مع 9106وَأخخون) Deivielisonتؾصل   
( سؼ سجل 05( سؼ استجلؾا الى ان أعمى عسق بحار)05,01,5الدارعة وفقًا الى اعساق بحار مختمفة كانت )

( كيمؾ 7.38( سؼ  قؾة سحب مقجارىا )5( كيمؾ نيؾتؽ بيشسا سجل اقل عسق)08.37قؾة سحب مقجرىا )
نيؾتؽ وبيشؾ الدبب ان تغيخ الديادة الحاصمة في االعساق ومقاومة الفجاجات لالختخاق داخل التخبة يتظمب 

 زيادة في قؾة الدحب كسا اشاروا كمسا زاد عسق البحار قمت ندبة الفقج بدبب استقخاريو عسل الفجاج . 

 6.3و 8.7ي تكيؼ اداء زارعة الحرة عشج سخعات امامية كانت)( ف9106وَأخخون) Vivianeحقق     
( كؼ / ساعة ومجى تأثيخىا الستيالك الؾقؾد . َأعيخت نتائج التحميل االحرائي ان اعمى سخعة 8.9و

( كؼ/ 8.7( لتخ/ ىكتار بيشسا سجمت اقل سخعة امامية)8.95امامية سجمت كسية وقؾد مدتيمكة قجراىا )
( لتخ/ ىكتار وأشار ان الدبب كمسا زادت الدخع قل انخفاض صخفيات 01.99ره )ساعة استيالك وقؾد قج

الؾقؾد بدبب قمة التراق التخبة بإطارات الداحبة والعكذ صحيح ان كمسا قمت الدخعة زاد تساسػ 
االطارات بالتخبة مسا يديج مؽ استيالك صخفيات الؾقؾد واشاروا ايزاً  زيادة السقاومات في اختخاق التخبة 

 وزيادة عسق البحار واختالف ندجو التخبة ورطؾبتيا كل ىحه االسباب تعسل كسؤشخ الختالف قؾة الدحب.

( في دراسة لسدتؾيات قؾة شج الشابض  وتأثيخىا في ندبة 2011) Egidijusو Davutاشار كل مؽ   
ل العجس اشارت الفقج وندبة االنبات في التخبة الظيشية الغخيشية بجون حخاثة في حقميؽ لدراعة محرؾ 

( نيؾتؽ مع الحقل 0811و0051الشتائج ان ندبة االنبات  بالسدتؾى الثالث والخابع لقؾة شج الشابض بكيؼ )
%( 75.0و 78.7%( عمى التختيب واعمى ندبة انبات قجرىا)98.9و 95.3االول سجمت اقل ندبة فقج  )

و  39.9ؾتؽ مدجاًل ندبة فقج)( ني881و 681في حيؽ سجل السدتؾييؽ االول والثاني لقؾة الشابض)
%( عمى التؾالي في نفذ الحقل االول .بيشسا 71.9و 67.0%( عمى التختيب و ندبة انبات   )31.0

%( 75.8و 78.7حقق الحقل الثاني مع السدتؾييؽ الثالث والخابع لقؾة شج الشابض اعمى ندبة انبات كانت)
 39.9شج الشابض في الحقل الثاني ندبة فقج ) عمى التختيب في حيؽ سجل السدتؾى االول والثاني لقؾة

%( ويالحظ في كال الحقميؽ يكؾن السدتؾى االول 71.9و 67.0%( واقل ندبة انبات كانت)99.0و
والثاني لقؾة شج الشابض تكؾن متداوية في الكيؼ ويعدى الدبب الى ان زيادة القؾة الدفمية بفعل الشابض 

 مشاسب وجؾ مالئؼ لتحفيد البحور الى الشسؾ.عمى وحجات البحار ادت الى تحقيق عسق 

 مهاد البحث وطخق العمل

( في احجى االراضي الدراعية الحج 9191 -9109نفحت ىحه التجخبة الحقمية لمسؾسؼ الخخيفي )    
فخاء نؾع دراخسا ايظالية السشذأ ,  السدارعيؽ في ناحية الشسخود في محافغة نيشؾى لدراعة محرؾل الحرة الرَّ

( متخ مخبع 8.935داحة االرض السدتخجمة في التجخبة كانت االرض السدتغمة فعميًا)كانت م
( متخ, كانت االرض السدتخجمة لمتجخبة مدروعة بسحرؾل القسح بالسؾسؼ الدابق , ندجو 55×77بأبعاد)

 95 -91التخبة لألرض كانت طيشية غخيشيو .تست الحخاثة بالسحخاث القخصي الثالثي القالب بعسق مؽ 
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ؼ ومؽ ثؼ تؼ تشعيؼ االرض بالسحخاث الجوراني تؼ تست عسمية التدؾية بالسعجلة المؾحية لمحرؾل عمى س
 9109-7-95افزل تخبة متداوية بالسغيخ والحرؾل عمى افزل انديابية لمدقي تست زراعة الحقل في 

احفة معدقية تخكية السشذأ تعسل بثالث فجاجات ز  ÖZDUMANمؽ ثؼ استخجام زارعة الحرة الرفخاء نؾع 
سؼ ونؾع الية التغحية اقخاص بحار  901سؼ وعخض شغال لمدارعة  71كانت السدافة بيؽ فجاج وفجاج 

ممؼ تعسل االلية بفعل التخمخل اليؾائي اي الذفط باليؾائي وتدتسج اقخاص البحار  8.5فتحة بقظخ  96ذات 
 حخكتيا مؽ العجالت االرضية لمدارعة .

السشذقة حيث احتل  -بتختيب االلؾاح السشذقة RCBDقظاعات العذؾائية الكاممةاستخجام نغام ترسيؼ ال   
( سؼ في حيؽ احتل العامل الثاني االلؾاح السشذقة لدخع 5و 3العامل االول لأللؾاح الخئيدية أعساق بحار)

 السشذقة  لمقؾة شج -( كؼ/ساعة اما العامل الثالث فقج احتل االلؾاح السشذقة 6و 8.8و  9.5بحار)
( نيؾتؽ تؼ تقديؼ الحقل الى قظاعات ووحجات تجخبيو وبؾاقع ثالثة مكخرات 098و 907و 989الشؾابض)

( واستخجام اختبار دنكؽ الستعجد السجى SASلكل معاممة عامميو, تؼ استخجام الحاسؾب وفق بخنامج )
 0991بجا لياس ,الختبار معشؾية الفخوقات بيؽ متؾسظات السعامالت السختمفة حدب ما اورده داؤود وع

 %.5تحت مدتؾى احتسال 

 -تمت دراسة الصفات االتية :

 -نسبة االندالق )٪( : -6

 ( :0999تؼ حداب ندبة االندالق حدب القانؾن االتي )السذخقي ,

Vt=(L/T)*3.6) 

Vt.) الدخعة الشغخية لمداحبة )كؼ / ساعة = 

L.)السدافة السحجدة )م= 

Tسحجدة )ثانية(.= الدمؽ السدتغخق لقظع السدافة ال 

ومؽ خالل نفذ القانؾن أعاله تؼ احتداب الدخعة العسمية أليجاد الشدبة السئؾية لالندالق استخجم القانؾن 
 االتي :

SP%=(Vt-Vp)Vt*100 

SP):(الشدبة السئؾية لالندالق = 

Vtالدخعة الشغخية كؼ / ساعة = 

Vpالدخعة العسمية كؼ / ساعة = 

 
 
 -هكتار( :استهالك الهقهد ) لتخ/  -2
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ممميتخ تؼ  0111تؼ قياس استيالك الؾقؾد عؽ طخيق اضافة الؾقؾد باستخجام االسظؾانة السجرجة سعة 
( متخ بعجىا تؼ مأل 61-1تحجيج السدافة بذؾاخص لبجاية انظالق وتؾقف الداحبة والتي كانت بحجود مؽ)

دان عشج نياية كل وحجة تجخيبية خدان الؾقؾد بالكامل قبل تديخ الداحبة حيث تؼ اضافة الؾقؾد الى الخ
لمسدافة السحجدة بعج اطفاء الداحبة مباشخة وىكحا يتؼ استخجام ىحه الظخيقة لجسيع الدخع السدتخجمة في 

( لكياس 0999التجخبة بؾاقع ثالثة مكخرات  تؼ حداب كسية الؾقؾد السدتيمػ باستخجام قانؾن السذخقي )
 الؾقؾد بؾحجة ميممتخ تدتخجم السعادالت االتية :كسية الؾقؾد بؾاسظة جياز قياس استيالك 

Fc=(Fca*10)/(Wp*Lp 
 حيث ان :

=WP )عخض السعاممة الفعمي )متخ 

=LP  )طؾل خط السعاممة )متخ 

=FC )كسية الؾقؾد السدتيمكة لؾحجة السداحة )لتخ/ ىكتار 

 -قهة السحب ) كيمه نيهتن( : -3

نيكي حيث تؼ حداب مقاومة التجحخج بعج ربط الداحبة السيكا Dillonتؼ استخجام جياز) ديشسؾ ميتخ( 
االولى والثانية مؽ خالل الخبط بيشيسا بالجياز اعاله وبثالثة مكخرات لجسيع الدخع السدتخجمة في 

( كؼ / ساعة في حيؽ تؼ قياس قؾة الدحب الكمية لمداحبة الخمفية مع الدارعة في 6و 8.8و 9.5التجخبة)
( 9116الكمية لمدارعة تؼ حدابيا عؽ طخيق السعادلة التالية السرجر)الظائي , حالة عسل . اما قؾة الدحب

: 

قؾة الدحب لمدارعة = )قؾة الدحب الكمية لمداحبة الخمفية والدارعة )في حالة عسل( ــــ مقاومة الحخكة 
 لمداحبة الخمفية )مقاومة التجحخج (

 -نسبة الفقج )٪( : -4

م طؾل وبؾاقع  5عجة عيشات عذؾائية ألعجاد البحور السدروعة فعميًا /  لحداب ندبة فقج البحور تؼ اخح   
( Jasa,0989ثالث مكخرات مؽ كل وحجة تجخيبية وتؼ حدابيا باستخجام القانؾن التالي السدتخجم مؽ قبل)

 والحي يشص عمى :

                                                                 011×  عجد البحور السعيخ عمييا اآللة -عجد البحور الشازلة فعميا ندبة فقج البحور%= 
 عجد البحور السعيخ عمييا اآللة

 عمق البحار المتحقق)سم(. -5

 تؼ حداب الرفة عؽ طخيق اخح عجة عيشات عذؾائية وبؾاقع ثالثة مكخرات مؽ كل وحجة تجخيبية.
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 الحاصل الكمي لمبحور ) طن / هكتار(. -6

مت االوراق حج الجفاف وأصفخت الديقان تست عسمية جشي عخانيص الحرة الرفخاء بؾاسظة عشجما وص     
( نباتات عذؾائيًا تؼ 01مشجل يجوي ولثالثة مكخرات في السعاممة الؾاحجة لمؾحجة التجخيبية حيث ُاخحت)

كثخ اختيارىا مؽ خط الدراعة الؾسظي وعمى طؾل الخط ومؽ أماكؽ مختمفة ألن الخط الؾسظي ىؾ اال
تشافدي عؽ الخظؾط الجانبية في السؾاد الغحائية والزؾء والساء وبعج ذلػ تؼ تفخيط البحور مؽ العخانيص 
يجويًا وتجفيفيا ومؽ اجل عجم فقج البحور تؼ حداب السحتؾى الخطؾبي لمبحور في مختبخات الذخكة العامة 

%( السؾصى بيا مؽ 05.5الخدن)لمبحور في نيشؾى وبعج ذلػ تؼ تعجيل الخطؾبة وايراليا الى رطؾبة 
(, بعج االنتياء مؽ عسمية التجفيف وايرال العيشة الى رطؾبة الخدن تؼ تقدسيا عمى 0991قبل)الداىؾكي ,

نباتات وبعجىا تزخب في عجد الشباتات في اليكتار ليتؼ حداب الحاصل الكمي لمبحور طؽ / ىكتار  01
 (.9109)العبيجي ,

 

 

 النتائج والمناقشة

 -العهامل المجروسة في صفة  نسبة االندالق )%(:تأثيخ  -1

%( 09.59( سؼ تفؾقًا معشؾيًا مدجاًل اعمى ندبة اندالق بمغت )5( تفؾق العسق )0يبيؽ الججول رقؼ )      
ويعدى الدبب ان الديادة الحاصمة لعسق البحار وعخوف التخبة السختمفة ىي احجى العؾامل السؤثخة في 

سق البحار يديج الحسل الؾاقع عمى الفجاج لسؾاجو الكتل التخابية وبالتالي تديج ندبة االندالق اي كمسا زاد ع
( كؼ/ساعة  اعمى قيسة معشؾية 6(. في حيؽ سجمت الدخعة)9108االندالق وىحا يتفق مع الخجبؾ والتؾتؾنجي,

بيشسا  (.9108%(عؽ بكية الدخعة وىحا يتفق مع الباحث طاىخ واخخون )08.66في ىحه الرفة مدجمة )
%( وتأتي ىحه الديادة في ندبة االندالق 09.39( نيؾتؽ اعمى ندبة اندالق كانت)989حقق قؾة شج الشابض )

مؽ الذج الحي يدمظو الشابض نحؾ االسفل مسا يعظي لمفجاج قابمية اكثخ عمى االختخاق مسا يؤثخ في قؾة 
خل الثشائي حقق العسق االول مع الدخعة الدحب والتي تشعكذ نتائجيا في صفة االندالق. اما بالشدبة لمتجا

( سؼ مع 5%(.اما ما يخص التجاخل الثشائي لمعسق )9.13( كؼ/ ساعة اقل الشدب لالندالق بمغت )9.5)
 09.67( نيؾتؽ لقؾة شج الشابض احخزت اعمى الكيؼ السعشؾية لشدبة االندالق مدجمة)907و 989السدتؾييؽ )

د التجاخل الثشائي لمدخعة الثالثة مع السدتؾييؽ االول والثاني %( عمى التختيب. باإلضافة انج09.58و
%( . بيشسا جاء التجاخل الثالثي لمعسق 08.05و 05.19لمشابض اعمى الكيؼ السعشؾية ليحه الرفة مدجمة)

( نيؾتؽ لقؾة شج الشابض مدجاًل اقل قيسة في 098( كؼ / ساعة مع السدتؾى )9.5( سؼ مع الدخعة )3)
 %( .8.77بخ االفزل مدجمة ندبة اندالق بمغت )ىحه الرفة وتع
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 ( يهضح  تأثيخ العهامل المجروسة لصفة االندالق )%(6ججول رقم )

 

 اعساق البحار )سؼ(
سخع البحار 

 )كؼ/ ساعة(

تجاخل االعساق  قؾة شج الشابض )نيؾتؽ(
 مع سخع البحار

اعساق البحار 
 098 907 989 )سؼ(

3 

 و   9.13 ط   8.77 ح ط   9.13 ط -ز     9.31 9.5

 د   00.89 و   00.61 ىـ و   00.91 ىـ و     09.07 8.8 ب   00.71

 ب   08.09 ج د   03.53 ب ج   08.07 أ ب     08.87 6

5 

 ىـ   01.10 ز ح   9.93 ز   01.11 ز     01.01 9.5

 ج   09.89 ىـ و   09.93 ىـ و    09.31 د ىـ      09.73 8.8 أ   09.59

 أ   05.09 أ ب   08.77 أ   05.83 أ   05.07 6

تجاخل أعساق البحار 
 مع قؾة شج الشابض

 ج   00.31 ب ج   00.71 أ ب     09.00 3
 سخع البحار )كؼ/ ساعة(

 أ ب  09.39 أ   09.58 أ   09.67 5

تجاخل سخع البحار مع 
 قؾة شج الشابض

 ج   9.59 د   9.35 د   9.59 د   9.71 9.5

 ب   09.06 ج   00.99 ج   09.01 ج   09.85 8.8

 أ   08.66 ب   08.05 أ   08.81 أ  05.19 6

   ب   00.80 أ ب    09.08 أ   09.39 قؾة شج الشابض  )نيؾتؽ(

 
 الكيسة االقل ىي االفزل في ىحه الرفة. االحخف الستذابية ال تؾجج فييا  فخوقات معشؾية  .    

 
 
 
 

 -تأثيخ العهامل المجروسة في صفة  استهالك وقهد )لتخ/ هكتار(: -2

( سؼ تفؾقًا معشؾيًا مدجاًل اعمى كسية وقؾد مدتيمكة قجرىا 5( تفؾق العسق )9يؾضح الججول رقؼ )    
( لتخ / ىكتار والدبب زيادة العسق زاد مؽ اختخاق عسل الفجاج ومؾاجيتو في فتح االخاديج داخل 8.95)

يتظمب قؾة سحب اكبخ في ىحا العسق مسا يتظمب زيادة في استيالك الؾقؾد وىحا ما أيجنا بو  التخبة زادت
( كؼ / ساعة اعمى قيسة معشؾية 9.5(. في حيؽ حققت الدخعة )9108الباحثان الخجبؾ والتؾتؾنجي ,

شج  ( لتخ/ ىكتار في ىحه الرفة .بيشسا لؼ يالحظ اي فخوق معشؾية في جسيع مدتؾيات قؾة3.99بمغت)
(. اما بالشدبة لمتجاخل الثشائي تفؾق 9108وًأخخون ) Baduaالشابض وىحا يشظبق عمى ما جاء بو الباحث 

( لتخ/ ىكتار 9.99( كؼ / ساعة باقل وافزل كسية استيالك وقؾد بمغت)6( سؼ مع الدخعة )3العسق )
شائي لمعسق الثاني مع (. اما ما يخص التجاخل الث9106وَأخخون ) Vivianeىحا ما يتظابق مع الباحث 

( نيؾتؽ لقؾة شج الشابض سجمت اعمى الكيؼ السعشؾية في ىحه الرفة 907و 989السدتؾييؽ االول والثاني )
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( كؼ / 8.8( لتخ/ىكتار .باإلضافة لؼ يالحظ في التجاخل الثشائي لمدخعة الثانية )8.97و  8.38كانت)
اي فخوق معشؾية. في حيؽ حقق التجاخل الثالثي  ( نيؾتؽ907ساعة مع السدتؾى الثاني لقؾة شج الشابض )

( نيؾتؽ لقؾة شج الشابض اقل 098و 907( كؼ / ساعة مع السدتؾييؽ )6( سؼ مع الدخعة )3لمعسق )
 ( لتخ/ ىكتار.9.87وَأفزل كسية وقؾد مدتيمكة ومتداوية في كال السدتؾييؽ بمغت) 

 
 

 تهالك الهقهد ) لتخ / هكتار(( يهضح  تأثيخ العهامل المجروسة لصفة اس2ججول رقم )

 اعساق البحار )سؼ(
سخع البحار 

 )كؼ/ ساعة(

تجاخل االعساق  قؾة شج الشابض )نيؾتؽ(
 مع سخع البحار

اعساق البحار 
 098 907 989 )سؼ(

3 

 ب   8.80 أ   8.77 أ   8.83 أ   8.83 9.5

 د   3.78 ج د   3.57 د-ب      3.77 د -ب       3.91 8.8 ب   3.83

 ىـ   9.99 و   9.87 و   9.87 ىـ و       3.13 6

5 

 أ   5.07 أ   5.13 أ   5.07 أ   5.31 9.5

 ج   8.16 ب ج    3.97 ب ج      8.17 ب   8.03 8.8 أ     8.95

 د   3.59 د ىـ     8.81 ج د       3.57 د -ب       3.61 6

تجاخل أعساق البحار 
 مع قؾة شج الشابض

 ج    3.73 ج    3.89 ب ج   3.99 3
 سخع البحار )كؼ/ ساعة(

 أ ب     8.03 أ    8.97 أ   8.38 5

تجاخل سخع البحار 
 مع قؾة شج الشابض

 أ   3.99 أ   8.91 أ   5.11 أ   5.17 9.5

 ب   3.91 ب   3.77 ب     3.99 ب   8.19 8.8

 ج   3.99 ج   3.03 ج   3.99 ج   3.39 6

   أ  3.93 أ   8.18 أ   8.03 شج الشابض  )نيؾتؽ(قؾة 

 االحخف الستذابية ال تؾجج فييا  فخوقات معشؾية  . 
 الكيسة االقل ىي االفزل في ىحه الرفة.   
  
 -تأثيخ العهامل المجروسة في صفة  قهة سحب)كيمه نيهتن(: -3

( كيمؾ نيؾتؽ 8.69مدجاًل أعمى قؾة سحب بمغت )( سؼ تفؾقًا معشؾيًا 5( تفؾق العسق )3يذيخ الججول رقؼ )   
( سؼ زادت مؽ مقاومة اختخاق الفجاج في شق االخاديج ومؾاجية لمكتل التخابية 5ويعدى الدبب زيادة عسق البحار )

( كؼ/ ساعة 6(. بيشسا جاءت الدخعة)9106واخخون , Vivianeيتظمب زيادة في قؾة الدحب وىحا ما اشار الية 
( كيمؾ نيؾتؽ في ىحه الرفة  ويعدى ذلػ زيادة 5.75عؽ بكية الدخع مدجمة اعمى قيسة بمغت ) متفؾقة معشؾياً 

الدخعة االرضية ادت الى زيادة قؾة الدحب نتيجة اداء عسل الفجاجات الختخاق التخبة ومؾاجية السقاومات 
( 989حخز السدتؾى االول )واصظجاميا بالكتل التخابية داخل التخبة مسا تتظمب زيادة في قؾة الدحب. في حيؽ ا

( كيمؾ نيؾتؽ. اما ما يخص التجاخل الثشائي تفؾق 8.70نيؾتؽ لقؾة شج الشابض اعمى قيسة معشؾية لقؾة الدحب قجرىا)
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( كيمؾ 5.87و 5.58( كؼ / ساعة مدجمة اعمى الكيؼ السعشؾية )6( سؼ مع الدخعة الثالثة )5و 3كال العسقيؽ )
( . ويالحظ مؽ الججول ايزا تفؾق 9106واخخون ) Deivielisonع الباحث نيؾتؽ عمى التختيب وىحا يتفق م

( نيؾتؽ مدجاًل اعمى قيسة معشؾية في قؾة الدحب قجرىا 989( سؼ مع قؾة شج الشابض )5التجاخل الثشائي لمعسق )
ض فخوقات عالية ( كيمؾ نيؾتؽ .بيشسا لؼ يالحظ لمتجاخل الثشائي لمدخعة الثانية وجسيع مدتؾيات قؾة شج الشاب8.88)

( كيمؾ نيؾتؽ. بيشسا جاء التجاخل الثالثي 8.91و 8.89و 8.67اثخت في الشدب حيث سجمت في ىحه الرفة قيسًا )
( كيمؾ 3.07( نيؾتؽ مدجاًل اقل قؾة سحب بمغت)098( كؼ / ساعة مع السدتؾى )9.5( سؼ مع الدخعة )3لمعسق )

( كؼ / ساعة مع جسيع مدتؾيات قؾة شج 6( سؼ مع الدخعة )5نيؾتؽ, بيشسا لؼ يالحظ لمتجاخل الثالثي لمعسق )
 الشابض اي فخوقات معشؾية في ىحه الرفة. 

 
 ( يهضح  تأثيخ العهامل المجروسة لصفة قهة السحب )كيمه نيهتن(3ججول رقم )

 اعساق البحار )سؼ(
سخع البحار 

 )كؼ/ ساعة(

تجاخل االعساق  قؾة شج الشابض )نيؾتؽ(
 مع سخع البحار

اق البحار اعس
 098 907 989 )سؼ(

3 

 د    3.99 ح   3.07 ح   3.31 ز ح     3.81 9.5

 ج   8.93 ز-د   8.13 و -ج     8.91 ىـ –ج     8.87 8.8 ب   8.37

 أ   5.58 أ ب   5.97 أ   5.61 أ  5.87 6

5 

 د   3.58 ز ح   3.87 ح-و      3.51 ح-ىـ    3.77 9.5

 ب   8.69 ىـ –ج     8.37 د -ب     8.63 ب ج      8.87 8.8 أ   8.69

 أ   5.87 أ   5.77 أ   5.93 أ  5.91 6

تجاخل أعساق البحار 
 مع قؾة شج الشابض

 د   8.06 ج د   8.37 ب ج      8.58 3
 سخع البحار )كؼ/ ساعة(

 ب ج     8.53 أ ب   8.69 أ   8.88 5

تجاخل سخع البحار 
 الشابضمع قؾة شج 

 ج   3.83 ج   3.39 ج   3.81 ج   3.58 9.5

 ب   8.83 ب   8.91 ب   8.89 ب   8.67 8.8

 أ  5.75 أ   59. 5 أ   5.77 أ   5.88 6

   ج   8.38 ب   8.53 أ   8.70 قؾة شج الشابض  )نيؾتؽ(

 االحخف الستذابية ال تؾجج فييا  فخوقات معشؾية  .    
 االفزل في ىحه الرفة.الكيسة االقل ىي 

 
 
 -تأثيخ العهامل المجروسة في صفة  نسبة الفقج )٪(: -4

( سؼ  لشدبة الفقج ويعدى ذلػ الى 5و 3ليذ ىشاك فخوق معشؾية في كال العسيؽ لمبحار) (8يبيؽ الججول رقؼ )     
في حيؽ حققت الدخعة (. Deivelison ,2016ان الفجاجات كان عسميا جيج عشج ىاذيؽ العسقيؽ وىحا متؾصل اليو 

:( في ىحه الرفة. ويعدى ذلػ الى التغيخات في الدخع لمداحبة مع 08( كؼ/ساعة اعمى قيسة معشؾية بكيسة)6الثالثة)
سخع اآللو الحاممة ألقخاص البحار السدتسجة حخكتيا مؽ العجالت االرضية وىحه االقخاص ليا فتحات جانبية تدتقخ كل 

خمخمة مؽ ضغط اليؾاء وبجورىا تؤثخ عمى فتخة التراق البحرة بالفتحة فعشج زيادة الدخعة بحرة في ىحه الفتحات بقؾة مت
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( والباحثان 9107يكؾن احتسال عجم التراق البحرة بالفتحة مسا يحجث فقج لمبحور وىحا ما أيجنا بو الباحث وجج دمحم ,)
( ٪9مى قيسة معشؾية لشدبة فقج مدجمة )( نيؾتؽ اع098( . بيشسا كان لجور السدتؾى الثالث )9106)صجيق وشيخ , 

( نيؾتؽ 989( ويعؾد ذلػ زيادة قؾة الذج )٪5( نيؾتؽ  لمشابض اقل ندبة فقج مدجمة )989بيشسا حقق السدتؾى االول)
سسحت لمفجاج مؽ تحقيق اختخاق افزل لألعساق مسا استفاد الشبات مؽ الخطؾبة السؾجؾدة في التخبة وبالتالي حقق 

و  Davut( نيؾتؽ وىح يتفق مع الباحثان 098و 907ؽ البحور مقارنة بالسدتؾييؽ االخخيؽ )اقل ندبة فقج م

Egidijus ,2011( اما بالشدبة لمتجاخل الثشائي حقق العسق الثاني . )كؼ / 8.8و 9.5( سؼ مع الدخعتيؽ )5 )
ك فخوقات معشؾية مدجمة ( عمى التؾالي. ويالحظ مؽ الججول ايزًا ليذ ىشا٪ 8و 9ساعة اقل الشدب لمفقج سجمت)

:( عمى 8و 01( نيؾتؽ حيث سجمت ندبة فقج)098( سؼ مع السدتؾى الثالث لقؾة شج الشابض)5و 3لكال العسقيؽ)
( 989( كؼ / ساعة مع السدتؾى االول لقؾة شج الشابض )9.5التختيب. بيشسا كان لمتجاخل الثشائي لمدخعة االولى )

( سؼ مع 5و 3:( .اما بالشدبة لمتجاخل الثالثي في كال العسقيؽ )0ة قجرىا)نيؾتؽ مدجمة افل وافزل ندبة فقج مدجم
( نيؾتؽ حققت اعمى الكيؼ السعشؾية لشدبة الفقج 098( كؼ / ساعة والسدتؾى الثالث لقؾة شج الشابض )6الدخعة )
اعة مع السدتؾى ( كؼ / س9.5:( في حيؽ جاء التجاخل الثالثي في كال العسقيؽ اعاله مع الدخعة )06و 07مدجمة )

 :(.0( نيؾتؽ لقؾة شج الشابض مدجمة اقل ندبة فقج متداوية بكيسة )989)

 

 

 ( يوضح تأثير العوامل المدروسة  لصفة نسبة الفقد )٪(8جدول رقم )

 اعساق البحار )سؼ(
 سخع البحار

 )كؼ/ ساعة(

تجاخل االعساق  قؾة شج الشابض )نيؾتؽ(
 مع سخع البحار

اعساق البحار 
 098 907 989 )سؼ(

3 

 د -ج  8       ىـ -ج 5    ىـ-ج  8    ىـ   0      9.5

 ج  5 ج -ب 8   ىـ-ج  5    ىـ-د  3      8.8 أ   8

 أ    06       أ   07    أ    05    أ  06      6

5 

 د    9       د ىـ   3    ىـ   0 ىـ  0       9.5

 د    8       ج  د  7    ىـ–ج  8    ىـ–د  3      8.8 أ    6

 ب   00       أ  06 ب   00    ج د  7      6

تجاخل أعساق البحار 
 مع قؾة شج الشابض

 سخع البحار )كؼ/ساعة( أ   01 أ ب   8     أ ب  7       3

 أ   8 أ ب   5    ب   8      5

تجاخل سخع البحار مع 
 قؾة شج الشابض

 ج     3 د ىـ   8    د ىـ  3 ىـ   0      9.5

 ب     5 ج  7 د   5 د ىـ  3      8.8

 أ     08 أ   07 ب   03 ب   00      6

   أ    9     أ ب   7    ب    5      قؾة شج الشابض  ) نيؾتؽ(

 

 -تأثيخ العهامل المجروسة في صفة عمق البحار المتحقق )سم(: -1

( سؼ تفؾقًا معشؾيًا مدجاًل عسق بحار متحقق 5( تفؾق العسق الثاني )5مؽ الججول رقؼ )يتزح     
( سؼ وىحا دليل عمى ان الفجاجات الداحفة كانت اكثخ كفاءًة وأستقخارية عشج العسق الثاني مقارنة 8.69)
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( 8.8 9.5)(. في حيؽ حققت الدخعتيؽ 9108وَأخخون , Cristianoبالعسق االول وىحا يتفق مع الباحث 
( سؼ عمى التختيب ويعؾد ذلػ الى ان الدخعتان اعاله كانتا 3.77و 3.88كؼ / ساعة اعمى الكيؼ السعشؾية )

تترف باالستقخار وعجم وجؾد ردود فعل او مقاومة مؽ التخبة مسا حقق ىحه الكيؼ وىحا ما أيجنا بو الباحث 
عمى قيسة لعسق البحار الستحقق ( نيؾتؽ ا 989(. بيشسا احخزت قؾة شج الشابض )9108الذيخ ,
( 6( سؼ مع الدخعة )3( سؼ. ويالحظ مؽ الججول ايزًا تفؾق التجاخل الثشائي لمعسق االول )3.89محخزًا)

( سؼ .بيشسا لؾحظ في التجاخل الثشائي لمعسق 9.51كؼ / ساعة اقل قيسة لعسق البحار الستحقق مدجمة )
ىشاك فخوقات في الشدب . اما بالشدبة لمتجاخل الثشائي ( سؼ مع جسيع مدتؾيات قؾة شج الشابض ليذ 5)

( نيؾتؽ اعمى الكيؼ السعشؾية لعسق البحار الستحقق 907و 989( كؼ / ساعة مع السدتؾييؽ )8.8لمدخعة )
( سؼ مع الدخعة الثالثة والسدتؾى 3( سؼ. اما بالشدبة لمتجاخل الثالثي لمعسق )3.77 3.99مدجاًل )

( سؼ 5( سؼ بيشسا تفؾق التجاخل الثالثي لمعسق )9.97اقل قيسة في ىحه الرفة )( لقؾة شج الشابض 098)
( نيؾتؽ لقؾة شج الشابض تفؾقًا معشؾيًا بأعمى قيسة 989( كؼ / ساعة مع السدتؾى االول )8.8مع الدخعة )

 ( سؼ .8.93لعسق البحار الستحقق مدجاًل )

 
 

 عمق البذار المتحقق )سم(( يوضح تأثير العوامل المدروسة  لصفة 5جدول رقم )

اعساق البحار 
 )سؼ(

 سخع البحار

 )كؼ/ ساعة(

تجاخل  قؾة شج الشابض )نيؾتؽ(
االعساق مع 

 سخع البحار

اعساق البحار 
 098 907 989 )سؼ(

3 

 ج   9.88 ز -ىـ     9.71 ىـ   9.93 ىـ   3.11 9.5

 ج   9.78 ز -ىـ     9.67 ىـ و   9.77 ىـ و   9.91 8.8 ب   9.79

 د   9.51 ز  9.97 و ز   9.83 ىـ  و    9.81 6

5 

 أ   8.81 ج -أ     8.77 أ ب   8.81 أ ب   8.87 9.5

 أ   8.77 د -أ      8.61 ج -أ    8.77 أ   8.93 8.8 أ   8.69

 ب   8.99 د   8.07 د -ج    8.31 د-ب    8.81 6

تجاخل أعساق 
البحار مع قؾة شج 

 الشابض

 ج   9.58 ب ج    9.79 ب     9.91 3
 سخع البحار )كؼ/ ساعة(

 أ   8.50 أ   8.60 أ   8.73 5

تجاخل سخع البحار 
مع قؾة شج 

 الشابض

 أ      3.88 أ   3.73 أ   3.88 أ   3.93 9.5

 أ    3.77 أ ب       3.63 أ   3.77 أ   3.99 8.8

 ب   3.39 ج   3.99 ب ج      3.37 أ ب     3.61 6

   ج  3.53 ب  3.66 أ  3.89 قؾة شج الشابض )نيؾتؽ(



فراء )  …  (ÖZDUMANتقييم أَداء زارعة محصول الذرة الصَّ
 

385 

 

 االحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية  

 -تأثيخ العهامل المجروسة في صفة الحاصل الكمي لمبحور )طنًا/ هكتار(: -6

( طشًا/ 01.87)( سؼ تفؾقًا معشؾيًا بأعمى كسية حاصل قجراىا 5( تفؾق العسق )6يذيخ الججول رقؼ )      
( سؼ اعظى السجسؾعة الجحرية فخصة اكبخ المتراص السؾاد الغحائية 5ىكتار وىحا يجل عمى ان العسق )

واالستفادة مؽ التخبة عؽ طخيق تذعب الجحور وبفتخات ري مشتغسة وىحا يتفق مع العبؾدي والذاطي 
( طشًا / ىكتار 01.76بحور)( كؼ / ساعة افزل كسية حاصل كمي لم9.5(. بيشسا حققت الدخعة )9108,

( 989(. في حيؽ سجمت قؾة شج الشابض في السدتؾى )9106وىحا ما جاء بو الباحثان صجيق وشيخ 
( طشًا/ ىكتار . ويالحظ مؽ الججول نفدة احخز التجاخل الثشائي لمعسق 01.38نيؾتؽ اعمى كسية حاصل )

( طشًا / ىكتار. بيشسا 8.66مدجمة ) ( كؼ / ساعة اقل كسية حاصل كمي لمبحور6( سؼ مع الدخعة )3)
( نيؾتؽ مدجاًل اعمى كسية حاصل كمي 907و 989( سؼ مع السدتؾييؽ )5جاء التجاخل الثشائي لمعسق )

( كؼ / ساعة مع 6( طشًا / ىكتار. اما بالشدبة لمتجاخل الثشائي لمدخعة )01.66و 01.68لمبحور )
( طشًا / ىكتار .اما ما 8.69اصل كمي لمبحور سجمت)( نيؾتؽ لقؾة شج الشابض اقل كسية ح098السدتؾى )

( 907( كؼ / ساعة مع قؾة شج الشابض )9.5( سؼ  مع الدخعة )5يخص التجاخل الثالثي تفؾق العسق )
( طشًا / ىكتار بيشسا احخز 00.81نيؾتؽ تفؾقًا معشؾيًا بأعمى وافزل كسية حاصل كمي لمبحور مدجاًل)

( نيؾتؽ اقل كسية حاصل 098( كؼ / ساعة مع السدتؾى )6مع الدخعة )( سؼ 3التجاخل الثالثي لمعسق )
 ( طشًا / ىكتار. 8.01كمي لمبحور مدجمة )

 

 ( يوضح تأثير العوامل المدروسة لصفة الحاصل الكلي  للبذور طن / هكتار8جدول رقم )

 اعساق البحار )سؼ(
سخع البحار 

 )كؼ/ ساعة(

تجاخل االعساق  قؾة شج الشابض )نيؾتؽ(
 ع سخع البحارم

اعساق البحار 
 098 907 989 )سؼ(

3 

 ب    01.89 د ىـ   01.13 ج د  01.81 ج-أ    01.83 9.5
 ب  9.56

 ج   9.60 و   9.11 ىـ 9.73 د ىـ   01.01 8.8 

 د   8.66 ز   8.01 و   8.81 و   9.17 6

5 

 أ   00.19 أ ب  00.13 أ   00.81 أـ ج   01.83 9.5
 أ  01.87

 ب     01.69 د ىـ  01.13 ب ج 01.73 أ ب   00.01 8.8 

 ج  9.69 و   9.03 د ىـ   9.83 د ىـ   01.01 6

تجاخل أعساق البحار 
 مع قؾة شج الشابض

 د   9.18 ج   9.98 ب   01.11 3
 سخع البحار )كؼ/ساعة(

 ب   01.17 أ   01.66 أ   01.68 5

 أ    01.76 أ ب  01.53 أ   01.91 أ   01.83 9.5تجاخل سخع البحار مع 
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 ب    01.09 ج   9.59 ب   01.93 أ ب    01.61 8.8 الشابضقؾة شج 

 ج    9.07 د   8.69 ج   9.39 ج   9.58 6

   ج    9.56 ب    01.05 أ    01.38 قؾة شج الشابض )نيؾتؽ(
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