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 المكننة الزراعٌة إلىمدخل  1-1

 

 المٌكانٌكٌة والمعدات اآلالت بمساعدة الزراعٌة األعمال مختلف تنفٌذ المكننة الزراعٌة هً

ٌّة غٌر الطاقة استخدام المتخصصة، أي  إلى المباشر العضلً العمل دور من اإلنسان مهمة وتحوٌل الح

 .وحسب واإلشراف التحكم دور

 الزراعً التكثٌف أهمها من المستلزمات، من العدٌد إلى وتحسٌنها الزراعة تطوٌر ٌحتاج

 المنتجات نوعٌة تحسٌن مع التكالٌف، بأقل األرضٌة المساحة وحدة إنتاج زٌادة بغٌة والمكننة،

 مهما الزراعٌة العملٌات تنفٌذ من المزارعٌن مّكنت الزراعٌة فالمكننة ،علٌها المحافظة أو الزراعٌة،

 تبعا   محددة بأوقات محكوم الزراعٌة العملٌات معظم تنفٌذ إنإذ  لها، المحدد الوقت ضمن كمٌتها كبرت

 المتوافر العرض لٌتجاوز المواسم هذه فً ٌزداد سابقا   العاملة الٌد على الطلب إن الزراعٌة،للمواسم 

 .حقٌقٌة اقتصادٌة أزمة وٌؤلف منها

 المجاالت فً العمل إلى الزراعة فً العاملة الٌد تحول فً للمكننة الصناعً التطور أسهم

 تعوٌض ثم ومن والزراعٌة، الصناعٌة المجاالت بٌن العاملة القوى توازن وفً المختلفة، الصناعٌة

 .المختلفة الزراعٌة المجاالت فً العاملة بالٌد الحاصل النقص

 بمقارنة إما تحدٌدها ٌمكن مختلفة درجات الزراعٌة المكننة لتطبٌق أن إلى اإلشارة وتجدر

 األراضً من ،دونم( 4، أو 2م 11111)، الهكتار ٌخص ما بنسبة وإما العاملة، األٌدي عدد مع اإلنتاج

 المٌكانٌكً )الحصان المٌكانٌكً بالحصان مقّدرة المستخدمة الزراعٌة المعدات قدرة ضمن المستثمرة

"HP = HorsePower "قٌاس فً شٌوعا األكثر وهو الحركٌة، الطاقة أو القدرة قٌاس وحدة هو 

 إلخ(. .. السٌارات محركات المٌاه، مضخات مثل قدرة المحركات

 

 فً الزراعة اآللة الستخدامموجز تارٌخً  1-1-1

اختراع من الشعوب التً سكنت أراضً وادي الرافدٌن الرسوبً تمكنوا ومنذ أالف السنٌن  إن 

حٌث ٌقوم لغرض شق سطح التربة  ،درجة   15ٌة اختراقه لسطح التربة حوالً محراث خشبً زاو

 وهً بداٌة استقرار الحٌاة وتطورها وظهور المدنٌة.  ،(1-1) شكل، زراعٌةالغراض أللٌجره اإلنسان 
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 .لشق التربة اإلنسانٌجره  وأالمحراث الخشبً ٌدفعه  :1-1شكل ال

مقدارها التً الزاوٌة التً اكتشفها سكان وادي الرافدٌن لمحراث ٌشق سطح التربة و تلكإن  

، لتربة لغرض شق أو قشط التربةدرجة موجودة فً جمٌع اآلالت الزراعٌة التً تتعامل مع سطح ا 15

بعد دراسات وتجارب و نجزةختراق سطح التربة بأقل قدرة مانسب زاوٌة ال إنبعد ذلك وجد حٌث 

 القاشطات.كذلك المحارٌث ومعدات تحرٌك وتسوٌة التربة وأنواع جمٌع ولعلمٌة وحقلٌة 

،  35 إلىوتصعد  درجة 15هذه المعدات تبدأ بزاوٌة اختراق لسطح التربة مقدارها  أسلحة إن

 .تصمٌم معٌن لغرض انجاز شغل محدد آلةلكل حٌث أن  درجة، 135و   01،  45

 الماكٌنات الزراعٌة تطور 1-1-2

لٌات ظهرت الساحبة البخارٌة إلى العالم واستخدمت النجاز بعض العم م1161فً سنة 

فً  دوقوك األبٌض والبانزٌنم النفط ااستخد 1101فً سنة ، تبع ذلك الزراعٌة مثل دراسة الحبوب

عجالت استخدمت ال، ثم د اختراع محرك االحتراق الداخلًتشغٌل محركات الساحبات الزراعٌة بع

استخدمت فً الساحبات الزراعٌة ألول مرة  م، فقد1031 عامفً أما  الحدٌدٌة فً تحرٌك الساحبة

 وقود.                                           عجالت مطاطٌة مما ساعد فً زٌادة كفاءة السحب وتقلٌل استهالك ال

                                                  الشغل إنتاجالقوى القادرة على  1-2

القوى الحٌوانٌة فً العملٌات الزراعٌة والزال ٌستخدم القوى الحٌوانٌة فً  اإلنساناستخدم  

ت اغلب المزارع الصغٌرة تستخدم معدالزراعً وحتى فً الدول المتقدمة فمثال  فً برٌطانٌا ا اإلنتاج

بسبب تكالٌف  البستانٌةلبطاطا وبعض المحاصٌل امحصول  إنتاجلغرض  ،(2-1) شكل، تجرها الخٌول

وفً دول كثٌرة فً أسٌا وإفرٌقٌا  ،فً الحقول الصغٌرةالمكننة الزراعٌة  المرتفعة عند استخداماإلنتاج 
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تستخدم األبقار فً جر بعض المعدات الزراعٌة وخصوصا  الحقول الغدقة لغرض إنتاج الرز وبعض 

                                   المحاصٌل الحقلٌة.  

 

 .: الخٌل تجر المحارٌث2-1 شكلال

                                                       تطور المكننة الزراعٌة أهمٌة 1-2-1

تقلٌل الجهد عن كاهل لو، لإلنسانالمجهدة  اإلعمالٌعتبر العمل فً الحقول من  القدممنذ 

طاقة م استخدإضافة إلى اللجوء الوانات فً حقله لرفع جزء من جهده سخر الفالح الحٌ الفالحٌن

بواسطة  أرضه إلىلرفع منسوب الماء  األنهارتٌار الماء فً حركة كذلك طاقة لطحن الحبوب والرٌاح 

                                                                 لغرض سقً مزروعاته. أخرىالدوالٌب ووسائل 

 إنتاج إنوجد فقد المنجل واسطة الحصاد بٌتم تبذر البذور بالٌد وم، كانت 1131 عامفً  

فً سنة أما ، رجل / ساعة 111جهد  إلىتحتاج حٌث  ،كغم 1211الحنطة كان من  هكتار واحد

من محصول  نفس المقدار إنتاج وتبٌن أنالقوى الحٌوانٌة لسحب الباذرة ب فقد تم االستعانة م1106

 .رجل / ساعة 10 جهد تطلبوللمساحة ذاتها، حنطة ال

استخدمت الساحبة الزراعٌة لسحب الباذرة لغرض البذار والحصاد  م1031 عامفً و

 7 جهد تطلب المساحة، ولنفسمن المحصول المذكور نفس المقدار إنتاج  تبٌن إن ، فقدالمٌكانٌكً

 .رجل / ساعة

اغلب المحاصٌل مما  إلنتاجل انخفاض كبٌر فً ساعات العمل وحصومما تقدم أعاله ٌتبٌن 

فً العملٌات الزراعٌة  المكننة الزراعٌة إدخالنتٌجة  ةالزراعفً العاملة  األٌديخفض  إلى ٌؤدي

 بمرور الوقت. الزراعٌة األعمالالعاملة فً  ألٌديا عددانخفاض  (،3-1) شكلبٌن وكما ٌ، اإلنتاجٌة
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 .المكننة الزراعٌة إدخالالعاملة الزراعٌة بسبب  األٌدي: االنخفاض الكبٌر فً 3-1شكل ال

االعتٌادي على العمل  اإلنسانقدرة  إننالحظ  لساحبة الزراعٌةمع ا اإلنسانمقارنة قدرة  وعند

حصانا   71عٌة قدرتها ساحبة زراقدرة  إن أي، المٌكانٌكًمن الحصان  0.1من  أكثرال تتجاوز 

    .تقرٌبا   رجل / ساعة 711 قدرةتساوي 

                                                            الزراعً اإلنتاجمكننة وسائل  1-2-2

الكبرى فً تعدد العملٌات  هله أهمٌت الزراعً اإلنتاج عملٌة فً الزراعٌة المكننة إلدخال إن 

 :اآلتً وفق إٌجازها ٌمكنعدٌدة  إٌجابٌات إلى ة(، باإلضاف4-1) شكل ،الزراعٌة 

عمل فً دقة الالمستوى العالً من ، حٌث أن األرضمساحة الزراعٌة لوحدة  اإلنتاجٌةزٌادة  (1

 إنتاجٌةٌؤدي إلى  العملٌات الٌدوٌة مع مقارنة بالتأدٌة أي عملٌة زراعٌة  وإتقانالزراعٌة  اآلالت

 الزراعٌة. األرض من وحدة المساحةنسبة لكبٌرة 

 الزراعٌة الخدمة عملٌات إنجاز من تمّكن ،اإلنتاجعلى  وأثرهاسرعة انجاز العملٌات الزراعٌة  (2

 عدٌدة سلبٌات موعدها عن المحددة الزراعٌة العملٌات تنفٌذ لتأخر إن إذّ  لها، المحدد الوقت ضمن

لكل عملٌة زراعٌة وقت محدد ٌجب انجازها خالله وذلك  حٌث أن، ونوعا   كّما   الزراعً اإلنتاج على

استغالل رطوبة التربة والجنً فً الوقت بحصاد مباشرة الحراثة بعد الفمثل ، جٌدة إنتاجٌةلضمان 

 المحدد.

 .والقومً الفردي الدخلٌن ورفع وتصنٌعها الزراعٌة المحاصٌل إنتاج تكالٌف تخفٌض إلى تؤدي (3

 أو التصنٌع، أو التوزٌع، مراكز إلى الزراعٌة المنتجات نقل لسهولة وذلك المحصول فً الفاقد تقلل (4

 .وسرعته التخزٌن

 . المٌاه خاصة الطبٌعٌة الموارد استهالك ترشٌد فً تسهم (5
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 .زراعٌة أراض إلى وتحوٌلها المزروعة غٌر األراضً استصالح من تمّكن (6

انجاز أي عملٌة زراعٌة ٌدوٌا  ٌتطلب  إن ، حٌثالزراعٌة األرض إلىوشدهم  مزارعٌنتطوٌر ال (7

الزراعٌة النجاز هذه العملٌات وقٌام  اكٌناتعند استعمال المأما ، عضلٌا ( كبٌرا  جهدا  فٌزٌائٌا  )

عامل زراعً مما ٌشد  إلىتطوٌر عمل الفالح وتحوٌله  إلىٌؤدي  وقٌادتها بإدارتهاالفالحٌن 

 الصحً المستوٌٌن تحسٌن ثم ، ومننفسه إلىوزراعته وٌجعل عمله محببا   أرضه إلىالفالح 

 .وأسرته للمزارع واالجتماعً

 من المنتجة المحاصٌل عدد وزٌادة الزراعً التكثٌف لتحقٌق األساسٌة الركائز من المكننة تعدّ  (1

 وفق قصٌر وقت فً المتتابعة الزراعٌة العملٌات إنجاز من وتمّكن نفسه العام فً الواحدة األرض

     .                   لها المحدد

 

 .الخلفً للساحبة اإلدارةر قالعة بطاطا بواسطة عمود ٌساحبة زراعٌة تسحب وتد  : 4-1 شكلال

 والحٌوانً النباتً اإلنتاجٌن مكننة 1-2-3

  -كالتالً: إٌجازها ٌمكن كثٌرة زراعٌة عملٌات النباتً اإلنتاج مكننة تشمل

 وذلك ،والتمشٌط والتنعٌم والتسوٌة بأنواعها، الحراثة بواسطة للزراعة ةالترب تحضٌر عملٌات .1

 المناسب الموقع وتحضٌر وتسوٌتها وخلطها وتنعٌمها وتفكٌكها ةالترب من السطحٌة الطبقة لقلب

 معظم فً حتى) ة الترب هذه تحضٌر مجال فً المكننة درجة عموما   بلغت وقد ،الغراس أو للبذور

 .%111 نحو ( النامٌة البلدان

 .الحقلٌة المحاصٌل زراعة فً جدا   كبٌرة بدرجة والتشتٌل راالبذ عملٌات مكننة .2

 إلى إضافة والمكافحة، والتفرٌد والتعشٌب التسمٌد وتشمل، الزراعٌة الخدمات عملٌات مكننة .3

 .الزراعٌة الخدمة عملٌات أهم من وهو الري
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 أعداد إلى بحاجة ألنها فٌها، تطبٌق المكننة الواجب العملٌات أهم من وهً الجنً، عملٌات مكننة .4

له من  الزراعٌة العملٌات من غٌرها قبل إدخالهاإن و، قصٌر وقت فًو العاملة الٌد من هائلة

 .الكبٌرة االقتصادٌة األهمٌة

 .األشجار خدمةل ممراتال وفتح األشجار قطع مثل الغابات، فً األعمال جمٌع مكننة .5

 الزراعً للتصنٌع والتحضٌر والتخزٌن النقل مثل أخرى، عملٌات النباتً اإلنتاج مكننة تشمل .6

 .والبالستٌكٌة الزجاجٌة محمٌاتال ببٌئة والتحكم

 الجهود من والتقلٌل الحظائر حجم زٌادة مثل كثٌرة فتشمل عملٌات الحٌوانً اإلنتاج مكننة أما

 بحسب عملٌاتها وتختلف. النوعٌة فً كبٌر تحسٌن مع اإلنتاج تكالٌف وتخفٌض المبذولة، العضلٌة

 :اآلتً وفق إجمالها وٌمكن تربٌتها، تتم التً الحٌوانات أنواع

 .بالماء وتزوٌدها بحرارتها والتحكم الحظائر تهوٌة .1

 .وتوزٌعها ونقلها األعالف تجهٌز .2

 (.فرز «ةبستر» تبرٌد، تصفٌة،) الحلٌب ومعاملة األبقار حلب .3

 الزراعٌة المكننة واكبتحٌث  التنفٌذ فً عالٌة ودقة متطورة تقنٌات العملٌات هذه جمٌع وتتطلب

 الفضاء بعصر وسمً العشرٌن، القرن من الثانً النصف فً حصل الذي الكبٌر العلمً التطور

 Preciseالدقٌقة بالزراعة سمً الزراعٌة المكننة نحو جدٌد توجه فٌه وظهر واإلنترنت،

Agriculture  ،بمراقبة الزراعٌة المكننة عملٌات بمختلف التحكم فً تفٌد حدٌثة علمٌة ةتقنٌ وهو 

 .مختلفة رقمٌة وخرائط وبٌانات قواعد تطبٌق على واعتمادا   الصناعٌة األقمار الحقول

                                                          الساحبات الزراعٌة أنواع 3 -1

 ،الحقلٌة األعمالنوع من المركبات المتخصصة للقٌام بمختلف بأنها  الساحبة الزراعٌةتعرف 

الزراعٌة المحمولة  واآلالتالمعدات بربط  األعمال أنواعمختلف  ألداءتتحرك بواسطة محرك 

تناسب  وهً الساحبة الزراعٌة من أهم المصادر لتولٌد القدرة فً الحقلو، بها ةراوالدو والمسحوبة

                                   .(5-1) شكل، والحدائقالعمل فً الغابات والبساتٌن 
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  لساحبة الزراعٌة.الرئٌسة لجزاء مخطط ٌوضح األ : 5-1 شكلال

                                                           مواصفات الساحبة الزراعٌة 1-3-1

ولكن لها القدرة والمرونة  ،الساحبة الزراعٌة لها مواصفات مشتركة مع السٌارات بشكل عام 

 إناالختالف الرئٌسً عن السٌارة هو ة، والزراعٌ األراضًعلى الحركة والتنقل على سطوح مختلف 

إن تصمٌم و ااآلالت الزراعٌة المربوطة به إدارةحمل والالقدرة المٌكانٌكٌة على السحب و لهاالساحبة 

( 6-1) شكل، قدرة وانجاز شغل فً الحقل السٌارة كأداة تنقل سرٌعة بٌنما الساحبة بطٌئة الحركة وأداة

            .(7-1) شكل و
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 .مع الساحبة الزراعٌة مختلفةالآلالت الحراثة : طرق ربط 6-1 شكلال

 

 .الخلفً للساحبة اإلدارةر بواسطة عمود اتدمسحوبة  أعالف: كابسة 7-1 شكلال

نوع العمل الزراعً الذي تقوم  أساسعلى  أخر إلىتصمٌم وبناء الساحبة ٌختلف من نوع  إن 

 -:رك بشكل عام بالمواصفات التالٌةولكن اغلب الساحبات تشت ،به

 Crankعدد دورات عمود المرفق وٌكون  (،1-1) شكل، نوع دٌزلالمحرك فً الغالب من  .1

shaft   فً الدقٌقة الواحدة عدد دورات المحرك وقلٌلة نسبٌاR.P.M  بطٌئة ولكن عزم
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عزم لغرض  إلىل سرعة العمود حوحٌث تت( عالً جدا  Torqueالدوران لعمود المرفق )

 الحصول على قوة سحب بكفاءة عالٌة.

 

 .اسطوانات ةست ومحرك دٌزل ذ : 1-1شكل ال

، العجالت القائدة فً الساحبة تكون أقطارها كبٌرة وسطح التالمس مع سطح األرض عرٌض .2

لغرض زٌادة التماسك مع التربة لتقلٌل االنزالق وزٌادة كفاءة السحب وبعض (، 0-1)الشكل 

نسبة االنزالق ( ذات كفاءة عالٌة جدا  فً السحب الن 11-1) شكل، Trackاألنواع مسرفة 

 قلٌل.

 

 .: ساحبة زراعٌة ذات ثمانٌة عجالت قائدة11-1شكل 
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 .: ساحبة زراعٌة مسرفة11-1شكل ال

-1) شكلال ،كبٌر الساحبة وسطح التربة الزراعٌة أسفل( بٌن Clearanceالمسافة البٌنٌة ) .3

 لتجنبلخطوط للمحاصٌل الحقلٌة سٌر الساحبة بٌن المروز وا مما ٌوفر سهولة فً، (12

 لغرض العزق والتسمٌد.وتستخدم  ،تلفها

 

 .لساحبة وسطح التربةل ًسفللأالسطح ( بٌن  Clearance:المسافة البٌنٌة )12-1شكل ال

من  لحماٌته باإلضافةرؤٌة الحقل بوضوح فً لمساعدة السائق صمم م مقصورة القٌادةهٌكل  .4

-1) شكل، مرٌح صمٌم مقعدمراعاة تمع  ،الخلفً للساحبة وأاالنقالب الجانبً الضرر عند 
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 مشاكل إلىاالهتزازات والذبذبات التً تعرض العمود الفقري لجسم السائق  المتصاص ،(13

ترك الساحبة بسرعة ب ٌسمحٌة من الشمس الحارة وبشكل مظلة واق لوضع باإلضافة. صحٌة

 .نتٌجة الحوادثفً حال حصول خطر 

 

 .: مقعد الساحبة13-1شكل 

 الساحبات الزراعٌة أنواع 1-3-2

 : ، وكما ٌأتًحسب سطح تالمس العجالت مع سطح التربةتصنف الساحبات الزراعٌة   

 The Wheel Type Tractorsالساحبات الزراعٌة المدولبة   -1

وتكون على عدة أنواع حسب عدد ساحبات ذات عجالت مطاطٌة تمأل بهواء مضغوط وهً   

مقدار ضغط الهواء وٌكون  ،(14-1) شكل، الرباعٌة، السداسٌة، والثمانٌة العجالت، العجالت كالثالثٌة

 kg/cm2 3 - 2 بحدود والخلفٌة الكبٌرة الحجم،  ،الصغٌرة الحجم األمامٌةالعجالت  إطاراتفً 

(28.5 – 42.5 psi،) مع األرض الساحبة تماسكعلى مدى  حٌث ٌؤثر ضغط هواء اإلطارات ،

 ونوع العمل المطلوب انجازه. اإلطاروٌكون مقدار الضغط حسب حجم ونوع 
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 .)مقطع تعلٌمً( مدولبة: ساحبة زراعٌة 14-1شكل 

 منها الثنائٌة الدفعف ،عدد العجالت القائدةالساحبة الزراعٌة المدولبة على أساس تصنف و  

Tow Well Drive (2 WD)( 14-1، شكل ،)وكبر  األمامٌة اإلطاراتالتً تمتاز بصغر حجم و

 شكل ،(WD 4الرباعٌة الدفع ) ساحباتالو ،وتكون شائعة االستخدام فً الحقلالخلفٌة  اإلطاراتحجم 

(1-15). 

 

 .(WD 4:ساحبة زراعٌة رباعٌة الدفع )15-1شكل ال
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لبعض المحاصٌل  األفقٌةالثقٌلة كالحراثة  اإلعمالفً الساحبات ذات الدفع الرباعً تستخدم 

المتموجة وذات االنحدارات  األراضًالتسوٌة والتنعٌم الكبٌرة وتستخدم فً  آالتسحب فً الحقلٌة و

 لثقل وزنها واستقرار كتلة الساحبة وقوة السحب العالٌة.

 Full-Track Type Tractorsالساحبات الزراعٌة المسرفة  -2

الزراعٌة كبٌر  األرضٌكون سطح التالمس مع سطح  ،(11-1) شكل، الالساحبة المسرفة  

بٌنما الساحبات الزراعٌة  ة،وضغط وزنها على سطح التربة قلٌل الن المساحة السطحٌة للسرفة كبٌر

ممٌزاتها قوة سحب  أهمومن  ،المدولبة لها تأثٌر كبٌر على سطح التربة وتسبب مشكلة انضغاط للتربة

تتكون من مجموعة قباقٌب حدٌدٌة ، ومقارنة بالساحبات المدولبةساحبة عالٌة متولدة من محرك ال

قائدة من  نجمٌهعجالت  ىة لتكون سلسلة منفصلة تنزلق علبعضها بواسطة مسامٌر مرن إلىمربوطة 

 والخلف. األمام إلىالخلف لتحرك الساحبة 

نسبة فتكون نسبة االنزالق للساحبة المسرفة قلٌل نسبٌا  بٌنما الساحبات الزراعٌة المدولبة  إن

 .اإلنتاجٌةكفاءة من حٌث  أكثراالنزالق عالٌة فً العجالت القائدة لهذا فالساحبات المسرفة 

  Half-Track Type Tractorsالساحبات نصف مسرفة  -3

فً األراضً غٌر الجٌدة والغدقة والغابات  تستعمل ،(16-1) شكلم، ساحبات قلٌلة االستخدا  

 ومناطق سقوط الثلوج.

 

 .: ساحبة نصف مسرفة16-1شكل 
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السلسلة  وذلك بإمرار ،حوٌر لساحبة مدولبة ثنائٌة الدفعالساحبة النصف مسرفة هً ت

المرنة  األرضٌةالخلفً القائد والعجلة المعدنٌة  اإلطارالمسرفة المقفلة من القباقٌب الحدٌدٌة حول 

لتوفٌر سطح جٌد ، على حالها األمامٌة اإلطاراتالخلفً وترك  اإلطارللمحافظة على توتر السرفة حول 

 عمل معٌن. ألداءالعجلة الخلفٌة لتتحرك علٌه الساحبة  إماممنضغط 

 -ذات العجالت وكما ٌأتً:وتوجد أنواع أخرى ٌمكن تصنٌفها ضمن الساحبات 

، وتستخدم فً األعمال (17-1) شكل، الSingle Wheel Typeالعجلة   األحادٌةالساحبة  -أ 

 الحقلٌة البسٌطة.

 

 : الساحبة أحادٌة العجلة. 17-1الشكل 

خاصة  ألغراضتستخدم ، و(11-1) شكل، الTwo Wheels Type  تالساحبة الثنائٌة العجال -ب 

 وللحقول الصغٌرة والحدائق ذات المساحات الصغٌرة.
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 .ساحبة ثنائٌة العجلة: 11-1شكل ال

سطح مرتفعة عن مستوى  ، وتكونThree Wheels Type  تالثالثٌة العجالالساحبة  -ج 

ٌكون حجم  و ،مصطفتٌن عجلتٌن أو مفردةالعجلة األمامٌة وتكون  (،10-1) شكل، نسبٌا   األرض

المسافة  ، كما تكونبٌن النباتاتلٌسهل عملٌة المرور قلٌل  عرضبو، العجلتٌن الخلفٌتٌن كبٌر

النباتات التً تمر مع رتطام االكبٌر لتجنب  األرضلساحبة وسطح ل ًسفلالسطح البٌن  البٌنٌة

وتستخدم هذه الساحبات فً عملٌات العزق والتسمٌد بٌن المحاصٌل الحقلٌة وكذلك فً  ،فوقها

 مكافحة الحشرات واألمراض فً الحقل.
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 .عجالت ةثالثذي : ساحبة زراعٌة 10-1شكل ال

ربط ، وٌمكن المروز والخطوط فً الحقل عرض بما ٌناسب المسافة بٌن العجالت وٌمكن تغٌٌر 

 والذي تدار األذرعبواسطة جهاز الرفع الهٌدرولٌكً الثالثً  معدات العزق والتسمٌد والمكافحة

 الخلفٌة للساحبة. اإلدارةبواسطة عمود 

، (2WD) قائدة ذات عجلتٌن ، وتكونFour Wheels Typeالساحبة الرباعٌة العجالت   -د 

، (4WD)ساحبات رباعٌة الدفع  ، أو ل لألغراض العامةوفً الحق عمالشائع االستوهذا النوع 

أو  Front العجالت األمامٌة وأ  Rear خلفٌةالعجالت البواسطة  ٌمكن تحرٌك الساحبةحٌث 

، مختلفة الحجمذي العجالت تلك الساحبات على نوعٌن هما الساحبة  كونتبكلٌهما معا، و

 (.21-1) شكل، عجالت متساوٌة الحجمذي الساحبة وال
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 .: ساحبة رباعٌة الدفع العجالت متساوٌة الحجم21-1شكل ال

 الصٌانة 1-3-3

ٌجنب حصول عطالت  وإنماالصٌانة الجٌدة للساحبة الزراعٌة ال ٌوفر المال فقط  اءرأج إن

مشغل ذي خبرة  إلىوتحتاج  ا  تعقٌد أكثرالساحبة فً الوقت الحاضر فالعملٌات الزراعٌة.  إجراء إثناء

 .عمرها االقتصادي كً ال ٌقصربشكل صحٌح  تستوجب العناٌة بهاغالٌة الثمن  ولكونها

نتٌجة لسوء  وإنما أجزائهاالعطالت فً الساحبة لٌس نتٌجة االستهالك الطبٌعً لبعض  أكثر إن 

لساحبة وتنفٌذها بحسب الجدول المجهز مع الهذا وجب متابعة كتٌب الصٌانة  ،األجزاء تلكالصٌانة ل

ساعات العمل الفعلٌة التً تسجلها  أساستنظٌم جدول زمنً على  معالزمنً الموصى به لكل جزء 

 الساحبة.

ساعات عمل تقع ضمن مسؤولٌة السائق  11 – 5الصٌانة الٌومٌة التً تتراوح بٌن  إجراء إن 

 فً نهاٌة ٌوم العمل هً : أوخالله  أوقبل البدء بالعمل الٌومً  إجرائهاوعلٌه ٌجب 

 مأل خزان الوقود بعد االنتهاء من العمل الٌومً. -1

 فحص زٌت المحرك قبل تشغٌل وتدوٌر المحرك. -2

 .اإلطاراتفحص ضغط هواء  -3
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 تنظٌف منقٌة الهواء االبتدائٌة. -4

 فحص سٌور المروحة والمولد الكهربائً. -5

 للمحرك )سائل التبرٌد( دٌرالتبفحص منظومة  -6

 المرنة قبل بدأ العمل. األجزاءتشحٌم  -7

 

 السالمة العامة فً الورشة والحقل 1-4

 واألدواتلوجود الساحبات الزراعٌة والوقود والشحوم والزٌوت  األماكنالورشة من اخطر   

استعملت بدون حذر. ولكً نضمن  أواستعمالها  أسًء إذاالمختلفة الكهربائٌة التً قد تكون خطرا  

 السالمة فً الورشة ٌجب مراعاة النقاط التالٌة :

المالبس : ٌجب استعمال المالبس الخاصة بالعمل وخصوصا  فً الورشة والحقل وعدم لبس  -1

مقود  أوتالصق مع العدد الك وابشالتالعنق التً تسبب  وأربطةالعرٌضة  أوالمالبس الفضفاضة 

الزراعٌة وانسب المالبس للطالب هً قطعة واحدة ٌلبسها فوق  اآلالت وأالساحبة الزراعٌة 

الحذاء من النوع الثقٌل الذي ٌساعده ٌكون والزٌوت و األوساخ( لتحفظه من Over allمالبسه )

 للموقف أو العازل للساحبة الزراعٌة. (القدٌم)من النوع العتالت  ضغطفً 

تكون تروس  أنعند التشغٌل احتمال كبٌر  إمامهاالوقوف  أوعدم الوقوف خلف الساحبة الزراعٌة  -2

 .متواجدٌن حولهاوتسبب مشاكل لل مفاجئتتحرك بشكل  معشقة اتصندوق السرع

درب تالبطٌئة فً البداٌة حتى ٌتمكن الم اتالساحبة الزراعٌة ٌكون على السرع قٌادةالتدرٌب على  -3

 من السٌطرة على الساحبة.

 على الساحبة وقت التدرٌب. متدربمن  أكثرال ٌسمح بصعود  -4

 .أمتار 5الطالب بعٌدا  عن الساحبة عن فٌها المسافة التً ٌقف ال تقل  -5

حد معٌن وبعٌدة عن السواقً  إلىالساحبة تكون مكشوفة ومستوٌة  سٌاقهساحة التدرٌب لتعلم  -6

 والمروز.

لضمان معرفة مصادر الخطر  األلواناأللوان : ٌتعرف الطالب فً الورشة عن كٌفٌة تمٌز استعمال  -7

 هً : وأهمها األلوانوان ٌفهم دلٌل 

  الزراعٌة تكون مطلٌة  واآلالت اتنٌكاالم أجزاء: ٌعنً الحذر واالنتباه فبعض  األصفراللون

 .األصفرباللون 

  الحركة فً الورشة. أو: ٌستعمل دلٌل للسٌر  األبٌضاللون 
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 ًغٌر ذلك  أوالزراعٌة المتحركة  واآلالت اكٌنات: ٌدل على مصدر الخطر من الم اللون البرتقال

 من مصادر الخطر فً الورشة.

  تكون مثبتة فً  إنٌجب  والتًالمعدات المستعملة فً مكافحة الحرٌق  إلى: ٌشٌر  األحمراللون

 الماء. وأوانً ،برامٌل الرملالحرٌق،  مطافئفً الورشة مثل  إلٌهمحل ظاهر ٌسهل الوصول 

 

 Fire Extinguishersالحرٌق   مطافئ 1-4-1

كغم من المادة  12و  11،  6،  2،  1ذات سعة  ،(21-1) شكل، حرٌق مطافئهناك  

كغم  2-1. وهناك اسطوانات سعة الحرٌق ٌمكن استخدامها فً الورشة إلطفاء الجافةالكٌماوٌة 

ٌفتح وتخرج  إنللساحبات الزراعٌة والسٌارات وتعمل بواسطة عتلة بسٌطة تسحب لتسمح الصمام 

 النار. خمادإلالمسحوق مادة 

 

 .: مطافئ حرٌق متنوعة الحجم21-1شكل 
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 أسئلة الفصل 1-5

 الختراق سطح التربة وبأقل قدرة ؟للمحراث نسب زاوٌة أهً  ما -1

 ؟لإلنسانوما مقدار القدرة الحصانٌة  ،فً الزراعة اإلنسانعدد القوى التً استخدمها  -2

 استخدمت ؟ وأٌنمتى ظهرت الساحبة البخارٌة  -3

 المطاطٌة فً الساحبات الزراعٌة ؟ اإلطاراتمتى استخدمت  -4

 .الزراعً اإلنتاجعدد فوائد استخدام المكننة الزراعٌة فً  -5

 .الزراعٌة ذات العجلتٌن القائدة عرف الساحبة -6

 بالسٌارة ؟ مقارنة قلٌلعدد دورات محرك الساحبة فً الدقٌقة الواحدة تكون  اذالم -7

 .طح تالمس العجالت فً سطح التربةالساحبات الزراعٌة بحسب س أصنافعدد  -1

 .بات الزراعٌة المدولبة والمسرفةعرف الساح -0

 صغٌرة الحجم ؟ أمامٌة إطاراتما مقدار ضغط الهواء فً عجالت الساحبة الثنائٌة الدفع ذات  -11

 الدفع ؟هو الفرق بٌن ساحبة ثنائٌة الدفع ورباعٌة  ما -11

 المسرفة ولماذا ؟ أمكفاءة فً السحب الساحبة المدولبة  أكثر أٌهما -12

 هً مواصفات الساحبة الثالثٌة العجالت ؟ ما -13

 عدد فقرات الصٌانة الٌومٌة التً ٌقوم بها سائق الساحبة؟ -14

 المستعملة لتجنب مخاطر العمل فً الورشة والحقل ؟ األلوانهً  ما -15
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 الفصل الثانً

 

 والمعدات الزراعٌة التاآل

Agricultural Equipments and Tools 

 

 أهداف الفصل الثانً# 

 

 -: ٌكون الطالب قادرا على أنهاء من دراسة الفصل تنبعد اال

  استخدامها.، والغاٌة من أنواع المحارٌثٌعرف  .1

 معدات تهٌئة التربة . أنواعٌعرف  .2

 .الحبوب زارعاتٌعرف باذرات و .3

 ٌعرف معدات خدمة المحصول . .4

 .والكٌماوٌةالمسمدات العضوٌة ٌعرف  .5

 مضخات الري.ٌعرف  .6

 .العازقاتٌعرف  .7

 الحبوب. ةحاصدٌمٌز أجزاء  .8

 جانٌات البطاطا.ٌعرف  .9
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  Types of Plowsالمحارٌث أنواع 2-1

 عن التؤثٌر اآللً لغرض زراعة المحاصٌل،تعرف الحراثة على أنها عملٌة تفتٌت التربة الناتجة 

ها استهالكاً للطاقة حٌث ٌلزم أكثرأهم العملٌات الزراعٌة على اإلطالق ومن تعتبر عملٌة الحراثة و

 لىعالحراثة  آالت تكونالساحبات المتاحة من حٌث الحجم، و أكثرألدائها فً بعض المزارع استخدام 

تخدم تسة الرئٌسة لعملٌة حراثة التربة، حٌث تمثل البداٌو ٌة،األولالحراثة  آالتنوعٌن رئٌسٌن هما 

تكفً  ٌة الاألولحٌث إن عملٌات الحراثة ، الحراثة الثانوٌة آالتو المحارٌث ألدائها، أنواعمختلف 

 حٌث تقوم مااطاألمثل  آالت، لذا تنفذ عملٌات الحراثة الثانوٌة باستخدام للحصول على مهد جٌد للبذرة

 ٌة.األولالناتجة عن الحراثة  الترابٌة والطٌنٌة تكسٌر وتفتٌت الكتلب

 -بما ٌلً :عملٌة الحراثة الرئٌسة لهداف األوتتلخص 

أو الجذور بالحصول على حبٌبات أصغر ومهد جٌد للبذور  تفتٌت وتنعٌم التربة إلعداد مرقد -1

 للتربة.

 التخلص من الحاائش والنباتات غٌر المرغوب فٌها. -2

 العضوٌة مع خلطها بالتربة. األسمدةدفن بقاٌا المحاصٌل و -3

 خلطها بالتربة.بواسطة  والمبٌدات الحارٌة العضوٌةالكٌماوٌة و األسمدةوخلط دمج  -4

 .كاثرهاوأماكن تالتحكم والتخلص من الحارات وبٌضها  -5

 تفكٌك التربة لتحسٌن التهوٌة واالحتفاظ بالماء. -6

 تقلٌل تؤثٌر التعرٌة سواء بالرٌاح أو بالمٌاه. -7

وأجسام غرٌبة، أو حصاد لجذور بعض  عزل ما قد ٌكون فً التربة من أحجار وصخور -8

 المحاصٌل.

 

  Moldboard plows  المحارٌث المطرحٌة القالبة 2-1-1

تقوم بقلب التربة وبالتالً دفن بقاٌا المحاصٌل تحت  أنهاالمحارٌث انتااراً حٌث  أكثروهً 

 (.1-2اكل )ة مما ٌفٌد فً تحسٌن خواص التربة، سطح الترب
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 .: محراث مطرحً ثالثً قالب 1-2اكل ال

 -:اآلتٌة الرئٌسة األجزاءوٌتكون المحراث المطرحً القالب من 

المختلفة للمحراث وهو  األجزاءاإلناائٌة التً تثبت جمٌع  األجزاءاإلطار : وهو عبارة عن  -1

 بمثابة العمود الفقري للمحراث.

المعدنٌة ، ٌقوم بقطع التربة ورفعها وتفكٌكها  األجزاءالبدن : وهو عبارة عن مجموعة من  -2

 هً : األجزاءوقلبها ، هذه 

 الزهر أو الصلب.السالح :ٌقوم بقطع ارٌحة التربة أفقٌا ، وٌصنع من الحدٌد  .أ 

 عدٌدة. أنواعالمطرحة : تقوم بتفتٌت التربة وقلبها وتتوفر بؤاكال و  .ب 

المسند : لسند البدن على جدار الحدود ضد القوى الناتجة بسبب الرفع الجانبً للتربة على  .ج 

 البدن.

 الرباط : ربط أجزاء البدن مع بعضها وربط البدن بقصبة المحراث. .د 

 الملحقات : وتامل : -3

غٌر  رضالقرصٌة : تقطع التربة رأسٌاً لفصل الارٌحة المقطوعة فصالً تاماً عن األ السكٌن - أ

 المحروثة.

 إلىالقااطة : وهً تابه بدن صغٌر ٌقوم بقطع ارٌط صغٌر من الارٌحة الرئٌسة وقلبه  - ب

 استواء. أكثرالٌمٌن مما ٌإدي للحصول على حقل 

 : plows kDis المحارٌث القرصٌة القالبة  2-1-2

المحارٌث وهً محارٌث تقوم أٌضا بقلب التربة ولكن لٌس بنفس درجة القلب التً تقوم بها 

 (.2-2) اكل، المطرحٌة القالبة
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 : المحراث القرصً القالب. 2-2 الاكل

 -: اآلتٌةالرئٌسة  األجزاءٌتكون المحراث القرصً القالب من 

 : كما فً المحراث المطرحً القالب .)الهٌكل(اإلطار  -1

،  6 إلى 1الفوالذٌة ٌتراوح عددها من  األقراص: وهً عبارة عن مجموعة من  األقراص -2

 70 – 60، ٌتراوح قطر كل منها  رضٌدور كل منها حول محور مستقل نتٌجة تالمسه مع األ

cm توجد على نوعٌن : األقراص، و 

 فً التربة. أكثرملساء الحافة : للمساعدة فً التعمق  - أ

 متعرجة الحافة : للمساعدة فً قطع التربة بفعالٌة اكبر وخاصة فً ظروف التربة الصعبة.  - ب

 ،للسطح الداخلً للقرص مالصق باكل اطة التً تركبقالمساعدة : وتنحصر فً الم األجزاء -3

 .للمساعدة فً تفتٌت وقلب ارٌحة الحرث 

 

  l plowsesiCh المحارٌث الحفارة 2-1-3

، وٌتطلب تاغٌلها نصف القدرة الالزمة cm 45 – 15تتراوح من  أعماقتعمل على و  

 .(3-2) اكل، ٌة تحت نفس الظروفللمحارٌث المطرح
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 : المحراث الحفار. 3-2 اكلال

 -: اآلتٌةمن األجزاء الرئٌسة  حفارٌتكون المحراث ال

 : عبارة عن مقاطع مستطٌلة من الصلب.)الهٌكل(اإلطار  (1

مقطعها مستطٌالً ، بحٌث ٌقع البعد األكبر فً اتجاه السٌر ، وتركب الساق : وفً الغالب ٌكون  (2

 باإلطار بطرٌقة مرنة ، كً ال تتكسر فً حالة تعرضها ألي صدمة.

 السالح : وهو الجزء الفعال وٌركب فً نهاٌة الساق وٌوجد على نوعٌن هما : (3

 .تحت سطح التربة أكثرلسان العصفور : تكون له مقدرة أعلى على التعمق  -أ 

 مالئمة لؤلراضً التً تكثر بها األعااب. أكثررجل البطة : وهو عرٌض وٌكون  -ب 

              

  Types of Cultivatorsأنواع منعمات التربة 2-2

ت الكتل الناائة عن تكسٌر وتفتٌ مجاالتفً تستخدم  أمااطوتكون منعمات التربة على اكل 

وتتوفر ، من نموها ىاألولعزق الحاائش فً المراحل د نثرها، وتغطٌة البذور بععملٌات الحرث، و

 المسننة. مااطاأل(، واٌوعا كثراألوهً القرصٌة ) مااطاألبنوعٌن هما  مااطاأل
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  Disk Harrowsالقرصٌة مااطاأل 2-2-1

 إما ،تقضً على الحاائش إنها، كما حرٌك وتسوٌة التربة تو الترابٌة تكسٌر الكتلبتقوم  آالت

 (.4-2) اكل، بدفنها أوبخلخلة التربة مٌكانٌكٌاً 

 

 .ماط قرصً مزدوج : 4-2الاكل 

عبارة عن عدد  نها، كل ممجموعات أربعة أومن مجموعتٌن  مزدوجالقرصً ال اطٌتكون الم

 أقراص أقطارعن  أقطارها، تقل ذات حواف حادة (7 إلى 4المقعرة )ٌتراوح عددها من  األقراصمن 

تسمح  طرٌقة، وهً مركبة ب cm 60 – 40 قٌم أقطارها بحدود  المحارٌث القرصٌة حٌث تتراوح

كل مجموعة مع اتجاه السٌر للسماح بالتحكم فً اختراق الماط للتربة. وٌمكن  أقراصتغٌٌر زاوٌة ب

عند الرغبة فً قطع بقاٌا  األفضلتكون  أنهاكما  وسحبها،تكون الحواف متموجة لتحسٌن قوتها  إن

 تساعد على اختراق التربة. أنهاكما  المحاصٌل،

  Seed Harrows المسننة األمااط 2-2-2

، كل وحدة عبارة عن  6 إلى 3ٌتراوح عددها من  ،(5-2) اكلأمااط،  وحداتمجموعة من 

، والوحدات ، مرتبة فً خمسة صفوف 35 إلى 25ٌتراوح من  سناناألهٌكل ٌحتوي على عدد من 

 .مربوطة مع بعضها بواسطة حامل 
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 .المسننة مااطاأل:  5-2 اكلال

  Equipment for Sowing باذرات الحبوب 2-3

النمو الجٌد للنبات وكمٌة المحصول  إن، حٌث العملٌات الزراعٌة أهمتعتبر عملٌة البذار احد  

عملٌة تلك ال، وتتم تمت بها عملٌة البذاركفاءة التً حد كبٌر بالكٌفٌة وال إلىالنهائً ونوعٌته تتؤثر 

 .باستخدام معدات خاصة بذلك

 عن تلك التً تتم ٌدوٌاً بما ٌلً : اآللٌةتمتاز عملٌة البذار 

 .سهولة ضبط ووضع الكمٌة المحددة من البذور لوحدة المساحة 

 .ضمان انتظام كل من توزٌع البذور وعمقها 

  ًالزراعة. أثناءالتغطٌة الجٌدة للبذور ف 

 الزراعة. أثناءالتسمٌد فً  إمكانٌة 

 .التوفٌر فً كمٌة البذور المستخدمة 
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  Drill Equipmentsالتسطٌر آالت 2-3-1

حد  إلىالبذور على مسافات عاوائٌة  بإسقاطحٌث تقوم  البسٌطة، الزراعة التاآل منتعتبر و 

وتمتاز الزراعة فً سطور بحسن انتظام (، 6-2اكل )، فً صفوف، المسافات بٌنها متساوٌةما 

تقوم بتغطٌة البذور  إنهاتوزٌع البذور فً الحقل وبالتالً االستفادة المثلى من ضوء الامس، كما 

 للنباتات الكثٌفة. ٌةاإلنتاجتحقق زٌادة فً  إنهاجانب  إلى، باكل جٌد

 

 .تسطٌر البذور آلة:  6-2 اكلال

  -:اآلتٌة الرئٌسة األجزاءآلة التسطٌر من تتكون و

 بالزواٌا وٌحمل على عجلتٌن. الماكلة: وهو عبارة عن مجموعة من الصفائح المعدنٌة و  اإلطار .1

 أجهزة إلى، ٌوجد بقاعه عدد من الفتحات لنزول البذور ٌصنع من رقائق الفوالذ صندوق البذور : .2

 تكون سعته كافٌة لزراعة مساحة مناسبة. أنالتلقٌم ، وٌجب 

          .البذور بمعدل معٌن أنابٌب إلىوٌقوم بتوصٌل البذور من صندوق البذور  التلقٌم :جهاز  .3

 .األخدود إلىلتوصٌل الحبوب من جهاز التلقٌم  تستعملو: البذور أنابٌب .4

 .فً التربة أخدوداق  أوٌفتها فتح وظ: الفجاجات .5

سالسل تسحب خلف  أو، : وهو عبارة عن عجالت رفٌعة من المطاطجهاز تغطٌة البذور .6

 الفجاجات.
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  Crop plantingزارعات الحبوب  2-4

تزرع بعض المحاصٌل المتاعبة الجذور فً صفوف واسعة تتراوح المسافة بٌن كل صف 

التً تزرع على  ،(7-2) اكل والقطن، الذرةمل الزارعات لزراعة وتستع ،cm 100- 50 وآخر

 .  طخطو

 

 .زارعة حبوب الذرة الصفراء : 7-2 اكلال

 -:(8-2اكل ) ،اآلتٌة األجزاءمن  ركب زارعة الحبوبتت

. أجزاء اآللةوٌتكون الهٌكل من قضبان وزواٌا من الحدٌد تركب علٌها بقٌة  -الهٌكل والعجالت: .1

 جهاز التلقٌم.  إلدارةوٌحمل الهٌكل عادة على عجلتٌن تستخدمان كمصدر للحركة الالزمة 
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 .زارعة الحبوبل الرئٌسة جزاءاأل : 8-2 اكلال

وهو عبارة عن وعاء معدنً ٌثبت خلف الهٌكل وٌعمل بحٌث ٌمكن قلبه لتفرٌغ  -صندوق البذور: .2

 الزراعة.الفائض منه بعد االنتهاء من 

 -:تٌةاآل األجزاءجهاز التلقٌم من ٌتكون  -جهاز التلقٌم: .3

من الهٌكل، وتركب علٌه عدة تروس تتصل بتروس  ًاألمامعمود التلقٌم: وٌوجد فً الجزء  .أ 

 العجالت عن طرٌق سلسلة. 

 .قرص البذور: وهو عبارة عن صفٌحه مستدٌرة على محٌطها فتحات تسمى الخالٌا .ب 

 حامل القرص: وهو قطعة من الحدٌد ٌرتكز علٌها قرص البذرة. .ج 

القرص نتٌجة حركة احدهما المتصل  إدارةالقرص: وٌعمل هذان الترسان على  إدارةترسا  .د 

 بعمود التلقٌم، وهذا ٌحرك الترس الثانً المتصل بقرص البذور.

 بالفجاجات. األسفلبجهاز التلقٌم ومن  األعلىالبذور: وتكون مستطٌلة المقطع تتصل من  أنابٌب .4

ٌر فً صغ أخدودة البذور وفائدتها فتح أنبوبكل فجاج ٌتكون من سالحٌن على جانبً  الفجاجات: .5

 البذور فٌه. إللقاءالتربة 
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  Organic and Artificial Fertilizersالمسمدات العضوٌة والكٌماوٌة 2-5

تجري عملٌة التسمٌد بغرض زٌادة محتوى التربة وتعوٌض النقص من العناصر الغذائٌة التً 

بالطرق  للتربة األسمدة إضافةتتم حٌث من المحصول،  إنتاج أفضلتحتاجها النباتات لكً تنمو وتعطً 

 -:تٌةاآل

قبل الزراعة ثم خلطها  رضعلى األ األسمدة: ٌتم نثر  للزراعة رضاأل إعدادعملٌة  أثناءالتسمٌد  -1

 التماٌط. أوعملٌة الحرث  إجراء أثناءمع التربة 

زراعة  آالتباستخدام  الطرٌقةعملٌة التسمٌد فً هذه  إجراءٌتم :  عملٌة الزراعة أثناءالتسمٌد  -2

، وٌتم وضع السماد لؤلسمدة اآلخرمزودة بخزانٌن احدهما للبذور و اآللةالبذور، حٌث تكون 

 (.9-2، اكل )الزراعة أخدودالبذور الموجودة فً  أسفل أوفً هٌئة ارٌط بجانب  الكٌماوي

 

 .التسمٌد أثناء عملٌة الزراعة:  9-2الاكل 

دفعات من السماد والتً  إلىموسم نموها  أثناءتحتاج النباتات :  التسمٌد بعد عملٌة الزراعة -3

تضاف على فترات متفرقة من اجل تزوٌد التربة بالعناصر الغذائٌة الالزمة لنمو النباتات، وٌمكن 
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الكٌمٌائٌة الصلبة مع  األسمدة إذابةعملٌة التسمٌد بعد الزراعة وظهور النباتات عن طرٌق  إجراء

المحاصٌل التً  حاالتفً  أماالتربة من خالل ابكة الري فً الحقل.  إلى إضافتهاماء الري لٌتم 

فً  إذابتهاعلى هٌئة ارٌط بٌن صفوف النباتات ثم  األسمدة إضافةتزرع فً صفوف فانه ٌمكن 

بٌن صفوف  إضافتهاالتً تم  األسمدةمٌاه الري لتستفٌد منها النباتات، وقد تتم عملٌة خلط 

 ستذكر الحقا(.   التً ) عملٌة العزق أثناءة النباتات بالترب

   األسمدةتوزٌع  آالت أنواع 2-5-1

ناتجة عن مخلفات حٌوانات ال األسمدةوهً  ،العضوٌة األسمدةهما  األسمدةٌوجد نوعان من 

وهً مواد كٌمٌائٌة صلبة على هٌئة حبٌبات تحتوي على العناصر  الكٌماوٌة األسمدةو ،المزرعة

 الغذائٌة التً ٌحتاجها النبات.

 -عٌن، وكما ٌؤتً:نو إلى ،بناءا على نوع السماد األسمدةنثر وتوزٌع  آالتوٌتم تقسٌم 

نثر السماد العضوي فً مزارع الموااً من اجل  آالتٌكثر استخدام :  العضوٌة األسمدةنثر  آالت .1

زٌادة من اجل  رضالعضوٌة الموجودة فً المزرعة ونثرها على سطح األ األسمدةاالستفادة من 

ع نثر السماد العضوي ذات القا آلةالعضوٌة الصلبة،  األسمدةنثر  آالت أاهرخصوبة التربة. ومن 

 (.11-2) اكلالمتحرك، 

 

 .نثر السماد العضوي ذات القاع المتحرك آلة: 11-2 اكلال
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 (:11-2) اكل، تٌةاآل األجزاءلقاع المتحرك من نثر السماد العضوي ذات ا آلةتتكون    

من  أوالصلب غٌر القابل للصدأ حدٌد من  ٌصنع األعلىصندوق مفتوح من : صندوق السماد -1

 بفعل مادة السماد العضوي التً توضع بداخله. ٌتآكل ال كًالخاب 

بواسطة حدٌد زاوٌة.  معا حصٌرة تتكون من سلسلتٌن على جانبً الصندوق ترتبطان: جهاز النقل -2

الخلف  إلىٌتٌن، فعندما تتحرك الحصٌرة رضوتستمد السلسلتان حركتهما من دوران العجلتٌن األ

 لٌلتقً بالمضارب الخلفٌة. أمامهاتدفع السماد  فإنها

 مدببه.  أصابعٌتكون من مضربٌن وكل مضرب هو هٌكل اسطوانً تثبت فٌه : جهاز التفتٌت -3

 األسمدةنثر  وظٌفته ،ٌتكون من اسطوانة حلزونٌة توجد فً مإخرة اآللة: جهاز النثر والتوزٌع -4

جهاز التفتٌت لٌتم نثرها خلف  واسطةتم تفتٌتها ب والتًالصندوق  نهاٌةالعضوٌة الموجودة فً 

 على هٌئة ارٌط،. اآللة

 

 .نثر السماد الحٌوانً آلةجزاء ألرسم تخطٌطً  : 11-2 اكلال

(، 12-2) اكل ،الكٌماوٌة األسمدة المركزي فً نثر بقوة الطرد تعمل :الكٌماوٌة األسمدةنثر  آالت .2

 ساعة. كٌلومتر/ 12 إلىبسرعة تصل  اآللةوتتحرك ،m 12-10  لآللة فعالحٌث ٌبلغ العرض ال
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 .نثر السماد الكٌمٌائً ذات الطرد المركزي آلة : 12-2اكل ال

  Irrigation Pumpsمضخات الري 2-6

من مصدر الري.  أعلىمنسوب  إلىتعد المضخة آلة تقوم برفع الماء من منسوب منخفض 

المحركات الكهربائٌة  أومصدر لتدوٌرها وغالباً ما تستخدم معها محركات الدٌزل  إلىوتحتاج المضخة 

 لهذا الغرض.

 واإلدامةوتستخدم المضخات فً ري الحقول الزراعٌة لما تمتاز به من بساطة فً التركٌب  

والتصلٌح وكذلك قابلٌتها على التصرٌف العالً لمٌاه الري عند زٌادة سرعة تدوٌر المضخة. وباكل 

 .5m-4ٌزٌد ارتفاع المضخة عن سطح الماء عمق  ال أنعام ٌنصح 

السحب اكبر من قطر  أنبوبوفً اغلب المضخات وبخاصة ذات التصرٌف العالً ٌكون قطر  

 أوعن تصرٌف المضخة  أحٌاناً ، حٌث ٌعبر السحب أنبوبالدفع ، لتقلٌل الفقد باالحتكاك فً  أنبوب

( ٌعنً قطر 21) األولفالرقم  20x15cm، مثالً ٌقال مضخة حجمها برقمٌن مضروبٌن فً بعضهما

 ووحدات، بالسنتمترالدفع  أنبوب عن قطر ( ٌعبر15تر بٌنما الرقم الثانً )السحب بالسنتم أنبوب

 / ثانٌة. 3قدم أوغالون / دقٌقة  أو)متر مكعب فً الساعة(  m3/hrهً  التصرٌف
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 : إلى عمود الماء ارتفاعالتصرٌف وضمن االستخدامات الزراعٌة والتً تحدد المضخات  تصنفو

لعمود  وارتفاع m3/hr 4 -0.5لتجهٌزات الزراعٌة : وتكون ذات تصرٌف قلٌل مضخات ا -1

 .m 40 -10 كبٌر الماء

 قلٌل لعمود الماء وارتفاع،  m3/hr 90 بحدود مضخات الري : عادة تكون ذات تصرٌف عال -2

0.5- 5 m من المضخات فً الري وهً : أنواعثالثة  ، حٌث تستعمل 

 المضخات الطاردة المركزٌة Centrifugal Pumps. 

  المضخات التوربٌنٌةTurbine Pumps . 

  المضخات الترددٌةReciprocating Pumps. 

 

  المضخات الطاردة المركزٌة 2-6-1

 وتعتمد نظرٌة والصٌانة، التاغٌل لسهولة استخداماً  المضخات أنواع من أكثر هو النوع هذا 

 ثابتة نقطة حول جسم دوران من تحدث التً الطاردة القوة على أساساً  المركزٌة الطاردة المضخة عمل

 .الدوران محور عن بعٌداً  تطرده قوة الجسم فٌكتسب

وفً  السحب ؤنبوبجسم المضخة تتصل ب مركزفً فتحة  المضخة من خالل إلىٌدخل الماء 

 طاقة وضغط وإعطائهتقوم بتحرٌك ورفع الماء  Impeller باارة()مروحة داخل المضخة توجد 

أو مجموعة نقل حركة أو محرك احتراق داخلً تستمد حركتها من عمود ٌدور بفعل محرك كهربائً 

 (.13-2اكل )محور الساحبة، تركب على 

 

 .الطاردة المركزٌة ةلمضخمقطع ل:  13-2الاكل 
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   -وٌتمٌز هذا النوع من المضخات بما ٌؤتً:    

 بسٌطة التركٌب. -1

 .األجزاءقوٌة  -2

 قلٌلة.كلفة الصٌانة  -3

 .األخرىسعر الاراء قلٌل بالنسبة للمضخات  -4

 تستطٌع تصرٌف المٌاه العكرة. -5

 انعدام الصمامات فً تركٌب المضخة مما ٌسهل صٌانتها. -6

 السرعات المختلفة للمحرك. تالءم -7

 -وللمضخة الطاردة المركزٌة العدٌد من المساوئ منها:

 بالماء. السحب مملوءٌن أنبوبعندما ٌكون جسم المضخة و إالال تصرف الماء  -1

 السحب صمام ومصفى. أنبوبٌكون فً بداٌة  إن -2

 .5mزاد عمود السحب عن  إذاتقل كفاءة المضخة )التصرٌف(  -3

 ربط المضخة ربطاً مبااراً باستعمال قارنةة الطاردة المركزٌة ٌراعى نصب المضخوعند 

Coupling  كان الربط غٌر  إذا أما ،المحركضخة على امتداد محور عمود ٌكون محور الم أنوٌجب

 أومن الالزم  أكثرمباار )استعمال البكرات والحزام( فعندها ٌجب االعتناء بالربط بتجنب اد الحزام 

هم الموضوع اتجاه الس بنفسن المحرك والمضخة باتجاه واحد )ٌكون اتجاه دورا أنٌجب ، وإرخائه

الدورات الالزمة لتاغٌل  العدد نفسه مناختبار المحرك الذي ٌعطً ، وٌتم (على جسم المضخة

السحب مرتفعاً ومتجهاً نحو المضخة منعاً لتكون الفقاعات فً  أنبوبٌكون  أنٌجب ، والمضخة

 .نبوباأل

  Cultivatorsالعازقات  2-7

العازقات معدات تتعامل مع المحاصٌل التً تزرع فً خطوط ابتداء من انتهاء عملٌات  إن

التربة  االنتهاء من عملٌة البذار وسقً وبعد ،نمو هذه المحاصٌل ولحٌن حصادهاة وخالل فتر الزراعة

الماء والغذاء فً تزاحم النباتات  والتً ،واألدغالتنبت البذور وٌصاحب ظهورها نمو الحاائش 

 .األمراضتؤوي الحارات الضارة وتكون ملجؤ لمسببات  إنهاوضوء الامس كما 

لذلك كان من الضروري القضاء علٌها  النباتات،من  وأسرع اقوي األدغالنمو  إنوالمعروف  

تفكٌك الطبقة السطحٌة من فً  تنفعً توالالعزق  من خالل عملٌة وتحسٌن نوعٌته اإلنتاجلزٌادة 
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وزٌادة مسامٌتها وهذا مهم لتنفس الجذور ومساعدة التربة  ةتهوٌمع  ،نسبة التبخر ٌلتقللالتربة 

 القٌام بتحلٌل المواد الغذائٌة.البكترٌا الهوائٌة على 

صة كبٌرة لساحبة قد اوجد فرل الجهاز الهٌدرولٌكًفً  متنوعة معداتسهولة ربط إن 

كون ٌ أن ؤماف، قٌاسً ٌربط بالجهاز الهٌدرولٌكً تركب على هٌكل تعلٌقالستعمال معدات متعددة 

من هٌكل واحد على  أكثرمكن ربط ، ومن المتعلٌق الهٌكل من الخلف أو من الوسط أو من األمام

 الساحبة الواحدة. 

دقة كبٌرة كؤن ال  إلىعند التعامل مع الخطوط التً ال تحتاج هٌكل التعلٌق الخلفً وٌستعمل  

ومراقبة  األمامٌكون بالضرورة العزق قرٌباً جداً من النباتات بسبب صعوبة قٌادة الساحبة نحو 

 العملٌات الخلفٌة فً نفس الوقت.

 ،فالحة مابٌن خطوط نباتات بؤعمالالهٌاكل مالئمة للقٌام  أكثرمن التعلٌق الوسطً  هٌكلٌعتبر  

موقعه الوسطً ٌقلل من تؤثٌره على  أن، كما بوضوح الرإٌا لسائق الساحبة ٌسمح إذ( 14-2)اكل ال

 جهاز قٌادة الساحبة.

 

 .العزق آللةهٌكل تعلٌق المعدات الوسطً :  14-2اكل ال

لرإٌة  أوسعبكونه ٌوفر للسائق مجاالً على النوعٌن السابقٌن، هٌكل التعلٌق األمامً ٌمتاز  

لكون محور  العمل أثناءومن عٌوبه صعوبة قٌادة الساحبة (، 15-2اكل )، عملها أثناءالعازقات 

 ة محمالً بثقل الهٌكل.ٌاألمامالدوالٌب 
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 ساحبة.آلة عزق موضوعة بمقدمة ال :  15-2 اكلال

 Spring-tine Cultivators العازقة الحفارة 2-7-1

تختلف عنه فً  إنها إال، الذي سبق تفصٌله ،(16-2) اكلتركٌبها المحراث الحفار، وٌاابه  

مصمم لغرض العزق دون  أسلحتهابعض  إنكما  ،خف وزناً من هٌكل المحراث الحفاركون هٌكلها ا

  التربة لعمق كثٌر. إثارة

 

 .سالح حفارذي آلة عزق  : 16-2 اكلال
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  Rolling-Cultivatorالدائرٌة سناناألالعازقة ذات   2-7-2

 رضاأل لتخدش، وتستعمل (17-2) اكل، المدببة األصابعبالعازقة الدائرٌة ذات  أٌضاوتسمى  

طبقتها السطحٌة ذات مسامٌة ضٌقة ونمت علٌها  أصبحتالمحروثة الساقط علٌها مطر والتً 

 .ى من نمو النباتاألولكما تستعمل غالباً فً الفترات ، األدغالالحاائش و

 

 .الدائرٌة المدببة سلحةالعازقة ذات األ :17-2اكل

  Grain Harvestersحاصدات الحبوب 2-8

ولقد ساعد استعمالها فً  ،محاصٌل الحبوب والبذور أنواعتستعمل الحاصدات فً حصاد جمٌع 

 -تصنف الحاصدات إلى نوعٌن هما:و، مزارعلجهد الااق الذي كان ٌإدٌه التوفٌر ا

( وتعتمد فً حركتها على عمود 18-2) اكل، ساحبةوٌتم ابكها بواسطة ال -قطور:النوع الم (1

 الخلفً للجرار. اإلدارة
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 .حاصدة من النوع المقطور :18-2اكل

ٌقوم بتحرٌكها  ،(19-2) اكل، علٌها محرك محمول تستمد حركتها من -: الحركةالنوع الذاتً  (2

 .العاملةلجمٌع وحداتها  الحركةالسٌر وتوصٌل  أثناءفً 

 

 .الحركةذاتٌة ة حاصد :19-2اكل
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 مكونات الحاصدة 2-8-1

الحاصدة المتكاملة وخطوط سٌر المحصول فً  وأجزاء( جمٌع وحدات 21-2ٌوضح الاكل ) 

 الحصاد . وهذه الوحدات هً : أثناء

 

 

 .مخطط لتوضٌح مكونات الحاصدة :21-2اكل 

فوالذٌة مثبتة على حافة لوحة معدنٌة مقعرة  أصابعهذه الوحدة عبارة عن  إن: وحدة القطع .1

مثبت علٌها افرات وتسمى ، وٌتحرك بٌنها مسطرة فوالذٌة  األمامتسمى محلٌاً )الطبلة( من 

  .السكٌن

كان المحصول قائماً بصورة جٌدة فان  فإذا مزدوج،الغرض من استعماله  إن المراوح : .2

كان المحصول غٌر قائم  إذاما ، أالقطع حٌث تقم السكٌن بقطعه وحدة إلىالمراوح ٌدفعه 

وحدة القطع لٌتم قطعه  إلىٌكون سحب المحصول  إنبصورة جٌدة فان عمل المراوح ٌجب 

  ودفعه للحاصدة.

انتقال المحصول الذي تم حصاده والملقى على وحدة  إن: االسطوانة الحلزونٌة )البرٌمة( .3

 جهاز الدٌاسة والتنظٌف عادة ما ٌنجز باسطوانة حلزونٌة. إلىالقطع 
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المحصول  قوم باستالملٌ ت من خلف وحدة القطع من منتصفهاٌثب: ًاألمامنقال المحصول  .4

 مجموعة الدٌاسة.  إلى وإٌصالهالمقطوع 

فً رفع سٌقان  ًاألماممن نهاٌة نقال المحصول ٌساعد المضرب : مجموعة الدٌاسة .5

، حٌث ٌتم فصل الحبوب مجموعة الدٌاسة إلىالمحصول وما بها من سنابل تحتوي الحبوب 

 ها والقش الذي تعلق به السنابل. عن سنابل

 إلىٌقوم بحمل القش بعد فصل السنابل والحبوب عنه مماى التبن  إن: مماى التبن )الهزاز( .6

  خلف الحاصدة لٌلقٌه فً الحقل. 

الحبوب المتساقطة من مجموعة الدٌاسة خالل فتحات المقعر تسقط على لوح  إن: نقال الحبوب .7

مجموعة الغربلة  إلىنقل الحبوب وهذا ٌكون بعرض المقعر لٌنقل بها الحبوب المتساقطة علٌه 

 .والتنظٌف 

ق بعضهما وٌتحركان حركة اهتزازٌة تتكون من غربالٌن فو إنها: وحدة الغربلة والتنظٌف .8

  خالل ثقوبهما. لؤلعلىمنهما تٌار من الهواء  أسفلللخلف وٌمر من خاللهما ومن 

الغربال وبعرضه ٌستقبل الحبوب النظٌفة  أسفلالمجمع  إن: مجمعات الحبوب وبقاٌا السنابل .9

الجانب  إلىالمتساقطة منه ، وبداخله توجد برٌمة حلزونٌة تجمع تلك الحبوب من احد الجانبٌن 

 .اآلخر

الحاصدة وٌستقبل الحبوب النظٌفة من الحزام الناقل للحبوب  أعلىٌوضع فً : خزان الحبوب .11

  طن . 2 – 1.5تتراوح بٌن  إذوتختلف سعة الخزان 

 

  Potato Harvestersجانٌات البطاطا 2-9

البطاطا من المحاصٌل التً تتكون عند تمام نضجها تحت سطح التربة ، لذا فان طرٌقة  

سطح التربة. وتحتاج القتالعها لمعدات خاصة  أعلىحصادها تختلف عن تلك المحاصٌل التً تنمو 

وعند القلع ستؤخذ معها جزء من التربة وتفكك تلك الطبقة المحٌطة بالدرنات مع وجوب عدم تخدٌاها 

المجموع الخضري من فوق سطح التربة. لهذا توجد عدة  إلزالةوسٌلة  إلىتحتاج  إنها. كما  إتالفها أو

بعد القلع فً خطوط وٌقوم العمال  رضاألمن قالعات البطاطا ، فمنها ما ٌترك الدرنات على  أنواع

 او عربات تسٌر بجانب القالعة. أكٌاستعمل على جمع المحصول فً  وأخرىبجمع تلك الخطوط ، 
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 :   Potato Spinnerقالعة البطاطا المغزلٌة 2-9-1

تتكون و كذلك المحتوٌة على بقاٌا نباتات،الصلبة و األراضًٌكثر استعمال هذه القالعات فً  

اكل  ،لساحبة، وعلى الهٌكل توجد عجلة لتحدٌد عمق القلعلمن هٌكل ٌربط بجهاز الرفع الهٌدرولٌكً 

(2-21). 

  

 .قالعة بطاطا مغزلٌة : 21-2الاكل 

  Potato Elevator-Digger قالعة البطاطا الناقلة 2-9-2

من أهم و ،الخفٌفة وذلك لكفاءتها العالٌة األراضًمالئمة فً  نواعاأل أكثرتعد القالعة الناقلة  

حٌث انه ٌسهل على العمال التقاط الدرنات من فوق  ،رضانتظام رمً صف الدرنات على األمزاٌاها 

 .رضسطح األ
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، وجمٌعها تستمد حركتها من عمود معلقةو ،نصف معلقة، مسحوبةثالث؛  أنواع علىوتوجد  

ها استعماالً هو نصف المعلقة أكثرو ،أجزائهاالقلع ولكنها تتاابه فً  آلٌةالقدرة للساحبة لتاغٌل  مؤخذ

 صفٌن مباارة. أوسالحٌن لرفع الدرنات من صف واحد  أووكل واحدة منها تعمل بسالح واحد 

ٌتم سحبها بنقطتً التعلٌق السفلٌتٌن بجهاز  معلقة،( قالعة ناقلة نصف 22-2) الاكلوٌوضح  

القدرة لتاغٌل الناقل  مؤخذالرفع الهٌدرولٌكً فً الساحبة وذلك بربطها بنقطتً الابك. وتتصل بعمود 

 السلسلً. 

 

 .قالعة نصف معلقة ذات السلسلة الناقلة :22-2اكل ال
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 الفصل أسئلة  2-11

 .الرئٌسةعرف عملٌة الحراثة، وبٌن أهدافها  (1

 عدد أنواع المحارٌث. (2

  ؟بٌتركب المحراث المطرحً القالمم  (3

 عرف  المحراث القرصً القالب، وعدد أجزائه الرئٌسة. (4

  األمااط القرصٌة، وما هً أجزاءها الرئٌسة؟الغرض من بٌن  (5

 ؟هً ممٌزات المحراث الحفار، وما هً أجزاءه الرئٌسة ما (6

 عدد ممٌزات عملٌة البذار اآللٌة. (7

 ؟األجزاء الرئٌسة آللة التسطٌر هًما  (8

 ؟ً األجزاء الرئٌسة لزارعة الحبوبما ه (9

 التربة. إلىالسماد  إضافةاذكر الغرض من عملٌات التسمٌد، وكٌف ٌتم  (11

 .وضح أنواع آالت نثر وتوزٌع األسمدة (11

 عرف مضخة الماء، وبٌن أصنافها ضمن االستخدامات الزراعٌة. (12

 ؟المركزٌةممٌزات المضخات الطاردة ما هً  (13

 بٌن فائدة العازقات، مع ذكر أنواع الهٌاكل الحاملة لها فً الساحبة الزراعٌة. (14

 ؟وما هً الطرق المتبعة فً تاغٌلهاما هً حاصدة الحبوب  (15

 ؟ة التً تقوم بحصاد محصول البطاطاما هً اآلل (16
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 الفصل الثالث

 

 الوقود والزٌوت ومنقٌات الهواء

Fuel and Lubrication oil & Air Filters 

 

 أهداف الفصل الثالث# 

 -بعد االنتهاء من دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا على أن:

 المستخدم فً الساحبات.ٌعرف أنواع الوقود  .1

 ٌحضر الشحوم المستخدمة فً أجزاء الساحبة. .2

 ٌعرف أنواع الزٌوت المستخدمة فً الساحبة. .3

 ٌعرف منقٌة الهواء. .4

 .ٌستبدل زٌت المنقٌة الرطبة .5
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 تمهٌد

 و  rockبمعنى صخر (Petra) مصطلح التٌنً مكون من (Petroleum) البترول  

(oleum) بمعنى زٌت oil  ، وهو مادة سائلة ذي كثافته عالٌة بلون أسود ٌمٌل إلى البنً أو

األخضر، والبترول مصدر مهم للطاقة، ومصدر غنً للعدٌد من المركبات والمنتجات الكٌمٌائٌة، 

 . كالمذٌبات، األسمدة، المبٌدات الحشرٌة، البالستٌك، وغٌرها

معّقد من نسبة عالٌة من  خلٌطك ،األرضمن باطن   Crude Oilالنفط الخامٌستخرج 

الهٌدروكربونات والمركبات العضوٌة األخرى، وٌتفاوت تركٌبه بشكٍل كبٌر من نوع إلى أخر، 

والمركبات العضوٌة كما هو معروف تتؤلّف من الكربون، والهٌدروجٌن، وعناصر أخرى كاألكسجٌن، 

المعدنٌة، كالحدٌد والفانادٌوم والنٌتروجٌن، والكبرٌت، كما ٌحتوي النفط على آثار من بعض العناصر 

  .C4H10  ، والبٌوتان C3H8 ، والبروبان C2H6، واإلٌثان CH4والنٌكل . وٌشّكل المٌثان 

ة والتً تشمل األولٌبالمعالجة  إبتداءابمرحلتٌن  Oil Refiningتكرٌر النفط  عملٌة وتمر

الماء واألمالح المصاحبة للنفط، وهً خطوة مهّمة تسبق عملٌة التقطٌر  التخلّص من

Distillation وهً العملٌة المهّمة والرئٌسة والتً تتم فً أبراج ضخمه، وٌنتج عنها فصل ،

وذلك بتسخٌن النفط الخام تدرٌجٌا إلى درجات ثابتة من الحرارة، فتتبخر أوال  البترول إلى مكوناته،

 ،الثقل وتلٌها الزٌوت األكثر ثقالوبرفع درجة الحرارة تتبخر الزٌوت المتوسطة  الزٌوت الخفٌفة،

وتتجمع األبخرة الناتجة من كل مرحلة فً أعلى وعاء التقطٌر حٌث ٌجري تكثٌفها بالتبرٌد لتجمع مرة 

وبوجِه عام فإن معظم المشتقات البترولٌة الناتجة من برج التقطٌر  ثانٌة فً أوعٌة أخرى منفصلة

 تكون على النحو التالً : (،1-3شكل )، ألتجزٌئً

وهو منتج ٌتؤلف من عدد قلٌل من المركبات العضوٌة معظمها عبارة  Petrol Etherالغازات   .1

عن هٌدروكربونات خفٌفة مثل المٌثان واالٌثان واالٌثلٌن والبروبان والبوتان وغٌرها وتتكاثف عند 

غاز الطهً ) البٌوتاغاز ( وإنتاج  إنتاجوٌستخدم هذا المشتق فً  Co 25درجات غلٌان أقل من 

 غازات أخرى مثل غاز االسٌتلٌن المستخدم فً عملٌات اللحام، وفً للصناعات البتروكٌمٌائٌة.

السٌارات(  )وقود Gasolineوأهمها منتج الجازولٌن  Light Petrolالسوائل الخفٌفة  .2

وٌعتبر هذا المنتج من أهم مشتقات البترول نظراً  Co 150 – 35وٌتكاثف عند درجات حرارة 

 لالستخدام الواسع النطاق له.

وٌستخدم كوقود للطائرات النفاثة،  Co 250 – 150، وٌتكاثف عند Keroseneالكٌروسٌن  .3

 منه كوقود رخٌص الثمن فً المنشآت الصناعٌة والمنازل . رديءكما ٌستخدم نوع 
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أو السوالر وهو سائل أثقل من الكٌروسٌن ٌستخدم كوقود فً المصانع  Dieselالدٌزل  .4

 والمحركات الضخمة والشاحنات.

وٌتم إنتاج  Co 300السوائل الثقٌلة، وتتؤلف من مركبات تتكاثف عند درجات حرارة أعلى من  .5

ة المختلفة منها ، كما تعتبر مصدر مهم للصناعات البترولٌ Lubrication oilsزٌوت التزٌٌت 

 حٌث ٌمكن تحوٌل جزء منها إلى مشتقات خفٌفة كالجازولٌن.

وهً البقاٌا المتجمعة فً قاع البرج وتتؤلف من مركبات عضوٌة )  Asphaltالزفت  .6

ونات وغٌرها ( ذات درجات غلٌان مرتفعة جداً وتستخدم فً طالء اإلنشاءات الخرسانة بهٌدروكر

 وطالء السفن وفً تزفٌت الطرق وتعبٌدها .

 

 .ونواتج برج التقطٌر رتقطٌعملٌة ال:  1-3شكل ال

  Tractors Fuelوقود الساحبات  3-1

القدرة حٌث  إلنتاج  Diesel Fuelتستخدم اغلب محركات الساحبات الزراعٌة وقود الدٌزل

  H2ربونٌة وهً مركبات كٌمٌائٌة تتكون فً الغالب من اتحاد الهٌدروجٌنكون من سوائل هٌدروكٌت

، %87  حٌث ٌشكل الكربون نسبة ،بنسب مختلفة ٌتوقف علٌها الشكل النهائً للمركب C والكربون

ضارة على  أثارولما للكبرٌت من لكل منهما،  %1وكبرٌت بنسبة  كسجٌنأو  ،%11 هٌدروجٌن

 أنمما ٌزٌد من تآكل االسطوانات لذا ٌجب  ،المحرك لتكون حامض الكبرٌتٌك خالل التشغٌل البارد

 تكون نسبة الكبرٌت اقل ما ٌمكن .
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 Diesel Fuel Propertiesخصائص وقود الدٌزل    3-1-1

محرك الدٌزل وتقاس هذه الخصائص عادة  أداءتإثر خصائص الوقود بدرجة ملحوظة فً   

الوقود فً حاالت العمل الفعلً والخصائص الهامة  أداءٌقصد بها بٌان  مختبرٌهبواسطة تجارب 

 : كاألتًهً و ،المحرك أداءالمساعدة الشتعال وقود الدٌزل والتً تإثر فً 

 gnition TypeIنوع االشتعال  -1

لالشتعال الذاتً داخل اسطوانة المحرك حٌث ٌشتعل  مدى قابلٌة الوقود تعنً تلك الخاصٌة  

المحرك لسرعة بدء الحركة  أداءالوقود الجٌد ذاتٌا عند درجات الحرارة المنخفضة نسبٌا فٌتحسن 

خصائص وقود  أهموتعتبر هذه الخاصٌة من  Soot للدخان وإنتاجه  Knockطرقوٌقل تعرضه لل

وٌصنف وقود الدٌزل حسب رقم معٌن  ،تلك المحركات ذات السرعات العالٌة وباألخصمحركات الدٌزل 

وٌبدأ عادة من الصفر الذي ٌمثل خاصٌة نوع االشتعال ، Cetane Numberٌسمى رقم السٌتان  

وعلٌه كلما  ،نوع االشتعال لوقود السٌتان فقطذي ٌمثل خاصٌة لا  المائة إلىلوقود الفا مٌثٌل نفثالٌن 

 االشتعال تكون اقصر . تؤخٌرفترة  أي أفضلكان رقم السٌتان مرتفعا كلما كانت خاصٌة نوع االشتعال 

 Volatilityالتطاٌر  -2

بخار وٌقاس بالنسبة لوقود محرك الدٌزل بدرجة الحرارة التً  إلىمدى استعداد السائل للتحول 

تطاٌرا كلما انخفضت  أكثرذلك ٌكون الوقود من مقدار معٌن لهذا الوقود وب %90ٌتم عندها تقطٌر 

تطاٌرا من وقود  أكثرٌكون وقود محركات الدٌزل الصغٌرة  إنهذه الدرجة من الحرارة وٌجب 

 ظهور الدخان.ٌقل المحركات الكبٌرة لٌقل استهالك الوقود وتنخفض درجة حرارة العادم و

  Carbon Residueربون المتخلف الك -3

تبخر جمٌع  أتمامبعد و ،عن الهواء معزولمغلق  حٌزتسخٌن كمٌة معٌنة من الوقود فً  ٌتم

متفحمة  متخلفة مركباتبشكل معرفة نسب المركبات الثقٌلة فً الوقود ٌمكن  ،الوقود المتطاٌرة أجزاء

المتخلف  الكربونوتعتمد كمٌة  ،المحرك الداخلٌة أجزاءعلى  كربونٌةرواسب تسبب والتً  ،ال تتبخر

المسموح بها فً الوقود اعتمادا كبٌرا على حجم المحرك وسرعته حٌث ٌمكن استخدام وقود ذي نسبة 

 للكربونالمتخلف فً المحركات الكبٌرة ذات السرعات المنخفضة ووقود ذي نسبة اقل  للكربوناكبر 

 المتخلف فً المحركات الصغٌرة ذات السرعات العالٌة .
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 Viscosityاللزوجة   -4

وتقاس لزوجة وقود ، Flow  مقدار مقاومته للسرٌان أومقدار االحتكاك الداخلً فً سائل ما   

وقود الدٌزل ٌستخدم لتزٌٌت وحدات الحقن فً  لكونتقل عن حد معٌن  حٌث البالدٌزل قبل استعماله 

لزوجة وقود الدٌزل تإثر بشكل كبٌر فً شكل تذرٌة  إنالحاقنات كما  وأجزاءمضخة الحقن الرئٌسة 

 .Combustion Chamber داخل غرفة االحتراق Injector الوقود عند خروجه من الحاقن

  Sulfur Rateمقدار الكبرٌت   -5

ثف اتتحد الغازات الناتجة عن احتراق الكبرٌت الموجود فً تركٌب الوقود مع بخار الماء المتك

المحرك  أجزاءضارة تسبب تآكل بعض  أحماضالناتج عن عملٌة احتراق الوقود فتتكون بذلك 

وتزداد هذه الظاهرة حٌن ٌعمل المحرك تحت حمل جزئً مما ٌقلل من درجة  ، ومجموعة تجهٌز العادم

 ثف عنده بعض بخار الماء .االحد الذي ٌتك إلىحرارة  سطح االسطوانة 

 Water and Sediments مقدار الماء والشوائب  -6

الماء أو الشوائب المختلطة بالوقود تقلٌل فً جودة االحتراق للوقود كما  وجود ٌنتج عن   

 .مضخة الحقن والحاقنات أجزاءٌتسبب فً تآكل وصدأ 

 Flash Pointالومٌض  درجة -7

درجة الحرارة التً ٌبدأ عندها الوقود بالتبخر بكمٌة قابلة لالحتراق بحٌث ٌشتعل ذاتٌا  هً  

وٌحدد لكل وقود نقطة ومٌض خاصة به لتجنب  ،على شكل ومٌض عند اقتراب مصدر للحرارة منه

خطرا عند  أكثرفالوقود ذو درجة الومٌض المنخفضة جدا ٌكون لذلك  ،التخزٌن أوالحرائق عند النقل 

نقطة الومٌض على طرٌقة احتراق الوقود حٌث ٌعتمد االحتراق على  أووال تدل درجة  ،تخزٌنه أوله نق

ٌكون  أنٌصلح  وقود البنزٌن )وهو ذو نقطة ومٌض منخفضة جدا( ال أنخاصٌة نوع االشتعال فنالحظ 

 وقودا لمحركات الدٌزل لرداءته فً خاصٌة االشتعال .

  Specific Weightالوزن النوعً  -8

له من الماء النقً وٌدل بصفة  وزن حجم معٌن مساو إلى نسبة وزن حجم معٌن من الوقود  

 أوزاننوعٌة عالٌة وخفٌفة ذات  أوزانثقٌلة ذات  إلىوالتً تقسم  الوقود المختلفة أنواعتقرٌبٌة على 

تختلف اختالفا  كبٌرا  إنها إالالنوعٌة  أوزانهاالوقود فً  أنواعوقد تتساوى بعض  ،نوعٌة منخفضة

من خصائص وقود الدٌزل وٌرتبط  األهمفً درجة اللزوجة وخاصٌة  نوع االشتعال وهما الخاصٌتان 
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كمٌة الطاقة الحرارٌة المعطاة ) Calorific Value للوقود مع القٌمة الحرارٌة الوزن النوعً

 .جهاز خاص ٌسمى الهٌدرومٌتراسطة ارتباطا وثٌقا وٌمكن قٌاس الوزن النوعً للوقود بو( للمحرك

 الشحوم المستخدمة فً التزٌٌت 3-2

 من للتقلٌل المتحركة وكذلك األجزاء وتؤكل االحتكاك الشحوم لتقلٌل و التزٌٌت تستعمل الدهون 

 ٌعمل ألنه معٌنة بخواص ٌتمتع أن الزٌت على، ولها المعرضة للسطوح الحرارة العالٌة درجات

 .نجماداإلو ،لحرارةا مقاومة، السٌولة، اللزوجة هً الخواص أهم ومن مختلفة بظروف

 تضاف حٌث الخام النفط من تستخرج معدنٌةهً زٌوت  المستخدمة فً مجال الساحبات الزٌوت 

 ..,30 ,20 ,10باألرقام  لها ٌشار التً اللزوجة هً خاصٌة همأو خواصها لتحسٌن مختلفة مواد لها

 .اللزوجة زادت الرقم كبر كلما و اللزوجة قلت الرقم قل وكلما

 الصابونٌة المواد مثل السمٌك القوام عطاءهاإل مواد لها مضاف دهون فهً التزٌٌت شحوم أما

 التً الكلسً الصابون شحوم هنالك، والمتحركة األجزاء وتنظٌف تزٌٌت على تعمل حٌث كثافتها لزٌادة

 فهً الصودا شحوم أما ،عالٌة حرارة بدرجات تعمل ال التً لألجزاء والتشحٌم للتزٌٌت تستخدم

 .والماء للرطوبة مقاومة اقل وهً اإلطاراتالتحمٌل فً  كراسً تشحٌم فً المستخدمة

 Grease Preparing الساحبة أجزاءتمرٌن تحضٌر الشحوم المستخدمة فً  3-2-1

 -:احتٌاطات السالمة

 ،Safe Stopالتؤكد من التوقف اآلمن للساحبة أي تمرٌن من التمارٌن ٌجب قبل العمل على 

 -وكما ٌلً:

  فً وضع الرفع التام. Handbrakeالٌدوي تؤكد من جعل عصا التوقف  (1

  واإلٌقاف. الفصل وضع الخلفً للساحبة فً اإلدارة عمود تشغٌل ذراع وضع ضرورة (2

  األسفل. الموضع فً الهٌدرولٌكٌة الساحبة أذرع تشغٌل تكون عتلة (3

 التشغٌل(. )عدم محاٌد وضع فً للساحبة الهٌدرولٌكً صمامات تشغٌل أذرع جمٌع وضع (4

 تؤكد من أن المعدات الملحقة وأنظمتها فً وضع آمن. (5

 مفتاح التشغٌل. إزالةالمحرك فً وضع اإلطفاء، وقد تم  (6

 شخص آخر على مقعد القٌادة. أيأن ال ٌكون  (7
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اإلطارات  وأماممن، استعن بمصدات خلف اآل اإلٌقافخلل قد ٌحصل فً  أيمان ولتجنب لزٌادة األ (8

 (.2-3، الشكل )مستوٌة األرضلضمان التوقف التام، وخاصة إذا لم تكن 

 

 : وجوب توقف الساحبة تماما عند الصٌانة والفحص.2-3 الشكل

 المستخدمة: األدوات

 زراعٌة.ساحبة  (1

 .  Grease Gunمسدس التشحٌم (2

 قطعة قماش للتنظٌف. (3

 صنعة أو للساحبة.مبها من قبل الشركة ال نقاط التشحٌم الموصى(، صفحة كتلوك) دلٌل االستخدام (4

 طرٌقة العمل:

 والحذاء المناسبٌن. Overallارتداء بدلة العمل  .1

 .Glovesارتداء القفازات الٌدوٌة )كفوف(  .2

 (.تم ذكره سابقاالتؤكد من توقف الساحبة، )كما  .3

 Automaticالتشحٌم األوتوماتٌكٌة  مضخة أو،  Grease Gunمسدس التشحٌم تهٌئة .4

Lubrication Equipment، ( 3-3شكل) ، بزٌت التشحٌم والملءGrease Oil. 
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 تشحٌم.ال: مضخة ومسدس  3-3الشكل 

ٌتم تخفٌفه بوقود الدٌزل لٌتم حقنه بسهولة ووضعه فً  أنتحضٌر زٌت التشحٌم المناسب بعد  .5

زٌت المحرك  أو% من وقود الدٌزل  10  إضافة)حٌث ٌتم  ،مسدس التشحٌم أو Pump مضخة

فً Flow زٌت التشحٌم وٌخلط المزٌج جٌدا للحصول على زٌت تشحٌم سهل االنسٌاب  إلى

 .المضخة ( أوالتشحٌم  حاقن المناطق المراد تزٌٌتها باستخدام 

-3)شكل ، الحٌتهاوص المراد تشحٌمها والتؤكد من وجود صمامات تجهٌز الشحوم األجزاءتحدٌد  .6

 Clutch Linkageوعتالت الفاصل  Steering Armsمثل مجموعة اذرع االستدارة ، (4

 Ballكراسً التحمٌلو  Three Points Hitchونقاط اتصال اذرع الشبك Brakeوالموقف 

Bearings. 

، ثم الضغط على س أو خرطوم المضخة فً األماكن المحددة للتشحٌمالمسد أنبوبتثبٌت رأس  .7

 عتلة تجهٌز الزٌت. 

كفاٌتها من زٌت التشحٌم وذلك من خالل مالحظة خروج زٌت  أخذتقد  األجزاء أنمن  التؤكدٌتم  .8

  .تشحٌمها طلوبالم لألجزاءالتشحٌم من الجوانب 

تنظٌف المنطقة المحٌطة برأس التشحٌم بواسطة قطعة قماش مرطبة بالنفط األبٌض لمنع تراكم  .9

 واألوساخ على بقاٌا زٌت التشحٌم.األتربة 
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 فً الساحبة الزراعٌة. تشحٌمها طلوبالم األماكن : 4-3شكل ال

 

جهاز ، واألمامًالخلفً  األكسل ات،صندوق السرع، الزٌوت المستخدمة فً المحرك 3-3

 الهٌدرولٌك

 األجزاء الحاصل فً والتآكل Friction االحتكاك تقلٌل إلى توزٌال إضافة عملٌة تهدف

 الناتجة المخلفات وإلزالة االحتكاك، عن الناتج الحرارة درجة ارتفاع من والحد المتحركة،المعدنٌة 

وتعرضها للتمدد الحراري مما المعدنٌة  األجزاء إلىحرارة تلك التنتقل  ، حٌثالداخلً االحتراق عند

 األجزاءواالحتكاك بٌن  مناسبٌن،التبرٌد والتزٌٌت ال لم ٌهٌؤ لها إذاببعض  التصاقها إلى ٌإدي

 المتحركة ٌكون عادة على نوعٌن :

 .وٌتمٌز بعدم وجود طبقة من الزٌت بٌن السطحٌن المحتكٌن:  Dry Frictionاالحتكاك الجاف  .1

 ،المحتكة األسطحزٌتٌة بٌن  أوٌتمٌز بوجود طبقة سائلة :  Wet Frictionاالحتكاك الرطب   .2

 إلىن الزٌت ٌإدي المحتكة أل ألجزاءلوفً هذا النوع من االحتكاك ٌزداد العمر االقتصادي 

 وٌمنع تآكلها. رجة الحرارة الناتجة من االحتكاكتخفٌض د

وفً محرك الساحبة ٌقوم الزٌت بتزٌٌت حلقات المكبس وجدران االسطوانة بطبقة رقٌقة تقوم   

ٌحافظ على  بهذا ،فة االحتراق وحوض عمود المرفقبٌن غربمثابة مانع لتسرب الغازات المحترقة 

 القدرة المنتجة فً المحرك .
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 وفق أجهزة نقل الحركة أو الداخلً االحتراق محركات زٌوت لتصنٌف طرٌقتان وهناك

 بناءً  الزٌوت فٌه وتقسم الزٌت بعٌار ٌعرف ما وهو ،للزوجة طبقاً األولى  الطرٌقة، القٌاسٌة المواصفات

، SAE 10W30 ،15W40: مثل( SAE) األمرٌكٌة السٌارات مهندسً جمعٌة تقسٌم على

20W50 ًحرف وٌعن (W )الشتاء (Winter) ،فً الزٌت لزوجة ٌعنً الحرف ٌسار على والرقم 

 . الصٌف فً الزٌت لزوجة فٌعنً الحرف ٌمٌن على الرقم أما، الشتاء

 البترول معهد لتقسٌم طبقاً  الزٌوت تقسم حٌث، لألداء طبقاً ٌكون  التصنٌففً  الثانٌة الطرٌقةو

 الزٌت خدمة درجة ٌعنًو( S) ٌكون أما منها األول الحرف حرفٌن من وٌتكون( API) األمرٌكً

 الزٌت خدمة درجة هوو (C) أو ،البنزٌن بوقود تعمل والتً العادٌة لخدمةا محركات فً المستخدم

 خدمة درجة اقل المواصفة وتشترط، الدٌزل بوقود تعمل والتً التجارٌة الخدمة سٌارات فً المستخدم

. األشواط ثنائٌة اكٌناتللم( CF-2)و ،األشواط رباعٌة( CF-4) هً بالدٌزل تعمل التً اتناكٌللم

  Differential(األكسلوالجهاز الفرقً ) Gearbox اتالسرع المستخدمة فً صندوق الزٌوت

 .  SAE140و SAE90بٌن  لزوجتها وجهاز الهٌدرولٌك للساحبة الزراعٌة تتراوح

( تستخدم للمعدات الثقٌلة وتتمٌز بقدرتها الفائقة Heavy Duty) HDوهناك زٌوت ٌرمز لها 

 .األكسدة وتمنعصقة ملتتكوٌن الترسبات ال تمنعى التنظٌف وهً تحوي مواد مضافة عل

 : أهمهاوللزٌوت المستخدمة فً الساحبات مواصفات وشروط 

 .المتحركة األجزاءكافٌة لكً ٌنتشر بٌن السٌولة ال -1

 .المقدرة على االحتفاظ بدرجة لزوجته عند ظروف التشغٌل المختلفة -2

 الكربونحرارة المحرك وبالتالً تقل نسبة تكون  درجةكبٌرة لالحتراق مع ارتفاع المقاومة ال -3

 .المترسب

عملٌة التؤكسد الذي ٌعمل على تكوٌن مادة غروٌة تعمل على انسداد ممرات الزٌت كما  ةقاومم -4

 .تآكل المحرك إلىتإدي  كٌماوٌةوٌنتج مواد 

 .للصدأمقاوما  -5

 عن الدٌزل محركات أداء لتحسٌن خصٌصا مطور SAE 15W40 الدٌزل محركات زٌتإن 

 ظل فً حتى المحرك نظافة على الحفاظ على الزٌت هذا وٌعمل. والزٌت الوقود استهالك تقلٌل طرٌق

 جودة مستوٌات الزٌت وٌطابق ،الحركة ناقل من معٌنة ألنواع به ٌنصح كما ،الشاقة التشغٌل ظروف

 .API CG-4 مواصفات
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 تتمٌزو والصدأ، واألكسدة التآكل من تحمً مواد تحتوي علىفإنها  الهٌدرولٌك أنظمة زٌوتأما 

 الذاتٌة الحركة لمحركات بها موصى بارافٌنً، أساس ذات زٌوت من تصنٌعها بسبب عالٌة باستقرارٌة

 اإلنشائٌة الماكٌنات وتشمل الصناعٌة للتطبٌقات خاص بشكل بها ٌوصى كما الصناعٌة والمكونات

  ، الكابسات الثقٌلة،

، لكل منها HL, HLP, HV مثل الهٌدرولٌكً الزٌت للزوجة ةمختلفوأنماط  أصناف عدة هناك

 فً المستخدم الزٌت فإن   السبب لهذا، باالعتبار المحٌطة الحرارة درجة بعد أخذتطبٌقاته الخاصة 

 الـ تصنٌفل أي ٌخضع  الهٌدرولٌكٌة التركٌبات فً كذلك ٌستخدم السرعات صندوق أو المحركات

SAE . 

  

 

 Air Filtersالهواء )مرشحات( منقٌات  3-4 

التشٌٌد والبناء لنقل كمٌات و ،الغابات وأعمالفً الزراعة  أساساتستخدم الساحبات الزراعٌة 

 ،وتشبع الجو بالتراب  Dustالغبار إثارةتجنب  األحوالومن الصعوبة فً هذه ، كبٌرة من التربة

الزراعٌة فً فً الهواء ملحوظة عند استخدام الساحبات  ذلك كله تصبح كمٌة الغبار إلى باإلضافة

وكذلك  محرك االحتراق إلىمما ٌستوجب تنقٌة الهواء الداخل ، مناطق الحارة والجافة مثل العراقال

 االهتمام بتنظٌف منقٌة الهواء بشكل مستمر وخصوصا وقت الحراثة .من الضروري ف

فً و، m3/hr 100 بحدودربعة اسطوانات األالمحرك ذو  إلىحجم الهواء الداخل معدل  إن

 .gm/m3 2- 1بالهواء بحدود  عالقهناك غبار االعتٌادٌة  األجواء

 المستخدمة فً الساحبات الزراعٌة منقٌات الهواء أنواع 3-4-1

 

  Wet Filtersالمنقٌات الرطبة  (1

فعندما تكون  ،(5-3) شكل، األتربةت فتعلق به ٌنساب الهواء خالل شبك من السلك مبلل بالزٌ     

كفاءة الترشٌح تقل بطول مدة  إن إال %98المنقٌة مبللة حدٌثا بالزٌت تصل كفاءة الترشٌح فٌها 

فقد ٌصل الفرق فً ، المحرك إلىتخنق الهواء الداخل  إنهاومن عٌوب هذه المرشحات  ،االستخدام

ٌزٌد هذا الفرق  األتربةانه بتراكم  إال، عمود ماء 50mm إلىالضغط عبر المرشح عند بدء االستخدام 

ترطٌبها الكٌروسٌن وٌعاد  أوولتنظٌف هذه المنقٌات تغسل بالبنزٌن ، عمود ماء 300mm إلىلٌصل 

 بالزٌت . 
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 .لهواء الرطبةمنقٌة ا أنواع حدأل مخطط : 5-3شكل ال

  Dry Filtersالمنقٌات الجافة   (2

وفً جمٌع الظروف التً تعمل  %90من  أكثر إلىمنقٌات ذوات المصفً الجاف تصل لكفاءة ا إن

سوف تتجمع فً داخل وحدة  األوساخصٌانة المنقٌة فان  إهمالوفً حالة  ،ات الزراعٌةبها الساحب

المحرك وبالتالً تقل قدرته  إلىلل من سرٌان الهواء ( وبذلك تعٌق وتق6-3ة كما فً الشكل )التنقٌ

 أكثرنتٌجة الستهالك وقود  Exhaust Pipe العادم أنبوبمن  ددخان اسو بإخراجوٌبدأ المحرك 

 تنظٌفه ٌتم الذي المرشح أن الخبراء وٌإكد ،كاف لحرق هذا الوقود ًهواء نقوجود  عدمبسبب 

 الشركات تنتجه الذي الجدٌد المرشح من وظٌفته أداء فً وفعالٌة كفاءة أكثر ٌكون جٌدة بصورة

 المسام تضٌٌق إلى تإدي المرشح ٌحجزها التً الغبار ذرات من قلٌل قدر وجود إن حٌث الكبرى

 عكس المحرك داخل إلى الصغر متناهٌة الغبار ذرات وصول تمنع وبالتالً المرشح فً الموجودة

 تراكم فإن الوقت بمرور ولكن، الجزٌئات هذه مثل بمرور ٌسمح قد الذي الجدٌد للمرشح بالنسبة الحال

 على بشدة ٌإثر ما وهو الهواء مرور طرٌق انسداد إلى النهاٌة فً ٌإدي المرشح داخل الغبار ذرات

 االحتراق. عملٌة إلتمام الهواء هذا إلى ٌحتاج الذي المحرك عمل كفاءة
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 .الجافة منقٌات الهواء أنواع داح:  6-3كل  الش

 هً : ،ثالث طرق لتنظٌف المنقٌة الجافة توجد

قلٌلة الفعالٌة وتستخدم فً  الطرٌقةالضرب الخفٌف على المنقٌة للتخلص من الغبار العالق وهذه  -1

 .( أ 7-3شكل ) ، مضغوط وٌحصل هذا عادة فً الحقل حالة انعدام وجود هواء

داخل المنقٌة وذلك لطرد  إلىاستخدام الهواء المضغوط .طرٌقة جٌدة حٌث ٌوجه الهواء المضغوط  -2

 .(ب 7-3شكل )، الغبار المتراكم على السطوح الخارجٌة للمنقٌة

 

 

 .طرق تنظٌف المنقٌة الجافة : 7-3الشكل 

شكل ، لتجف فً الهواء ساعة 48 غسل المنقٌة الجافة بالماء ومساحٌق الغسٌل ثم تترك لمدة  -3

(3-8). 
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 .الجافة لتنظٌف المنقٌة استخدام الماء  : 8-3 شكل ال

 Oil Bath Air Filters  منقٌات الهواء ذات الحمام الزٌتً (3

وعند العمل  حسب الظروف التصمٌمٌة لها  %99كفاءة عمل هذا النوع من المنقٌات حوالً إن 

انخفاض مستوى  إلى باإلضافةعندما تكون نسبة الغبار عالٌة فً الهواء  أي ،تحت ظروف قاسٌة

الزٌت فً الحوض وهذا سوف ٌإثر على حجم الهواء المنقى. وتعد منقٌة الهواء ذات الحمام الزٌتً 

 فً الساحبات الزراعٌة االمنقٌات استخدام ثرأكمن 

حوض الزٌت فٌالمس سطح  إلى أنبوبتتم عملٌة التنقٌة من خالل سرٌان الهواء من خالل 

المنحرفة  باأللواحالهواء حركة دوامٌة نتٌجة ارتطامه  ٌكتسبثم ( 9-3فً الشكل ) االزٌت كم

اللزجة والموجود فً  مارا بمشبك المنقٌة األعلى إلىالموجودة فً الحوض وٌتجه الهواء صاعدا 

تقتنصه على كمٌة  أنالتً ٌمكن لمنقٌة الهواء ذات الحمام الزٌتً  تتوقف كمٌة الغبار، وغرفة الهواء

 .ٌقتنص غراما واحدا من الغبار تقرٌبا أنالن كل غرام من الزٌت ٌمكنه ، الزٌت الموجودة فً الحوض

 

  .الحمام الزٌتًالهواء ذات منقٌة مقاطع فً   : 9-3شكل ال
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     بها تبدٌل زٌت المنقٌة الرطبة حسب الفترات الزمنٌة الموصى تمرٌن  3-4-2

 :احتٌاطات السالمة

 .(1-2-3)مر فً تمرٌن وكما  ،Safe Stopالتؤكد من التوقف اآلمن للساحبة  .1

 والحذاء المناسبٌن. Overallارتداء بدلة العمل  .2

 .Glovesارتداء القفازات الٌدوٌة )كفوف(  .3

 

 المستخدمة: األدوات

 زراعٌة.ساحبة  (1

 .أدوات وعدد للتفكٌك (2

 .SAE 40 أو SAE 30نوع زٌت محرك  (3

 قطع قماش نظٌفة. (4

 نفط أبٌض. (5

 ضاغط هواء. (6

 فرشاة سلكٌة. (7

أو صنعة مبها من قبل الشركة ال الموصى تبدٌل منقٌة الهواء(، صفحة كتلوك) دلٌل االستخدام (8

 للساحبة.

 طرٌقة العمل:

 رفع غطاء المحرك. .1

سحب الهواء عنها  أنبوبفصل  إلى باإلضافةالقٌام بفتح نقاط تثبٌت المنقٌة بهٌكل الساحبة  .2

 .(11-3شكل ) ، الخارج إلىومن ثم رفعها 
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 .فصل منقٌة الهواء عن الساحبة طرٌقة  : 11-3شكل ال

مع تغٌٌر زٌت كانت الساحبة تعمل فً ظروف جوٌة متربة ٌنصح بتبدٌل زٌت المنقٌة  إذا .3

 .محرك الساحبة

زٌادة فً  أيالن  ،(11-3شكل )، باستمرار فً حوض المنقٌة ٌجب مالحظة مستوى الزٌت .4

 مترسبة فً قعر الحوض. واألوساخ األتربةهناك كمٌة من  إنمستوى الزٌت ٌدل على 

 

 

 .عالمة مستوى الزٌت فً حوض المنقٌة:  11-3 شكلال

 األبٌضفً البداٌة ٌرمى الزٌت القدٌم ومن ثم ٌغسل الحوض بالنفط  ،لتنظٌف حوض المنقٌة .5

وال ٌنصح باستخدام البنزٌن  (،12-3)شكل ، دام قطعة قماش نظٌفةبوقود الدٌزل باستخ أو

 للتنظٌف كونه سرٌع االشتعال .
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 .الهواء ذات الحمام الزٌتًتنظٌف حوض منقٌة :  12-3شكل ال

 (.13-3) شكل، بالفرشاة أوهواء المضغوط تنظٌف وحدة تنقٌة الهواء بواسطة ال .6

 

 

 .وحدة تنقٌة الهواء : 13-3شكل ال

وال ٌجوز  ،(14-3شكل )، المستوى المحدد إلىحوض المنقٌة بالزٌت المناسب  ملءاعد  .7

الى عدم السٌطرة على سرعة المحرك فً من الحد المإشر الن ذلك سٌإدي  أكثروضع زٌت 

 داخل المحرك . إلىمحركات الدٌزل لدخول زٌت مع الهواء 

 لمنقٌة الهواء ذات الحمام الزٌتً.   SAE 40 أو SAE 30ٌنصح دائما باستخدام زٌت   .8

 أنبوبربطها مع  وإحكامالربط بٌن مكوناتها  إحكامتجمٌع المنقٌة ٌجب التؤكد من  إعادةعند  .9

 (.14-3المحرك مباشرة .كما بالشكل ) إلىالسحب لمنع دخول هواء غٌر نقً 
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 الهواء. منقٌةتجمٌع مكونات  : 14-3شكل ال

حوض الزٌت للمنقٌة مما  إلىالممطرة تنسحب قطرات ماء مع الهواء وتدخل  األجواءفً  .11

مستوى الزٌت وٌصبح لونه مائال للبٌاض وفً هذه الحالة ٌجب تغٌٌر الزٌت  الرتفاعٌإدي 

                                               لمنقٌة الحمام الزٌتً بدون تؤخٌر.
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 صلأسئلة الف 3-5

 .بالتفصٌل ذلك وضح الخام، النفط من النفطٌة المنتجات على الحصول ٌتم كٌف   (1

 .الدٌزل وقود خصائص عدد   (2

 .ذلك والشحوم، وضح الزٌوت بٌن التمٌٌز ٌمكن كٌف (3

 .عددها السالمة إجراءات من التؤكد ٌجب الزراعٌة، الساحبة على  عملً تمرٌن أي على العمل قبل (4

 . الزراعٌة الساحبة فً المتحركة لألجزاء الشحوم ٌتم تحضٌر كٌف (5

 .منه التقلٌل ٌتم وكٌف المتحركة، األجزاء فً االحتكاك أنواع هً ما (6

 .بالتفصٌل ذلك عن تكلم الداخلً، االحتراق محركات زٌوت تصنف كٌف (7

 .عددها ، وشروط مواصفات الساحبات فً المستخدمة للزٌوت  (8

 . الهٌدرولٌك أنظمة زٌوت عن فرقها وما (9

 الزراعٌة. الساحبات فً المستخدمة الهواء منقٌات عدد أنواع (11

 .الجافة المنقٌة  تنظٌف طرق عدد (11

 .الرطبة المنقٌة زٌت تبدٌل عند المتبعة الخطوات عدد (12
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 عالفصل الراب

 

 لبلستخدامتهٌئة الساحبة 

Preparing Tractor for use 

 

 # أهداؾ الفصل 

 

 -ٌكون الطالب بعد إنهاء دراسة الفصل قادرا على أن:

 الزراعٌة.السبلمة عند التعامل مع الساحبة  إجراءات أهمٌةٌدرك  .1

 انتهائه.بعد ، وبتهٌئة الساحبة قبل العمل الٌومًٌقوم  .2

 ٌتعامل بصورة صحٌحة مع الساحبة العمل الٌومً. .3

 ٌقٌس ضؽط اإلطارات بمقٌاس الضؽط. .4

 ٌفحص مستوى الزٌت فً محرك الساحبة. .5

 ٌفحص مستوى الماء فً منظومة تبرٌد محرك الساحبة. .6

 األمامٌة البطٌئة والسرٌعة والخلفٌة.ٌقود الساحبة الزراعٌة على السرعات  .7

 ٌربط اآلالت الزراعٌة بالساحبة. .8

 ٌشؽل عمود اإلدارة الخلفً. .9
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 تمهٌد

ركبة( معدة آلٌة )م   Tractorالجّرار أو  الزراعٌة الساحبةكما تقدم فً الفصل األول فؤن 

الدراٌة ، وٌتطلب العمل علٌها تإدي أعماالً متنوعة فً حاالت مختلفة، تبعاً لتصمٌمها والؽرض منها

فً الحقل )أثناء العمل( أو فً الورشة )عند  سواءً  إتباعهاالواجب  واإلجراءاتوالتدرٌب وفق الشروط 

 .(الصٌانة

(  Occupational Health and Safety)أن موضوع السبلمة والصحة المهنٌة 

وتوفر األمان من األولوٌات التً على العاملٌن والتقنٌٌن التؤكد من وجودها والتقٌد بتنفٌذها، عند 

التوجه للعمل على الساحبة، فعلى كل من ٌعمل على تلك الماكٌنات أو فً الزراعة، البستنة، أو قٌادة 

إسفة واإلصابات شروط السبلمة لتجنب الحوادث الم أن ٌدركوسٌاقة الساحبات )أو المتدربٌن(، 

الخطرة، وقد تكون تلك اإلجراءات والخطوات بسٌطة لكنها ممكن أن تمنع الكثٌر من تلك الحوادث، 

  -ومنها اإلجراءات التالٌة:

ستكون  Bootsواألحذٌة المناسبة للعمل )الجزم   -.Overallsبدلة العمل  -ارتداء المبلبس  (1

 أفضل(.

 كل ما ٌعٌق العمل باألٌدي مثل الساعات والخواتم. إزالة (2

 قراءة وفهم دلٌل الماكٌنة وبالخصوص فٌما ٌتعلق بالتمرٌن. (3

 ما لم تتعرؾ على االستخدام السلٌم واآلمن والصحٌح لذلك. ةال تستعمل الماكٌن (4

 (.Pre-start Checksالقٌام بتفقد االحتٌاطات الواجب تنفٌذها قبل التشؽٌل ) (5

 مكونات الساحبة ستبقى قابلة للحركة حتى بعد إطفاء المحرك.بعض  (6

 المعرفة التامة بشروط السبلمة والصحة المهنٌة والتقٌد بتوجٌهات المدربٌن (7

 

 تهٌئة الساحبة لبلستخدام قبل وبعد العمل الٌومً 4-1

 من جدا كبٌرة مجموعة تحتوى على أنها ٌتضح للساحبة الزراعٌة السابقة دراستنا من

 الشركة أن ومع ،باألتربة ملًء ٌكون ما ؼالبا جو فً تعمل األجهزة تلك الدقٌقة، واألجهزة األجزاء

أساساً  عتمدٌ العمر االقتصادي للساحبة أن إال والصناعة التصمٌم ودقة جودة تضمن ساحبةلل الصانعة

 أن ٌمكنه الجرار أن مع مهمبلً  السائق كان إذا قلٌلة ساعات فً محركال ٌستهلك فقد  سائقال على

 التشؽٌل عملٌات على مناسباً  تدرٌباً  مدرباً  السائق كان إذا عالٌة وكفاءة وبدقة عدٌدة لسنوات ٌعمل

 .والصٌانة
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 وذلك ما معدة على تتم التً الدورٌة واإلجراءات األعمال من مجموعة عن والصٌانة عبارة

 ،الوقود من معٌنة كمٌة استهبلكها أو الكٌلومترات من معٌن عدد أو معٌنة ساعات عدد تشؽٌلها بعد

 .التشؽٌل ساعات عدد لتحدٌد القٌادة لوحة فً التشؽٌل لساعات عداد وجود مبلحظة مع

 ٌكون أن ٌجب كما المحددة مواعٌدها فً الخدمة عملٌات أداء ٌجب الهدؾ هذا ولتحقٌق

 طرق ٌبٌن كتٌباً  صانعةال الشركة عوتوز المختلفة ساحبةال ألجهزة السلٌم التشؽٌل على مدرباً  السائق

 .الصٌانة عملٌات أداء وكٌفٌة ومواعٌد السلٌمة التشؽٌل

 للصٌانة فترات ستة ٌوجد وعادة ،الفعلٌة التشؽٌل ساعات عدد أساس على الصٌانة عملٌات تتم

  -: هً الفترات وهذه الجدٌدة التعلٌمات إلٌه مضافا قبله ما ٌشمل منها كل

  .(الٌومٌة الصٌانة) تشؽٌل ساعات 11كل بعد .1

 .تشؽٌل سلعة 51 كل بعد .2

 .تشؽٌل ساعة 111 كل بعد .3

 .تشؽٌل ساعة 251 كل بعد .4

 .تشؽٌل ساعة 511 كل بعد .5

 . تشؽٌل ساعة 1111 كل بعد .6

قبل  إجراءهاوالتً من الواجب  عملٌة الفحص الدوريتطلب ت الساحبة الزراعٌة صٌانة إن

عودة الساحبة الزراعٌة من وفً كل مساء عند  (للعمل عند تهٌئتها صباحاعمل )ٌوم  بداٌة أي

قبل الشروع الساحبة  أجزاءفحوصات بسٌطة لمختلؾ ببشكل منتظم ، وٌكون الفحص الٌومً الحقول

  -:تً وكاآل

 . Fuel Tank خزان الوقودالوقود فً  مستوى على الكشؾ (1

 مكانها. فً البطارٌة تثبٌت من التؤكد (2

 إذاإضافة الزٌت و ،Engine oil Sump المحركفً حوض زٌت  زٌتمستوى ال على ألكشؾ (3

 .األمر لزم

 .Engine Cooling System تبرٌد المحركمنظومة  فً الماء مستوى على الكشؾ (4

 .ضبطهو طاراتاإل فً الهواء ضؽط على الكشؾ (5

 آخر. مصدر أي أو السرعات صندوق من الزٌت نضح على الكشؾ (6

 االحتكاك. لتفادى علٌه الؽطاء وجود من تؤكدال الخلفً، اإلدارة عمود استعمال عدم عند (7

  سٌور المروحة والمولد الكهربائً، وفً المحرك والزٌت الوقود وصبلت جمٌع سبلمة من التؤكد (8

Fan and Dynamo Belts. 

 بالساحبة. مكانها فً حرٌق مطفؤة وجود من التؤكد (9
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 عدة ؤلسفللو ؤلعلىل برفعه الهٌدرولٌك جهاز وكذلك التحرك قبل دقائق عدة المحرك تشؽٌل (11

 . مرات

 -، ٌجب القٌام بما ٌؤتً :(تشؽٌل ساعات 11) الٌومً العمل من أما بعد االنتهاء

 كً ٌبرد. دقائق لبضع بطٌئة سرعة على ٌعمل المحرك أترك الجرار وإٌقاؾ العمل انتهاء بعد (1

 .واألطٌان العالقة فً أجزاءها األتربة من الساحبة تنظٌؾ (2

 .نظٌؾ بماء ( من الخارجتٌرادٌالرالمشعة ) ؼسٌل (3

 .التشؽٌل أثناء بالماء وابتلت حدث إذا األمامٌة العجبلت تشحٌم (4

 

 فحص اإلطاراتتمرٌن  4-1-1

 -:األساسٌةالمعلومات 

تتحكم فً سبلمة  التًعوامل األمان  إحدى هً Tiresطرق المحافظة على اإلطارات إن 

، وفٌما ٌلً بعض المعلومات التً ٌجب معرفتها عن أثناء القٌادةالسبلمة الشخصٌة وكذلك الساحبة 

 -اإلطارات المستعملة فً التطبٌقات الزراعٌة للساحبات وطرق المحافظة علٌها :

كون كبل اإلطاران الخلفٌان من نفس ٌتإثر اإلطارات على حركة الساحبة، لذلك من المحبذ أن  .1

، وإذا تعرضت إحداهما للتلؾ واستوجب تؽٌٌرها فٌتم األمامٌان طاراناإلالنوع، وكذلك الحال مع 

 اختٌار أقرب األنواع والتً لها نفس المٌزات.

األسباب التً تلزم فحص ضؽط اإلطارات بانتظام هو إن الضؽط ٌتؽٌر مع درجات الحرارة  أحد إن .2

 .الخارجٌة المحٌطة باإلطار

عن نقصان ضؽط الهواء  األساسهو تآكل مداساتها الناجم فً  اإلطاراتالسبب الرئٌسً فً تلؾ  .3

 العالٌةحرارته، والحرارة  ةزٌادة انثنائه وزٌادة درج إلىفضؽط الهواء المنخفض جدا ٌإدي ، فٌها

ًً حٌث ٌطٌل من  اإلطارتشقق وتزٌد من سرعة تآكل  مما ٌستوجب أن ٌكون ضؽط الهواء مبلئماً

 خفض ٌزٌد من استهبلك الوقود.، كما أن الضؽط المناإلطارعمر 

ٌتم ضبط الضؽط الهوائً عن طرٌق مقاٌٌس الضؽط الدقٌقة والمناسبة، وال ٌتم اختبار اإلطار إال  .4

وال ٌمكن ضبط القٌاسات إذا كانت الساحبة قد قطعت للتو مسافة حتى لو كانت قصٌرة،  ،ًوهو باردا

 إلجراءوقت  وأفضلة بدرجة كبٌرة، ساخن اإلطاراتهذه المسافة القصٌرة من الممكن أن تجعل 

 هذا الفحص هو قبل قٌاده الساحبة فً الصباح.



 
 التدرٌب العملً                               المكننة الزراعٌة                                                       الفرع الزراعً/المرحلة األولى      

  الساحبة لبلستخدامتهٌئة                                                                                                                       الفصل الرابع
 

 

 73 
 

)وتحدد بالقٌاس من الضؽط بل االلتزام بالقٌاسات المحددة،  األقصىال ٌجوز الوصول إلى الحد  .5

، ألن الضؽط اإلطاروالتً تكون مدرجة فً دلٌل المستخدم أو مثبتة على جسم  األقصى واألدنى(

 من كفاءة السحب. الزائد ٌقلل

ٌسمح باالستمرار فً القٌادة والتوقؾ على الفور إذا تعرض اإلطار للتلؾ أو الثقب مما  ال .6

 .اإلصبلحٌستوجب 

المطلوبة   باألعمالفً فصل الصٌؾ قبل القٌام  قلٌبلً  اإلطاراتٌتعٌن تخفٌض ضؽط الهواء فً  .7

المتسبب من العبلقة الطردٌة بٌن الضؽط ودرجة  اإلطاراتلتجنب االرتفاع الشدٌد فً درجة حرارة 

 .اإلطاراتانفجار  إلى أحٌاناالحرارة، والذي ٌإدي 

ذلك الحد قبل  إلى اإلطارزاد عن حد معٌن، وٌصل  إذا ة،خطرا على السبلم  Wearٌشكل البلى  .8

ال نتٌجة االستعم 3mmالتً ٌقل سمك مداسها عن  فاإلطارات، أسبلكه أو الداخلًظهور نسٌجه 

 اإلطارمإشرات على جانب  اإلطارات، حٌث أدخل صانعوا اتستوجب مراقبتها لؽرض استبداله

 ٌن نسبة التآكل.ٌب

داخلً  إطارالتً بدون  اإلطاراتفً  Tubeداخلً  إطاربتركٌب  اإلطاراتال ٌوصً صانعوا  .9

 انه.وأومن ثم تلفه قبل  اإلطارارتفاع درجة حرارة  إلىذلك قد ٌإدي  إن)تٌوبلس( حٌث 

 إذامن احتوائها على ضؽط الهواء البلزم، وخصوصا  للتؤكدبالنظر لٌس كافٌا  اإلطارات فحص .11

 أكان، فهذا النوع ٌبدو منتفخا من الجانبٌن سواء  Radial Tires ألشعاعًكانت من النوع 

قلٌبل جدا، بل ٌفحص ضؽط الهواء بانتظام باستعمال مقٌاس جٌد، وتعتمد  أمضؽط الهواء كافٌا 

 .والساحبة اإلطارقٌمة الضؽط حسب حجم ونوع كل من 

المقاٌٌس هما الثابت فً داخل ورشة العمل والمقٌاس المتنقل،  من رئٌسٌان نوعان هناك .11

Pocket Size Gauge وٌكون أما على شكل وجه مدور ،Dial Gauge  شكل قلم أو على

المقاٌٌس  )قلم رصاص( فٌه امتداد مدرج ٌخرج بفعل ضؽط الهواء عند ربطه مع صمام اإلطار،

البرٌطانً والمتري، فمقٌاس الوحدات البرٌطانٌة ٌبٌن الضؽط بوحدات باون لكل  النظامٌنبمإشرة 

، أو  bar، بار kPa لبالكٌلو باسكا، بٌنما الوحدات المترٌة تبٌن الضؽط  psiبوصة مربعة 

 Higher، وتصنؾ المقاٌٌس كونها للضؽط العالً kg/cm2كٌلوؼرام لكل سنتمتر مربع 

Pressure Gauges،  أو للضؽط الواطئLow Pressure Gauges،  بالنسبة

( psi,  34-413 kPa 60-5للمقاٌٌس ذات الضؽط العالً تحدد تدرٌجات الضؽوط المقاسة )

 اٌظاً  (، أما المقاٌٌس العامة )متوفرةpsi,  0-138 kPa 20-0أما ذات الضؽط الواطئ فتكون )

 (.psi, 3.5-1034 kPa 150-0.5بنوع رقمً( فتكون تدرٌجاتها شاملة )
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ٌعادل  psi 1، وكل psi 14.5وٌعادل  kg/cm2 1.02 وٌعادل kPa 100بار ٌعادل  1كل  .12

7 kPa. 

 هواء. الثلثٌن والباقً مستوى إلى بالماء مملوء الخلفٌة العجبلت فً بعض التطبٌقات، تكون .13

 

 على سبٌل المثال ٌكونو اإلطاراتبشكل دوري سوؾ ٌطول من عمر  اإلطاراتوان فحص ضؽط 

 اإلطارات الخلفٌةضؽط إما ، kg/cm2 (30 – 36 psi) 2.5 – 2 األمامٌة اإلطاراتضؽط 

على نوع الساحبة وحجم مقدار الضؽط وٌعتمد  ،kg/cm2  (14 – 22 psi) 1.5 – 1 فٌكون

  اإلطار.

 :احتٌاطات السبلمة

 ارتداء بدلة العمل والحذاء المناسبٌن. .1

 التؤكد من توقؾ الساحبة، )كما ذكر فً أعبله(. .2

 المستخدمة: األدوات

 ، وٌكون من أحد أألنواع التالٌة:مقٌاس للضؽط مناسب -1

 Digitalرقمً  ،Dial-Type Gaugeذو مإشر ٌدور على تدرٌج دائري  -وجهً -قرصً

Tire Gauge ( 1-4، شكل). ًعلى شكل قلم  أو أنبوبPencil Gage، 

 

 .ضؽطالس ٌٌامقأنواع ل:  1-4الشكل 
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 اإلطار(، لتجهٌز تجهز الساحبات بمضخة مرتبطة بجسم المحرك) Compressorضاؼط  -2

 بالهواء.

أو  لئلطار، صفحة الضؽوط الموصى بها من قبل الشركة الصانعة (كتلوك) دلٌل االستخدام -3

 للساحبة.

 

 طرٌقة العمل:

)انطباق المإشر على الصفر(، وفً حالة عدم االنطباق ٌتم تصفٌر  التؤكد من تصفٌر المقٌاس -1

 المقٌاس باستخدام مفك مناسب.

 عملٌة الفحص. إكمالبعد  إعادتهووضعه فً مكان واضح لؽرض  اإلطارفتح ؼطاء صمام  -2

بتسرب الهواء، وتصحح زاوٌة وضع المقٌاس مع ٌسمح  بشكل ال اإلطارٌربط المقٌاس بصمام  -3

 الضؽط على الصمام.

  كرر القراءة لبقٌة اإلطارات. -4

مقارنتها مع الضؽط الموصى به، حسب حجم ونوع وطبٌعة االستخدام تسجل القراءات وٌتم  -5

 (.2-4، شكل )لئلطار

 

 : تسجٌل قراءة مقٌاس الضؽط. 2-4الشكل 

 -المستخدمة فً الساحبات ومواصفاتها: اإلطارات أنواعنماذج لبعض  (3-4الشكل )بٌن وٌ
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 : بعض أنواع اإلطارات. 3-4الشكل 

  

 .الزٌتفحص مستوى  تمرٌن 4-1-2

 -المعلومات األساسٌة: 

الزٌت ٌقلل  إنبعد التشؽٌل.  أوٌفحص مستوى الزٌت فً حوض زٌت المحرك كل ٌوم قبل 

 األجساموٌساعد الزٌت على امتصاص ، الحرارةالمتحركة وٌساعد على تشتٌت  األجزاءاستهبلك 

المتخلفة من احتراق الوقود وكذلك جزٌئات الؽبار وجزٌئات المعادن  الكربونئات الملوثة وهً جزٌ

 المتخلفة من االستهبلك.

 :احتٌاطات السبلمة

 ارتداء بدلة العمل والحذاء المناسبٌن. -1

 التؤكد من توقؾ الساحبة، )كما ذكر فً أعبله(. -2
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 األدوات المستخدمة:

 محرك ساحبة. .1

 قطعة قماش نظٌفة لمسح عصا الفحص. .2

 طرٌقة العمل:

 .تقؾ الساحبة على ارض مستوٌة -1

 .الفحص إجراءقبل  األقلالمحرك لمدة ربع ساعة فً  أطفا -2

 .ٌفحص مستوى الزٌت بواسطة عصا قٌاس الزٌت -3

 .تسحب عصا قٌاس الزٌت من فتحة المحرك ومسحها بقطعة قماش نظٌفة -4

 .اعد عصا قٌاس الزٌت إلى فتحة المحرك -5

تسحب عصا قٌاس الزٌت ثانٌة من فتحة المحرك فٌبلحظ طبقة رقٌقة من الزٌت على العصا تشٌر  -6

 .إلى مستوى الزٌت فً الحوض

ٌكون  أنتشٌر على اقل وأعلى مستوى للزٌت فٌجب  (4-4الشكل ) هناك عبلمة على العصا -7

 .مستوى الزٌت بٌن العبلمتٌن وٌفضل إن ٌكون قرب العبلمة العلوٌة

 

 .: طرٌقة فحص مستوى الزٌت 4-4الشكل 
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 تمرٌن فحص الماء بالمشعة 4-1-3

 -:المعلومات األساسٌة

 -: اآلتًفً لمحرك الساحبة التبرٌد  منظومةالصٌانة البلزمة لتتخلص  

من ؼطاء  5cm منقل أٌكون مستوى الماء  ال بحٌث (ر)الرادٌتالمشعة اختبار مستوى الماء فً  .1

الخزان الجانبً  إلىالمشعة أو  إلى ماء نظٌؾ إضافةٌجب  األمراحتاج  وإذا، (5-4) شكل، ةالمشع

 الذيعطاء فرصة للتمدد إل المشعةترك فراغ فً عنق ، مع )فً حالة توفره فً تصمٌم الساحبة(

كان هناك  إذاما أ ،تلك العملٌة فً الصباح الباكر والمحرك بارد إجراءوٌجب  ،داخلهاٌحدث للسائل 

والمحرك  ةمشعال إلىبكمٌات قلٌلة  إضافتهماء والمحرك ساخن فٌجب مبلحظة  إلضافةضرورة 

، ألن المحرك أجزاءٌحدث كسر فً  ٌعمل حتى ٌتم خلط الماء البارد مع الماء الساخن حتى ال

ٌنتج ة ددالمتمالمحرك  ألجزاء المفاجئاالنكماش  إلىإدى تساخنة  أجزاءماء بارد على  إضافة

 .ترى بالعٌن المجردة ولكنها تظهر مع استمرار تشؽٌل المحرك شروخ ال عنه

 .التبرٌد منظومةفربما ٌكون هناك تسرب من ماء المطاطٌة جمٌع الوصبلت فحص  .2

 من جهاز إما تسرب هناك فان وفً حالة وجودها التبرٌد ماء مع الؽازات من فقاعات الكشؾ عن .3

 الؽلٌان درجة إلى الماء وصول قبل عنها الكشؾ ٌجب العملٌة وهذه الهواء، سحب جهاز أو العادم

 الباكر. الصباح فً المحرك تشؽٌل بداٌة عند أي

فهذا دلٌل على تسرب من زٌت المحرك الرادٌتر( ) ةالمشعالكشؾ عن وجود زٌت على سطح ماء  .4

 ". المحرك فً شقوق أودورة التبرٌد " وجود كسر  إلى

 حتى المشعة ماء مع البلزمة الكمٌة إضافة فٌجب المانعة للصدأ وضع المواد لك متاح كان إذا .5

 الرفٌعة. الرادٌتر أنابٌب فً المٌاه مرور ٌعوق الذي الصدأ تواجد نمنع

 وفً الماء، إنجماد درجة لخفض المٌاه تجمد ضد مواد تضاؾ البرودة الشدٌدة المناطق فً .6

 سٌلزٌة. درجة 111 عن الؽلٌان درجة لرفع ٌوضع المرتفعة الحرارة المناطق

عن طرٌق  الشدٌجب ف األمراحتاج  وإذا ،Water Pumpخة الماء ض)حزام( م اختبر شد سٌر .7

 مع بكرات الحزام.مركبة  بكرة مساعدة

 الضؽط تحت بماء المشعة وؼسل آخر، المشعة بماء ماء تؽٌر من الضروري معٌنة تشؽٌل مدة بعد .8

 هذه فً دورة التبرٌد، وتكون العالق والصدأ الشوائب من ٌتم التخلص حتى(  المٌاه من مصدر) 

لتفكٌك منظومة  المتبعة الطرٌقة وعلى الساحبة تشؽٌل دلٌل فً المواصفات حسب على العملٌة

 تفرٌػ أو جزء أي تفكٌك فً البدء قبل ةقلٌل فترة المحرك تشؽٌل ٌتم أن دائما المتبع ومن. التبرٌد

لفترة زمنٌة  المستمرة التؽٌر عملٌة فً ٌبدأ ثم بالمٌاه، مختلطة الشوائب كل تكون المٌاه حتى
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لحٌن امتبلئها، ثم تفتح صامولة التصرٌؾ بحٌث  المشعة عنق فً أنبوب الماء بوضع معٌنة، وذلك

 الماء.تتساوى الكمٌة الداخلة مع الكمٌة الخارجة من 

 احتٌاطات السبلمة      

 

 عن مدة المحرك إٌقاؾ فٌجب المشعة إلى ماء إضافة إلى األمر واحتاج جدا ساخن المحرك كان إذا -1

 خلط ٌتم حتى فترات على إلٌه ماء وإضافة أخرى مرة تشؽٌله ثم حرارته تنخفض حتى التشؽٌل

 الساخن. الماء مع البارد الماء

 حوالً تدٌره أن حاول ولكن - واحدة مرة المشعة ؼطاء فك تحاول فبل ساخن المحرك كان إذا -2

 إلى ٌدار ذلك بعد ثم المشعة داخل من الضؽط تسرٌب على ٌعمل حتى فترة وتركه نصؾ دورة

 مع االبتعاد القماش من بقطعة الؽطاء بمسك وذلك العملٌة تلك فً حرٌصا الكامل، وكن الفتح حالة

 واآلمان.لضمان السبلمة  المشعة عن

تؤكد من جعل و ،Safe Stopقبل العمل على التمرٌن ٌجب التؤكد من التوقؾ اآلمن للساحبة  -3

  فً وضع الرفع التام. Handbrakeالٌدوي عصا التوقؾ 

 ارتداء بدلة العمل والحذاء المناسبٌن. -4

 

 

 المستخدمة: األدوات

 ماء نقً. .1

 محلول مانع اإلنجماد. .2

 .Coolant Mixture حاوٌة نظٌفة لخلط مانع اإلنجماد مع الماء، للحصول على محلول تبرٌد  .3

 صندوق للعدة ٌحتوي على مفاتٌح ومفكات مناسبة الحجم. .4

 

 طرٌقة العمل:

لؽرض فحص محلول التبرٌد راقب المستوى عبر الخزان الشفاؾ، أو افتح ؼطاء المشعة حسب  .1

 أعبله.تعلٌمات السبلمة المذكورة فً 

% 61% للمحلول و 41اخلط فً الحاوٌة ماء نقً )خالً من األمبلح( مع مائع اإلنجماد بنسبة  .2

 (.6-4ماء نقً، للحصول على محلول التبرٌد، الشكل )
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 .: تحضٌر محلول التبرٌد 6-4الشكل 

 أفرغ دورة التبرٌد من الماء بواسطة فتح صامولة التفرٌػ الموجودة أسفل المشع )أو بجانب .3

 المحرك أو أسفل مبردة الزٌت(.

 استعمل مصدر للماء بضؽط مناسب لؽسل المنظومة مع اإلبقاء على صوامٌل التفرٌػ مفتوحة.     .4

 اضبط صوامٌل التفرٌػ بعد التؤكد من وجود حشوتها النحاسٌة بحالة جٌدة. .5

باستخدام قمع  أضؾ المحلول المعد إلى المشعة )أو إلى خزان الماء الجانبً( بطرٌقة السٌفون أو .6

 بحجم مناسب.

أدر محرك الساحبة لفترة للسماح بدوران المحلول فً منظومة التبرٌد وللتخلص من الفقاعات  .7

 المتبقٌة فٌها.

 (.7-4افحص مستوى المحلول للمستوى الموصى به، الشكل ) .8

 شد ؼطاء )سدادة( المشعة بإحكام. .9

 المحتمل.تؤكد من ضبط أشرطة خراطٌم التوصٌل لمنع التسرب  .11
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 : فحص مستوى ماء المشعة. 7-4الشكل 

  

 البطٌئة والسرٌعة والخلفٌة قٌادة الساحبة الزراعٌة على السرعات األمامٌة 4-2

 -:األساسٌة المعلومات 

نعرؾ أن قٌادة الساحبة تختلؾ )قلٌبل( عن قٌادة السٌارات الخاصة، وذلك  أنمن المهم 

لذراع تؽٌٌر  المزودة بها، فباإلضافة األنظمةعلى عدة عتبلت تتحرك ٌدوٌا، تسٌطر على  الحتوائها

)أذرع( رفع وخفض اعتمادا على العمل والسرعة الخلفٌة، توجد عتبلت ، األمامٌة الخمسة السرعات

  ، وحسب طبٌعة العمل )بدون حمل، حراثةإلى األمامالمطلوب أداءه، بالتوافق مع سرعة الحركة 

Tilling.)تعدٌل ، 

ن التمكن من تحرٌك الساحبة لٌست الخطوة األخٌرة، لكن التشؽٌل اآلمن ٌتطلب المزٌد من إ

ل الساحبات ٌشؽألن  أساسال مإهأن ٌكون سائق الساحبة  مستحسنالمهارات، وعلٌه فمن ال

 وٌسٌطر على السرعة المطلوبة. ،األخرى بسبلمة والماكٌنات

 نوع مثل كثٌرة عوامل على معٌنة زراعٌة عملٌة إلجراء المناسبة السرعة اختٌار ٌتوقؾ

 اختٌار عند مراعاته السائق على ٌنبؽً الذي األساسً المحصول، وإن العامل ونوع التربة وحالة

 الزراعٌة. للعملٌة بالنسبة المستهلكة الوقود من كمٌة أي التشؽٌل اقتصادٌة السرعة هو

لضروري أن نتعلم طرٌقة الدخول والخروج من كابٌنة القٌادة، قبل البدء بقٌادة الساحبة من ا

فً الصعود استخدم المقابض المساعدة من الباب الجانبً، وفً حالة النزول ال تقفز إلى األرض، ال 

، تصعد أو تنزل من أمام أو من خلؾ الساحبة  بل من الجوانب ومن باب كابٌنة القٌادة قدر اإلمكان

 كابٌنة قٌادة ألحدى الساحبات الزراعٌة الحدٌثة.( 8-4شكل )ن وٌبٌ
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 : كابٌنة قٌادة لساحبة حدٌثة. 8-4الشكل 

 

  -:االنتباه لما ٌؤتًعند الصعود إلى كابٌنة القٌادة ٌجب 

 ابقً األرضٌة والدواسات واألحذٌة نظٌفة وخالٌة من الطٌن. -1

 القٌادة. ال تترك العدد، األدوات، األعمدة،  والوصبلت فً أرضٌة كابٌنة -2

اضبط موقع المقعد بما ٌناسب حجمك وٌإمن سٌطرة تامة على المقود وأجهزة التحكم األخرى،  -3

 )والساحبة فً وضع الوقوؾ اآلمن(.

عدل المراٌا الجانبٌة لتؤمٌن الرإٌة الخلفٌة الواضحة، مع التؤكد من نظافة الزجاج األمامً  -4

 والمراٌا الجانبٌة.

لتجنب خطر الحوادث التً قد تحصل فً الحقل  )فً حالة توفره( مقعداربط حزام األمان المزود بال -5

 والمنحدرات أو فً االستدارات الحادة، وكذلك فً الطرق الخارجٌة.

انظر فً دلٌل التشؽٌل )المجهز مع الساحبة( للتعرؾ على طرٌقة عمل وتشؽٌل كل منظومة  -6

 سٌطرة، تحتوٌها الساحبة.

المناسب قبل بدأ التشؽٌل )مثال عتلة تؽٌٌر السرعة على  تؤكد من كون المنظومات فً الموضع -7

 (. ًوضع الحٌاد فً النظام الٌدوي ووضع التوقؾ فً النظام األوتوماتٌك

ال تنسى أن الساحبات تختلؾ أنظمة تشؽٌلها ومواقع تلك األنظمة وطرٌقة عملها، حسب المودٌل  -8

 والشركة الصانعة، والحداثة.

 تكن تعرؾ بما ٌكفً عن كٌفٌة استعمالها.ال تستعمل الماكٌنة ما لم  -9

 .وانتباه ببطء قد الزلقة، والمنحدرات الحواجز قٌادة الساحبة فً احذر عند -11

 قبل النزول تؤكد من الوقوؾ اآلمن، )كما مر سابقا(.  -11
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   والسرٌعةتمرٌن قٌادة الساحبة الزراعٌة على السرعات األمامٌة البطٌئة  4-2-1

    -:احتٌاطات السبلمة 

 -:ؤتًما ٌ بتحرٌك الساحبة، خذ الوقت الكافً لتراعً البدءقبل 

 أو خلفها. أمامهاالساحبة وبالخصوص  قربتؤكد من عدم وجود شخص  .1

 افصل أي ملحقات مربوطة خلؾ الساحبة، عربة، محراث، ...الخ. .2

 افحص مستوى الزٌت، ماء المشع، وكمٌة الوقود، )كما مر سابقا(. .3

 Steering Systemالتوجٌه ونظام  ً   Brake System( الكابحالتوقؾ )راجع عمل نظام  .4

 .صحٌحةبؤن ٌعمل بصورة 

استعمال معا، النظام ٌكون مقفل فً )المستقلة العمل( مؽلقة  وابحقبل الحركة تؤكد من كون الك .5

 . Transport النقل وأثناءالسٌر على الطرٌق 

 القٌادة. كابٌنةعند القٌادة ألول مرة ٌرافق المدرب )المعلم( المتدرب )الطالب( فً  .6

 

 األدوات المستخدمة:

 ساحبة للتدرٌب على القٌادة. .1

 مساحة مبلئمة. .2

 عبلمات دالة ومحددات الطرٌق. .3

 طرٌقة العمل:

 .(Hand Brakeالٌدوي ) اإلٌقاؾحرر ذراع  -1

 .ألبعد نقطةإلى نهاٌته  (Clutch)دواسة الفاصل  أضؽط -2

 .ببطء( نحو موقع التشؽٌل، متزامنا مع ضؽط دواسة الوقود Starterأدر مفتاح التشؽٌل ) -3

ٌّرعتلة  أنقل -4  ) السرعة األولى(.موقع الحركة األولى  إلى )ذراع التعشٌق( السرعات مؽ

 .ألمامإلى اللشروع بحركة الساحبة  ببطءارفع قدمك عن دواسة الفاصل  -5

ٌّرسرعة مناسبة اضؽط دواسة الفاصل للسماح بتؽٌٌر عتلة  إلىبعد الوصول  -6  إلىالسرعات  مؽ

 الموقع الثانً ) السرعة الثانٌة(.

 األمام على بقٌة السرعات المتاحة. إلىاستمر بالحركة  -7

نة وذلك برفع القدم الٌمنى عن ٌتوقؾ الماكتقلل السرعة إلى الحد الذي ٌسمح بفً حالة التوقؾ  -8

وضع  إلىعتلة السرعة  إرجاعلؽرض  سة الوقود، مع ضؽط دواسة الفاصل بالقدم الٌسرىدوا

 بالتزامن مع ضؽط دواسة الكابح بالقدم الٌمنى لحٌن التوقؾ النهائً.و الحٌاد(،



 
 التدرٌب العملً                               المكننة الزراعٌة                                                       الفرع الزراعً/المرحلة األولى      

  الساحبة لبلستخدامتهٌئة                                                                                                                       الفصل الرابع
 

 

 84 
 

 .للتوقؾ اسحب عتلة التوقؾ الٌدوي واترك الساحبة  -9

   

 تمرٌن قٌادة الساحبة الزراعٌة على السرعة الخلفٌة    4-2-2

 

( للتهٌإ والتحضٌر لتشؽٌل الساحبة، 1-2-4اتبع نفس اإلجراءات المذكورة فً التمرٌن )

وكرر الخطوات المذكورة، مع وضع عتلة السرعات فً موضع الحركة الخلفٌة )السرعة الخلفٌة تكون 

 بسرعة واحدة فقط(.

 

 اآلالت الملحقة بالساحبة الزراعٌة 4-3

 إلىٌمكن تصنٌؾ اآلالت الزراعٌة التً ٌمكن ربطها مع الساحبة من خبلل نقاط ربط فٌها،  

 -خمسة أنواع هً:

 وتستخدم لتفتٌت وتنعٌم التربة مثل المحارٌث، األمشاط، وآالت التسوٌة. -آالت إعداد التربة : (1

الدقٌقة، زراعة البطاطا وتستخدم فً زراعة البذور مثل آالت التسطٌر، الزراعة  -آالت زراعٌة : (2

 وآالت ؼرس الشتبلت.

 ونثر األسمدة الكٌماوٌة والعضوٌة. إضافةوتستخدم فً  -آالت التسمٌد : (3

 الحشرٌة مثل آالت الرش واإلصاباتتستخدم فً مكافحة اآلفات  -آالت الوقاٌة والمكافحة : (4

بوب، البطاطا، حوتستخدم لجنً الثمار وحصاد المحصول مثل آالت حصاد ال -آالت الحصاد : (5

 الفاكهة. جنًوآالت محاصٌل األعبلؾ، 

 

 تمرٌن ربط اآلالت الزراعٌة بالساحبة 4-3-1

 -المعلومات األساسٌة:

 -ٌتم ربط ملحقات الساحبة عبر عدة طرق هً: 

دة توجد به عٌوجد فً مإخرة الساحبة، ب لمن ذراع من الص ٌتكون:  (الشدالسحب )قضٌب  (1

 تلكفً أحد أو المسحوبات،  Trailersكالمقطورات  سحبها،تثبت اآلالت الزراعٌة المراد ل ثقوب

 لة الزراعٌة،الثقوب بواسطة مسمار خاص وٌمكن ضبط هــذا العمود أفقٌا ورأسٌا حتى ٌناسب اآل

حسب نوع  mm 500 – 200ذا العمود عن األرض بٌن وٌتراوح ارتفاع ه، (9-4شكل )

 .احجمه وأ ساحبةال
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 : قضٌب السحب )الشد(.  9-4الشكل 

: وهً عبارة عن ثبلثة أذرع فً مإخرة الساحبة بٌن العجلتٌن جهاز الرفع الهٌدرولٌكً.  2

 (.11-4شكل )ذراع علوي فً الوسط، الخلفٌتٌن، ذراعان جانبٌان سفلٌان و

 

 : أذرع الشبك الهٌدرولٌكٌة. 11-4الشكل 

وكذلك لآلالت  المعلقة، والتً توجد بها ثبلث نقاط ربط،وتستخدم لربط اآلالت الزراعٌة   

وتستخدم هذه األذرع فً سحب اآلالت المعلقة لقة والتً تحتوي على نقطتً ربط، الزراعٌة النصؾ مع

 مثل المحراث الحفار،، األرضعلى الساحبة وكذلك فً عملٌة رفعها وخفضها بالنسبة لمستوى سطح 

ما ٌعرؾ بالنظام الهٌدرولٌكً والذي ٌعتمد على قوة ضؽط الزٌت  وٌتم ذلك باستخدام (،11-4شكل )

 فً منظومة مستقلة.   
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 المحراث الحفار.نقاط الشبك فً :  11-4الشكل 

 احتٌاطات السبلمة    

 ارتداء بدلة العمل والحذاء المناسبٌن. -1

 التؤكد من توقؾ الساحبة، )كما ذكر فً أعبله(. -2

 األدوات المستخدمة:

 للتدرٌب.ساحبة  .1

 محراث حفار، )كمثال لربط اآلالت الزراعٌة(. .2

 صندوق للعدة. .3

 أٌة ملحقات أو آالت زراعٌة متوفرة.  .4

 

 

 طرٌقة العمل:

 موقع التدرٌب ووضعه خلؾ الساحبة تقرٌبا. إلىإخراج المحراث من المخزن وجلبه  .1

 الساحبة للخلؾ، بحٌث ٌكون المحراث والساحبة على استقامة واحدة. بإرجاعالقٌام  .2

(، والرجوع ببطء بحث تتوقؾ الكابحالموقؾ )الضؽط على دواسة جهاز الفاصل ودواسة  .3

 الساحبة حالما تكون نقطة الشبك )التعلٌق( العلٌا للمحراث مقابل ذراع ربطها بالساحبة

 الربط بالمحراث. نقطة الشبك الٌسرى مقابل مسمارالعلوي، و
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 وضع الحٌاد. إلىتوضع عتلة اختٌار السرعة من وضع الرجوع  .4

 إدخال مسمار الربط األٌسر للمحراث فً نقطة التعلٌق )الشبك( وتقفل جٌدا. .5

تحرٌك ذراع الشبك الجانبً األٌمن بواسطة عتلة الحركة الهٌدرولٌكٌة لجعلها مقابل مسمار  .6

 مسمار الربط.للمحراث، وتقفل بوضع  الربط األٌمن

توصل عتلة الشبك العلٌا مع نقطة التعلٌق فً المحراث وذلك بإدارتها ٌدوٌا لحٌن وضع  .7

 مسمار التثبٌت.

 

 عمود اإلدارة الخلفً 4-4

عن طرٌق متصل ( Power Take Off – PTOعمود مؤخذ القدرة )تجهز الساحبة ب

 Rearالملحقات الخلفٌة )بعض ل ٌشؽلى إدارة وتعٌعمل الذي ، Gear Boxالساحبة صندوق سرع

Implements )540 دور بسرعة ثابتةٌو rpm 1000 وسرعة متؽٌرة /دقٌقة(،)دورة rpm ،

ضؽط دواسة  عند لوضع التشؽٌل االنتقالٌمكنها  (، وتتم السٌطرة على حركته عتلة 12-4شكل )

 . (Clutch)الفاصل 

 

 القدرة الذي ٌدار بواسطة عتبلت القٌادة. مؤخذ: عمود  12-4الشكل 

 -توجد طرٌقتان لتحرٌك عمود اإلدارة الخلفً هما :

مع المحرك مباشرة أي أن سرعته تعتمد  PTO ـٌدور عمود ال Nعندما ٌكون فً الوضع  .1

      على سرعة المحرك فقط.
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على السرعة التً تسٌر علٌها  PTO ـتعتمد سرعة عمود ال  Sعندما ٌكون فً وضع   .2

 الساحبة، حٌث ٌكون مرتبط بصندوق التروس.

 تمرٌن تشؽٌل عمود اإلدارة الخلفً 4-4-1

 -:المعلومات األساسٌة

األجزاء الملحقة بالساحبة عن طرٌق أعمدة  إلىالحركة الدورانٌة من عمود مؤخذ القدرة  صلت

 (.13-4بالساحبة وتشؽٌلها، الشكل ) إلحاقهاتناسب المعدة المطلوب  بؤطوالدوران 

 

 : تركٌب عمود الدوران الملحق فً عمود مؤخذ القدرة الخلفً.13-4الشكل 

     :احتٌاطات السبلمة

 ارتداء بدلة العمل والحذاء المناسبٌن. .1

 التؤكد من توقؾ الساحبة، )كما ذكر فً أعبله(. .2

 .ٌهٌجب التؤكد من وجود الؽطاء عل P.T.Oعند عدم استعمال  .3

الخلفً  اإلدارةالتً ٌوصً بها المصنع والتً تتوافق مع عمود و الملحقة أعمدة اإلدارة استعمل .4

 للساحبة.

 تؤكد من دخول مقدمة عمود اإلدارة تماما ودخول بنز األمان فً موضعه. .5

 تؤكد من وجود أؼطٌة أمان صبلٌب الكاردن فً حالتً النقل أو التشؽٌل. .6

تاح التشؽٌل وال تركب أو تفك عمود اإلدارة إال بعد تمام التوقؾ وال دائما أوقؾ المحرك وأنزع مف .7

 ٌتم تنظٌؾ أو صٌانة أو تشحٌم أو ضبط عمود اإلدارة ما لم ٌكن مفصوال عن الساحبة.

 أؼلفة عمود اإلدارة من الدوران معه وذلك بتثبٌت السلسلة فً مكانها بعمود الجر. امنع .8
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بالساحبة تؤكد من أن اتجاه دورانه والسرعات التً سوؾ تعمل قبل توصٌل عمود الدوران الملحق  .9

 علٌها الساحبة مع اتجاه دوران أجزاء اآللة وسرعة الدوران.

 قبل توصٌل عمود اإلدارة تؤكد من وقوؾ جمٌع األشخاص علً مسافة بعٌدة ومناسبة. .11

 

 المستخدمة األدوات 

 ساحبة مجهزة للتدرٌب. .1

 عمود دوران ملحق. .2

 صندوق للعدة ومسامٌر تثبٌت.  .3

 

   :طرٌقة العمل

 الساحبة فً وضع التوقؾ التام. إنالتؤكد من  .1

 .P.T.Oربط عمود الدوران الملحق بعمود تجهٌز القدرة الخلفً  .2

 تشؽٌل الساحبة على سرعة محرك ثابتة. .3

 لٌدور العمود بنفس سرعة المحرك. Nضع عتلة تشؽٌل عمود القدرة فً الوضع  .4

 سرعة متؽٌرة وأ ، rpm 540لخلفً بسرعة دوران ثابتـة ا اإلدارةسرعة عمود  اختر .5

1000 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 التدرٌب العملً                               المكننة الزراعٌة                                                       الفرع الزراعً/المرحلة األولى      

  الساحبة لبلستخدامتهٌئة                                                                                                                       الفصل الرابع
 

 

 90 
 

 أسئلة الفصل    4-5

 الساحبة مع التعامل عند الخطرة واإلصابات الحوادث لتجنب المتبعة السبلمة إجراءات عدد (1

 .الزراعٌة

 عند بها الموصى الفترات عدد الفعلٌة، التشؽٌل ساعات عدد أساس على الصٌانة عملٌات تتم (2

  .للساحبة الدورٌة الصٌانة إجراء

 ؟انتهائه وبعد الٌومً العمل بداٌة قبل الزراعٌة الساحبة أجزاء على الٌومٌة الفحوصات هً ما (3

 الزراعٌة التطبٌقات فً المستعملة اإلطارات على المحافظة ٌتم كٌؾ (4

 .اإلطارات ضؽط فحص فً المستخدمة الضؽط مقاٌٌس أنواع عدد (5

 .الزراعٌة الساحبة محرك زٌت مستوى فحص خطوات عدد (6

 ؟الساحبة لمحرك التبرٌد منظومة صٌانة تتم كٌؾ (7

 ؟الساحبة محرك فً المشع ماء فحص عند اتخاذها الواجب السبلمة إجراءات هً ما (8

 ؟الساحبة بسٌاقة الشروع قبل القٌادة كابٌنة إلى الصعود عند إتباعها الواجب االحتٌاطات هً ما (9

 .الساحبة بتحرٌك البدء قبل السبلمة إجراءات عدد (11

 .الساحبة قٌادة أو بتحرٌك الشروع عند المتسلسلة الخطوات عدد (11

 ؟بواسطتها الساحبة ملحقات ربط ٌتم التً الطرق هً ما (12

 ؟تحرٌكه ٌتم وكٌؾ الخلفً، اإلدارة عمود هو ما (13
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 الفصل الخامس

 

 الزراعٌةالساحبة  صٌانة

Tractor Maintenance 

 

 أهداف الفصل الخامس# 

 

 ٌكون الطالب قادرا على أن:من دراسة الفصل  االنتهاءبعد 

 .بحسب توصٌات الشركة المصنعةٌغٌر زٌت المحرك  .1

 .منقٌة الزٌت الدورانٌة وإعادتها إلى المحركنظف ٌ .2

 .تبدٌل منقٌة الوقود لمحرك الدٌزل حسب الفترات الزمنٌة الموصى بها .3

 .تنظٌف قناصة الماء واألوساخ فً منظومة الوقود حسب الفترات الزمنٌة الموصى به .4

   .فحص زٌت جهاز الرفع الهٌدرولٌكً .5
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 تمهٌد 

ة واستمرارا بقال السوفً الفص من التمارٌن إضافة لما مرٌتضمن هذا الفصل مجموعة  

والتً لها الفوائد  المحددة مواعٌدها فًبشكل دوري و والتً من الواجب إجراءهاإجراءات الصٌانة ب

 -التالٌة:

 .السرٌع التآكل من فً الساحبة المتحركة األجزاء حماٌة -1

 .المختلفة اوأجهزته الساحبة أجزاء من جزء كل عمل فً عالٌة كفاءة ضمان -2

 .الحقل فً الساحبة تعطٌل تجنب -3

 .حد أقصى إلى إلصالحاتا من قاللاإل -4

 العمر االقتصادي للساحبة. إطالة -5

التمارٌن التالٌة ٌمكن لسائق الساحبة القٌام بها )بعد التدرٌب( وضمن فترات الصٌانة  إن 

 ورش إلىتحتاج وتبدٌل األجزاء التً ل التصلٌح مثالمعقدة  األعمالالموصى بها لكونها ال تدخل ضمن 

 فً صٌانة السٌارات والماكٌنات.التخصصٌة  الورش فً تتوفر والتً خاصة وإمكانٌات بمعدات مجهزة

 

   بحسب توصٌات الشركة المصنعة تمرٌن تغٌٌر زٌت المحرك  5-1

 -:المعلومات األساسٌة

االحتكاك وتبرٌد األجزاء المتحركة مع توزٌع الحرارة  ٌقوم الزٌت أثناء عمل المحرك بتقلٌل

وكذلك  ،والباردة نسبٌا كجسم المحرك ،بشكل متساوي بٌن أجزاء المحرك الحارة جدا كغرفة االحتراق

 ٌقوم بتنظٌف األجزاء الداخلٌة من األوساخ والمواد الكربونٌة المحتمل تسربها من غرفة االحتراق

نتٌجة تعرضه لدرجات فلتر(، وال)الزٌت مروره على منقً بواسطة التصفٌة المستمرة للزٌت أثناء 

فان الزٌت ٌفقد خواصه الفٌزٌائٌة والكٌماوٌة بعد فترة الحرارة العالٌة وتلوثه بمواد كربونٌة ذائبة، 

ومن المناسب عند  ،تشغٌل ساعة 111 عن وأن ال تزٌد الفترة بانتظام هغٌٌرمن العمل، مما ٌستوجب ت

 -عملٌة تبدٌل الزٌت مراعاة ما ٌؤتً: بإجراءالشروع 

 .ساخن الساحبة محركو الزٌتأو تفرٌغ  تغٌٌر ٌجب .1

 ، )كما مر سابقا(.ثانٌة المحرك وٌدار القٌاس عصا من العلٌا العالمة لغاٌة الجدٌد الزٌت وضع .2

 مع الزائد الزٌت من جزء احتراق إلً ٌإدي ذلك فان ،التزٌٌت زٌت فً زٌادة هناك كان إذا .3

 المقطع تقلٌل إلً هذا وبعمل الوقت بمرور علٌها وتراكمها الكربونٌة الرواسب وتكون الوقود

 العادم أنبوبو( )الصالنصة الصوت ٌغلق كاتم كما والطرد المرور لفتحات المستعرض
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)  داكن بلون العادم بظهور الزٌت فً زٌادة وجود إدراك وٌمكن، الكربونٌة الزٌت برواسب

 .( فاتح ازرق

 :احتٌاطات السالمة

تقدم فً ، وكما Safe Stopقبل العمل على التمرٌن ٌجب التؤكد من التوقف اآلمن للساحبة  .1

 التمارٌن السابقة.

 بدلة العمل واألحذٌة المناسبة. ارتداء .2

 ارتداء الكفوف المناسبة للعزل الحراري. .3

 المستخدمة:  األدوات

 Box-end Wrench الصندوقً المفتاح ستعمل، وٌفتح سداد تصرٌف الزٌتمفتاح لغرض  -1

 Flat المسطح المفتاح ٌستخدم ، )والالساحبة فً Drain Plug الزٌت خزان سدادة لحل المناسب

Spanner القابل للتعدٌل المفتاح أو Adjustable Wrench   ،)أي استخدام ألن) القارصة 

 المسدسة الزواٌا بتلف مفاتٌح هكذا تتسبب وقد والتمكن المناسب السٌطرة ٌوفر لن سوف منهما

 .الزٌت( مستودع لسدادة

 قطعة قماش نظٌفة. -2

 )حاوٌة( للزٌت القدٌم . إناء -3

 .فً كتٌب االستعمالا بهموصى المواصفات بنفس الزٌت جدٌد  -4

 .قدٌمحاوٌة للزٌت ال -5

 .الجدٌد قمع لصب الزٌت -6

 حشوة جدٌدة لسدادة الزٌت. -7

    

 العمل : طرٌقة

 .ٌشغل المحرك حتى ٌصبح ساخنا .1

 دوران اتجاه وبعكس الٌسار إلى والبد من التذكٌر أن التدوٌر .(1-5)شكل  ،التصرٌف ةفتح سدادت .2

 دوران عقرب الساعة سٌضبطها. وباتجاه الٌمٌن إلى والتدوٌر، السدادة سٌحل الساعة عقرب

 بواسطة النفط األبٌض أو وقود الدٌزل. نظفتو .3
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 .تصرٌف زٌت المحرك ة: سداد 1-5شكل ال

      قدر اإلمكان. للتخلص من الزٌت القدٌم كلٌا  ٌترك الزٌت ٌنزل لعدة دقائق  .4

القدٌمة، )تستبدل فً حالة الحشوة  بعد تركٌب بالمكان الصحٌح، رٌف الزٌتتص ةسدادربط ٌعاد  .5

      بواسطة مفتاح الربط بعزم مناسب.شد الوثم  التلف(،

بزٌت المحرك الجدٌد وٌجب إن تكون ، Fill Portحوض المحرك من فتحة دخول الزٌت ٌمال  .6

  .نظٌف قمعوال الحاوٌة

، مع واطئة لنعطً فرصة للمحرك لملء منقٌة الزٌت ةعلى سرعودقائق عدة ٌشغل المحرك لمدة  .7

 .على المقٌاس المثبت فً لوحة القٌادة مراقبة ضغط الزٌت

 التصرٌف وحول منقٌة الزٌت. ةسدادٌفحص تسرب الزٌت من مناطق  .8

 ت.فً خزان الزٌالمناسب مستوى الزٌت  ٌطفؤ المحرك وٌفحص .9

 زٌت كمٌة من%  25 بحوالً قٌمته ٌقدر الذي الغسٌل زٌت من الممكن غسل المحرك بإضافة

 التزٌٌت زٌت وٌصب الغسٌل زٌت ٌصرف ثم المقررة، وٌشغل المحرك الى أن ٌسخن، التزٌٌت

 ورد أعاله.الجدٌد كما 
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 تبدٌل منقٌة الزٌتتمرٌن  5-2

 .المحرك زٌت تغٌٌر معتشغٌل و ساعة 311 كل الزٌت (فلتر) منقٌة تغٌٌرٌنصح ب

 احتٌاطات السالمة

تقدم فً ، وكما Safe Stopقبل العمل على التمرٌن ٌجب التؤكد من التوقف اآلمن للساحبة  .1

 التمارٌن السابقة.

 المناسبة.ارتداء بدلة العمل واألحذٌة  .2

 ارتداء الكفوف المناسبة للعزل الحراري. .3

 األدوات المستخدمة: 

 مفتاح )قفٌص( خاص لفتح المنقٌات. -1

 منقٌة زٌت جدٌدة مناسبة لنوع وحجم محرك الساحبة. -2

 وقود دٌزل أو نفط أبٌض للتنظٌف.  -3

 قطعة قماش للتنظٌف. -4

 :طرٌقة العمل 

 دخول األوساخ إلى المحرك.نظف المنطقة المحٌطة بالمصفً لتقلٌل احتمال  .1

 ، كما مر سابقا.ف الزٌت المستهلك قبل فتح المصفًٌفتح سداد تصرٌ .2

إزالة من الصعوبة القدٌم الن  فلترتحاول تنظٌف ال ، )الاتخلص منهالالزٌت القدٌم و نقٌةفتح مت .3

 (.2-5)شكل  إال إذا كان من النوع القابل للتنظٌف(، ،األوساخ المتراكمة فً داخله
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 .: تبدٌل منقٌة الزٌت للساحبة الزراعٌة2-5شكل ال

 .منقٌةجدٌدة إذا كانت مجهزه مع ال ركب حشوه .4

حتى ٌجلس فً محله  هقاعدته عند تركٌب امأل المنقٌة الجدٌدة بالزٌت قدر اإلمكان، ٌمسك بالٌد من .5

 .Finger Tight، وٌضبط بالٌد بشكل صحٌح

 هناك تسرب للزٌت.ٌشغل المحرك وٌفحص المصفً لمالحظة إذا كان  .6

 ٌفحص مستوى الزٌت وٌضاف زٌت إذا كانت هناك حاجة. .7
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 للمحرك وإعادتهاتنظٌف منقٌة الزٌت الدورانٌة تمرٌن  5-3

   -المعلومات األساسٌة:

تستعمل منقٌة الزٌت الدورانٌة فً بعض الساحبات الزراعٌة وتتكون من اسطوانة دوارة 

داخل  إلىفعند وصول الزٌت المضغوط ، داخل هٌكل مصفً الزٌت ر وموضوعةتتحرك دائرٌا على محو

فٌخرج الزٌت من ، فورتان فتحتهما مختلفتا االتجاهوفٌها نا األلمنٌوماالسطوانة المصنوعة من سبٌكة 

دوران االسطوانة وبهذا تحصل عملٌة ارتطام  إلىهذه النافورات وباتجاهات متعاكسة مما ٌإدي 

فصل تً تال طرد المركزيالعملٌة ن االسطوانة الداخلٌة بسبب جدراى عل واألوساخالغرٌبة  األجسام

دورة فً  8111 - 5111بلغ عن الزٌت نتٌجة دوران االسطوانة السرٌع الذي ٌوتفرزها  األوساخ

، ٌبقى الزٌت المصفى فً المركزو ،الداخلٌة لالسطوانة على الجدران األوساخوبهذا تتراكم ، الدقٌقة

 المحرك . أجزاءلتزٌٌت عمود المرفق وبقٌة  بؤنبوبوٌتم نقله 

 :احتٌاطات السالمة

تقدم فً ، وكما Safe Stopقبل العمل على التمرٌن ٌجب التؤكد من التوقف اآلمن للساحبة  .1

 التمارٌن السابقة.

 ارتداء بدلة العمل واألحذٌة المناسبة. .2

 ارتداء الكفوف المناسبة. .3

 األدوات المستخدمة: 

 مفتاح خاص لفتح المنقٌات. -1

 وقود دٌزل أو نفط أبٌض للتنظٌف. -2

 ضاغط هواء )كومبرسر(. -3

 قطعة قماش للتنظٌف. -4

 :طرٌقة العمل

ماعدا النقطة الثالثة حٌث سٌتم فتح منقٌة الزٌت الدوارة  ،(2-5) تعاد نفس خطوات التمرٌن

تعاد منقٌة الزٌت إلى  من ثم ، مع تٌار من الهواء المضغوط،وتغسل بالنفط األبٌض أو وقود الدٌزل

 .المحور الذي تدور علٌة بعدها ٌركب الغطاء وتشد الصامولة
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 لمحرك الدٌزل تبدٌل منقٌة الوقودتمرٌن   5-4

   :المعلومات األساسٌة

 من عالٌة نسبة حتوائهبسبب إ ،المحركات فً المستخدم الدٌزل وقود لتلف أسباب هنالك

 معهو الوقود خزانات فً) فً الهواء الجوي(  بخار الماء تكثف إلى السبب وٌرجعأو الماء،  ،الغبار

تكون طبقة من الصدأ فً خزان وكذلك ، الوقود وتخثر عتشم عملٌة، إضافة لالهواء فً الغبار جزئٌات

 الوقود )بسبب الرطوبة(.

 والبدائل وقانصات الشوائب للخزان الفاصلة المٌاه وموانع العادٌة (الفالتر) إن المنقٌات

 تركٌب ٌتمالناجمة عن استعمال الوقود التالف، ف للمشاكل السٌئة اآلثار من تقل المضافة ائٌةٌالكٌم

 و الماء من بالتخلص ٌقوم فانه لذلك ،والمحرك خزانال بٌن الوقود )أو أكثر( ضمن دورة الوقود منقً

 التً الصلبة الموادباقً  ومن ،(ٌكرونام 5 من أقل مقاسها تكون قد جزئٌات) الوقود فً العالق الغبار

قسم من زود وٌ ،نفسه الوقود من أعلى كثافتها تكون التً الرواسب وجمٌع المإكسدة المواد تشمل

 للوقود األولً لتسخٌن، حٌث إن ابطارٌةال علىٌعمل  مسخن كهربائًب)أحٌانا(  الدٌزل وقودمنقٌات 

 .الالصق الشمع من الناتجة المشكالت من التخلص ٌتم وبالتالً الكٌروسٌن إسالة على ساعدٌ

، ولكن وقودال منقً استبدال، ٌتم المستمرة والخدمة المنتظمة الصٌانة عملٌاتضمن وعلٌه، و

 الهواء من كمٌة فؤن ،الوقود ذانفعند  أو لغرض استبدال المنقٌات، الدٌزل وقود منظومة فتح عند

 حاجزا   سٌشكل انه المتوقع فمن األنابٌب فً الهواء هذا ترك وإذا ،المنظومة داخل إلى تدخل سوف

 أو ٌشتغل ال المحرك أن المحتمل فمن وبالتالً الحقن مضخة إلى الوصول من الوقود ٌمنع هوائٌا  

، لذلك فمن الواجب التخلص من فقاعات الهواء القدرة فقدان وبالنتٌجة المنتظم غٌر االشتغال

 .المحرك بتشغٌل البدء قبل امنه والتخلص (تنفٌس) المحصور

 : منظومة وقود الدٌزل من الهواء تنفٌس عن عامة إرشادات

 المناسب. الدٌزل بوقود الوقود خزان ٌمأل (1

 الوقود. خزان فً الوقود صمام ٌفتح (2

 الوقود. منقٌات فً التنفٌس سدادات ترخً (3

 الوقود ٌخرج حتى الوقود مضخة فً االبتدائٌة التحضٌر عتلة بواسطة الوقود بضخ ونقوم (4

 .الفتحة من بانسٌاب(  الهوائٌة الفقاعات من خالً)
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 من العلٌا النهاٌة فً مقاومة توجد وال الوقود تضخ ال االبتدائٌة التحضٌر عتلة كانت ذاإ (5

 مضخة حدبة موقع لتغٌر وذلك )السلف( االبتدائً المحرك بواسطة المحرك دور ،الضربة

 .الوقود

 بالنسبة التنفٌس عملٌة وتعاد المحرك فً الثنائٌة المنقٌات فً بإحكام السدادات اضبط (6

 األخرى. للمنقٌات

 فً لها وضع أسفل عند االبتدائٌة التحضٌر عتلة ترك من تؤكد التنفٌس عملٌة إكمال عند (7

 .الضخ ضربة

 أنابٌب من الهواء هذا تنفٌس عملٌة إجراء جبٌ التنفٌس عملٌة بعد محجوز هواء بقً أذا (8

 المعدنٌة والخراطٌم المطاطٌة من مواقع اتصالها بالمنظومة. الضخ

 .بسهولة المحرك وسٌعمل المنظومة من الهواء جمٌع من تخلصنا قد سنكون الحالة وبهذه

 :احتٌاطات السالمة

تقدم فً ، وكما Safe Stopقبل العمل على التمرٌن ٌجب التؤكد من التوقف اآلمن للساحبة  .1

 التمارٌن السابقة.

 ارتداء بدلة العمل واألحذٌة المناسبة. .2

 ارتداء الكفوف المناسبة. .3

 األدوات المستخدمة: 

 مفتاح صوامٌل من النوع الصندوقً بقٌاس مناسب.  .1

 منقٌة وقود جدٌدة مناسبة لنوع وحجم محرك الساحبة، مع الحشوات. .2

 وقود دٌزل أو نفط أبٌض للتنظٌف. .3

 قطعة قماش للتنظٌف. .4

 

 :العمل طرٌقة

 صمام الوقود القرٌب من خزان الوقود.أغلق  .1

جسم على  هاوالمنطقة المحٌطة ب) من الخارج(  Fuel Filtersالوقود  منقٌاتنظف واغسل  .2

 المحرك وجففها.
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سداد للتخلص من  أو (حنفٌةصمام )على  تحتويها اغلبإن حٌث منقٌات، ٌسحب الوقود من ال .3

 هذا الوقود.

بواسطة  تركب على قاعدة دائرٌة ثابتة فً جسم المحرك نقٌاتاغلب الم، الوقود منقٌاتتفتح  .4

 ،(3-5)شكل ، الفتح بإزالة اللولبٌتم و لتثبٌت غطاء المنقٌة، Screwلولب )برغً( 

 وٌسحب الغطاء بلطف.

  

 .زراعٌةساحبة لمحرك : منقٌة الوقود 3-5شكل ال

 أو النفط األبٌض. من الشوائب والترسبات بواسطة وقود الدٌزل وأجزاء المنقٌةتغسل أغطٌة  .5

 .حشوات جدٌدة ، معتركب منقٌة جدٌدة .6

 تجمع كل األجزاء فً مكانها وتربط بقوة. .7

 تنفٌس منظومة الوقود. .8
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 تمرٌن تنظٌف قانصة الماء واألوساخ فً منظومة الوقود 5-5

 المعلومات األساسٌة  

تركب ضمن منظومة الوقود الساحبات الزراعٌة مجهزه بقانصة الشوائب محركات اغلب   

وهذه الحقٌقة تنطبق على محركات الدٌزل أو البنزٌن إن بعض محركات الدٌزل المجهزة للمحرك، 

 شكل  ،تعتبر قانصة الشوائب مرحلة أولٌة لتصفٌة الوقود تلٌها مصافً قد تكون مرحلة ثانٌة أو ثالثة

(5-4) . 

 

 .صة الوقود بالساحبة الزراعٌةن: قا4-5شكل ال
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 :احتٌاطات السالمة

تقدم فً ، وكما Safe Stopقبل العمل على التمرٌن ٌجب التؤكد من التوقف اآلمن للساحبة  .1

 التمارٌن السابقة.

 ارتداء بدلة العمل واألحذٌة المناسبة. .2

 ارتداء الكفوف المناسبة. .3

 األدوات المستخدمة: 

 مفتاح صوامٌل بقٌاس مناسب. .1

 حشوة قانصة وقود جدٌدة. .2

 أو نفط أبٌض للتنظٌف. وقود دٌزل .3

 قطعة قماش للتنظٌف. .4

 :طرٌقة العمل 

 ٌغلق صمام الوقود أسفل خزان الوقود. .1

 ترخى الصامولة الماسكة لقدح الترسبات. .2

 اخرج القدح وٌتم ذلك بتدوٌره فً مكانه حتى ال تكسر الحشوة. .3

 إذا كانت الحشوة مشققه أو صلبة فٌجب تبدٌلها بواحدة جدٌدة. .4

الوقود حٌث تفتح صامولة وعاء الوقود وٌرفع الغطاء إلى أعلى بعدها ٌخرج عنصر فتح مصافً  .5

 الترشٌح وٌستبدل بواحد جدٌد.

 تنظف األقداح الزجاجٌة بقطعة قماش نظٌفة وجافه وال تترك زغب فً القدح بعدها ٌعاد التركٌب. .6

األوساخ فً  ٌفتح صمام الوقود وٌالحظ سرٌان الوقود وهذا الوقود سوف ٌدفع أمامه جمٌع .7

 األنبوب إلى القانصة.

 إعادة ربط القانصة والمصافً. .8

 تنفٌس منظومة الوقود. .9

تشغل الساحبة بعد فتح صمام الوقود وتفحص المنظومة لمالحظة احتمال حصول تسرب  .11

 الوقود من القانصة أو المصافً.
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 تمرٌن فحص زٌت جهاز الرفع الهاٌدرولٌكً 5-6

  -:المعلومات األساسٌة 

 أن حٌث الهٌدرولٌكٌة منظومةال أجزاء من رئٌسً جزءكو الموائع من كجزء السوائل تستخدم

 معٌن سائل تعرض عند بؤنه بذلك والمقصود لالنضغاط قابلة غٌر بؤنها جدا   مهمة خاصٌة لها السوائل

 القوة نقل من تمكننا بؤنها الخاصٌة هذه من ولالستفادة، ٌتغٌر ال السائل حجم فؤن معٌن بمقدار لضغط

 . هٌدرولٌكً شغل إلنجاز مٌكانٌكٌة أجزاء لحركة المائع على المسلطة

 الهٌدرولٌكً الرفع جهازهً  الثقٌلة للمركبات الهٌدرولٌكٌة للدوائر العملٌة التطبٌقات ومن

 . بالساحبة الزراعٌة. الموجود

تقوم منظومة الهاٌدرولٌك فً الساحبة بتشغٌل االسطوانات الهاٌدرولٌكٌة الخاصة باالستدارة 

لذا فان المحور األمامً للساحبة تتم حركته وتوجٌهه هاٌدرولٌكٌا كذلك ٌتم تشغٌل اذرع الرفع 

التحكم  علٌها وتحدٌد عمق الحراثة بها وٌتمالزراعٌة الموجودة خلف الساحبة والتً ٌتم ربط اآلالت 

 (.5-5، شكل )بذلك عن طرٌق منظومة الهاٌدرولٌك

 

 : منظومة الهٌدرولٌك. 5-5الشكل 
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 :احتٌاطات السالمة

تقدم فً ، وكما Safe Stopقبل العمل على التمرٌن ٌجب التؤكد من التوقف اآلمن للساحبة  .1

 التمارٌن السابقة.

 ارتداء بدلة العمل واألحذٌة المناسبة. .2

 المناسبة.ارتداء الكفوف  .3

 األدوات المستخدمة: 

 وقود دٌزل أو نفط أبٌض للتنظٌف. .1

 قطعة قماش للتنظٌف. .2

 :طرٌقة العمل 

ٌتم فحص مستوى الزٌت فً الخزان وعتلة تنظٌم جهاز الهٌدرولٌك فً وضع الخفض حٌث  .1

الخزان وهذه الحالة تكون مع المنظومات الهٌدرولٌكٌة ذات المكبس ذي  إلىٌعود جمٌع الزٌت 

 الرفع فقط.

 .Dipstickٌفحص زٌت الهٌدرولٌك وذلك بواسطة عصا قٌاس الزٌت  .2

 تنظف الشوائب واألوساخ حول الغطاء.  .3

 ٌضاف الزٌت إلى المستوى المطلوب أذا كان هناك حاجة. .4

 الهٌدرولٌك عدة مرات.ٌشغل المحرك وتحرك عتلة تنظٌم جهاز  .5

 ٌعاد فحص مستوى زٌت الهٌدرولٌك فً الخزان وٌضاف زٌت إضافً أذا كانت هناك حاجة. .6

 للغطاء. Filler تبدٌل حلقة الحشوة .7
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 أسئلة الفصل  5-7

 المحددة؟ مواعٌدها وفً دوري بشكل إجراءها الواجب من والتً الصٌانة فوائد ما هً  .1

 استبداله؟ عند مراعاتها الواجب  الخطوات هً وما المحرك، فً الزٌت فوائد ما هً  .2

 .الساحبة محرك زٌت لتبدٌل المتسلسلة الخطوات عدد  .3

 .بالتتابع استبدالها خطوات عدد الزٌت، منقٌة تستبدل متى .4

  ٌسببها قد التً المشاكل لتفادي تستخدم التً المعدات هً وما الدٌزل، وقود تلف أسباب هً ما .5

 .المحرك اشتغال لعملٌة

 إرشادات وفق تجنبها ٌتم كٌف بٌن مشكلة، الدٌزل وقود منظومة إلى الهواء دخول ٌعتبر لماذا .6

 .المنظومة تنفٌس

 .الدٌزل لمحرك الوقود منقٌة تبدٌل فً المتبعة الخطوات هً ما  .7

 الوقود منظومة فً القانصة تبدٌل فً المتبعة الخطوات هً ما .8

 .الساحبة فً الهٌدرولٌك منظومة فً الزٌت مستوى من التؤكد ٌتم كٌف .9
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 الموضوع التسلسل
رقم 

 الصفحة
 3 مقدمة 

 4 الزراعٌة المكننة إلى مدخل األول الفصل

 5 الزراعٌة المكننة إلى مدخل 1-1

 5 الزراعة فً اآللة الستخدام تارٌخً موجز 1-1-1

 6 الزراعٌة الماكٌنات تطور 1-1-2

 6 الشغل إنتاج على القادرة القوى 1-2

 7 الزراعٌة المكننة تطور أهمٌة 1-2-1

 8 الزراعً اإلنتاج وسائل مكننة 1-2-2

 9 والحٌوانً النباتً اإلنتاجٌن مكننة 1-2-3

 11 الزراعٌة الساحبات أنواع 1-3

 11 الزراعٌة الساحبة مواصفات 1-3-1

 15 الزراعٌة الساحبات أنواع 1-3-2

 21 الصٌانة 1-3-3

 22 والحقل الورشة فً العامة السالمة 1-4

 23 الحرٌق مطافئ 1-4-1

 24 الفصل أسئلة 1-5

 25 الزراعٌة والمعدات اآلالت الفصل الثانً

 26 المحارٌث أنواع 2-1

 26 القالبة المطرحٌة المحارٌث 2-1-1

 27 القالبة القرصٌة المحارٌث 2-1-2

 29 الحفارة المحارٌث 2-1-3

 29 التربة منعمات أنواع 2-2

 31 القرصٌة األمشاط 2-2-1

 31 المسننة األمشاط 2-2-2

 31 الحبوب باذرات 2-3

 32 التسطٌر آالت 2-3-1

 33 الحبوب زارعات 2-4

 34 والكٌماوٌة العضوٌة المسمدات 5-2

 36 األسمدة توزٌع آالت أنواع 2-5-1

 38 الري مضخات 2-6

 39 المركزٌة الطاردة المضخات 2-6-1

 41 العازقات 7-2

 42 الحفارة العازقة 2-7-1

 43 الدائرٌة األسنان ذات العازقة 2-7-2

 43 الحبوب حاصدات 2-8

 45 الحاصدة مكونات 2-8-1

 46 البطاط جانٌات 9-2
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