
الثاني الثانيالفصل الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل
آالت تتميم مرقد البذرةآالت تتميم مرقد البذرة

إلىحبيباتهابحجموالوصولالتربةلتفتيتاآلالتمنالنوعهذاويستخدم  إلىحبيباتها بحجموالوصولالتربةلتفتيت اآلالتمنالنوعهذاويستخدم
 ذلك بعد آبسها ثم المحاصيل لنمو المناسب البناء لتكوين المناسب التحبب
.البذورإثباتلضمانالكافيةبالحرارةاحتفاظهاتضمنالتيبالدرجة ي

جامعة المنصورة–آلية الزراعة –وحدة التعليم اإللكتروني 



.لهذا الغرض تستخدم األمشاط والمراديس والمهارس لخدمة األرض
Harrows: األمشاط 

أما األمشاط فوظيفتها تفتيت القالقيل الناشئة عن الحرث وإن آان الفالح يستعيض لحد 
.ما عن األمشاط بإعادة الحرث فيما يسمى بالثني أو التقليب وربما التربيع

وآما سبق توضيحه فالمحراث الحفار هو المحراث الشائع االستعمال في مصر يحل في 
شاط األ ا أن أ ل ال ال  .هذا المجال محل أحد أنواع األمشاطذا
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:وهناك عدة أنواع من األمشاط منها 
األسنان ذات مرنة(األمشاط ، & spike)صلبة spring صلبة ، مرنة(األمشاط ذات األسنان(spike & spring 

tooth harrws  
Disk harrowsاألمشاط القرصيةأل

spike tooth harrwsاألمشاط ذات األسنان الصلبة  
الصلب من خفيفة مقاطع من إطار من تثبت)زوايا–خوص– مواسير(وتتكون أن يمكن يمكن أن تثبت)زوايا–خوص– مواسير(وتتكون من إطار من مقاطع خفيفة من الصلب

)١٣شكل(م ١.٥ - ١فيها األسنان في شكل مجموعات آل مجموعة عرض 
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لذلك يمكن ضم عدة ) متر/آجم٤٠ -٣٠(ونظرا النخفاض مقاومة الجر لها 
ض ع يصل احد ا بج ه بج ح ي تشكيل ف شاط األ هذه ن عات مجموعات من هذه األمشاط في تشكيل يسمح بجره بجرار واحد يصل عرضج

متر أو أآثر ولهذا يتميز هذا النوع من األمشاط   ١٦ - ١٥هذا التشكيل إلى 
قصير زمن في آبيرة مساحة إنجاز ير.بامكان ن  ي ز بير  ز   ج ن إ .ب

في)١٦(والشكل مثبتة األسنان أن ويالحظ األسنان ذو المشط ترآيب يبين يبين ترآيب المشط ذو األسنان ويالحظ أن األسنان مثبتة في)١٦(والشكل
اإلطار بحيث تكون موزعة بانتظام على عرض التشغيل حتى ال يترك مسافات  

وفي بعض األمشاط  ترآب األسنان بحيث يمكن . بين األسنان دون تمشيط
.التحكم في زاويتها مع األرض بواسطة روافع معدة لهذا الغرض 
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     خوص حديد متفرجة الشكل   -١
األشكال٢ ع ا ط ل ال سالسل ربط مجاميع األشكال-٢
قضبان عرضية مستقيمة-٣
وصلة الشبك -٤
الشبك٥ حلقة حلقة الشبك-٥
أسنان صلبة  -٦

     
العملية)١٦(شكل األسنان ذو المشط المشط ذو األسنان العملية)١٦(شكل
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 spring tooth harrow) ١٧شكل: (األمشاط ذات األسنان المرنة 

القصباتذاتالحفارةبالمحاريثيكونماأشبهاألمشاطمنالنوعوهذا القصبات ذاتالحفارةبالمحاريثيكون ماأشبهاألمشاطمنالنوعوهذا
 مع يتعامل بل المحاريث عمق بنفس التربة يخترق ال أنه غير المرنة
التعمق يمكنأنهإالالخربشةعلىعمله يقتصرأوفعالالمحروثةاألرض رورورض نإربىي قي
 بقية آشأن المشط هذا ويتكون الصلبة، األسنان ذات األمشاط من أآثر

 بعدد العوارض من مجموعة فيه مثبت الصلب من إطار من اآلالت
ف قةألف ثطلط تسمح بحيثاإلطارمعالعوارضترآيب طريقةوتكون.األسنانصفوف
 بما للتربة اختراقها زاوية لتغيير العوارض محور حول األسنان بحرآة
المختلفةالتربةأنواعمعيتناسب   .المختلفةالتربةأنواعمعيتناسب
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ونظرا لكون األسنان مرنة لذلك يتكون آل سن من شريط من 
إل عرضه يصل يعطيهسم٥١٠الصلب ما وهذا وهذا ما يعطيه .سم١٠–٥الصلب يصل عرضه إلى 

.المرونة عند التعامل مع التربة
ا ت ل فا ادة ز شاط لأل نة ال نان األ ن تفادة اال ويمكن االستفادة من األسنان المرنة لألمشاط بزيادة فاعليتها كن
في تنعيم التربة والقدرة األآبر على االختراق حيث يؤدي 
إل ا ن إفالت ث ة الت ة قا ا أ الخلف إل ال ال جذب السالح إلى الخلف أمام مقاومة التربة ثم إفالت منها إلىذ

شحنة بطاقة حرآة تتناسب مع سرعة ارتداده إلى وضعه 
الذ األ ة اد ال ة ال إل اإلضافة ا األ إل الطبيعي إلى األمام باإلضافة إلى الجرة العادية األمر الذي الط

يؤدي إلى تصدع القالقيل نتيجة لتصادمه معها، 
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  اقتالع في الظاهرة هذه من االستفادة ويمكن هذا
في يبذلمماأقلبمجهوداألرضمنالحشائش جهورضنش ي يبب
  الالزم الجهد يصل حيث بالمحاريث الحرث عمليات
منمترلكلآجم١٥٠–١٠٠إلالمشطهذالجر من مترلكلآجم١٥٠–١٠٠إلىالمشطهذالجر

.عرضه
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مرنة-١ أسنان أسنان مرنة-١
روافع تنظيم العمق -٢
اإلطار   -٣
الشبك-٤ حلقة حلقة الشبك-٤
زحافات -٥

المرنة)١٧(شكل األسنان ذو المشط المشط ذو األسنان المرنة)١٧(شكل
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ة الق شاط Di:األ k h  Disk harrow:األمشاط القرصية 

  فهو أعمق أثرها أن إال األسنان ذات األمشاط عمل نفس وتؤدي
الظروف،حسبعلىذلكمنأآثروأحياناسم١٠–٥منيصل ل يمني  روبىنر و

 العمودية القرصية المحاريث من مصغرة صورة القرصية واألمشاط
 الذي األمر التربة من السطحية الطبقة تقلب عملها أثناء فإنها لذلك
 بعد التربةفيالحشائشبعضلقلب آافيااألحيانبعضفييعتبر
  األحيان بعض في آافيا هذا يكون وقد السطحية الطبقة مع عزقها
ة ضلخد لهاأنإالاأل ئيع ثبعديكونال تكحيثالح  تكسر حيثالحرثبعديكونالرئيسي عملهاأنإالاألرضلخدمة
.القالقيل
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:ترآيب األمشاط القرصية ر ر

 بقية في الحال هو آما والمقطور المعلق القرصية األمشاط ومن
من مجموعةمن)١٨شكل(المشطويتكونالزراعيةاآلالت )(

  تقعرها يبلغ سم٦٠ -٤٠ من قطرها يتراوح المقعرة األقراص
المقطعمربعصلب عمودعلىمرآبةسم١٠-٥ ععم
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١٥بين المسافة تحفظ الزهر من بكرة األقراص بين ويفصل
 في يقعان. أآثر أو*** باإلطار مجموعة آل وتربط سم٢٥ – 

 حسب عليها متوسطة مواقع في أو المجموعات طرفي
 توجه أن يجب عملها  األقراص تؤدي ولكي التصميمات

 وخط القرص بين درجة ٢٥ إلى تصل بزاوية تعمل بحيث
)١٩شكل( القرص زاوية عليها يطلق ما وهي السير
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الشبك-١ األمامية-٣اإلطار-٢حلقة األقراص طقم ب ر  يإل رص  م 
وصالت مفصلة المجاميع - ٥صندوق األثقال اإلضافية  - ٤
الخلفية-٦ األقراص آشاطات-٨القرص-٧طقم ي   راص ا رص                  م األ ا
محور دوران األقراص -١٠بكر الفصل              - ٩

الق)١٨(شكل شط ال المشط القرصي)١٨(شكل                  

زاوية أقراص المشط ) ١٩(شكل 
القرصي
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 Rollersالمراديس

 وتنعيم آبس في البلدية الزحافات محل والمهارس المراديس وتقوم
 اسطوانية درافيل من المراديس وتتكون سطحها وتسوية التربة
غة ةف اخلا ككثال افالت كالتالزن الت  التحكم وبالتاليوزنهافيالتحكميكن بحيثالداخلمنعادةمفرغة

 بدرجات بملئها وذلك التربة سطح على عنها الناشئ الضغط في
.الرملأوبالزلطمتفاوتة زو لوب .ر
  وحدات مجمعة من تشكيالت في أو منفردة إما المراديس وتعمل
 شكل على إطار في محوره ضد مثبت درفيل من الوحدة وتتكون
ل طةتط اا اةلهتآ ال .الدورانبحريةله تسمحآراسيبواسطةمستطيل

 شكل( المجمدة األسطوانية المراديس استعمالها التصميمات أآثر و
)٢١شكل(الملساءاالسطوانيةالمراديسو)٢٠ .)٢١شكل(الملساء االسطوانيةالمراديسو)٢٠
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المراديس ) ٢٠(شكل 
ة ال ة ان ط االسطوانية المجعدةاال

اإلطار               -١
مجعدة-٢ اسطوانة اسطوانة مجعدة  -٢
نقطة اتصال مفصلية -٣

حلقة الشبك                 -٤
محور دوران   -٥

االسطوانة             
آ٦ آرسي محور-٦

  الدوران
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المراديس ) ٢١(شكل 
الملساء االسطوانية
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االسطوانية الملساء



مأمثلة محلولة على آالت تتميم مرقد البذرة ى

الجر-١ مقاومة آانت إذا أسنان ذو مشط لكل٦٠في آجم جر و  ن إ   و  لي   جم 
متر من عرض المشط وآانت الكفاءة الميكانيكية للجرار 

لجرار%٦٥ المشط عرض هو يسير٣٠فما حصان حصان يسير  ٣٠فما هو عرض المشط لجرار%٦٥
.                                                    ساعة/آم٦بسرعة 

ل الحــــلال
الكفاءة×قدرة الجرار= قدرة الجر الجرار      ر جر جر رر جر ر

الميكانيكية  
حصان١٨=٦٠×٣٠= حصان١٨=  ٦٠×٣٠=

                   ١٠٠
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السرعة  × القوة = القدرة  
ة ة=القد ٦×٦×٧٥×١٨=القد     ٦٠×٦٠×٧٥×١٨=القدرة =  القدرة

١٠٠×   ٦        السرعة     

آ٨١=  آجم٨١٠=        
  

ة ةة القوة الكلية  =المقاومة الكلية =  عرض المشط
المقاومة النوعية          المقاومة النوعية                       

م تقريبا ٢٠=    ٨١٠=                 
                    ٤٠
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باستعمال نفس المشط السابق احسب الزمن الالزم -٢
ة ط ش فل .فدان١٠٠لتمشيط مساحة

الحــــل ل                              
         .المساحة      =  زمن التمشيط 

شط ال ةض ال السرعة×عرض المشط                   
=١       ٤٢٠٠×     ١٠٠

 ساعة ٣ ٢=     ١٠٠٠×   ٦×  ١٠    
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الدوران-٣ وزمن متر إلى يصل المتجاورة الجوالت بين التداخل آان وإذا وإذا آان التداخل بين الجوالت المتجاورة يصل إلى متر وزمن الدوران  -٣
من الزمن الفعلي فما قيمة الزمن الالزم لتمشيط نفس المساحة؟% ٥

الحــــل                                    

للمشط الفعل ١٩=٢٠١=  العرض م١٩= ١–٢٠=  العرض الفعلي للمشط
ساعة  ٣.٦٢=         ٤٢٠٠×    ١٠٠=     الزمن الفعلي 

١٠٠٠×٦×١٦               
ساعة  ٠.١٨١=            ٥  ×     ٣.٦٢= زمن الدوران 

                                ١٠٠
ساعة٣.٨٨=          ١٠٥×   ٣.٦٢=الزمن الكلي

                                ١٠٠                        
   

 ساعة ٣.٨٨=             ٠.١٨×  ٣.٦٢=      
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بنفس الجرار السابق استبدال المشط الساق بمشط قرص مزدوج فإذا -٤
متر وبنفس سرعة التقدم /آجم ٨٠آانت المقاومة النوعية للمجموعة 

شط ال ض ع ه ا .فما هو عرض المشطف
الحــــل                                    

الش ة شطق ال ة آ٨١قا آجم ٨١٠=مقاومة المشط=قوة الشد
  )حيث أن المشط مزدوج(   قوة الشد          =    عرض المشط 

النوعية×2 المقاومة المقاومة النوعية ×2    

٨١      =٨١٠
       ٨٠×  ٢
ت٥  متر٥.٠٠=       
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مساحتها-٥ أرض تجهيز في وحدات وثالث أملس مرداس آان٥٠باستخدام إذا فدان فدان إذا آان ٥٠باستخدام مرداس أملس وثالث وحدات في تجهيز أرض مساحتها-٥
م اختر السرعة والقدرة المناسبة /آجم ٥٠م والمقاومة ٢عرض وحدة المرداس 

.وما هو الزمن الالزم إلنجاز هذه المساحة. للجرار

الحــــل                                    

ساعة /آم٦حيث أن األرض محروثة نفترض أن سرعة السير 
ساعة  ٥.٨=  ٣٥=     ٤٢٠٠×  ٥٠= الزمن الالزم 

            ٦ ٦٠٠٠×   ٦
آجم  ٣٠٠=  ٥٠×  ٢×  ٣= المقاومة 
٦=٠٠=١٠٠٠×٦×٣٠٠=القدرة حصان٦ حصان٦.٦=   ٠٠=    ١٠٠٠×٦×٣٠٠=القدرة

                ٥          ٦٠×   ٦٠
%٦٠نفرض الكفاءة الميكانيكية

حصان  ١١=            ١٠٠×  ٦.٦= القدرة الفعلية  ∴
         ٦٠  
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معتتناسبوالجداصغيرةالقدرةهذهأنالمالحظومن مع تتناسبوالجداصغيرةالقدرةهذهأنالمالحظومن  
  عند أنه يعني وهذا مصر في الشائعة الجرارات قدرات
نفإنه)أآثأان٤٥(آاها ك يكون فإنه)أآثرأوحصان ٤٥(آبيربجرارجرها

. جزئيا تحصيال محصال
 
منسم٥٠ينقصالمشاويربينالتداخلآانوإذا٦ من سم٥٠ينقصالمشاويربينالتداخلآانوإذا -٦

  من %٦ الدوران في الضائع والزمن المدراس عرض
لالز االف الالزالزهف الالزمالزمنهوفماالفعليالزمن

                              
الحــــل
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   ٧٠= ٤٢٠٠×   ٥٠= الزمن الفعلي∴
             ٦٠٠٠١١× ٥.٥٠  
ساعة ٦.٤=                     

ان الد ن ٦ز اعة٦٣٨٤×٤  ساعة٠.٣٨٤= ٦× ٦.٤ =زمن الدوران
         ١٠٠

 ساعة ٦.٨=   ٠.٣٨٤+    ٦.٤= الزمن الكلي    
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تماريـــــن
  حفر محراث خلف السابق المرداس نوع نفس باستخدام١.

القدرةهيفماسم١٢الحرثعمقآانإذاأسلحة٩ذو القدرة هيفماسم١٢الحرثعمقآانإذاأسلحة٩ذو
.)المناسبة السرعة افرض( المجموعة هذه لجر الالزمة

القرصيبالمشطفدان٥٠إلنجازالالزمةالجرقدرةأوجد٢. ز زجرروج. ج ي بنإل ر
  الوحدة وعرض م/آجم١٠٠ المقاومة آانت إذا المزدوج

 ساعات٨ اليوم باعتبار(يومين يتعدى ال زمن في م٢
ةا)ل ةال ا ال .المناسبةالسرعةاختر)عمل

  العرض بنفس مفرد بآخر المزدوج المشط استبدل وإذا٣.
ا ةهف ةالق الالز .الالزمةالقدرةهيفما

  مرنة أسنان ذو بمشط مزود مزدوج مهراس باستخدام٤.
ثلةنتقداضعل نالقدرةأختر،األ الز والزمن القدرةأختر،األمثلةمنتقدمماضوءعلى

  عرض آان إذا فدان١٠٠ مساحتها أرض لخدمة الالزمين
.م٣اآللة
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آ ظ ما هي وظيفة آالت تتميم مرقد البذرة ؟٥.
يهما هي نوع الت تتميم مرقد البذرة ، تعرف عليها ٦. ر ر ر يم وع ي

.واآتب اسم آل منها على الشكل
القرصية٧ األمشاط اختراق على تؤثر التي العوامل اذآر اذآر العوامل التي تؤثر على اختراق األمشاط القرصية٧.

في التربة
نحرف٨ ال القر شط ال يزات ه ا ما هي مميزات المشط القرصي المنحرف٨.
تعرف على أنواع المراديس والمهاريس التي في الشكل  ٩.

ا ت فائ وما فائدتهاا
يما هي العوامل التي تؤثر على أداء آل من المهاريس٠١. ي

.والمراديس في التربة
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آلــــة التخطيط
  للمحاصيل الخطوط وإقامة تفتيح بمهمة اآللة هذه وتقوم
طتالت لالذالقطثلط اطالف الط والطماطموالفولوالذرةالقطن مثلخطوطتزرعالتي

. وغيرها
  من مجموعة من )٢٢( شكل التخطيط جهاز ويتكون

إطار يشبه(الصلبمنإطار علىمحملةالفجاجات رى ب(بنإ ري إ
القصبات من مجموعة بواسطة )غالبا المعلق المحراث
أنحيثخفيفالتخطيطاآلالتفعادةاإلطارويكون أن حيثخفيفالتخطيطاآلالت فيعادةاإلطارويكون
  في يعمل ألنه أقل جهد يحتاج عادة التخطيط آله  عمل
ض زهاقأ نت اتك ةنالف نالق ومن القصبةمنالفجاجويتكونتجهيزهاسبقأرض
)الحفار المحراث سالح ما لحد يشبه( الفجاج
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  بما الخلف من وينتهي الزهر الحديد من غالبا ويصنع   
القالبالمحراثفيالنسريشبه .القالب المحراثفيالنسريشبه

ةةأل تتكون حيثالتربةبشقالفجاجمقدمة تقوملألمامالفجاجتحركومع  
 األجنحة تتصل الخطوط عرض في والتحكم المجمعة األتربة من الخطوط

الخطوطتضيقأوبفتحيسمحشنكلبواسطةالنسرمع .الخطوطتضيقأوبفتح يسمحشنكلبواسطةالنسرمع
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بالقصبة-١
جهاز الرفع والخفض -٢
العمق-٣ ضبط قجهاز ب  ز  جه
بدبرياج الخفض و الرفع -٤
جلالعجل-٥ ا
عجلة مسننة  -٦
اإلطار-٧ اإلطار-٧
الفجاجات -٨
الشبك-٩ وصلة وصلة الشبك-٩
منظم الشبك  -١٠

آلة تخطيط مقطورة ذو ثالث فحاجات)١٩(شكل
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