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حساب معدالت انتاجية اآلالت الزراعية
:مقدمة 
  بادارة الخاص الجزء فى الزراعیة اآلالت اداء تقدیر كیفیة أوضحنا أن سبق
  وعالقتھا النظریة اآللة انتاجیة قیاس طرق استعراض وتم الزراعیة واآلالت المكائن

 اما . لآلالت الحقلیة الكفاءة تحسین وكیفیة اآللة وعرض لآللة الفعلیة باالنتاجیة
 خاصة زراعیة آلة لكل الزراعیة اآلالت انتاجیة معدالت حساب بصدد فنحن اآلن

  ومن الزراعیة العملیات تكالیف حساب كیفیة الى الوصول بھدف وذلك محددة بعملیة
  والمصاریف والمتغیرة الثابتة التكالیف مجموع الى تشیر الكلیة التكالیف أن البدیھى
  الجرارات تشغیل تكالیف بحساب الخاص الجزء فى وأوضحنا سبق كما االداریة
  تصبح أى الزمن وحدات الى اما عادة التكالیف ھذه وتنسب . الزراعیة واآلالت
  ) فدان /جنیھ( أو ) ھكتار / جنیھ ( مساحة وحدات الى أو ) ساعة / جنیھ ( التكالیف

 أداء تكالیف ولحساب ) كجم / جنیھ ( أو ) طن / جنیھ ( انتاجیة مادة وحدات الى أو
 معا واآللة  الجرار من لكل االنتاجیة معدل حساب یلزم معینة زراعیة عملیھ

  . )ساعة/جنیھ(
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 )=فدان/جنیھ( زراعیة عملیة أداء تكالیف أن أى

  : أن حیث
 االمامیة السرعة × اآللة عرض = ) ساعة / جنیھ ( الزراعیة اآللة أداء معدل

 مسحوبة أو الحركة ذاتیة أكانت سواء الزراعیة اآللة اداء معدل على یتوقف وھذا
 : اآلتى وفق وذلك الساحبة خلف
  ذاتیة كانت اذا نفسھا اآللة قدرة أو محسوبة اآللة كانت اذا الساحبة قدرة- ١

  الحركة
  ففى اآللة فى الشغالة الوحدات عدد على یتوقف بدوره الذى اآللة عرض- ٢
  وفى بینھما والمسافة االبدان أو األسلحة عدد على العرض یتوقف الحراثة آالت

  وھكذا بینھما والمسافة الفجوات على كذلك العرض یتوقف والبذار الزراعة معدات
 زراعتھ المراد والمحصول السابق والمحصول التربة نوع- ٣

)ساعة/جنیھ(تكالیف التشغیل 

)الساعة/ فدان(معدل األداء 
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مساحة االرض وشكلھا حیث یؤثر ذلك على الوقت المفقود فى االستدارات - ٤
كفاءة تشغیل اآللة وتعتمد على عوامل خاصة فى اآللة نفسھا وعوامل - ٥

خاصة بمشغل اآللة حیث تختلف كفاءة التشغیل المحاریث فى حالة تشغیل البذارات  
عنھا فى حالة تشغیل الحاصدات وھكذا فان لكل نوعیة من اآلالت حدودا فى كفاءات  
تشغیلھا وعلیھ فسوف نقوم بحساب معدالت انتاجیة اآلالت الزراعیة كل نوعیة من 

.  اآلالت على حدة
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عملیة الحرث   - ١

صورة
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:  بالنسبة للمحاریث القالبة ) أ

=  ساعة / معدل االداء 
الكفاءة× السرعة االمامیة × عرض البدن الواحد × عدد ابدان المحراث 

ساعة ولذلك فمن  / ومن المعروف أن معدل االداء قد یكون بالھكتار أو بالفدان 
المھم جدا معرفة المعامل الذى سوف تتم القسمة علیھ للحصول على وحدة المسافة 

:  المناسبة من المعادلة اآلتیة 
) = ساعة / متر مربع ( معدل االداء 
×   ١٠٠٠× ) ساعة /م(السرعة االمامیة × عرض البدن الواحد × عدد االبدان 
الكفاءة الحقلیة  

  ٤٢٠٠تقسم المعادلة السابقة على ) ساعة / فدان ( وللحصول على معدل أداء 
قسمت المعادلة السابقة على  ) ساعة / ھكتار ( واذا كان المطلوب معدل أداء 

ومن المعروف أن البدن للمحاریث القالبة ھو الجزء الشغال وفى حالة   ١٠٠٠٠
القرص فى حالة القرصیة  ) المطرحة (المحاریث المطرحیة 
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:  بالنسبة للمحاریث الحفارة ) ب

صورة

الكفاءة الحقلیة× سرعتھ االمامیة × عرض المحراث = ساعة / معدل االداء 
سرعتھ × المسافة بین كل سالحین فى الصف االول ×  ٢÷ عدد االسلحة=   
الكفاءة الحقلیة × االمامیة 
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:  بالنسبة لألمشاط وآالت التسویة وآالت التنعیم فان ) ج

صورة

=ساعة / معدل أداء 
الكفاءة الحقلیة× السرعة االمامیة × ) أو آلة التسویة ( عرض المشط 
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:عملیة التسمید  - ٢

صورة

الكفاءة الحقلیة × سرعة االلة × عرض النثر = ساعة / معدل أداء 
وقد یكون عرض نثر السماد اكبر من عرض اآللة نفسھا وخاصة فى آالت تسمید 

األسمدة العضویة 
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عملیة الزراعة  - ٣
  فى حالة آالت التسطیر) أ

الكفاءة الحقلیة  × سرعة اآللة × عرض اآللة = ساعة / معدل االداء 
  الكفاءة الحقلیة× سرعة اآللة × المسافة بین فجاجین × عدد الفجاجات = 

:  فى حالة آالت الزراعة فى خطوط ) ب
=  ساعة / معدل االداء 

الكفاءة الحقلیة× سرعة اآللة × المسافة بین كل خطین × عدد وحدات اآللة 

صورة
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:  آالت نثر البذور ) ج

الكفاءة الحقلیة × سرعة اآللة × عرض النثر = ساعة / معدل االداء 

:عملیة العزق  - ٤
تجرى عملیة العزق بین خطوط النباتات لذلك یعتمد معدل أداء معدالت العزق  

على المسافة بین خطوط النباتات النامیة 
=  ساعة / معدل االداء 

الكفاءة  × سرعة اآللة × عدد وحدات العزق × المسافة بین خطوط النبات 
الحقلیة
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:  عملیة الرى  -

یعتمد معدل أداء الرى لمساحة معینة على معدل تصرف المضخة 
)Discharge ( وعلى االحتیاجات المائیة)Water requirements (  لوحدة

ساعة أما / المساحات وغالبا ما یحصل معدل تصریف المضخة فى المتر المكعب 
/ متر مكعب ( أو ) فدان / متر مكعب (احتیاج وحدة المساحة لكمیة المیاه فتحسب 

ولتسھیل ذلك على القارئ دون الدخول فى تفاصیل تكنولوجیة عملیات الرى  ) ھكتار
 -:فان معدل أداء عملیة الرى یمكن حسابھا وفق اآلتى 

)=  ث/٣م(تصریف المضخة 

:  حیث أن 
المتر المكعب،/ كجم  ١٠٠٠= قدرة المضخة تحسب بالحصان ، كثافة الماء 

الرفع باالمتار  = الضاغط                                 
  ٣٦٠٠ ×) ث / متر مكعب ( التصرف )                   = ساعة /  ٣م(التصرف 

كفاءة التشغیل ×٧٥× قدرة المضخة 

الضاغط  × كثافة الماء 
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) =  ساعة / المساحة المرویة فدان ( معدل األداء 

)=  الساعة /المساحة المرویة ھكتار ( أن معدل االداء 

)ساعة/٣م(التصرف 

)فدان/متر مكعب( االحتیاجات المائیة 

)ساعة/٣م(التصرف 

)ھكتار/متر مكعب( االحتیاجات المائیة 
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حساب معدالت انتاجية اآلالت الزراعية
:) الرش ( عملیة المكافحة - ٦

صورة

نظریا یتوقف معدل أداء آلة الرش على السرعة االمامیة لآللة واتساع الرش أى  
ان 

عرض الرش  × سرعة اآللة = عرض الرش 
المسافة بین الفوھات  × عدد فوھات الرش = عرض الرش 
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حساب معدالت انتاجية اآلالت الزراعية
أما من الناحیة العملیة فان معدل االداء الفعلى أو العملى یقل عن معدل االداء 

المحسوب نظریا وذلك نتیجة لضیاع بعض الوقت فى دوران اآللة عند االنتھاء من  
رش كل شریحة وكذلك اعادة رش مساحات سبق رشھا نظرا لتداخل شرائح الرش  

×  عرض الرش × سرعة اآللة = وعموما فان معدل االداء الفعلى آللة الرش 
الكفاءة الحقلیة  

ومن الناحیة العملیة فان سرعة اآللة أثناء عملیة الرش البد من تحدیدھا  
للحصول على رش جید فى النباتات وذلك باختبار عملیة الرش عند سرعات مختلفة  

كفحص أجزاء النباتات للتأكد من وصول الرش الیھا بالدرجة الكافیة وبذلك یمكن  
تحدید السرعة المناسبة عندما یكون الرش كثیفا ولكن بدون جریان على أجزاء  

النباتات  
ویمكن حساب ھذه السرعة من المعادلة التالیة وخصوصا فى حالة رش البساتین  

 :
)=ساعة/كم(سرعة اآللة 

٦٠×)م(المسافة بين كل شجرتين × عدد االشجار التى ترشها اآللة بالدقيقة 

1000
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ضعف = ومما جدیر بالذكر أن اتساع الرش فى حالة رش بساتین االشجار 

المسافة بین االشجار حیث أن عملیة رش بساتین الفاكھة تكون على الجھتین من  
الرشاشھ أى أن رش االشجار یكون على الجانبین عند سیر اآللة 

=  معدل اداء رش البساتین 
الكفاءة الحقلیة× ضعف المسافة بین االشجار فى الصف الواحد × سرعة اآللة 
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:عملیة الحصاد والدراس والتذریة  - ٧

تعتبر عملیات الحصاد والدراس والتذریة من أصعب العملیات الزراعیة تنفیذا  
للحصول على المنتج النھائى للمحصول ویمكن حساب معدل اداء آلة الحصاد  

 - :والدراس والتذریة بطریقتین 
الطریقة المعتادة لحساب معدل أداء معظم اآلالت الزراعیة سابقة الذكر فى  : أوال 

العملیات الزراعیة السابقة وھى تعتمد على سرعة اآللة وعرضھا والمفاءة الحقلیة  
لھا  

الكفاءة الحقلیة× عرض اآللة × سرعة الحصاد = معدل األداء 
طریقة حساب الزمن الكلى لعملیة الحصاد والدراس والتذریة ویعتمد : ثانیا 

: الزمن الكلى الالزم فى عملیة الحصاد على االزمنة اآلتیة 
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:زمن التشغیل ویشمل  - ١

= زمن القطع الفعلى ) أ

وحدة المساحة  / زمن تفریغ الحبوب من اآللة عند ملئ خزانھا ویحسب بالدقیقة ) ب
زمن التفریغ الحبوب من اآللة+ زمن القطع الفعلى = زمن التشغیل 

زمن الدوران والضبط واالصالحات فى الحقل ویحسب بوصفھ نسبة من زمن ) ج
التشغیل  

زمن الدوران والضبط واالصالحات فى الحقل+ زمن التشغیل = زمن الحصاد الكلى 

المساحة المراد حصادها  

سرعة اآللة  × العرض الفعلى لآللة 
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حساب معدالت انتاجية اآلالت الزراعية

) =  زمن / وحدات مساحة (معدل األداء لآللة 

ھذا یمكن حساب معدل أداء معظم اآلالت والمعدات الزراعیة وذلك باستخدام الطریقة  
المناسبة الذكر أى بمعرفة الزمن الكلى الالزم ألداء العملیة الزراعیة وسوف نقوم  

بشرح امثلة توضیحیة لحساب معدل أداء اآلالت الزراعیة كلما امكننا ذلك  

المساحة المراد حصادها  

)الساعة (الزمن الكلى للحصاد 
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اآلالت ) انتاجیة (  أمثلة تطبیقیة لحساب معدل اداء 
الزراعیة


