
الرابع الرابعالفصل الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل
يآالت خدمة المحصول الناميآالت خدمة المحصول النامي يو و

  أثناء زراعية عمليات عدة النامي بالمحصول تجرى
ونثرالخفيفالعزيقتشملالعملياتوهذهالنمو ونثر الخفيفالعزيقتشمل العملياتوهذهالنمو
  هذه وتجرى والري ، اآلفات مقاومة ، السماد
طةالعمليات تختلفاآلالتمنمختلفةأنواعبوا تختلف اآلالتمنمختلفةأنواعبواسطةالعمليات
  وطريقة المزروع المحصول ونوع العملية نوع حسب
.زراعته
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:آالت العزيق - ١

 الوقت في العملية إتقان مدى على العزيق عملية نجاح وتتوقف
تكون عندماأنهويالحظصغيروالنبات العمليةتجرىحيثالمناسب
 وجوانب باطن في يكون العزيق فإن خطوات عن زرعت قد النباتات
اتحمايةإلتحتاجالالحالةهذهوفالخطوط حالةفأماللباد حالة في أماللبادراتحمايةإلىتحتاج الالحالةهذهوفيالخطوط
 عملية أثناء النباتات فإن مسطحة أرض على سطور في الزراعة
لذلكالعزيقأسلحةتثيرهاالتياألتربةمنحمايةإلىتحتاجالعزيق ىجزيق  زيقيريرب نيإ
 القرصين بين البادرات تكون بحيث البادرات لحماية قرصين يرآب
 النباتات ليحمي يرآب خاص غطاء توجد قد المحراث تأثير أثناء

أ .المحراثسيرأثناءالصغيرة
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العزاقات-٢ :اختيار :اختيار العزاقات-٢

ات عاخت زاقاتن ةعلال لط ال المحصولطبيعةحسبعلىالعزاقاتنوعاختيارويتم
 بين المسافات حيث البساتين خدمة ففي سيخدم الذي

المحاريثمثلالكبيرةالعزاقاتلمرورتكفاألشجار المحاريثمثلالكبيرةالعزاقاتلمرورتكفياألشجار
  من اإلقالل مع المحاريث باستخدام وربما الدورانية
مزودةالمحاريثتشبهعزاقاتباستخدامأوالعمق مزودة المحاريثتشبهعزاقاتباستخدامأوالعمق
.القرصية باألمشاط أو بطة رجل بأسلحة

يتجاوزالحيثالمحاصيللنموالمبكرةاألطواروف يتجاوزالحيثالمحاصيللنموالمبكرةاألطواروفي
  النبات يتميز وحيث سنتيمترات بضع النبات طول

**التربةفيثبت**وبجذرالفلقتينذواتوخاصة  التربةفييثبتوبجذر الفلقتينذواتوخاصة
لحشائش جذورها تكون
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 تحت شعرية جذور النجيلية للعائلة التابعة وخاصة
العزاقة بأسناناصطيادهافيسهلالتربةسطح

يمكن لهذا)٣٢شكل(عشوائيةوبطريقةالدورانية ي ريور يوب نه)ل(و ي
 في المزروعة المحاصيل من النوع هذا استعمال
مبكرطوروفيسطور .مبكرطوروفيسطور

 تبلغ حيث صفوف في المزروعة المحاصيل أما
يسمححيثسم١٠٠–٥٠الصفوفبينالمسافة ح يموبين ي

 مرور وبالتالي الجرار عجل بمرور البعد هذا
العزاقاتأبعادتكونحيثالخطوطبينالعزاقات العزاقاتأبعادتكونحيثالخطوطبينالعزاقات
 في الحال هو آما الخطوط بين المسافة مع متفقة
تخدا زاقاتا ةال ان الد
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  شكل( .مستوية أرض إلى بالطبع النوع هذا يحتاج

ن)  من النوعهذااستعمالجدا الضروريومن)٣٣   ن وعلج روريو
  حتى )مفرولة( مستحرثة التربة تكون أن العزاقات

آلاقتالعإلالعزاقةهذهاستخداميؤديال   آل اقتالعإلىالعزاقةهذهاستخداميؤديال
 مع  األصلية النباتات يقتلع قد وبالتالي .التربة

شائش ضاكنال تخداأ زاقاتا ةال فا ال   الحفارةالعزاقاتاستخدام أيضاويمكنالحشائش
 الحفارة المحاريث مع آبيرة لدرجة تتشابه حيث

ة ةأ أ   المحاريثأسلحةتشابهبأسلحةمزودةوهي
يرريسىير في الحرثنظريةنفسعلىتعتمدحيثالحفارة
.العمق سطحية وهو واحد فارق مع العزيق
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العزاقة الدورانيةالعزاقة الدورانية) ) ٣٢٣٢((شكل شكل 
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اقتالع الحشائش بين صفوف النباتات بالعزاقة الدورانيةاقتالع الحشائش بين صفوف النباتات بالعزاقة الدورانية) ) ٣٣٣٣((شكل شكل 
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:)٣١شكل (أنواع أسلحة العزيق -٣

  في الزمين وآالهما )وطرفين واحد طرف( عصفور لسان
أةأل .التعمقأريدوإذاالضيقةاألماآن
النوع وهذاالواسعةالمسافات فيويستعمل:بطةرجل عي
  حسب على والعرض المقاييس في يختلف األسلحة من

.العزيقوعمقاألرضونوعالعملطبيعة ع
 بجوانب ويختص )وايسر أيمن( بطة رجل نصف

األيسر بالجانباأليمنالنصفويختصالمسافات،
.األيمن بالجانب األيسر والنصف

وأحيانا يجمع التشكيل أصنافا مختلفة من أسلحة العزيق  
عصفور لسان أو بطة رجل مع .الدورانية
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ور ن  ع رجل ب أو  ي  ورا .ا



 الصغيرة النباتات بجوار التربة عزق عند ويراعى
ال ت تةا ةأثا ةان قا اتال الن من النباتاتلوقايةدورانيةأو ثابتةدروعاستعمال
أما )٣٥شكل(العزقأثناءبالقالقيلباألتربةردمها )(
 خاص وقاء أحيانا فيستعمل الكبيرة النباتات حالة في

عجالتيسببهقدالذيالتلفمنالنباتاتلحماية ببي نبي ج ي
.العزاقة إطار أو الجرار

العزق أسلحةترآيبعندخاصةاألحيانبعضوفي ي
  عن عبارة بدقة العزق مجاميع تزود الجرار خلف
للتوجيهاألسلحةاستجابةلتسهيلالصاجمنلوح جنوح بهيلا ج وجي األا
 خط في العزاقات مجموعة تثبيت على تعمل آما

اليسارأواليمينجهةتأرجحدونعملها
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.اليسارأواليمينجهةتأرجحدونعملها



قةل الفالال اقاا ال العزاقاتاستعمالفيوالوضوحالدقةمنولمزيد
في الجرارعلىتحملبحيث العزاقاتبعضتصمم يم
 في أو والخلفي األمامي العجل بين المسافة وسط
نوعمننفسهالجراريكونماأحياناالجرارمقدمة جرار يا ون أ جراري وع نا
  آبيرة فرصة يتيح وبهذا .المزروعات لخدمة خاص
توجيهعليهيسهلمماالنباتاتلرؤيةللسائق توجيه عليهيسهلمماالنباتاتلرؤيةللسائق
  التوجيه لهذا لألسلحة سريع تجاوب مع الجرار
ةكالتال ةا ةالآفا اا وحداتبزيادةالعزيقآفاءة زيادةيمكنوبالتالي
 وحدات النباتات بين الخلوص وتضييق العزيق
.العزيق
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احد١١ طرف ذ ر عصف احدلسان طرف ذ ر عصف طرفين٢٢لسان ذ ر عصف طرفينلسان ذ ر عصف لسان لسان عصفور ذو طرفينلسان عصفور ذو طرفين--٢٢                          لسان عصفور ذو طرف واحد  لسان عصفور ذو طرف واحد  --١١
رجل بطةرجل بطة  --٤٤                                ))أيمن وأيسرأيمن وأيسر((نصف رجل بطة نصف رجل بطة   - - ٣٣
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يقيقززبعض أنواع  الدروع المستخدمة لوقاية النبات أثناء العبعض أنواع  الدروع المستخدمة لوقاية النبات أثناء الع) ) ٣٥٣٥((شكل شكل 
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دات ال شائش ال ة كاف :مكافحة الحشائش بالمبيدات    

  حساسية على بالمبيدات الحشائش إبادة عملية وتعمد   
.الكيماوياتمنلنوعاألخرىدونالنباتاتأنواعبعض ض عب وينوعرى ونبو .ي

كن للؤثدشثالف ا ةال ل لالن على النجيليةالمحاصيلعلىيؤثرمبيدرشمثالفيمكن  
  يرش بينما النجيلية الحشائش على ليقضي فلقتين ذو نبات

الث شلالقضاالفلقذ اشا ذ ذوات حشائشعلىالقضاءالفلقتينذواتعلىيؤثرمبيد
  بهذا ويهتم النجيلية المحاصيل مع تنمو التي الفلقتين
 .المبيداتباحثيالمجال

وحدة التعليم اإللكترونى              آلية الزراعة                 جامعة المنصورة



هب:مكافحة الحشائش باللهب ب ش
 بين الكبير التباين أساس على النظرية هذه وتبنى   

للهبمقاومتهحيثمنبالحشائشالرئيسيالمحصول للهب مقاومتهحيثمنبالحشائشالرئيسيالمحصول
 تكون حيث والقطن والذرة القصب في الحال هو آما

يقانقواعد ضهاتتأثفالميكةال لنفللهببتع لنفس للهببتعرضهاتتأثرفال سميكةالسيقانقواعد
.الحشائش لحرق تكفي التي الفترة

شكل( البشايرمنمجموعةمن اللهبقذفجهازويتكون ون زوي ونهبجه يرنج ل(ب
 قاعدة إلى وموجهة مشتعل غاز بمصدر متصلة )٣٦

بينالموجودةالحشائشتحرقبحيثالنباتاتسيقان ن بي يا شرقب وجوا بين ا
. النباتات
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أفق أفققط أقط أقط قط مسقط رأسي  مسقط رأسي                                                    مسقط أفقيمسقط أفقي
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أمثلة وتمارين على العزاقات

العزاقة آانتإذاالصفوفبين دورانيةعزاقةباستعمال  
 الصفوف بين المسافة آانت إذا مجموعات ٤ من يتكون
مقاومةآانتفإذاالصفوفجوارسم١٠ويتركسم٨٠ رم رموي و إوجو
 لجر الالزمة القدرة احسب م/آجم١٠٠ للعزاقة الجر

ساعة/آم٤بسرعةالعزاقة .ساعة/آم٤بسرعةالعزاقة

الحـــل
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التشغيل ض ٣=٨×٤=ع ٢ م٣.٢٠=  ٨٠×  ٤=عرض التشغيل
م ٢.٤٠) =  ٢× ١٠–٨٠( ٨=  عرض التشغيل الفعلي 

ال ة ٢قا آ١٢٤×٤ آجم٢٤٠= ١٠٠× ٢.٤٠=مقاومة الجر 
 حصان ٣.٥٦=   ٤٠٠٠×  ٢٤٠= القدرة 

٦٦٧             ٧٥×٦٠×٦٠ 
% ٧٥نفرض الكفاءة الميكانيكية 

ة ل الف ة االق حصان ٤.٧٥= ١٠٠×٣.٥٦=القدرة الفعلية
                                ٧٥    
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جرار٢. استعمل عزيق٢٥إذا زمن هو فما السابقة العزاقة لجر حصان ر. ل جر زيق إ  ن  و ز ب   ز   جر  ن 
فدان مع العلم أن السائق ال يمكنه السيطرة الكاملة على العزاقة ١٠٠

ساعة /آم٧ألآثر من 
باستخدام نفس العزاقة السابقة في عزيق أحد المحاصيل الصغيرة ذات ٣.

الجذور الضعيفة فما هي السعة الحقلية لهذه اآللة باستخدام نفس الجرار 
ا .السابقال

في أحد حدائق الفاآهة استخدمت عزاقة ذات أسلحة حفارة لعزيق ٤.
هذه١ از إلن الالز ن الز ا ن از ت غ ن اه ات ف فدان في اتجاهين غير متوازين احسب الزمن الالزم إلنجاز  هذه ١٠٠فدان

سم والمسافة بين آل ٥٠المساحة إذا علم أن البعد عن الشجر ال يقل عن 
متجاورتين الجرار٤.٠٠شجرتين قدرة وأن حصان٣٠م ين ور ج ين  ر.جر جر ر  ن  نم و

          
المناسبين( العزاقة وعرض السرعة )اختر )اختر السرعة وعرض العزاقة المناسبين(
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أأســــــئلة

.ما هو الهدف من عمليات العزيق ١.

.اذآر الشروط األساسية لنزول آالت العزيق إلى الحقل ٢.

.ما هي الطرق المختلفة للعزيق٣.

.اذآر آيفية ترآيب العزاقات مع الجرار٤.

.ارسم مسقط جانبي لعزاقة دورانية مبينا تأثيرها على األرض وخط عملها٥.

(ارسمها(ما الفرق بين أسلحة العزاقات بأنواعها وأسلحة المحاريث الحفارة ٦.
)إن أمكن 

.ما هي أنواع العزاقات التي تصلح لعزيق الحدائق٧.

.هل تصلح األمشاط القرصية لعزاقات للحدائق وما مدى صالحيتها٨.
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التسميد التسميدآالت آالت التسميدآالت التسميدآالت
التربة خصوبةتجديدهو التسميدمنالغرض

  نتيجة الغذائية المواد من منها نقص عما بتعريضها
الموادفقدنتيجةأوزراعتهاتمالتيالمحاصيللتغذية المواد فقدنتيجةأوزراعتها تمالتيالمحاصيللتغذية
.الري مياه تسرب مع الغذائية

أما األرضإلىوتضافآيماويةأوبلديةإماواألسمدة ى
  أو البلدية األسمدة مثل للزراعة إعدادها قبل

مثلالمحاصيلنموبعدللتربةتضافوقدالفوسفاتية، مثل المحاصيلنموبعدللتربة تضافوقدالفوسفاتية،
.اآلزوتية األسمدة
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البلدية األسمدة نثر :آلة : آلة نثر األسمدة البلدية
  يساعدها البلدية األسمدة لنثر خاصة آلة استعمال إن   

ة يؤدي آماالحقل،إلىنقلهافي الفقدنسبةتقليلعلى
.نثرهاوانتظامسرعةإلى ى مرإ رو

وتترآب هذه اآللة من األجزاء الرئيسية التالية آما    
بالشكل موضح )٣٧(هو )٣٧(هو موضح بالشكل
.صندوق السماد  -١

.الحصيـــرة -٢
ارب٣ الض .الضـــارب-٣
.جهاز التوزيـع-٤
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 مثبت وهو الخشب من آبير صندوق في السماد ويوضع
عجالت،أربعأوعجلتينعلىمحملمتينإطارعلى  عجالت،أربعأوعجلتينعلى محملمتينإطارعلى
  مؤخرة إلى مناسب ومعدل بانتظام السماد وينقل

طةالصندوق ةبوا ةهالتالنقلحصي عنعبا عن عبارةهيالتيالنقلحصيرةبواسطةالصندوق
  ويستمد الصندوق أرضية فوق ينزلق جنزيري ناقل

ل قثل للل بالمضاربالسماديلتقيحيث العجلدورانمنحرآته
آل وتفتيتتمزيقفيوظيفتها تنحصروالتيالخلفية، يي
 الحصيرة بواسطة يصل عندما الخلف إلى ودفعه السماد
الصندوقمؤخرةإلى ى رةإ وقؤ  ا
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ة اثآلةفا لال ااال أ أحدهما مضربانالبلديالسماد نثرآلةفيعادةويوجد
مباشرة المتحرآةالحصيرةخلفالرئيسيالمضربهو ي

 باسم ويعرف الرئيسي المضرب وأعلى أمام والثاني
.الثانويالمضرب رب ويا .ا

ذث مكون وهوالتوزيعجهازإلى ذلكبعدالسماديصلثم
حرآة منحرآتهيستمدعمود علىمثبتينبريمتينمن ى

 أحدى وتقوم جنزير طريق عن الرئيسي المضرب
ناحيةواألخرىاليمينناحيةالسمادبنثرالبريمتين ناحية واألخرىاليمينناحية السمادبنثرالبريمتين
.اليسار
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ة ا الك دة األ نث :آالت نثر األسمدة الكيماوية آالت

:توضع األسمدة الكيماوية في التربة بطرق عدة أهمها

.نثر السماد قبل الحرث أو بعده خلف المحراث مباشرة١.

دفن السماد على أعماق آبيرة نسبيا بواسطة محاريث ٢.
.التربةالتربة

.خلط السماد بالتربة بعد الحرث وقبل الزراعة٣.

.وضع السماد أثناء بذر البذور٤.
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وضع السماد حول النباتات النامية المزروعة في  ٥.
فوق أو أحواضخطوط في المنزرعة النباتات النباتات المنزرعة في أحواضخطوط أو فوق

.إذابة السماد في مياه الري في حالة الري بالرش٦.

طرق واختالفالكيماويةاألسمدةأنواعلتعددوتبعا قع
  التي اآلالت من متعددة أنواع توجد التربة في وصفها
التربة فيالكيماويةاألسمدةلوضعتستخدم يعم يي

  ذات السماد نثر آلة على هنا دراستنا في وسنقتصر
المرآزيالطرد زير ر
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آلة نثر السماد ذات الطرد المرآزي

قادوسمن)٣٨(الشكلفيآماأساسااآللةتترآب قادوسمن)٣٨(الشكلفي آماأساسااآللةتترآب  
 عجالت من دورانها حرآة تستمد مروحة فوق مثبت
قعناإلطا عةط ادضعالتنج ال السماد يوضعالتروسمنمجموعةطريقعناإلطار
  في يتحكم قاعه في فتحة خالل من فيمر القادوس داخل

ة المروحةنحوالسمادويتجه منزلقبابمقدارها
.االتجاهاتجميع فيوتنثرهاألذرعفتطرده عيع
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 آما تماما منتظم غير اآللة هذه في السماد وتوزيع
أوالسمادنثرآلةجرويمكنالرياحباتجاهيتأثر أو السمادنثرآلةجرويمكنالرياحباتجاهيتأثر

 في المواشي استخدام يمكن آما الجرار بواسطة تعليقها
ها تعملقط مدةنثفاآللةهذهوت ولكنهااأل ولكنها األسمدةنثرفياآللة هذهوتستعملقطرها
  أنواع بعض الستصالح الجبس أو الجير نثر في تفضل
.خواصهاوتحسيناألراضيأل
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أمثلة وتمارين على آالت التسميد

وعرضهم٣الصندوقطولالبلديالسادلنثرآلة  وعرضهم٣الصندوقطول البلديالسادلنثرآلة
 السماد نثر في تستخدم سم٠.٦٠ وارتفاعه م١.٥
بفدان/٥٣بمعدل الفدانلتغطيةالالزالزمناح الفدان لتغطيةالالزمالزمناحسب فدان/٣م٥٠بمعدل
  وعرض ساعة/آم٥ النشر عند التقدم سرعة آانت إذا
ث آللةلل .اآللةجوانب علىم١.٢٥يزيدالنثر

الحـــــل
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الزيادة + عرض اآللة  = عرض النثر 
م٠.٤) = ١.٢٥×٢+ ( ١.٥=   م)(

    ٤٢٠٠ =المسافة المقطوعة لنثر الفدان 
             ٤.٠٠               

م ١٠٥٠=                                                      
النثر ساعة٠.٢١=١٠٥٠=المسافة=زمن ر ن  .     ز

٥٠٠٠السرعة                   
  

دقائق لكل حمولة فما هو الزمن ٥ولنفس اآللة إذا آان زمن التحصيل 
ن.الفعلي لنثر الفدان ر ي

الحـــــل
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الصندوق ١=سعة ٣×٥ ٠×٠٠ ٢=٦ ٣م٧  ٣م٢.٧=٠.٦× ٣.٠٠×١.٥=سعة الصندوق
مرة                          ١٩≅ ١٨.٥١= ٥٠=   آمية السماد= عدد الحموالت 
ق ٢.٧  سعة الصندوق      

ق       س                                             
٣٥١=  ٩٥=   ٥×  ١٩=  زمن التحميل 

                        ٦٠        ٦٠
سق   

٤٨١=  ٩٥=  ٠.٢١=    الزمن الكلي   
                                  ٦٠

ل ث لآللةفأثل ذل لل الحرص يجبلهذاالتحميلبزمناآللةآفاءةتأثيرمدىيتضحالمثالمن
 البلدي السماد نثر آلة استثمار أريد إذا التحميل عملية في االسراع على
هواآلالتمنالنوعهذالمثلاألمثلالحلأنشكوالمرضيبشكل ل يب لأنوالر لا الاأل وعه هو اآلال نا

.واضح بشكل التحميل زمن تقصير يمكن حيث اآللي التحميل
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 الالزم الزمن احسب الكيماوي السماد نثر آلة باستخدام
ذللفلفل آان إذاللفدانآجم١٠٠بمعدلفدان٥٠لتسميد

  وقطر سم١٠  قطر بفتحة ينتهي مخروطي القادوس
ل٩ هأ تفا اآثافة٨ا ١ال ٢ ١.٢ السمادوآثافةسم٨٠وارتفاعهأعلىمنسم٩٠
 م٥ النثر وعرض دقيقتين التحميل زمن آان إذا ٣م/طن

اعة/آ٦التقدعة .ساعة/آم٦التقدموسرعة
الحـــــل

االرتفاع  × مساحة القاعدة  ١= سعة المخروط 
٣                    ٣

سم  ٩٠=   ٤٥×  ٨٠= ارتفاع المخروط 
٤٠                   ٤٠

 حجم بقيةسم بإهمال٩٠حيث يمكن اعتبار القادوس مخروط آامل بارتفاع 
.المخروط
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  ٠.٩×  ٢^) ٠.٩(×    ٣.١٤×  ١= مساحة القادوس 
٣١            ١                    ٣    

  ٣م٠.١٠=    

آجم  ٢٤٠=   ١٢٠٠×  ٠.٢=                
  

متر٤٢٠٠=  ٤٢٠٠×  ٥٠=طول المشوار        
             ٥.٠٠  

النث ن اعات٧=٤٢=ز ساعات٧.٠٠=     ٤٢٠٠=زمن النثر            
                   ٦٠٠٠        
الملء مرات مرة٢١=٢٠.٨=١٠٠×٥٠=عدد لء     ر  ر  .       

                                  ٢٤٠
دقيقة  ١٠٥=           ٥×  ٢١=  زمن الملء             
      

ق      س                                                 
الكل ن ١=الز ٤٥٨=٦×٧+٥
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 ٨    ٤٥=٦٠× ٧+ ١٠٥= الزمن الكلي    



تمارين

فدان و إذا استعمل صندوق ١٠٠المثال األول احسب الزمن الالزم لتغطية ١.
أل .سم مع ثبوت الظروف األخرى٦٠م وارتفاعه٠.٤وطوله٢.٠٠عرضه

.إذا أمكن تقصير زمن التحميل إلى دقيقتين احسب الزمن المتوفر ٢.

أسئلة

ال١ وضع ق ط ه بةا الت ف اد .اد في التربةمما هي طرق وضع الس١.
.ما هي أنواع آالت التسميد٢.
ا٣ ل ع قة ط اش زا األ ا عل نا لد ال اد ال نث آلة ا .ارسم آلة نثر السماد البلدي مبينا عليها األجزاء واشرح طريقة عملها٣.
.ارسم آلة نثر السماد البلدي الكيماوي مع توضيح طريق عملها وعيوبها ٤.
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