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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مدرس المادة                                           -معدات الجنً والحصاد :

 مدرس مساعد                                                                       

 ؼالب عبد الكاظم محٌبس                                                              

 تمسٌم معدات الحصاد  –طرق الحصاد  –الحصاد االلً فوائده 

 

 فوائد الحصاد االلً 

  تملٌل االٌدي العامله  -1

تملٌل الوفت المصروؾ وبالتالً ٌمكن تجنب الضروؾ السٌئه كاالمطار  -2

 اح والرٌ

 ان جمٌع عملٌات الحصاد بما فٌها التنظٌؾ والتعبئه تتم فً ولت واحد  -3

 جودة المحصول الناتج افضل مما فً الحصاد الٌدوي  -4

 سرعة اخالء الحمل بالحصاد االلً  -5

 ٌهًء الحصاد االلً التسوٌك المبكر وبسعر مرتفع  -6

د الٌدوي بسبب تعرض الفمد بالمحصول المحصود الٌا الل من الفمد بالحصا -7

المحصول المحصود ٌدوٌا الى النثر او اكله من لبل الحٌوانات او الطٌور اثناء 

 الحصاد 

 كلفة الطن الواحد بالحصاد االلً الل مما هو علٌه فً الحصاد الٌدوي  -8

 ورؼم المزاٌا اعاله اال ان الحصاد االلً الٌخلو من عٌوب 

 التتعدى اال اسابٌع للٌله استؽالل راس مال كبٌر فً عملٌه  -1

 تٌاج معدات الحصاد الى لدرات عالٌه فً التشؽٌل حا -2

اي زٌادة كلفة كثرة االجزاء المتحركه فً معدات الحصاد ٌجعلها عرضه للكسر  -3

 التصلٌح واالدامه 

 ٌحتاج الحصاد االلً الى خبره ومهارة فنٌه  -4
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  \تمسٌم معدات الحصاد

 حسب طرٌمة تشؽٌلها  -اوال :

 ذاتٌة الحركه : تشبه الساحبة او المعده الن لها محرن ذاتً مستمل ٌموم بتشؽٌلها  -1

المسحوبه : الٌوجد بها محرن مثل جانٌة الذره وتشؽٌل اجزائها باالعتماد على  -2

 عمود االداره الخلفً او الجهاز الهٌدرولٌكً 

 ثانٌا : حسب العرض الشؽال 

هنالن بعض الحاصدات اثناء تشؽٌلها ٌكون عرضها الشؽال = عرض وحدة الدٌاسه 

 = عرض وحدة المطع 

 م  8اما االن فتوجد حاصدات تصل لعرض 

 ثالثا : حسب عدد وحدات الدٌاسه 

الموجود فً العراق وحدة دٌاسه واحدة وذلن الن الفالح معتاد علٌها وهنالن انواع 

ٌاسه وعندما تكثر وحدات الدٌاسه التبمى اهمٌة اخرى تصل الى سبعة وحدات د

 لممشى التبن 

 

 حسب وحدات الضم من خط واحد ولد تصل الى ارعة خطوط  -رابعا :

 

 

 طرق الحصاد 

  272الحصاد بزاوٌه 

 درجه  272عندما تصل الحاصده الى نهاٌة الحمل تموم بالدوران بزاوٌه 

 الدوران الصى الٌمٌن 

الحمل ٌستدٌر الى الصى الٌمٌن وهكذا ٌكمل الخط الثانً لبل الوصول الى نهاٌة 

 والى نهاٌة الحمل 
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الحصاد بزاوٌة لائمه ٌحصد الى نهاٌة الحمل ثم ٌتم الرجوع الى الخلؾ والحصاد 

 بزاوٌه لائمة 

 الذهاب واالٌاب ) المكوكٌة ( 

وذلن بعمل وسائد اي مناطك متروكة من فوق خط الحصاد ومن االسفل وذلن 

ارة الحاصدة فً هذه المناطك بحٌث ٌكون انبوب التفرٌػ للحاصدة الى جهة الستد

االرض ؼٌر المحصودة وٌجب االخذ بنظر االعتبار امتالء الخزان بحٌث ٌتم 

 التفرٌػ لبل االستدارة وتكملة الحمل بدون تولؾ حتى الٌمتالء الخزان 

 الطرٌمة الدورانٌه 

بهه للحراثة الدورانٌه وبدون تولؾ الحاصدة تدور بحركة دورانٌه مستمره مشا

 وتحمك انتاجٌة عالٌه ولكن المشكلة وسط الحمل فتحصد بطرٌمة الذهاب واالٌاب 

 

 طرٌمة الحصاد المتباعدة 

عندما ٌكون هنالن حمل كبٌر ووجود اكثر من حاصدة مثال خمسة او اربعة 

نعود خط االول نذهب لحصاد الخط الثالث ثم حاصدات فعندما نكمل حصاد ال

لحصاد الخط الثانً بعدها نذهب لحصاد الخط الرابع وهكذا الى نكمل الحمل باجمعه 

م ولخمس حاصدات 4وٌاخذ بنظر االعتبار العرض الشؽال للحاصدة وٌاخذ كمعدل 

 م لخمس حاصدات  22ٌكون 

 مكونات الحاصدة ) وحدات الحاصدة ( 

 لوحً تحدٌد الحصٌد  –مضرب الضم او المرواح  –الماطع  -وحدة المطع : -1

مضرب تؽذٌة وحدة  –الناللة  –تتكون من المنضدة او البرٌمه  -وحدة النمل: -2

 الدٌاسة 

 وحدة الدٌاسة تتكون من اسطوانة الدٌاسة والممعر  -3

 ممشى التبن  –مضرب التبن  –أناء الحبوب  -وحدة التذرٌة : -4

 والمروحه هزاز الحبوب والؽرابٌل  -وحدة التنظٌؾ : -5

 خزان الجبوب  –وحدة التعبئة والتدرٌج وتتكون من ناللة الحبوب وناللة الكزره  -6

 مع ناللة لتصرٌؾ الحبوب
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 وحدة المطع 

  -الماطع :

وٌتكون من لوح فوالذي ٌختلؾ طوله باختالؾ العرض الشؽال للحاصدة ووظٌفته 

ثابت المتمثل باالصابع لطع سوٌمات المحصول وذلن بحصرها بٌن جزئٌه ال

 والمتحرن المتمثل بالسكٌن 

  -االصابع : -1

تصنع من الفوالذ ومهمتها عزل النباتات عن بعضها ومن ثم حصرها بٌنها اي انها 

تمسن سوٌمات المحصول لٌسها على السكٌن لطعها كما تموم االصابع بحماٌة 

 السكٌن وتوجٌه حركتها الترددٌه
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  -السكٌن : -2

وتتركب من لوح فوالذي تثبت علٌه الشفرات المثلثة الشكل بشكل الواحدة بجنب 

االخرى وتكون الحافة الماطعه للسكٌن اما حادة ملساء او تكون مسننة وتمتاز 

بمابلٌتها لمطع السوٌمات الجافة بشكل افضل اضافة الى لابٌلتها الحافات المسننة 

ئم المحاصٌل التً ٌجري حصادها وسوٌماتها الملٌلة للشحذ اما الشفرات الملساء فتال

 شفره  13لم تجؾ تماما كالرز وٌكون معدل عدد الشفرات فً المتر الواحد 

 

 

 

هً الواح مصنوعه من الفوالذ مصممه لحماٌة الماطع من   -الواح التحمٌل : -3

 التلؾ وٌمكن استبدال هذه االلواح عند االستهالن وكذلن تنظٌمها لالمام والخلؾ 

وتربط على  ابعاد متساوٌة فوق الواح التحمٌل وفائدتها لدفع  -ماسكات السكٌن : -4

 شفرات السكٌن فً االسفل لتكون لرٌبه جدا من االلواح المستعرضه لالصابع 

  -لوحا تحدٌد الحصٌد :

ٌوجد على جانبً الماطع لوحان كل منهما عباره عن لوح عمودي على االرض 

ون المسافه بٌن ممدمة الطرفٌن اكبر  منها عند مؤخرة مدبب الطرؾ االمامً وتك

للو حٌن عند موضع البسكٌن وفائدة اللوحٌن لتحدٌد عرض المطع وجمع اؼلب 

المحصول من المسافة المحصوره بٌن الطرفٌن لٌمكن للسكٌن لطع هذا المحصول 

 ضمن عرضها الشؽال 

  -مضرب الضم او المرواح : 
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وٌمع فوق السكٌن وٌتكون من لرصٌن كل منهما ٌسداسً االضالع وٌتمد بٌن كل 

راسٌن لوح حدٌدي ٌحوي على اصابع اللمط وٌكون اتجاهمها باستمرار نحو االسفل 

وٌدور المرواح بنفس اتجاة دوران دوالٌب الحاصدة وعند دورانه ٌموم بضم وتوجٌه 

واح لٌكون لابال للتنظٌم لالعلى المحصول ودؼعه نحو السكٌن لمطعه وٌصمم المر

واالسفل واالمام والخلؾ لٌالئم المحاصٌل المختلفة االرتفاعات وحسب ضروؾ 

 العمل كما ٌمكن تؽٌر سرعته لتالئم السرعه االرضٌه للحاصده 

 

 وحدة النمل 

  -منضدة التؽذٌة ) الطبلة ( :

اسطوانة تمرٌبا  وتسمى بالطبلة وهً المتداد الخلفً للماطع وتكون على شكل نصؾ

وتمتد على طول البرٌمه التً تدور نتٌجة ارتباطها بسلسلة بنفس اتجاة دوران 

دوالٌب  الحاصدة وتتكون البرٌمة من جسم اسطوانً مجوؾ ٌحٌط به من الطرفان 

زعنفتان مختلفتان فً اتجاهمهما لٌمومان بنمل المحصول من طرفً المنضدة الى 

المثبته فً وسط البرٌمه التً تموم بنمل المحصول وسطها حٌث تستلمه اصابع الضم 

 ودفعه الى الخلؾ باتجاة حركة البرٌمه نحو النالله 

 النالله 

وتموم بنمل المحصول المستلم من اصابع الضم فً البرٌمه نحو الخلؾ والى االعلى 

 باتجاة وحدة الدٌاسة 

  -مضرب تؽذٌة مجموعة الدٌاسه :

وٌوضع بٌن مؤخرة  الناللة وممدمة وحدة الدٌاسه وٌدور بنفس اتجاة اسطوانة 

 الدٌاسة وفائدته االسراع فً انسٌاب المحصول الى وحدة الدٌاسة 
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  -وحدة الدٌاسة :

وهً الجزء العلوي فً الحاصدة وتتكون من جزئٌن هما اسطوانة الدٌاسة والممعر 

 وتموم بوظٌفتٌن رئٌسٌتٌن 

 الص الحبوب من السنابل استخ -1

 فصل الحبوب عن المش  -2

 

 

وتتكون اسطوانة الدٌاسة من مجموعه من المضبان الحدٌدٌة المبردٌة وتدور هذه 

االسطوانة بسرعه عالٌة اما الممعر فٌتكون من لضبان حدٌدٌه مشبكه ومثبته تحٌط 

ل المستلم من بالنصؾ السفلً لالسطوانة وعند دوران اسطوانة الدٌاسه فان المحصو

مضرب التؽذٌة ٌحصر بٌن لضبان االسطوانة والممعر وٌدعن وتنفصل الحبوب 

عن السنابل وتسمط على اناء الحبوب الموجود اسفل الممعر فً حٌن ٌسٌر التبن 

على لضبا ن الممعر وحول االسطوانه لٌدفع الى الخلؾ نحو مضرب التبن ونظرا 
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ان استعمال اسطوانة الدٌاسة المبردٌة لكون سٌمان واوراق الرز نعمة الملمس ف

ٌؤدي الى انزالق المحصول دون دٌاسته لذلن ٌجب ان تستعمل اسطوانةتكون 

محاطة بفؤرس او مسامٌر على محٌطها لؽرض دٌاسة محصول الرز بشكل صحٌح 

ونظرا لكون ممدمة وحدة الدٌاسه تستلم المحصول كامال فً حٌن ٌخرج من نهاٌتها 

ان الخلوص بٌن االسوانة والمفعر فً الممدمة ٌكون اكبر منه عند التبن فمط لذلن ف

واعالة خروج البذور مع المؤخره وذلن لتسهٌل دخول المحصو الى وحدة الدٌاسه 

 التبن من الخلؾ 

  -وحدة التذرٌة :

  -مضرب التبن :

ومولعه مرتفع للٌال فوق  وهو شبٌه بمضرب التؽذٌه اال انه ٌمع خلؾ وحدة الدٌاسه

اسطوانة الدٌاسه ومهمته السٌطره على التبن المدفوع من وحدة الدٌاسه ودفعه الى 

 االسفل نحو ممشى التبن .

  -ممشى التبن :

وهو عبارة عن ممر هزاز ٌتحرن حركة اهتزازٌه او ترددٌه وٌتكون اما من لطعه 

د حركته االهتزازٌه تعمل واحدة عرٌضه ومثمبه او من عدة لطع ضٌمه مثمبه فعن

االسنان والمدرجات على تفكٌن التبن والمش الملفوؾ حول البذور وتسمط هذه 

البذور خالل ثموب الممشى على اناء الحبوب لتختلط مع تلن التً سبك وان سمطت 

 من الممعر على اناء الحبوب 

  -أناء الحبوب :

الجزء االمامً لممشى التبن فائدته  وهو عباره عن لوح ٌوجد اسفل الممعر واسفل

استالم الحبوب التً جرى فصلها وٌكون اناء الحبوب منحدر نحو االسفل لٌساعد 

 على انتمال البذور من االعلى الى االسفل لتسمط على الؽربال العلوي لٌتم تنظٌفها
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  -وحدة التنظٌؾ :

   -الؽربال العلوي :

ترددٌة تمتد من مؤخرة اناء الحبوب الى  وهو عباره عن صٌنٌة تتحرن حركة

الخلؾ وٌتكون هذا الؽربال من مجموعه من الصفائح العرضٌه الواحدة جنب 

االخرى مع ترن فراغ بسٌط بٌن الصفٌحتٌن المتجاورتٌن لتسمح بنزول البذور 

واالجزا االصؽر منها كالتبن وكسر الحبوب بٌنما التسمح للكزره بالنزول والكزره 

ن السنابل التً لم ٌتم فصلها كلٌا واثناء انتمال الشوائب والكزره على جزء مهً 

الهزاز نتٌجة حركته الترددٌه ٌمر تٌار هوائً لادم من مروحة تمع اسفل الممعر 

لطرد المش والؽبار وتدفعهما نحو مؤخرة الحاصدة لٌخرجان من الفتحة الخلفٌة فً 

بٌنما تستمر الكرزه باالنتمال الى حٌن تسمط البذور وكسرها على الؽربال السفلً 

 الخلؾ نحو مجمع الكزره وناللتها العادتها الى وحدة الدٌاسه 

  -الؽربال السفلً :

فتحاته  نوتكووٌمع اسفل الؽربال العلوي ووظٌفته تنظٌؾ الحبوب بشكل افضل 

اصؽر من فتحات الؽربال العلوي وٌمكن استبداله لٌالئم حجم البذور وعند نزول 

البذور من الؽربال العلوي على السفلً تتعرض لتٌار هوائً لادم من المروحه 

فٌطرد ماتبمى من الشوائب اما البذور التً تنزل من خالل فتحات الؽربال السفلً 

 فتسمط على مجمع الحبوب 

  -نظٌؾ :مروحة الت

وتوجد اسفل وحدة الدٌاسه وتكون فتحة تصرٌؾ الهواء بنفس عرض الؽرابٌل 

 جهه نحوها لؽرض طرد الؽبار ةالمش الناعم .ومو

  -مجمع الحبوب والنالله :

وٌمع اسفل الؽربال السفلً مباشرة وعلى شكل سطحٌن منحدري الجانب نحو الوسط 

لبذور الى احدى الجانبٌن نحو خزان وتوجد برٌمه عند ملتمى السطحٌن تموم بنمل ا

 الحبوب او مجمع التكٌٌس 
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  -تاثٌر سرعة مضرب الضم على جودة عملٌة الدٌاسه :

السرعه البطٌئه جدا تؤدي الى دفع المحصول بعٌدا جدا عن الماطع بدال من جمعه 

وتمدٌمه له فً حٌن السرعه العالٌه جدا تؤدي الى ضرب الواح المرواح او اصابع 

مط للمحصول بموة وبالتالً تناثر الحبوب من السنابل وبشكل عام ٌمكن المول ان الل

افضل سرعه للمرواح عندما تكون سرعته اكبر بملٌل من السرعه االرضٌه 

 للحاصده 

 

 العالله بٌن سرعة اسطوانة الدٌاسه والخلوص بٌن االسطوانة والممعر 

دة فاذا كان الخلوص للٌل دٌاسه جٌتلعب هذه العالله دورا رئٌسٌا فً الحصول على 

وزٌادة سرعة االسطوانه فهذا ٌؤدي الى زٌادة دٌاسة المحصول لمتمثل بتكسر 

البذور وتهشمها وزٌادة كمٌة المش مع البذور وتمزق التبن اما اذا كانت سرعة 

اسطوانة الدٌاسه للٌله وزٌادة نسبة الخلوص بٌن االسطوانة والممعر فان ذلن ٌؤدي 

فصل الحبوب جٌدا عن السنابل وزٌادة كمٌة الكزره اضافه الى احتمال  الى عدم

 التفاؾ التبن حول االسطوانه .

 

 الفمد بالمحصول )ضائعات الحبوب (  

  -ضائعات لبل الحصاد :

 وتحصل بعد النضج التام الى ولت دخول الحاصده الى الحمل وانواعها هً 

 انفراط الحبوب  -1

 تسالط السنابل  -2

 اما اسبابها فهً 

 تاخٌر البدء فً الحصاد االلً  -1

 كثرة الطٌور فً فترة الحصاد  -2

 دخول الحٌوانات السائبه الى الحمل  -3

 الضروؾ الجوٌه  -4
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 الصنؾ المستخدم  -5

 

 

 

ضائعات الحصاد المٌكانٌكً وتكون الحاصدة هً السبب فً هذه الضائعات والتً 

 تحدث فً جمٌع اجزاء الحاصده 

 سباب ضائعات وحدة المطع ا

 لطع المحصول ودفعه الى وحدة التؽذٌه بسبب االهتزاز  -1

 ارتفاع مضرب الضم اكثر من الالزم  -2

 ارتفاع الطبله ٌؤدي الى لطع السنابل فمط  -3

اضطجاع المحصول بسبب عوامل التسمٌد والصنؾ وتعٌٌر السكٌن الثابته  -4

 والمتحركه 

نت عالٌه تؤدي الى رمً المحصول خارج المنضدة اما سرعة المرواح فاذا كا -5

 اذا كانت بطٌئه فان المحصول ٌسمط على االرض 

  -ضائعات وحدة التؽذٌه :

 وهً عباره عن نالل سلسلً التحدث فٌه اي ضائعات 

  -ضائعات وحدة الدٌاسه :

 الحبوب الموجوده مع التبن  –الحبوب الموجوده مع النبات  –الكزره 

 دة التنظٌؾ ضائعات وح

سببها المروحه واتجاه الهواء على الؽرابٌل واسفل ممشى التبن وتختلؾ سرعة 

 المروحه من محصول الخر 

 وهنالن ضائعات فً وحدة التعبئه والتكٌس والنمل 

 ضائعات بعد الحصاد 
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فً حالة التفرٌػ على االرض الٌموم الفالح بوضع مشمع اسفل الحبوب وفً حالة 

 الساٌلو بواسطة الشفل تنتشر الحبوب وٌضٌع لسم كبٌر منها التفرٌػ فً 

 

 التحوٌرات التً تجري على حاصدة الحنطة والشعٌر الجراء اعمال مختلفه

 تحوٌر حاصدة الحنطة والشعٌر لحصاد محصول الرز 

 رفع العجالت ووضع السرفه بدال عنها  -1

تكون محاطة بفؤس او  رفع وحدة الدٌاسه المٌردٌه باكملها ووضع وحدة دٌاسه -2

 مسامٌر 

رفع الشفرات المسننه ووضع الملساء بدال عنها النها تالئم المحاصٌل الرطبه  -3

 والملساء مثل محصول الرز 

التحوٌرات التً تجري على حاصدة الحنطة والشعٌر لحصاد محصول الذره 

 الصفراء 

ه الصفراء بدال ووضع وحدة الضم والمطع لجانٌة الذرتحوٌر الطبله باكملها  -1

 عنها 

-9ملم للذرة وبٌن  31 -15تعٌٌر الخلوص بٌن االسطوانة والممعر بحٌث ٌكون  -2

 ملم للحنطة  19

 522- 422دوره للذره و  822عدد دورات اسطوانةالدٌاسه تكون بحدود  -3

 للحنطة 

 اسطوانة الدٌاسه تبمى المبردٌه نفسها  -4

 تحات الؽربال العلوي والسفلً تعٌٌر عدد دورات مروحة التنظٌؾ وف -5

 

 

 

 

  3 \ 15الى هنا 
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 االمور الواجب مراعاتها عند تحضٌر الحاصدة للعمل 

ازالة الصدء المتراكم خصوصا على االجزاء المتحركه التً تكون بتماس مع  -1

 المحصول 

 تركٌب االحزمه والسالسل التً تم فتحها فً الموسم السابك  -2

 لبراؼً والصاموالت التاكد من شد جمٌع ا -3

اضافة الزٌت والماء والولود الى محرن الحاصدة والبطارٌه ٌجب ان تكون  -4

 مشحونه 

 شحذ شفرات السكٌن وتركٌبها وتحضٌر سكٌن احتٌاط  -5

 ادارة اسطوانة الدٌاسه وبالً االجزاء المتحركه ولعدة مرات بٌن فتره واخرى  -6

عند تشؽٌل محرن الحاصدة توصل الحركة الى اجزاء الحاصدة االخرى  -7

 المتحركة بشكل تدرٌجً 

 

 االدامه والصٌانه 

 االدامة الٌومٌه للحاصدة 

 فحص الماء والزٌت والولود واالحزمه والبراؼً واالسلحه وتبدٌل المستهلن منها 

 االدامة التخزٌنٌه للحاصدة 

وتجري بعد انتهاء العمل الموسمً وذلن بؽسل وتنظٌؾ جمٌع اجزاء الحاصدة ن 

الخبار والمش والتراب وبعدها ٌتم الطالء بالزٌت واالصباغ وارخاء االحزمه 

 والمواٌش لتبدٌل االجزاء العاطله وتخزن فً مكان مسمؾ وتشؽل بٌن فتره واخرى 

 

 

 

 

 بعض العوارض واسبابها 
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 صولها الماطع تناثر الحبوب لبل و

 االهتزاز الكبٌر للسنابل بسبب الدخول الخاطًء اللواح المرواح  -1

سرعة المرواح ال تالئم السرعه االرضٌه للحاصدة بسبب اهتزاز المحصول لبل  -2

 لطعه 

 السرعه االرضٌه للحاصده كبٌره جدا  -3

 تمزق التبن وعدم انتظام لطعه 

 وحدة المطع كشفرات السكٌن استهالن او كسر بعض او احد اجزاء  -1

 السكٌن منحنٌه او ارتخاء حركة السكٌن  -2

 ماسكات السكٌن مشدودة كثٌرا بحٌث التسمح بحرٌه تردد السكٌن  -3

 التفاؾ االدؼال او المحصول حول المرواح 

 موضع المرواح ؼٌر صحٌح  -1

 سرعة المرواح عالٌه  -2

 النباتات طوٌله ومتماٌله  -3

 خفض المرواح من -4

 ضخامة كمٌة المحصول الداخلة الى الحاصدة  -5

 عدم فصل الحبوب عن السنابل 

 بٌعة المحصول ؼٌر مناسبة للدراسه ط -1

 سرعة االسطوانة للٌله جدا  -2

 خلوص االسطوانة والممعر كبٌر جدا  -3

 مرور السنابل من خالل فتحات الممعر  -4

 زٌادة نسبة البذور المتكسره 

 سرعة االسطوانة كبٌره جدا  -1

 كثرة الكزره العائده الى وحدة الدٌاسه  -2
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 للة كمٌة التبن الداخله الى الحاصدة  -3

 ضٌك الخلوص بٌن االسطوانة والممعر  -4

 

 

 

 

 

 

 

 االحزمه والسالسل والتروس 

 اآلآلت الدوارة تمتلن طالة مٌكانٌكٌة تستخدم وتنمل بٌن االماكن 

 لماكنة من محرن والى ا -1

 من عمود الخر  -2

 انواع انظمة النمل 

 االحزمة  -1

 الحبال  -2

 السالسل  -3

 التروس  -4

 اهم العوامل المؤثره فً اختٌار نظام نمل الطالة 

 المسافة بٌن المائد والمماد  -1

 سرعة العملٌة  -2

 نوع الطالة المنمولة  -3

  -العمود المائد :

 احد انظمة النمل الذي ٌجهز الطالة الى العناصر المٌكانٌكٌة االخرى 
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  -العمود المماد :

 احد انظمة النمل الذي ٌتبع المائد وٌتلمى الطالة منه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواد التً تصنع منها االحزمه 

 مطاط  -1

 جلد  -2

 لماش  -3

 لطن  -4

 صلب  -5

 انواع االحزمه والمواٌش 

 محزز  –املس  –مثلث  –اسفٌنً 

 تصنٌؾ االحزمه 

 حزام مفتوح  -1

 حزام مؽلك  -2

 الحزام المفتوح 

 المائد والمماد ٌدوران بنفس االتجاة والحركة افمٌة  -1

 البكرة المائده تشد الحزام من جانب واحد وٌسلم الى الجانب االخر  -2
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 التوتر اكثر فً الجانب السفلً من الحزام وتحتاج الل طول للحزام  -3

 الحزام المؽلك 

 الحركة متعاكسه وعمودٌه  -1

 ٌلتمٌا عند نمطة  -2

 ثا  \م  12تجنب سرعة الحزام وٌجب ان تكون الل من  -3

 تحتاج اعلى طول للحزام  -4

 

 

 

 

 فوائد الحزام المائد المنبسط 

 تشؽٌل للٌله تكالٌؾ الصٌانة وال -1

 امكانٌة نمل الطالة باعتدال لمسافات طوٌلة  -2

 كفاءة السرعة عالٌة  -3

 العٌوب 

 التفضل للمسافات المصٌرة  -1

 الجوٌنات او الوصالت تملل من حٌاة الحزام  -2

 فمدان الطالة بسبب االنزالق والزحؾ  -3

 سلسلة التروس 

ك او االندماج لنمل الطاله بٌن عمود واخر عند وجود اثنٌن او اكثر من التروس ٌتم التعشٌ

 بترتٌب ٌدعى سلسلة التروس 

 سلسلة التروس البسٌطة 

 سلسلة التروس المركبة 

 وظائؾ الترس االضافً 

 ٌؽطً المسافة بٌن المائد والمماد  -1
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 الحصول على االتجاة المطلوب من المماد  -2

 

 

 

 

 

 

 

 جانٌة المطن 

عمل جانٌة المطن ستمسم الى وحدات حسب عملها اذ تتركب من  لؽرض فهم تركٌب واساس

ثالث وحدات وهً وحدة توجٌه وضم النباتات ووحدة جنً الٌاؾ المطن من الجوزات المتفتحه 

 د ة نمل وتنظٌؾ وخزن الٌاق المطن ومن ثم نزعها من وحدة الجنً ووح

 وحدة توجٌه وضم النباتات 

فلى المطروحة ارضا مع ضم تفرعات نباتات المطن نحو وعملها رفع التفرعات الجانبٌه الس

 الوسط وتوجٌهها نحو وحدة الجنً 

وتتركب وحدة الجنً من لوحٌن محدبٌن لكل خط بوالع لوح محدب لكل جانب من جانبً خط 

النباتات وٌنتهً كل لوح بطرؾ مدبب ٌعمل على فصل نباتات الخطوط المتجاوره وٌمتد من كل 

الوسط تساعد فً عمل اللوحٌن .  تطفو هذه الوحدة لرٌبا من االرض  لوح اصابع تتجه نحو

 لضمان رفع اوطاء التفرعات الجانبٌه المطروحه ارضا 

  -وحدة الجنً والترطٌب واالنتزاع :

االساس فً جنً الٌاؾ المطن وجود مؽازل تدور بسرعه عالٌه حول محورها تموم بلؾ الٌاؾ 

ا اثناء نفاذها بٌن النباتات خالل سٌر الجانٌه بٌن خطوط المطن من الجوزات المتفتحه ولمطه

المطن وتمسم جانٌات المطن من حٌث شكل وتركٌب المؽازل الى ثالثة السام اما اسطوانً او 

 سلسلً او مشطً 

 ترطٌب المؽازل 

 الؽرض من ترطٌب المؽازل 

طن تمٌل الى االلتصاق المساعدة فً جنً الٌاؾ المطن من الجوزات المتفتحة اذ ان الٌاؾ الم -1

 بالسطح الحدٌدي المبلل اكثر من الجاؾ 
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للحفاظ على نظافة المؽازل . اذ تتعرض المؽازل اثناء دورانها الى مالمسة المادة الصمؽٌه  -2

 فً النباتات والتصالها بالمؽازل 

 انتزاع االلٌاؾ من المؽازل 

ص دواره تحوي بروزات مطاطٌه على فً الجانٌه االسطوانٌه ٌتم انتزاع االلٌاؾ بواسطة الرا

سطحها السفلً تعمل هذه البروزات على سحب المطن من المؽازل وٌساعد الشكل المخروطً 

لٌاؾ اما الجانٌة السلسلٌة وفٌها تتركب وحدة الحنً من سلسلتٌن للمؽازل على سهولة انتزاع اال

 82ن وٌربط بٌن السلستٌن احدهما علوٌه واالخرى سفلٌه وكل منهما ٌدور على عجلتٌن نجمٌتٌ

 1282مؽزل اي ان ماٌصٌب خط المطن  16عمودا موضوعا بشكل عمودي وكل عمود ٌحمل 

 مؽزال وتمتاز الجانٌه السلسلٌه بتوفر ولت اكبر للمؽازل فً النفاذ خالل النباتات 

م اما الجانٌه السلسلٌه ذات المؽازل المستمٌمه فٌكون انتزاع االلٌاؾ نهاب شكل اسهل لعد

دورانها بعد مؽادرتها منطمة الجنً وٌتم انتزاع االلٌاؾ نتٌجة مرور المؽازل فً مسافه ضٌمه 

 بٌن اصابع ثابته 

 وحدة النمل والتنظٌؾ والخزن 

تستعمل نالله هوائٌه لسحب المطن المنزوع من منطمة االنتزاع ومن ثم دفعه نحو الخزان 

طن تسمع بطرد االوساخ وتحوي بعض بواسطة مجاري تحوي ثموب عند ؼطاء سلة جمع الم

الجانٌات على مجرٌن احدهما لنمل المطن نحو السلة واالخر لسحب االوساخ من المطن وطردها 

 نحو الخارج 

 تنظٌمات التشؽٌل فً جانٌة المطن 

تلعب تنظٌمات التشؽٌل دورا اساسٌا فً كفاءة الجنً االلً وتشمل هذه التنظٌمات كال من 

 –تنظٌم لوح الضؽط بما ٌالئم حجم النباتات  –الالزمة لترطٌب المؽازل  مالحظة كمٌة الماء

سرعة المؽازل بما ٌكفً  –مراعات تنظٌم الخلوص بٌن بروزات انتزاع االلٌاؾ والمؽازل 

 واخٌرا مرالبة المؽازل وٌبدل التالؾ منها  –النتزاع االلٌاؾ 

 

 الة جمع المطن المتسالط ارضا 

تموم هذه االلة بجمع المطن من االرض وتتركب من حزامٌن محززٌن كل منهما ٌدور حول 

بكرتٌن وتزداد سعة التحززات عند محٌط البكرات الخارجٌه بٌنما تمل هذه السعه ضمن جهتً 

 الحزام بٌن البكرتٌن 

حٌط البكره فعند سٌر االله ٌموم الحزام الاللط االسفل بلمط المطن من االرض فً التحزز على م

السفلً وعند عبور هذا التحزز منطمة البكره السفلً تنظم جهتا التحزز على المطن وٌرفع الى 

االعلى وعند وصول المطن البكره العلٌا تزداد سعة التحززات وٌتحرر المطن وٌمر بٌن حادلة 

 زز اسطوانٌه وحزام محزز اخر فتعمل الحادلة على طرد الشوائب بٌنما ٌموم الحزام المح
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 العلوي بالتماط الٌاؾ المطن فمط ونمله الى نالله تموم بنمله ورفعه نحو الخزان 

 

 

 

 حاصدة البنجر السكري 

الؽرض من استخدامها لحصاد محصول البنجر السكري بعدة عملٌات متتالٌه تتمثل باتمان لطع 

على المنطمه التاجٌه للرؤؤس مع المجموعه الخضرٌه ثم رفع  رؤس البنجر السكري المشتمله

الرؤؤس ونملها وتنظٌفها وجمعها بحٌث تتم هذه العملٌات بالل تلؾ لرؤؤس البنجر وتتركب هذه 

االلة من عدة وحدات هً وحدة لطع الممم ووحدة ازاحة الممم ووحدة للع رؤؤس البنجر ووحدة 

 رفع وتنظٌؾ الرؤؤس ووحدة التعبئه 

 وحدة لطع الممم 

مجموعه خضرٌه وتتركب من عجلة وظٌفتها لطع المنطمه التاجٌهللرؤؤس وماتحوٌه من 

استشعار تحوي عدد من العجالت المسننه الحواؾ بشكل متراص مع بعضها وتدور عجلة 

االستشعار نتٌجة ارتباطها باحدى عجالت الحاصدة االرضٌه بواسطة سلسلة او حزام او 

وتتحرن عجلة االستشعار فً االتجاه العمودي فوق رؤؤس البنجر باختالؾ  العجالت النجمٌه

ارتفاعها وٌثبت اسفل هٌكلها سكٌن تموم بمطع لمم الرؤؤس وٌمكن تنظٌم هذه السكٌن للحصول 

على افضل ارتفاع للمطع وباعلى كفاءه وتوجد وحدة المطع ؼً الؽلب حاصدات االبنجر 

م لطع احد خطوط البنجر فً نفس الولت الذي ٌتم فٌه للع السكري عند جانب الحاصدة بحٌث ٌت
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خط اخر جرى لطع لممه 

 

 

 

 وحد ازاحة الممم 

عملٌة ازاحة الممم التً جرى لطعها فً الخط السابك وذلن بطرحها بعٌدا عن وحدة المطع 

من المطاط ٌدور بمستوى عمودي على اتجاه خط  وتتركب من دوالب مؽزلً اصابعه مصنوعه

تسٌر الى الزراعه وترتبط بالدوالب نالله رافعه خلؾ السكٌن تموم بنمل الممم الى عربه ممطوره 

 جانب الحاصدة او الى خزان ٌمكن التحكم فً موضعه وفً فتحه وتفرٌؽه

 وحدة للع رؤؤس البنجر 

 اكثرهما استعماال هما المالع العجلً وسكة الملع  توجد وسائل مختلفه لملع رؤسس البنجر اال ان

وٌتركب المالع العجلً من من زوج من العحالت الممعره والمائله عن الخط العمودي نحو 

الداخل عند االرض وعند دوران العجلتٌن بفعل تالمسهما مع االرض تنحصر التربه عند 

نحو االعلى لٌستلمها مضرب دوار الجانبٌن وتنحصربٌنهما رؤؤس البنجر لتملع وترفع للٌال 

 نحو النالله والى الخزان 
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اما سكة الملع فتتركب من زوج من السكن المثلثة الشكل سطحها العوي ممعر للٌال وٌنحدر هذا 

التمعر نحو االسفل وٌفٌد هذا التمعر فً تولٌد ضؽط عند جانبً خط البنجر وبالتالً سهولة الملع 

 عند سٌر الحاصدة 

 

 

 

 فع وتنظٌؾ الرؤؤس وحدة ر

وتمع خلؾ وحدة الملع وٌتم فٌها فصل الكتل التر ابٌه عن رؤؤس البنجر بسبب اهتزاز السلسله 

الناتج عن حركتها على العجالت النجمٌه الهزازه فتسمط الى االرض بٌنما تستمر رؤؤس البنجر 

 على النالل السلسلً لكبر حجمها 

 ي تنظٌمات التشؽٌل فً حاصدة البنجر السكر

 تنظٌم وحدة لطع الممم 

 توجد اربعة تنظٌمات مهمه تتعلك بوحدة لطع الممم وتشمل كل من 

 التنظٌم تبعا لعرض الخط  -1

 وزن وحدة لطع الممم  -2

 التنظٌم العمودي للسكٌن  -3
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 التنظٌم تبعا لعرض الخط 

ٌتطلب فً حاصدات البنجر السكري التً تجري فٌها عملٌات لطع الممم لخط معٌن بنفس الولت 

الذي ٌتم فٌه للع خط اخر مجاور الذي ازٌلت مجموعته الخضرٌه فتنظٌم البعد بٌن وحدة لطع 

الممم وبٌن وحدة للع رؤؤس البنجر بما ٌساوي البعد بٌن خط واخر ٌلٌه وٌتم هذا بفتح 

وتحرٌن العجله على هذا الذراع عرضٌا بحٌث ٌكون الخط مثبته لعجلة االستشعار الصاموالت ال

العمودي النازل من مركز عجلة االستشعار مارا من وسط راس البنجر فً الولت الذي ٌكون 

 فٌه الخط المجاور محصورا بٌن سكتً الملع 

 وزن وحدة لطع الممم 

اي ٌتم تنظٌمه بواسطة منظم شد النابض بحٌث تطفو  ان وزن وحدة لطع الممم معادل نابضٌا

وحدة لطع الممم فوق رؤؤس البنجر اال االعلى واالسفل بشكل ذاتً حسب ارتفاع رؤؤس 

 البنجر 

وبشكل عام تمتاز الرؤؤس الكبٌره والخشنه الممة الى تملٌل الوزن المحمل نابضٌا اي ان وزن 

ٌرا لضمان تؽلؽل عجلة االستشعار فً المنطمه وحدة لطع الممم الموجة على الرؤؤس ٌكون كب

فً المنطمه التاجٌه وعلى العكس من ذلن تحتاج رؤؤس البنجر الصؽٌره الى زٌادة الوزن 

 المحمل نابضٌا اي تملٌل وزن وحدة لطع الممم على الرؤؤس 

 

 التنظٌم العمودي للسكٌن 

طمه الفاصله بٌن المنطمه الؽرض من هذا التنظٌم جعل السكٌن تمطع رؤؤس البنجر عند لمن

 السكرٌة واللٌفٌه 

ان المسافه العمودٌه او الخلوص بٌن سكٌن المطع واسفل عجلة االستشعار تعتبر العامل المحدد 

لممدار لطع الممم المزاله فتملٌل هذا الخلوص ٌؤدي الى لطع نالص اي احتواء رؤؤس البنجر 

لوص فٌؤدي الى لطع زائد وبالتالً فمدان لسم على منطمه للٌفٌه خالٌه من السكر اما زٌادة الخ

من سكر هذه المنطمه وعلٌه فالتنظٌم العمودي الصحٌح للسكٌن هو عندما ٌكون مستوى السكٌن 

 عند مستوى معدل ارتفاع المنطمه الخشنه فً المنطمه التاجٌه 

 التنظٌم االفمً للسكٌن 

شعار وبٌن سكٌن المطع لضمان الؽرض من هذا التنظٌم اٌجاد توافك بٌن ضؽط عجلة االست

فاذا كانت السكٌن متمدمه اكثر من الالزم فان السكٌن تبدء بالمطع وعجلة المطع لمستوى التنظٌم 

االستشعار لم تكن لد مست الراس بعد ما ٌسبب دفع الراس الى االمام ولطعه داخل التربه بٌنما 

 ون مدرجا اذا كانت السكٌن متاخره عن عجلة االستشعار فان المطع ٌك

ان التنظٌم االفمً الصحٌح ٌكون بعد معرفة معدل لطر رؤؤس البنجر من عٌنه للٌله وبعدها 

 تنظم السكٌن بحٌث تكون مالمسه للراس عند المستوى المراد لطعه 
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 تنظٌم وحدة ازاحة الممم 

 ٌوجد تنظٌمان لهذه الوحدة احدهما افمً االخر عمودي 

ٌالن دوالب ازاحة الممم للٌال نحو الجهه المعاكسه لموضع فالتنظٌم االفمً الصحٌح ٌكون بم

الممم المزاحه اما التنظٌم العمودي الصحٌح فٌجري بعد اجراء التنظٌم االفمً وٌكون فٌه االصبع 

اكثر من الالزم السفلً للدوالب لرٌبا جدا من الراس الممطوعه بٌنما اذا كان الدوالب المنخفض 

بموه نحو الجانب والذي ٌؤدي الى تحرٌن الرؤسس عن اماكنها فانه ٌؤدي الى ضرب الرؤؤس 

 او للعها من االرض 

 تنظٌمات وحدة الملع 

تنظٌم عمك الملعٌمكن السٌطره على عمك الملع بواسطة تحدٌد عمك الملع فالتعمك الزائد  -1

لى ٌؤدي الى زٌادة لوة السحب الالزمة ؼٌر الضرورٌه فً حٌن عدم كفاٌه عمك الملع ٌؤدي ا

 لطع الجزء العلوي من رؤؤس البنجر وترن االلسام السفلٌه داخل االرض 

 تنظٌم عرض الملع  -2

وٌمصد به تنظٌم البعد بٌن الطرفٌن االمامٌٌن لسكٌن الملع والبعد بٌهما ٌعتمد على معدل الطار 

الصؽٌره رؤؤس البنجر فاذا كانت المسافه الخلفٌه بٌن السكٌن كبٌره فانها تسمح لرؤؤس البنجر 

من المروال خاللها والسموط على االرض اما اذا كانت المسافه الخلفٌه صؽٌره فانها تسمح 

 لكمٌات كبٌره من التربه من الصعود على النالله الخلفٌه 

 تنظٌم انحدار السكٌن 

وٌمكن تنظٌم هذه االنحدار بواسطة منظم خاص فاالنحدار الزائد ٌؤدي الى نفس النتٌجة من 

 زائد وعلٌه فالتنظٌم الصحٌح اعطاء الل انحدار ٌضمن للع جمٌع رؤؤس البنجر التعمك ال

 

 معدات جنً البطاطا 

 لالعة البطاطا النالله  -1

 لالعة البطاطا الكاملة  -2

 لالعة الٌطاطا المؽزلٌه  -3

 حاصدة البطاطا المؽزلٌه المفصٌه  -4

  -لالعة البطاطا المؽزلٌه :

تمتاز هذه المالعه بمابلٌتها العالٌه لالستعمال فً الظروؾ الصعبه كالترب الصلبه او المحتوٌه 

وتتركب من سكة مثلثة الشكل تمع اسفل لرص دوار مؽزلً ٌحوي عدد من على بماٌا نباتات 

االصابع ٌدور هذا المرص بفعل ارتباطه بعمود اٌصال الحركه من ماخذ المدره بالساحبه وٌوجد 
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جانب هذا المرص الدوار حاجز شبكً لابل للتنظٌم مصنوع من المماش لتجنب تخدش  على

الدرنات عند اصطدامها به . تموم سكة الملع بخلخلة خط البطاطا بٌنما تموم االصابع بدفع ورمً 

هذا الخط بما فٌه من درنات وبماٌا النباتات والتربه نحو الحاجز الشبكً فتصدم فٌه الدرنات 

ا علك بها من كتل ترابٌه وتسمط على االرض على شكل خط لتجمع ٌدوٌا اما عمك وتنفصل عم

 الملع فٌمكن التحكم فٌه بواسطة الجهاز الهٌدرولٌكً او عن طرٌك عجلة تحدٌد العمك . 

 

 

 تنظٌمات التشؽٌل 

 التنظٌم تبعا لعرض الخط 

ري تنظٌم موضع السكة وفٌه تنظٌم السكة بحٌث تسٌر مباشرة تحت وسط الخط المراد للعه ٌج

عرضً بحٌث تكون المسافه موده او ساله العبالنسبة للدوالب بتحرٌن الدوالب المؽزلً على 

مساوٌا للمسافه بٌن االصبع العمودي عند  بٌن وسط خط البطاطا ومنتصؾ اثر دوالب الساحبه 

 االرض وبٌن منتصؾ االثر 

 استواء المالعه 

مستو على استواء السكه وٌمكن التاكد من استوائها تتولؾ جودة للع خط البطاطا بشكل 

بمالحظتها من الخلؾ او كون سالها عمودٌا على االرض ٌجري هذا التنظٌم بواسطة لولب 

 االستواء المرالمرفعً لذراع التعلٌك االٌمن فً جهاز التعلٌك الثالثً فً الساحبه 
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 عمك الملع 

لسكة مباشرة اسفل اوطًء الدرنات دون التسبب االساس فً اختٌار عمك الملع ان ٌكون لطع ا

فً لطعها وٌجب تجنب الملع العمٌك وخاصة فً الترب الثمٌله اللزجه بٌنما ٌنصح بالتعمك فً 

الترب الخفٌفه وذلن التاحة الفرصه للتربه المملوعه لتكون كوسادة للدرنات وتخفٌؾ ضرب 

الهٌدرولٌكً وبساعدة عجلة تحدٌد العمك االصابع لها وتتم السٌطره على العمك بواسطة الجهاز 

 فً حالة وجودها 

 سرعة الدوالب المؽزلً 

تلعب سرعة الدوالب المؽزلً المناسبة دورا كبٌرا فً جودة عملٌة الملع من ناحٌة رمً 

الدرنات على االرض  وازالة الكتل الترابٌه من الدرنات ودرجة المحافظة على البطاطا من 

ة جدا تؤدي الى شدة ضرب اصابع الدوالب للدرنات ما ٌؤدي الى تلفها او التلؾ فالسرعه العالٌ

تعرضها الصابه بالفطرٌات عند الخزن فً حٌن تؤدي السرعه البطٌئه للدوالب المؽزلً الى 

وبالتالً صعوبة جمعها وعلٌه البد من اختٌار عدم تعرض الدنات فوق سطح التربه بشكل جٌد 

ٌناسب السرعه االرضٌه  وٌتم تؽٌر سرعة الدوالب المؽزلً فً  السرعه المناسبه للدوالب بما

المالعات المسحوبه باختٌار العجالت النجمٌه المالئمه بٌنما فً المالعات المعلمه ٌتم تؽٌر سرعة 

 الدوالب بواسطة تؽٌر سرعة عمود ماخذ المدره 

 تنظٌم الحاجز الشبكً 

ٌمكن التحكم فٌه عن طرٌك ابعاد او تمرٌب الحاجز من الخط بواسطة برؼً تثبٌت وان احسن 

 موضع للحاجز هو الذي ٌترن الدرنات معرضه على سطح التربه بخط ضٌك 

 

 لالعة البطاطا النالله 

تتركب من سكة مثلثة الشكل مشابهه لسكة لالعة البطاطا المؽزلٌه بوالع سكة لكل خط من 

البطاطا وٌمتد خلؾ السكه نالل سلسلً مؽلك ٌدور حول عدد من العجالت النجمٌه كما خطوط 

توجد عجالت نجمٌه اهلٌجٌه الشكل تدعى العجالت الهزازة العطاء الحركة االهتزازٌه للنالل 

بالدرنات ولتكسٌر الكتل الترابٌه الكبٌره الصاعدة مع السلسلً وذلن لفصل الكتل الترابٌه العالمه 

لتستطٌع النزول خالل مشبن النالل اما سلسلة النالل فتتكون من عدد من المضبان الحدٌدٌه  الخط

الممتدة عرضٌا تلؾ نهاٌاتها لتكون حلمات السلسله وٌستلم النالل السلسلً حركته من عمود 

ماخذ المدره بالساحبه اما بشكل مباشر باتصال عمود اٌصال الحركه باحدى العجالت النجمٌه او 

 ل ؼٌر مباشر عن طرٌك حزام او عدة احزمه بشك

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 حاصدة البطاطا المؽزلٌه المفصٌه 

وٌتم فٌها الملع وفصل خط البطاطا بواسطة لرص ممعر مائل ٌموم بتفكٌن خط البطاطا بٌنما 

ٌموم دوالب مؽزلً ٌدور بالمستوى االفمً بنمل خط البطاطا بموة الطرد المركزي نحو لفص 

حول الدوالب المؽزلً ٌوجد مشبن ل وعلى امتداد المرص وبشكل لوس دائره التنظٌؾ النال

ٌصطدم فٌه خط البطاطا المفلوع لتكسٌر الكتل الترابٌه اما المجموعه الخضرٌه فٌتم التخلص 

 منها بواسطة حادله تدور فوق سطح اصابع الدوالب المؽزلً 
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