
السادس السادسالفصل سالفصل سل  ل 
آالت الحصادآالت الحصاد

HARVESTING MACHINESHARVESTING MACHINES

  آالت حصاد محاصيل العلف أوًال    
ةأل بواسطةيجرىاألخضرالعلفمحاصيلحصادإن  

ومنهاالمحصولبقطعيقوممامنهامختلفةآالت ومنها المحصولبقطعيقوم مامنهامختلفةآالت
 آانت إذا القطع بعد إسطبالت إلى بتحميله يقوم ما

ل ت ات اخض تفظآناإذاأ فإنهان فإنهبهاسنحتفظآناإذا أماخضراءستستعمل
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حفظهايمكنحتىالقطعبعدمعاملتهااألفضلمن   نىعبهلن هي
 اآلالت بعض توجد آما تلف بدون ذلك بعد وتخزينها

مرةمعاوالتحميلوالتقطيعبالحصادتقومالتي مرة معاوالتحميلوالتقطيعبالحصادتقومالتي
 آلة العلف محاصيل حصاد في يستخدم وعادة .واحدة
اعذاتالقط ااآللةهذالقاطالذ لإ ةت آل آلية تحملإمااآللةوهذهالقاطعالذراعذاتالقطع
 في مساعدة عجالت لها تكون قد أو الجرار على

فةألأ المستقلعجلهافلهاالقديمةاألنواعأماالخلف

وحدة التعليم اإللكترونى              آلية الزراعة                 جامعة المنصورة



ذ أ ف من حرآتهافتأخذبالجرارالجرعمودعلىوتشبك   
حصادفيتستخدمقداآللةهذهالخلفياإلدارةعمود حصاد فيتستخدمقداآللةهذهالخلفياإلدارةعمود

  على خطوط شكل على وتترآها الحبوب محاصيل
ض .األرضاأل

ترآيب اآللة     
تترآب آلة قطع محاصيل العلف من األجزاء التالية    
)٤٢شكل( )٤٢شكل(
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أجزاء جهاز الحصد قبل الترآيب) ٤٢(شكل 
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)٤٣( شكل  اآلتية األجزاء من ويتكون القطع ذراع-أ
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ن١ كاآ ال :السكاآين-١   
آل سكاآينعدةمن)الحش(القطععموديتكون    )(ع

  العريضة الحافة منحرف شبه شكل على سكينة
حادةالحوافوبقيةالقطعذراعفيتثبت عراعيب يا وافوب ة ا

.األصابع بين تتحرك هذه السكاآين ومجموعة
افظ٢ ال :الحوافظ-٢  

ىعلى الحديديةالقضبانمن مجموعةعنعبارة   
  تسمح بحيث ثابت ذراع في مثبتة أصابع شكل

تجاويفبداخلالسكاآينبتحريك تجاويفبداخلالسكاآينبتحريك
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ادة ا األ هذ دد ا قد٤دة لكل . لكل قدم٤موجودة بها وعدد هذه األصابع عادة   
وهي تحمي السكاآين من االصطدام بأي أجسام  

.أثناء العمل ولذلك يطلق عليها الحوافظأ

 األجزاء هذه تستخدم : السكين تثبيت أجزاء -٣    
ت كلتث االقطفال اآللةأ اآللة أصابعبينالقطععمود فيالسكينلتثبيت
.القطع أثناء مكانها من السكين ترتفع ال حتى

  من ملساء قطع عن عبارة : الثابتة الرقائق -٤     
انزالقلتسهيلالسكاآينأسفلمثبتةالحديد انزالقلتسهيلالسكاآينأسفلمثبتةالحديد
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آألذأثة تتآآل األجزاءوهذهومؤخرة العملأثناءالسكينة 
  شكل تأخذ األجزاء وهذه تغييرها ويمكن بالتشغيل

قذة السكين عليهايطلققدولذلكالمتحرآةالسكين
.الثابتة

الخارجي-أ القطع جهاز :قدم :قدم جهاز القطع الخارجي-أ 

ة ا الخا القط از ة ا ن ف وفي نهاية جهاز القطع الخارجي وهو عبارة عن   
.قطعة من الحديد يسهل انزالق الجهاز على التربة
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الخط-جـ لوح  لوح الخطجـ  
 يرآب معين شكل له الخشب من لوح عن عبارة   
المحصودالمحصوللجمعالخارجالقدمنهايةف   المحصودالمحصوللجمعالخارجيالقدمنهايةفي
 أثناء للجرار خاليا مكانا يعطي بحيث صفوف في

التاليةبالجرةللعملعودته التاليةبالجرةللعملعودته

القدم الداخلي-د 
جهازنهايةفيترآبالحديدمنقطعةعنعبارة ر بيننب يير ز ه   جه
  فيسهل والداخلي الخارجي القدمين بين معلقا القطع

.التربةعلىاالنزالق زالق .ربىال
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:ذراع توصيل  -هـ    

اخلفاإلدارةعمودمنحرآتهاالحشآلةتأخذ  اخلفياإلدارةعمودمنحرآتهاالحشآلةتأخذ  
  بسكين متصل بدوره الذي توصيل بذراع المتصل
ةنالقط ا ةإ ا طالخلفاإل  يعطي الخلفياإلدارةعمودإدارةعند.القطع

 الذي التوصيل لذراع الحرآة فتعطي لبكرة حرآته
  بين تتحرك التي للسكين ترددية حرآة يعطي

بعاألصابع
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  المحصول سيقان تدخل بالحقل اآللة سير وأثناء   
النباتاتوتقعبقطعهاالسكينفتقوماألصابعبين  النباتاتوتقعبقطعهاالسكينفتقوماألصابعبين

 بواسطة خط في تجمع حيث الخلف إلى المقطوعة
بقد٤٦اآللةطولويبلغالتجميعلوح ح  حسبقدم٦-٤اآللةطول ويبلغ.التجميعلوح

.الموديل
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عصا الحشائش-و  
عبارة عن قطعة أسطوانية من الخشب بطول معين     

ترآب على لوح التجميع من الخلف بزاوية وارتفاع  
ة ف

ع ع ح ى
معين لتعطى في النهاية شكل خط المحصول

.المحصود
ف الروافع-ز  

الرفع جهازبواسطةأويدويا تعملإماالروافعوهذه 
ثةف أث

عع
 : هيأغراضلثالثةوالرفعللجرارالهيدروليكي

حقل إلىالحقلمناآللةنقل عندوذلكآاملرفع-١ 
ةذفةأ

ىع
الحالة هذهوفيالصيانةمكانإلىالحقلمنأو

 يسقط ال حتى يثبت ثم عموديا القطع ذراع يرفع
الأثنا .السيرأثناء
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 جهاز بواسطة يجرى وذلك نصفي أو مؤقت رفع -٢  
.بالجرارالهيدروليكيالرفع ع ير ي رو رهي جر .ب

  موازيا يكون بحيث القطع جهاز وضع تعديل رفع -٣  
ة طةذلكللت التا ةع أغ أو صغيرةعجالتبواسطة يجرىوذلكللتربة
.الحش عمق تحديد يمكن ذلك ومن صغيرة بريمات
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أمان :أجهزة :أجهزة أمان 
  أن حدث إذا ينزلق أمان صمام هناك يكون أن يجب    

ل ةلل كأل هناك يكونأنيجبآماالسكينةعلىالحملزاد
باالنزالقلهيسمحنفسهالقطعلعمودأمانصمام حعم
  وهذا بالتربة مخبأ صلب جسم صادفه إذا الخلف إلى

الأنيجبولذلكسوستهشكلعلىيكونقدالجهاز ز جه ونا ال أن يجبوول ىي
 بعض وفي .عملها تؤدي حتى آبيرة بدرجة تشد

بدبرياجمتصالهذااألمانجهازيكوناألنواع بدبرياجمتصالهذااألمان جهازيكوناألنواع
.السير عن الجرار يقف شئ حدث فإذا نفسه الجرار
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ل التشغ :التشغيل  
دوائر حصادأواليجرىوضبطهااآللةشبكبعد 

 عملية تجرى ذلك بعد ثم جرتين بعرض الحقل
الحقلحولدوراناأواألخرىبجانبجرةالحصاد بجرةا رى بج ل ولوراأواأل ا
  عند العمل سرعة أن آما الحقل وشكل طبيعة حسب

ففالمحصولآثافةمعتتالءمأنيجبالتشغيل ففي المحصولآثافةمعتتالءمأنيجبالتشغيل
  المحصول وفي السرعة تقل الكثيف المحصول
ف ةتالخف أالقطأاال أن يجبالقطععمودأنآما السرعةتزيدالخفيف
.دقيقة/لفة٥٤٠سرعتهتكون
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انة ال :الصيانة  
تؤدي حتىموسمآلصيانة إلىالحصادآلةتحتاج  يىمىج

 ضبط عن عبارة هنا والصيانة عالية بكفاءة عملها
:آاآلتينذآرهااآللةأجزاءلبعضوتغيير :آاآلتينذآرهااآللةأجزاءلبعضوتغيير

:ضبط اتجاه العمود  -١  
أث يجعله حماليتلقىالعملأثناء القطععمودآانلما  

ذراع آسرإلىيؤديقدمما الخلفإلىقلياليندفع عىيىع
  قبل القطع ذراع يضبط أن يجب لذلك التوصيل
طرفهيكونبحيثالتشغيل  طرفهيكونبحيثالتشغيل
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 الداخلي الطرف عن األمام إلى متجها الخارجي  
  الحصاد جهاز طول من قدم/بوصة ½-¼ بحوالي
الداخليبالقدممتصلخطبعدذلكمنالتأآدويمكن ن ملب نوي  يب
.بالجرار المتصل المحشة وجزء
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كينة٢ ال مشوار ضبط  ضبط مشوار السكينة-٢
  وهي بوصة ٣ قدره مشوار سكينة آل تتحرك   

  اإلصبع منتصف إلى اإلصبع منتصف بين المسافة
هذاتتحركالالسكينةآانتفإذالهالمجاور ور  ريإج
  تعمل ال القاطعة السكينة حافة فإن آامال المشوار

توجدأيللمحصولآامالالقطعيكونالوبذلكآلها توجد أيللمحصولآامالالقطعيكونالوبذلكآلها
 عمود قصر إلى يرجع الخطأ وهذا قطع بدون عيدان
ل اضتآآلإلأال هكنالك ال إ إصالحهويمكنالكراسيبعضتآآلإلىأوالوصل
  القدم وضع تغيير بواسطة الخطأ هذا بإصالح
.لآللةالداخلي
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:موازنة عمود القطع -١   ع
  السقوط من القطع عمود لمنع سوسته توجد  

فإذابالحقلالدورانعندرفعهبعدشديدةبسرعة   فإذا بالحقلالدورانعندرفعهبعدشديدةبسرعة
  السوسته هذه شد فيجب بشدة يسقط الذراع آان
اتلفالت القطذ .القطعذراعيتلفالحتى

:ضبط األصابع-١   ع
 آما متوازية األصابع جميع أن من التأآد يجب   

اإلصبعقاعفوقالمثبتةالقطعسنتكونأنيجب   اإلصبعقاعفوقالمثبتةالقطعسنتكونأنيجب
 مع بالقطع تقوم أنها حيث وحادة سليمة الخلف من

نة ك آةال ت ال المتحرآةالسكينة

وحدة التعليم اإللكترونى              آلية الزراعة                 جامعة المنصورة



  السكاآين-٢   
عاليةبكفاءةبعملهاتقومحتعامآلتسنأنيجب عالية بكفاءةبعملهاتقومحتىعامآلتسنأنيجب 
 نتأآد أن يجب السكاآين هذه أحد تغيير عند أنه آما
ا لنفأن كاآط األخال .األخرى السكاآينطولبنفسأنها

:التشحيم والتزييت-٣  زيي و يم
  أن يجب آما .التشغيل موسم في اآللة تشحم أن يجب   

المستوىعلالتروسصندوقفبالزيتتحتفظ المستوىعلىالتروسصندوقفيبالزيتتحتفظ
الموسم نهاية وفي أسبوعيا الزيت ويراجع المالئم
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الجلديةالسيورمنهاوتنزعاآللةتنظف   الجلديةالسيورمنهاوتنزعاآللةتنظف 
 ذراع ويشحم المكسورة األجزاء تغيير وآذلك
اآللةثالقط .اآللةتخزنثمالقطع
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التذرية و الدراس و الضم آلة الضم و الدراس و التذريةآلة
)Combineالحصاد الكاملة( )(

COMBING HARVESTER       
ةفآللةذ ذ تذرية وودراسضمفي اآللةهذهتستخدم 

تعملاآللةوهذهالحبوبمحاصيلجميعوتعبئة ب يعو ل وبوبيلج
 ولكنها المعتدل الجو ذات البالد في عالية بكفاءة
تخداآلن ضات ادفأ اال نند ةتك ن نسبة تكونعندماالحصاد فيأيضاتستخدماآلن

يجب ولذلكوالمحصولالجوفيمرتفعةالرطوبة يي
  للحبوب مجفف استخدام الحالة هذه في
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الرتفاعنظراالحبوبتتلفالحتتخزينهاقبل الرتفاعنظراالحبوبتتلف الحتىتخزينهاقبل 
 الوقت يقلل الكمباين واستخدام .بها الرطوبة نسبة
فل ل لفل .الحصادفي والتكاليفوالمجهود

:أنواع آالت الضم و الدراس   
ة ال ا األن ت اآللة ذ ل ل ال ك يمكن الحصول على هذه اآللة تحت األنواع الرئيسية 

:التالية
آمباين تأخذ حرآتها من عمود اإلدارة الخلفي  -١  

بواسطته وتجر .للجرار وتجر بواسطتهللجرار
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خاص-٢ محرك ولها الجرار خلف تجر آمباين ص     ر  ه  ر و جر جر   ين  ب
.بها
ك٣ ن ا آت تأخذ ا ذات ك تت ن ا آ آمباين تتحرك ذاتيا وتأخذ حرآتها من محرك -٣  

خاص بها ولكن اآلن نجد أن االتجاه يميل نحو  
إنتاج واستخدام الكمباين التي تجر وتتحرك ذاتيا  

:بمحرآها لعدة فوائد منها ه و ه ر ب
.توفير الجرار الذي يجر اآللة-أ 
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ا الك ائق ل ك قل ال ات ل ال جميع العمليات بالحقل يمكن لسائق الكمباين -ب
.التحكم فيها مما يسهل أداء العمل وإتقانه

.توفير أيدي عاملة ووقت وتكاليف الحصاد -جـ   
جهازعرضحسبوتعرفالكمباينوتصنع  جهازعرضحسبوتعرفالكمباينوتصنع   
  ولكن قدم ٢٠–٥من يبدأ وهو والقطع الضم
ة ال اق١٢تكال اأ خلفتالتاألن  خلفتجرالتياألنواعأما قدم١٢تكونالعالية
  عن فيها الضم جهاز عرض يزيد فال الجرار

 تحتوي أنها نجد عملها اآللة تؤدي وحتى قدم٧
:التاليةاألجزاءعلى ءى :يجز
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الحصاد-١ :جهاز ز   :جه
:ويشمل اآلتي    

ل لقط ذ :ذراع القطع المتردد-١ 
ولكنالرابطةالحصادآلةفيآماسكاآينيحمل ل   ب ييني نر   و
  محاصيل حصاد آلة في يستخدم مما أقل تردده
تكونفيهالمستخدمةالسكاآينأنآماالعلف،   تكونفيهالمستخدمةالسكاآينأنآماالعلف،

  حصاد في المستخدم أن حين في الحواف مشرشرة
ل ا اال اتكالخض افةل اال ذ   وذراعالحافةملساءتكون الخضراءالمحاصيل

  يمكن حتى بسهولة وخفضه رفعه يمكن هذا القطع
.الحصاد ارتفاع تحديد
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المحصول-أ درفيل درفيل المحصول-أ  
  على القائم المحصول إمالة على الدرفيل هذا يعمل   

أثآللةأقطلقط  سيرهاأثناءاآللةأماميسقط الحتىالقطعسكين
ع  المحصولرفعهوآخرعمللهأنآمابالحقل
  يوجد ولذلك حصاده يمكن حتى األرض على الراقد
المحصوليرفعالذيالعاديالنوعنوعانمنه ن وعو يا يا عا ولير  ا

  يرفع الذي والنوع اآلن االستعمال قليل وهو الراقد
علمثبتالنوعوهذاالسائدهوالراقدالمحصول   على مثبتالنوعوهذاالسائد هوالراقدالمحصول
 الراقد المحصول برفع تقوم مرنة أصابع محيطه

ةل ال .التربةعلى
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 أن حيث خاصة أهمية الدرفيل لهذا أن نجد ولذلك   
فرطفيفتسببالمالئمالحدعنزادتلوالسرعة  ر يببم نزور
  رقاد في تسببت الحد عن قلت وإذا الحبوب

يمكنأنهنجدولذلكحولهوالتفافهالمحصول   يمكن أنهنجدولذلكحولهوالتفافهالمحصول
  ذو آخر ترس بوضع الدرفيل سرعة في التحكم
نا اأ ظأنهآ لذاأال ف هكال أف   أو رفعهيمكنالدرفيلهذا أنيالحظأنهآماأسنان

 الحد عن انخفض لو أنه حيث العمل أثناء خفضه
  الدرفيل أصابع على يحمل المحصول أن نجد المالئم
أنيالحظذلكعلىزيادةمعهويلف  نيىزيوي
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حيثوالخلفاألمامإلىتحريكهيجبالدرفيلهذا  حيث والخلفاألمامإلىتحريكهيجبالدرفيلهذا  
  الدرفيل تحريك إلى يحتاج الراقد المحصول أن

ا .لألماملأل
حصائر نقل المحصول-ب 

  الجانبين من حلزون عليها اسطوانة ويشمل   
حصادهبعدالمحصولنقلعليعمالنالخارجيين  حصادهبعدالمحصولنقلعلىيعمالنالخارجيين
 بواسطة أعلى إلى يرفع ثم الوسط في وتجميعه

ا طةأ ائذاتةتثت   من جرائدذاتحصيرةتوجد حيثمتوسطةأصابع
  عجالت تحرآهما جنزيرين على مرآبة الحديد
 نقل على تعمل مسننة
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ى  حصيرةأنويالحظالدراس جهازإلىالمحصول  زإ يريرجه
  عن المحصول زاد إذا ينزلق أمان صمام لها النقل
أنآمادراسها،الدراسلجهازيمكنالتيالكمية   أن آمادراسها،الدراسلجهازيمكنالتيالكمية

  في أنه نجد الطرفين من المحصول تجميع اسطوانة
عطها ا ةأ نخفضتفعفقعلآ   ومنخفضمرتفعمرفقعلى مرآبةأصابعوسطها
  الرفع حصيرة إلى المحصول توصيل على وتساعد

.الجرائدذاتذ
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)٤٤(شكل )٤٤(شكل 

ة ذ ة آ ف )الكمباين(قطاع في آلة الضم والدراس بالتذريةقط
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الدراس-ج جهاز  جهاز الدراسج  
بعد حصاد المحصول ورفعه يصل إلى جهاز     

اآلت من يتكون الذي :الدراس الذي يتكون من اآلتي:الدراس
 تلقيم على وتعمل :المحصول تلقيم اسطوانة-أ  

ل ةال ائذاتال لإلال ف   درفيل إلى الجرائدذاتالحصيرةمنالمحصول
 بعد وترآب المطلوبة بالكميات وذلك الدراس
فة ةال اش .مباشرةالرفعحصيرة
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عبارة عن اسطوانة على محيطها   :درفيل الدراس -ب 
عل وتعمل محورها حول تدور الحديد من قضيبان من الحديد تدور حول محورها وتعمل على  قضيبان

ضرب المحصول أثناء دورانها فتفصل الحبوب عن  
القش ل نا ال ل ف ا ل نا ل(ال ش ، ٤٥شكل(السنابل آما تفصل السنابل عن القشر

٤٦.((
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  قضبان من مجموعة عن عبارة : الدراس صدر -جـ   
  الدراسدرفيلشكلتالئم بحيثالمقوسةالحديد
نو بين السنابلتضغطالدراسدرفيلدورانوعند يلور سر بينبلر

  من معظمها وتسقط الحبوب فتفرط والصدر الدرفيل
)٤٧شكل(بالصدرالموجودةالفجوات )٤٧شكل(.بالصدرالموجودةالفجوات

  تغيير يمكن والدراس الضم اآلالت أنواع جميع وفي   
ل لف  الدراسدرفيلسرعات
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معيتالءمبماوالدرفيلالصدربينالمسافةوآذلك  مع يتالءمبماوالدرفيلالصدربينالمسافةوآذلك 
  وعادة درسه المراد المحصول وحجم نوع

ل لأقلاتإلتاالكفال ف لد   لدرفيلأقلسرعاتإلىيحتاجالكبيرفالمحصول
 أنه آما .الحبوب صغيرة المحاصيل عن الدراس

ةأ   ومكانالدراسدرفيلبين المسافةأننجددائما
.المحصولخروجعندمنها أوسعالمحصولدخول عوو وروجهو

وحدة التعليم اإللكترونى              آلية الزراعة                 جامعة المنصورة



االسطوانةوهذه:القش سحباسطوانة-د ووشبو
 على وتعمل الدراس درفيل بعد مباشرة ترآب

اعدالقش لالد هعةتقا خ خروجهسرعةوتقابلالدراسبعدالقشسحب
.القشهزازاتإلىلتوصيلهالدراسجهازمن ى
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ل ل ف ة أ :أجهزة فصل الحبوب -٣  
جزءرئيسيينجزئينمنالفصلجهازويتكون ون   زوي ينن لجه يينجز ي جز ر
 الجزء أما للحبوب رئيسي وجزء للقش رئيسي
:هزازاتمنفيتكونبالقشالخاصالرئيس :هزازاتمنفيتكون بالقشالخاصالرئيسي

 )الرداخات(الهزازات -أ  
 معظم يسقط السنابل من الحبوب فصل بعد  

بالصدرالموجودةالثقوبمن%٨٠-٦٠الحبوب روجووب ن%بوب ب
  من %٤٠-٢٠ بالقش ويبقى الحبوب وعاء على

يخرجثمالحبوب يخرجثمالحبوب
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 تشبه التي الهزازات إلى المتبقية بالحبوب القش  
 ومرآب مسننة العلوية حافته مستطيال صندوقا
عنمرتفعالخلفيجزئهيكونبحيثبزاوية وي يبز ونب عيجز ي   ن ر
 سقوط على فتحمل ترددية حرآة ويتحرك العلوي
عللتسقطينزلقحيثالصندوققاعفالحبوب   على لتسقطينزلقحيثالصندوققاعفيالحبوب
 القش نقل على األسنان يعمل آما الحبوب مصيدة

قطالخلفإل نةخلفف اآ اال زاأ الأ  الحبوبأجزاءأماالماآينة خلففيسقطالخلفإلى
الرئيسية
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 يرآب الصاج وعاء عن عبارة : الحبوب وعاء هي  
ة   يكون حيثالماآينةبعرض الدراسصدرةتحت

 سطحهعنمنخفضاالغرابيلمنالقريبسطحه
 حرآة يتحرك الوعاء هذا أن آما الصدر تحت

علىالحبوباسقاطعلىيساعدآماترددية   على الحبوباسقاطعلى يساعدآماترددية
  من الساقطة الحبوب يستقبل الوعاء وهذا .الغرابيل
والهزازاتالدراسصدر .والهزازاتالدراسصدر
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  :الغرابيل -ب  
العلويبعضهمافوقمرآبينغربالينمنتتكون العلوي بعضهمافوقمرآبينغربالينمنتتكون 
  وعيونه الماآينة نهاية حتى الحبوب وعاء من يمتد
هاكن قهاأت هذاالالزتض وهذا .الالزمحسبتضييقهاأوتوسيعهايمكن

  وقطع والحشائش المحصول حبوب يستقبل الغربال
قطع وبعضالحبوبعيونهمنوتسقطالكبيرةالقش

التي السنابلقطعأنحينفي تدرسلمالتيالسنابل يبعييرميب
  غربال عليه ويطلق خلفه من تسقط تدرس لم

.الفصلالفصل
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ا الأ فلالغ طلقال هف الل الغ   وهو الحبوبغربالعليهفيطلقالسفليالغربالأما  
 محصول لكل بالنسبة ثابتة عيون ذو عادة غربال
  عيون ذات غرابيل وجود المحتمل اآلن آان وأن
الغربالهذايعملفتحاتهاتضييقأوتوسيعيمكن ن يعي لهييقوو لي   رب
 التي السنابل قطع بقايا من الحبوب فصل اآمال على
تسقطحيثالعلويالغربالمنسقطتقدتكون   تسقط حيثالعلويالغربال منسقطتقدتكون

 في الحبوب ببريمة اآللة بعرض مجرى إلى الحبوب
لقطأنن نا قطال هأخلت   به أخرىمجرىعلىتسقط السنابلقطعأنحين
.مدروسة الغير الحبوب بريمة
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:مروحة  -ج  
سحبعلىتعملمروحةالغرابيلأسفليرآب  سحبعلىتعملمروحة الغرابيلأسفليرآب  
  يمكن حتى الغرابيل فتحات إلى دفعه ثم الهواء
شائشذنالتخل القشآذلكال  القشوآذلكالحشائشبذورمنالحبوبتخليص

 الدراس عملية أثناء الحبوب مع المتساقط
فةذف   مساحتهافيالتحكميمكن المروحةهذهوفتحات

رىيى المطلوبةالقوةلههواءتيارعلىيحصلحتى وبووي
.والقش األتربة لحمل والمناسبة
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المدروسة-د غير والرؤوس الحبوب :ناقالت :ناقالت الحبوب والرؤوس غير المدروسة-د 
 الحبوب غربال أسفل المدروسة الحبوب تسقط   

ا نقل انأإلالةف اثال ف ت ترفعها حيثالجوانبأحدإلى الحبوببريمةفينقلها
الحبوبمجزئإلىأوالحبوبخزانإلىساقيه
.أجولة في لتعبئتها

خلفوتتجمعتسقطالتيمدروسةالغيرالرؤوسأما خلف وتتجمعتسقطالتيمدروسةالغيرالرؤوسأما 
  جوانب أحد إلى بنقلها يقوم والحبوب الفصل غربالي
نة اآ ةالغالنقلةال قثد يقوم ثممدروسةالغيرالحبوبنقلبريمةالماآينة
 مرة الدراس جهاز فوق لصبها أخرى لساقيه برفعها
.دراسهايتمحتىثانيةة
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:وتتكون من اآلتي : أجهزة الحبوب  -هـ

:الحبوبخزان١ :الحبوبخزان-١
 الحبوب لجمع خزان اآلالت أنواع بعض في يبني    

اآللة تشغيليعادلماأيبوشل٧٠-٦٠منيسع
الخزانذلكبعديفرغثمتقريبامتصلساعةنصف رغمريبل نبي ز
.خاصة بريمة بواسطة وذلك لنقله مقطورة إلى
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:جهاز تعبئة الحبوب - ٢   
ة جهاز يوجدباآللةللحبوب خزانتوجدالوعندما   

واألتربةالحشائشبذورمنالحبوبلتنظيف ي
  وهو الحاجة حسب ثالثة أو حجمين الى وتقسيمها

بحيثبميلومرآبيدوراسطوانيغربالعنعبارة بحيث بميلومرآبيدوراسطوانيغربالعنعبارة
  من العيون الصغيرة أجزاءه على الحبوب يسقط
ال قطالغ ةنهافت شائشذاألت ال الحشائشوبذوراألتربةمنهافتسقطالغربال
.األحجام فتسقط الغربال في الحبوب وتتحرك
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ختلفة ختلفةالالال التال التي المختلفةالعيونمن الحبوبمنالمختلفة 
 يجمع حيث معينة فتحة في حجم آل ويتجمع تناسبها

لقثالطلقلف يلقيه ثمامتالئهبعدبربطه عامليقوم.جوالفي
الماآينة خلف

:إعداد اآللة للعمل   
حجمأنحيثمختلفةظروفتحتاآللةتعمل جم أنيروفاآلل  

  والظروف نموه وطبيعة محصول لكل الحبوب
مختلفةعواملآلهاالحصادإجراءأثناءالجوية مختلفةعواملآلهاالحصاد إجراءأثناءالجوية
 عند نذآرها سوف أساسية مبادئ هناك ذلك ورغم
:آاآلتيالرئيسيةاآللةإعداد :آاآلتيالرئيسيةاآللةإعداد
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المحصول١ إمالة :درفيل :درفيل إمالة المحصول-١  
  أن يالحظ راقد وغير طبيعيا المحصول يكون عندما   

أ آما السنابلأسفلالمحصول تالمسالدرفيلذراع
وعندمااألمامإلىاآللةسرعة منأقلسرعتهتكون ىرنرون ومإ
 ويزداد الدرفيل ينخفض قصيرا المحصول يكون

وعندماقليالاألمامإلىاآللةسرعةعنسرعته وعندماقليالاألمامإلىاآللة سرعةعنسرعته
  رافع الدرفيل يستخدم أن يجب راقدا المحصول يكون

ل عقائهخفضهال الأ عةنقل سرعة منقليالأسرعوبقائه خفضهمعالمحصول
 الحد عن الدرفيل سرعة زادت إذا بأنه علما اآللة

ففف الحبوب فرطفيفتسببالمالئم
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 :سكين الضم -٢  
األصبعمنتصفمنالسكينتتحركبحيثتضبط   األصبعمنتصفمنالسكين تتحركبحيثتضبط  

  هذا .اآلخر اإلصبع منتصف حتى به الموجودة
هطلق اعل نش ك لهعادةال ة٣ط .بوصة٣طولهوعادةالسكينمشوارعليهويطلق

:مصيدة الحجارة-٣ 
 أول في القطع سكين خلف تجويف عن عبارة   

األحجاروصوللتمنعنهايتهافيأوالنقلحصيرة  األحجاروصوللتمنعنهايتها فيأوالنقلحصيرة
 تنظيفها يجب وهذا الدراس جهاز عن الصلبة
.يومياا
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ف :الدرفيل والصدر-٤  
بينالخلوصأوالمسافةالجزءهذاضبطتشمل بين وصوجزءبل 
 أما الدرفيل سرعة وآذلك والصدر الدراس درفيل

دخولعندفتكونوالدرفيلالصدربينالمسافة دخول عندفتكونوالدرفيل الصدربينالمسافة
  من القش خروج عند قدرها مرات ثالث المحصول

ااز ةال لفا تكالا تكون الحبوبمحاصيلفي وعادةالدراسجهاز
  من بوصة ١/٨ األمام، من بوصة ٣/٨ المسافة
  عن تزيد أال فيجب الدرفيل سرعة أما الخلف
دقيقة/قدم٦٠٠٠ ي/م
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م يستخدمأنوالدرفيلالصدر ضبطعندأنويالحظ 
 ممكنة مسافة أوسع مع للدرفيل ممكنة سرعة أقل

.بينهمابينهما
:الغرابيل -٥  

ففذ   حجمهافيالتحكميمكنفتحاتذوالعلويالغربال 
ىجح والبسلةفتحةثلثإلىيحتاجوالشعيرفالقمح
  عيون فله الغربال أما .فتحة نصف إلى تحتاج

قطريكونالحبوبمحاصيلولمعظمثابتةمستديرة  قطر يكونالحبوبمحاصيل ولمعظمثابتةمستديرة
  الغرابيل أن المالحظ ومن بوصة ٧/١٦ الفتحة
لهاتؤد ثابتالهواءتياآانإذاعاليةبكفاءةع   ثابت الهواءتيارآانإذاعاليةبكفاءةعملهاتؤدي

.ومنتظم
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:طريقة تشغيل اآللة    

قطعجهازأنحيثاآللةتشغيلفمشاآلتوجدال  قطع جهازأنحيثاآللةتشغيلفيمشاآلتوجدال 
  أنه نجد ذلك ومن تسير وهي أمامها المحصول

ةناكل اا لل ااآللةق  آما اآللةمرورقبلجزءلحصادحاجةهناكليست
يي حصادهيطريقةوأفضلالرابطةالحصادآلةفي

  شكل على ذلك بعد األرض حصاد ثم الحقل دوائر
ح.شرائح .ر
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وأسبابها اآللة استخدام :مشاآل :مشاآل استخدام اآللة وأسبابها 

 الحبوب فقد هي الكمباين الستخدام الرئيسية المشكلة  
وجدتفإذااالستخدامأوالضبطفيخطأوجودعند وج إموبيوجو

  عن ويبحث الماآينة توقف الماآينة خلف حبوب
اآلتيةاألسبابأحدإلراجعايكونقدالذيالسبب اآلتية األسبابأحدإلىراجعا يكونقدالذيالسبب

:
فةأأ الفقد يكونفقدالماآينةأمام الحبوبعنيبحث-أ

بمجرد وتناثرهالمحصولجفافزيادةإلىراجعا ى
تصلح ال الحالة هذه وفي اإلمالة درفيل لمس
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نة اآ اال لذال الال   حصادهيجببلالمحصول هذالدراسالماآينة  
  ونسبة ذلك قبل دراسة من البد آان حيث يدويا

.بالحبوب مرتفعة الرطوبة
عنهايبحثالماآينةأمامحبوبتوجدلمإذا-ب   عنها يبحثالماآينةأمامحبوبتوجدلمإذا-ب

 راجع السبب فيكون وجد إن القطع سكين خلف
فيلعةأنإل الةد أالالزنأآثاإل   أو الالزممنأآثراإلمالةدرفيلسرعةأنإلى

.الالزم من أآثر المستوى في منخفض
  يبحث القطع سكين خلف الحبوب توحد لم إذا-ج   

أحدمنساقطةالحبوبتكونفقدالماآينةتحت   نبوب  وني
.بالماآينة الثقوب
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ةأ عن يبحثالماآينةأسفلحبوبتوجدلمإذا-د 
وجدت فإذاالماآينةخلفالقشخطفيالحبوب ي
  الدراس صدر بين المسافة تكون بالقش حبوب

من أآبرالهواءشدةأنأوالالزممنأآبروالدرفيل م
  السبب يكون فقد بالقش سنابل وجدت إذا أما الالزم
ي:آاآلتي

الالزم من أآبر والدرافيل الصدر بين الخلوص .الخلوص بين الصدر والدرافيل أآبر من الالزم- 
.هزازات القش مكتظة بالقش -  
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نزلق الالز ل أط القش زازات .سير هزازات القش أطول من الالزم وينزلق-  
.الستارة الموجودة على الهزازات غير موجودة-   ه ى
  األرض على ووجدت حبوب بالقش توجد لم إذا -   

أنأوالهواءتيارشدةإلراجعايكونقدذلكفإن   أن أو الهواءتيارشدةإلىراجعايكونقدذلكفإن
الالزم من أقل العلوي الغربال عيون حجم
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ة آل ة :صيانة اآللة 
الترآيبمعقدةالثمنمرتفعة آلةالكمباينألننظرا  يننر يبنرب ر

 من وتطيل عليها تحافظ لها الجيدة الصيانة فإن لذلك
وبناء تشغيلهاتكاليفمنيقللمماالمنتجعمرها لجر هيني وبي
  التشغيل عند يوميا تكون الصيانة أن نجد ذلك على
:تشمل :ل

 
كأ ح بال الخاص الهواء نظف تنظيف تنظيف منظف الهواء الخاص بالمحركأ-

التأآد من وجود ماء بالردياتير وأنه ال توجد أتربة  ب-
القة قش .أو قش عالقة بهأ
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تنظيف اإلطارات والتروس المسننة باآللة من أي  -ج  
ه الق .شيء عالق بهش

تنظيف الهزازات والغرابيل من القش الموجودة  -د 
.بها
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القشه من نظيف الحبوب وعاء أن من التأآد .التأآد من أن وعاء الحبوب نظيف من القش-هـ
.التأآد من قاع الهزازات خالي من القش -و  

أ أ التأآد من أن صدر الدراس نظيف وسليم وليس به -ز
.قش

.التأآد من أن درفيل الدراس نظيف سليم -ح 
ومضبوط-ط سليم القطع سكين أن من التأآد .التأآد من أن سكين القطع سليم ومضبوط-ط
.التأآد من السيور و الجنازير مشدودة جيدا -ي 
نقلك زة أ آذلك ك لل ة ال انة ال ل ت تعمل الصيانة اليومية للمحرك وآذلك أجهزة نقل  -ك 

.الحرآة من المحرك لآللة
.تشحم وتزيت جميع العيون وأماآن التزييت باآللة -ل  
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لل اآللة تخز ن ة التال انة ال ا آ آما يوجد الصيانة التالية عند تخزين اآللة للموسم   
:القادم 

.تنظيف اآللة جيدا من الداخل والخارجأ-
والحبوبب القش من بالهزازات الغرابيل تنظيف تنظيف الغرابيل بالهزازات من القش والحبوب ب-

.واألتربة
ة تفتح فتحات المروحة وفتحات وسواقي الحبوب  ج-

يوآذلك جميع الفتحات العلوية والسفلية بالماآينة   ب ي و وي يع ج و
.ثم تدار

جيداد القطع جهاز ينظف .ينظف جهاز القطع جيداد-
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.تنقل السيور من الماآينة وتخزن في مكان جافه-
تزييتو- ثم بالرافين وتنظف والتروس السالسل تنزع تنزع السالسل والتروس وتنظف بالرافين ثم تزييتو-

.وترآب
ث ة ل ل ظف لقط نزع سكين القطع وتنظف ويعمل لها صيانة ثم ز-

.توضع عليها مادة ضد الصدأ ع
تجرى الصيانة السنوية للمحرك وتغيير الزيت ح-

الردياتير ماء .وتعبئة ماء الردياتيروتعبئة
.تصلح جميع األجزاء التي يكون قد أصابها العطبط-
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.تشحم جميع أماآن التشحيمي-
معتغطىثمجافنظيفمكانفياآللةتوضعك-  مع تغطىثمجافنظيفمكانفياآللةتوضعك-

 موضوع غير الضم جهاز يكون أن مالحظة
كا ل د اه نأنآ لك ادالضغطال ال  العاديالضغطبالعجليكون أنآماهيدروليكا

.الهواء من
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الحصاد آالت على محلولة أمثلة ال    ى  و   

ةألذآلةف ل  السرعةأنعلمإذاودراسضمآلةفي-١ 
مم  وآانالتقدمسرعة١.٥الضملمضربالمناسبة

  سرعة احسب سم٦٥ للمضرب األذرع طول
التقدمسرعةآانتإذاالمناسبةالمضربدوران  التقدمسرعةآانتإذاالمناسبةالمضربدوران

.ساعة/آم٤
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اعة/آ٤التقد .ساعة/آم٤التقدم 
الحــــل                        

 ٦=  ١.٥×  ٤= السرعة المحيطية للمضرب      
ة/آ ا ساعة/آم

.دقيقة/م١٠٠=٦٠٠٠= .ي/م     
                  ٦٠

لفة  ٢٤.٤=        ١٠٠    =سرعة الدوران   
دقيقة/دقيقة/

                      ١.٣×٣.١٤
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دقيقة فما/لفة٢٠٠٠إذا آانت سرعة دوران الموتور-٢  
بهي نسبة التخفيض المناسبة؟ يض ب ي

الحـــــل                               
ض التخف ة ة٢٢٨ن مرة٨٠= ٢٠٠٠= ٢٠٠٠=نسبة التخفيض  

                 ٢٥      ٢٤.٤
ث وآان قطر درفيل  /م٢إذا آانت سرعة سور التغذية  -٣  

للدرفيل١٥الجر المناسبة الدوران سرعة ه فما سم .سم فما هي سرعة الدوران المناسبة للدرفيل١٥الجر
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الحـــل                             
السرعة المناسبة  

دقيقة/لفة٢٥٥=٦٠×١٠٠×٢= دقيقة/لفة٢٥٥= ٦٠×١٠٠×٢=      
            ١٥×٣.١٤     

 هي فما سم٦٠ الدراس درفيل قطر آان إذا -٤    
انعة ةالد نا عةأنعلإذاال ةال الخط الخطية السرعةأنعلمإذا المناسبةالدورانسرعة

.ث/م٣١.٤هي القمحلدراسالمناسبة ميح
الحــــل                             

ل ف ال قةلفةة ق دقيقة/لفة ١٠٠٠=٦٠× ٣١.٤=سرعة الدرفيل  
٣ ٠×١٤ ٦
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أسئلة وتمارين على آالت الحصاد   
ما فائدة مضرب الضم وما مقدار سرعته  -١  

آته؟ ح يأخذ وآيف ب تح وآيف تحسب وآيف يأخذ حرآته؟وآيف
رمما يتكون السير الناقل وما هي سرعة  -٢   ي و ل ير ون ي

تقديمه؟
ال٣ ا ال ل ف ا ت ض اذآ اذآر بعض تصميمات درفيل الدراس والصدر-٣ 

ووعدد الجرايد أو المضارب للدرفيل أو عدد  يل ر رب و ي جر و
الخوص للصدر وسرعته المناسبة لبعض 
د ال ل ف الد ن الخل ل ا .المحاصيل والخلوص بين الدرفيل والصدر ال

الدراس؟-٤ عليها يقوم التي األسس هي ما
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س  ر يه  وم  ي ي س  ي   



تا٥ ال د ال تداد ا فة ظ ه ةا اق ساقية  –ما هي وظيفة امتداد الصدر والستاير-٥ 
الحبوب وساقية السنابل الغير مدروسة

آيف يستعان بالهواء في فصل الحب عن - ٦  
النقاوة لجهاز برسم ذلك وضح الشوائب وضح ذلك برسم لجهاز النقاوةالشوائب

مارسم رسما تخطيطيا آللة الضم والدراس مبينا-٧  م
عليها مسار المحصول مع شرح طريقة العمل

الدرفيل٨ سرعة أثر هو عددالخلوصما عدد –الخلوص–ما هو أثر سرعة الدرفيل-٨ 
مقدار خلوص الصدر على الدراس  –المضارب 

.وعلى الكسر
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التالية-٩ الحاالت إلى تؤدي التي األسباب :اذآر ي   ال ا ى ا ي إ ؤ ي  ب ا ب ر األ :ا
الزيادة في آمية الرؤوس من المحاصيل التي تقع -أ    
.قبل دخولها إلى جهاز الحصادق
ناتج-ب في مدروسة الغير الرؤوس آمية زيادة زيادة آمية الرؤوس الغير مدروسة في ناتج -ب  

.الحبوب
.زيادة آمية الحبوب التي تخرج مع القش -ج   
تفعةد ال ف الك ة ن .نسبة الكبس في الحبوب مرتفعة-د  

رو      زيادة آمية القش مع الرؤوس الغير مدروسة-هـ   ير رؤوس ع ش ي زي
التي تعود إلعادة فصل الحبوب
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  م٤.٠٠ الضم لجهاز القطع عرض آان إذا-١٠   
لحصادالالزمالزمناحسبساعة/آم٤التقدموسرعة ر نب/ممو زمز
  يقل لآللة الفعلي القطع عرض بأن علما فدان١٠٠
سم٢٥بمقدارالنظريالعرضعن .سم٢٥بمقدارالنظريالعرضعن

  الصدر خالل المفصولة الحبوب نسبة آانت وإذا-١١   
ة من ث/آجم٦الدراسجهازسعةوآانت%٨٥

آمية احسب١:٢التبن:حبوببنسبةالمحصول بو يبببوبب
 تحتوي أنها علم إذا الصدر خالل المنفصلة الحبوب
والعصافاتالتبنمن%٥على والعصافاتالتبنمن%على
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 الحبوب آمية احسب السابقة الدراس آلة لنفس-١٢
مسطحأنعلموإذاالرداخاتخاللالمفصولة مسطح أنعلموإذاالرداخاتخاللالمفصولة
  عرض وآان المحصول من آجم/٣م١ يعادل الرداخات
اخا ١ال ا٢ لف الط ؟الطول هوفمام١.٢الرداخات
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