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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمت

 

بتكلٌف من المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً تم تألٌف هذا الكتاب )التدرٌب العملً(، بطرٌقة منسجمة 

مع األهداف والمفردات الموضوعة الختصاص )المكننة الزراعٌة(، لسد متطلبات سوق العمل وإعداد  

 الت مهارٌة ومعرفٌة تواكب التطورات فً المكننة الزراعٌة. فنٌة ذات مؤه كوادر

تم تناولها بصٌغة تمارٌن عملٌة تتضمن وصفاً تفصٌلٌاً لخطوات  فصول تسعةٌحتوي هذا الكتاب على       

 تزوٌد الطالبمل الفصل األول على ٌش العمل مع ذكر االجهزة والمعدات الالزمة لتنفٌذ كل تمرٌن، حٌث

، كما والحاصدة الّجرار الزراعً الزراعٌة مثل ك الدٌزل الموجود فً معظم اآللٌاتبمهارة صٌانة محر

، أما الفصل الثالث فأنه ٌعرض أهم المنظومات الملحقة بمحرك الدٌزل وكٌفٌة صٌانتهاتناول الفصل الثانً 

 تزوٌد الطالب بمهارة استخداموقد تضمن الفصل الرابع ، الّجرار الزراعًتزوٌد الطالب بمهارة قٌادة 

، وتضمن والتسمٌد مهارات استخدام معدات البذارالفصل الخامس  معدات تهٌئة التربة للزراعة، وتضمن

مهارات استخدام معدات الري، كما تناول الفصل السابع معدات وقاٌة النبات، اما فً الفصل  السادسالفصل 

تزوٌد الطالب واألخٌر  تاسعفً حٌن قدم الفصل ال ،حصادمعدات الاستخدام  راتمهاتم عرض فقد الثامن 

 بمهارة تركٌب وصٌانة المحرك الكهربائً لتشغٌل مضخة الماء المستخدمة فً اٌصال الماء إلى الحقل. 

نا زمالئنا المدرسٌن وأبنائ نشكر مؤلفً مراجع هذا الكتاب التً تم اعتمادها كً ٌكون الكتاب بٌن أٌدي     

أمل أن نكون قد وفقنا فً عملنا هذا لما فٌه دعم للنهضة الصناعٌة فً بلدنا الحبٌب آملٌن من  الطلبة، وكلنا

 السادة مدرسً المادة تزوٌدنا بمالحظاتهم ومقترحاتهم لإلفادة منها فً الطبعات الالحقة، وهللا ولً التوفٌق.
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 ولالفصل اال

 ةالزراعٌ الساحبةمحرك 
Agricultural Tractor Engine 

 

 أهداف الفصل االول 

 على أن: ٌكون الطالب قادرا   االولدراسة الفصل من  االنتهاءبعد 

 الزراعٌة. ّجراراتٌتعّرف على مبدأ عمل محرك الدٌزل لل -1

 وٌتعّرف على طرٌقة فتح وغلق الصمامات. ٌفك مكونات غطاء كتلة األسطوانة -2

 .األسطوانة قطر( وشوطٌتمكن من حساب طول ضربة المكبس )ال -3

 الدورة الحرارٌة لمحرك الدٌزل )األشواط األربعة(. إتمامٌتعّرف على كٌفٌة  -4

 م خلوص الصمامات لمحرك الدٌزل.ٌنظتمكن من تٌ -5
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 تمهٌد 1-1

ٌمكن إلى طاقة مٌكانٌكٌة  لة التً تتحول بواسطتها الطاقة الحرارٌة الحراري هو اآل عن المحركر ٌعب   

هذه المحركات قد تكون ذات احتراق داخلً أو ذات احتراق خارجً. و فادة منها فً العملٌات الزراعٌةاالســــت

وٌوجد ، لة استهالكها للوقود وصغر الحجمبحرق الوقود داخل األسطوانة وقوتتمٌز محركات االحتراق الداخلً 

 كات الدٌزل )االشتعال بالشرارة( ومحر  Otto Engineت االحتراق الداخلً: محركات أوتونوعان من محركا

Diesel Engine )الوقودشحنة )خلٌط من  بتحضٌرأوتو  فكرة عمل محرك وتتلخص ،)االشتعال بالضــغط + 

كهربائٌة عن الشرارة الطة وٌحرق بوسا إلى األسطوانةٌرسل الخلٌط األسطوانة ثم فً الكابرتٌر خارج  (الهواء

وٌتم االحتراق فً محركات الدٌزل عن طرٌق إدخال هواء فقط داخل األسطوانة ، طرٌق شمعة االحتراق

الشكل ، لٌتم االشتعال حاقن )باثق(شحنة الوقود عن طرٌق بثق أو رش ثم ٌتم  وضغطه إلى درجات عالٌة جدا  

(1-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٌزل لمحركالرئٌسة  األجزاء 1-1شكل 

 مبدأ عمل المحرك 1-2

هو من محركات االحتراق الداخلً حٌث ٌقوم بتحوٌل الطاقة الكٌمٌائٌة الكامنة فً وقود : محرك الدٌزل     

أول و، فً حٌز من الهواء المضغوط الساخن عن طرٌق إحراق الوقود المحقون إلى طاقة حركٌة )زٌت الغاز(

والهدف من وراء هذا االختراع هو إٌجاد  (1892)عام  (فًرودولف دٌزل)من اخترع المحرك الدٌزل هو 

تأتً الزٌادة فً الكفاءة من ارتفاع نسبة الضغط فً ، وأعلى من كفاءة محرك البنزٌنوقدرة محرك ذو كفاءة 

وكما  (1:12)إلى  (1:8)أما البنزٌن فٌتراوح ما بٌن  (1:25) إلى (1:14) محركات الدٌزل حٌث تتراوح ما بٌن

تٌجة زٌادة نسبة )كفاءة حرارٌة عالٌة ن مع نسبة الضغط هو معروف أن كفاءة المحرك تتناسب طردٌا  

 .الوقود استهالكنسبة  انخفاضوٌنتج عن ذلك  (محركات الدٌزلاالنضغاط فً 

 :رئٌسٌن، وهما جزئٌٌنإلى الرئٌسة للمحرك وتقسم االجزاء 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=yahoo%7C%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84&t=18&did=18&uid=0&type=bl&subid=babylonmpvn&rkw=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84&rurl=http%3A%2F%2Fwww.shakwmakw.com%2Fvb%2Farchive%2Findex.php%2Ft-27556.html&lnktype=10


 التدرٌب العملً/ الصف الثانً                                الفرع الصناعً/ المكننة الزراعٌة                                                                 
 الزراعٌة ساحبةالفصل االول                                                                                                         محرك ال                 

 

9 

 

 الثابتة للمحرك. جزاءاأل (1

 .غطاء كتلة األسطوانة  

            .كتلة األسطوانة 

    .وعاء الزٌت 

 

 األجزاء المتحركة للمحرك. (2

 .المكبس                

  .ذراع التوصٌل             

 .عمود المرفق 

 .الدوالب الطٌار       

 .الصمامات                

 .عمود الكامات 

 االجزاء الثابتة:

 Cylinder ةاألسةطوان كتلةة غطاء (1

head:  وهةةةةةةً تغطةةةةةةً الطةةةةةةرف

 العلةةوي لطسةةطوانة، وتحتةةوي غالبةةا  

على الصمامات التً تسةم  بةدخول 

الهواء والوقود والتً تتةٌ  الفرصةة 

 الشكل، لتصرٌف العادم منها

 (1-2.) 

 

 كتلة األسطوانة غطاء 2-1 شكل                          

 

مثل  أجزاء المحرك علٌهاثبت ٌالرئٌسً للمحرك و جزءهً ال :block Cylinder كتلة األسطوانات (2

، وٌغطٌها من األعلى غطاء كتلة األسطوانات وٌثبت أسفلها وعاء الزٌت ومضخة الوقود عمود المرفق

 (.3-1)الشكل 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتلة األسطوانات 3-1شكل 
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 الشكل ، ثبت أسفل كتلة األسطواناتلحفظ الزٌت وٌ الزٌت وعاء عملٌست :Sump Oil الزٌت وعاء (3

(1-4.) 

 

 

 

 

 

 

 
 الزٌت وعاء  4-1 شكل 

 الهواء ومجاري مصممة بشكل معٌن إلدخال وهو عبارة عن مجموعة أنابٌب مجمع السحب والعادم: (4
 وخروج غازات العادم تسمى مجمع العادم كما فً الشكل ،(5-1) تسمى مجمع السحب وكما فً الشكل

(1-6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجمع السحب  5-1 شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجمع العادم  6-1 شكل 

 االجزاء المتحركة للمحرك:

تسةتقر علةى عةدد مةن االخادٌةد جةداره هو اسطوانة مغلقة من الجهة العلٌةا، وٌحتةوي  :Piston المكبس (1

كما ٌحتوي جدار المكبس على فتحتٌن متقابلتٌن كبٌرتٌن نسبٌا  ٌستقر فٌهةا  ،الضغط والزٌتفٌها حلقات 

 عمل تخلخل فً الضغط فً جوف األسطوانة مما ٌؤدي  فًفة المكبس ظٌتتلخص وو ،ار المكبسممس
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  (.7-1)، الشكل بالضغط العادمغازات  إخراجولى عمود المرفق إنقل قوة االنفجار الى سحب الهواء، كذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكبس  7-1 شكل 

 

بٌن المكبس مةن جهةة النهاٌةة الصةغرر لةذراع الرابط هو الجزء :  Connecting Rodذراع التوصٌل (2

التوصٌل وعمود المرفق من جهة النهاٌة الكبةرر، لٌنقةل الحركةة الترددٌةة للمكةابس إلةى عمةود المرفةق 

 (.8-1)الشكل  ،وتحول إلى عزم دائري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذراع التوصٌل  8-1 شكل 

مسةتمرة مةن  دائرٌةةللمكةبس الةى حركةة  الترددٌةةٌقوم بتحوٌةل الحركةة  :Crank shaft عمود المرفق (3

 (.9-1)الشكل ، استمرارٌة  دوران  المحركلضمان  وذلك ،لمكابسجمٌع ا
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 عمود المرفق (9-1)شكل 

دم فت  وغلق صمامات العاتنظٌم ٌعمل عمود الحدبات على  :Cam  shaft الحدبات)الكامات( عمود  (4

 (.10-1)شكل ، وبحسب التوقٌت المناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمود الحدبات 10-1شكل 

 العادم وتتشابه صماماتوخروج  هواءلالصمامات للتحكم فً دخول اتستخدم  :Valvesالصمامات (5

العادم فً كثٌر من المحركات وقد ٌختلف تصمٌمها فً المحركات الكبٌرة نظرا لما ٌتعرض له الهواء و

 (.11-1)شكل  حرارٌة عالٌة، إجهاداتصمام العادم من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصمامات 11-1 شكل
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عمةةةل علةةةى خةةةزن الطاقةةةة ٌبعمةةةود المرفةةةق وٌتصةةةل الةةةدوالب الطٌةةةار  :Flywheelدوالب الطٌةةةارالةةة (6

ة ونقةةةل القةةةدرة الةةةى أجهةةةزة نقةةةل الةةةة وإعطائهةةةا لطشةةةواط غٌةةةر الفعالةةةالفع الحركٌةةةة مةةةن األشةةةواط

 (.12-1) الشكل، عن طرٌق الفاصل الحركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 دوالب الطٌارال 12 -1 شكل

هنالك عالقة بٌن حركة المكابس نحو األعلى واألسفل وفت  وغلق  :Timing gearsتروس التوقٌت (7

على مقدمة  أحدهما تبالتوقٌت المث ًسعالقة عن طرٌق ترال ههذالصمامات حٌث  ٌتم ضبط وتوقٌت 

 .(13-1)الشكل ، عمود الحدباتاآلخر على مود المرفق وع

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 تروس التوقٌت 13-1شكل 

بالنقاط التالٌة والتً ستتعرف علٌها تفصٌلٌا  فً التمرٌن  زراعٌةال الساحبة وتتلخص قوانٌن وحسابات محرك  

 الرابع من هذا الفصل: 

الكراسً محور المكبس فً داخل االسطوانة عن  سط  وهً ابعد نقطة ٌصل إلٌها: لنقطة المٌتة العلٌاا (1

 . سرعة المكبس عند هذه النقطة تساوي صفرلعمود المرفق، وتكون الرئٌسة 
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المكةةةبس فةةً داخةةةل االسةةةطوانة عةةةن  سةةةط   نقطةةةة ٌصةةةل إلٌهةةاوهةةً اقةةةرب :  السةةةفلى ةالنقطةةة المٌتةةة (2

 .سرعة المكبس عند هذه النقطة تساوي صفروتكون  ،الكراسً الرئٌسة لعمود المرفقمحور 

فةةةً محركةةةات االحتةةةراق  لتةةةً تةةةتم داخةةةل اسةةةطوانة المحةةةركمجموعةةةة مةةةن العملٌةةةات  : هةةةوالشةةةوط (3

ٌةةةتم ضةةةغطها وإحةةةراق الوقةةةود فٌهةةةا حٌةةةث األسةةةطوانة  إلةةةىتبةةةدأ بةةةدخول شةةةحنة الهةةةواء الةةةداخلً و

 .االحتراقلتولٌد القدرة ثم تصرٌف الغازات الناتجة من 

المسةةافة التةةً ٌتحركهةةا المكةةبس بةةٌن النقطةةة المٌتةةة السةةفلى والنقطةةة : وهةةو )المشةةوار( طةةول الشةةوط (4

 . المٌتة العلٌا

 ةالنقطةةةة المٌتةةةانة المحصةةةور بةةةٌن وهةةةو ذلةةةك الجةةةزء مةةةن حجةةةم األسةةةط :الشةةةغال حجةةةم االسةةةطوانة (5

 .السفلى وٌطلق علٌه أٌضا حجم أزاحة المكبس ةالعلٌا والنقطة المٌت

 :الزراعً جرارالإجراءات الصٌانة الواجب أتباعها للمحافظة على أداء محرك 

الزٌةةةت  الةةةتخلص مةةةن بقاٌةةةا ٌنبغةةةًالمحافظةةةة علةةةى نظافةةةة كتلةةةة المحةةةرك مةةةن الخةةةارج دائمةةةا ، كمةةةا  (1

ألنهةةا قةةد تشةةتعل نتٌجةةةة حةةرارة كتلةةة المحةةرك ممةةا ٌةةؤدي إلةةى نشةةةوب  والوقةةود علةةى الفةةور، وذلةةك

 الحرائق وٌمكن اكتشاف مواضع التسرب بسهولة عندما تكون كتلة المحرك نظٌفة.

تنظٌةةةف منقٌةةةة الهةةةواء االبتدائٌةةةة ٌومٌةةةا  فةةةً منظومةةةة تنقٌةةةة الهةةةواء، وتبةةةدٌل وتنظٌةةةف حةةةوض زٌةةةت  (2

الشةةةةركة  كتٌةةةةب إرشةةةةاداتسةةةةاعة عمةةةةل أو حسةةةةب المةةةةدد المثبتةةةةة فةةةةً ( 011)ل منقٌةةةةة الهةةةةواء كةةةة

سةةةاعة  (01) بةةةدون منقٌةةةة الهةةةواء لمةةةدة الّجةةةرار الزراعةةةًلةةةو اشةةةتغل محةةةرك  ألنةةةهالمصةةةنعة، وذلةةةك 

 فً جو مغبر فأن المحرك سوف ٌتلف.

المحافظةةةة علةةةى مسةةةتور الزٌةةةت المناسةةةب داخةةةل حةةةوض الزٌةةةت للمحةةةرك وتبةةةدٌل الزٌةةةت حسةةةب  (3

 المثبتة فً تعلٌمات الشركة المصنعة.المدد 

كتٌةةةب  حسةةةب المةةةدد المثبتةةةة فةةةً ٌومٌةةةا  وتبدٌلةةةه  مسةةةتور المةةةاء فةةةً منظومةةةة التبرٌةةةد ٌجةةةب فحةةةص (4

الشةةةركة المصةةةنعة، وتنظٌةةةف منظومةةةة التبرٌةةةد فةةةً المحةةةرك بمةةةاء نقةةةً وٌضةةةاف مةةةانع  إرشةةةادات

ع واالنجمةةةاد فةةةً فصةةةل االنجمةةةاد لمنةةةع انجمةةةاد سةةةائل التبرٌةةةد فةةةً المنةةةاطق التةةةً ٌحةةةدث فٌهةةةا الصةةةقٌ

 الشتاء.

غطرررراء كتلررررة األسررررطوانة والتعرررررف علررررى طرٌقررررة  الوصررررول الررررى)أجررررزاء محرررررك الرررردٌزل  التمرررررٌن االول:

 (.لٌة فتح وغلق الصماماتآو

 االهداف التعلٌمٌة

 -لب قادرا  على ان:ااالنتهاء من التمرٌن ٌكون الطبعد 

 .وتحدٌد مكانه عرف على غطاء كتلة االسطواناتٌت (1

 لٌة فت  وغلق الصمامات.آوجهاز التوقٌت تعرف على ٌ (2

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 صندوق عدة. (1

 محرك دٌزل.  (2
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 خطوات العمل:

 (.14-1)الشكل ، لعلوي لرأس المحركفك الغطاء الواقً ا (1

 

 

 

 

 

 

ي لرأس المحركالواقً العلوفتح الغطاء  14 -1 شكل  

 (.15-1)الشكل  ،العادم والسحب الحظ عدد أسطوانات المحرك وعدد الصمامات لكل من (2

 

 

 

 

 

 

 

 ة عدد االسطوانات والصماماترفمع 15 -1شكل 

 قطة تةدوٌر عمةود المرفةاسةمامات  بوالتةً تحةرك الصة مطةارقة عمود الحدبات الذي ٌحمةل القم بإدار (3

 (.16-1)الشكل ، مفتاح عزم باستعمال

 

 

 

 

 

 تدوٌر عمود المرفق 16 -1 شكل
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لقرص الموضوع على نهاٌة الصمام بعٌدة عن العمود الحدبات تصب  قمة الحدبة )الكامة(  عندما  (4

 (.17-1)الشكل  ،الصمام بوضع الغلقٌكون 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الغلق للصمام   وضع 17-1شكل 

ٌكون للقرص الموضوع على نهاٌة الصمام  ضاغطة )الكامة( لعمود الحدبات لحدبةا تصب  قمةعندما  (5

 (. 18 -1)الشكل  ،الفت  الصمام بوضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفتح للصمام وضع 18 -1شكل 
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 الزراعٌة ساحبةفً محرك ال األشواط األربعة التمرٌن الثانً: 

 االهداف التعلٌمٌة:

.دٌزلاألشواط األربعة لمحرك كٌفٌة اتمام عرف على ٌت بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطلب قادرا  على ان      

 التعلٌمٌة:التسهٌالت 

  دٌزل. مقطع لمحرك 

 خطوات العمل:

 األشواط األربعة. 

تخلخل حرك المكبس من النقطة المٌتة العلٌا إلى النقطة المٌتة السفلى، فٌنتج عن ذلك وتكون  شوط السحب: (1

ٌقل و حب بالفت ،وٌبدأ صمام الس وط السحب،شبالضغط داخل األسطوانة فٌتم سحب الهواء وٌسمى ذلك 

، وصمام العادم مغلق سطوانةلى داخل األإالهواء  فٌدخل سطوانة عن الضغط الخارجًاأل الضغط داخل

قد امتطت بالهواء  سطوانة تقرٌبا  لى النقطة المٌتة السفلى تكون األإوعند وصول المكبس  ،(19-1)الشكل 

عمود المرفق  أٌضا ، وفً هذا الشوط ٌدورقا  ن صمام العادم ٌبقى مغلإذ أ وعندها ٌغلق صمام السحب،

 .(90)° قد دار ربع دورة حدباتوعمود ال ،(°180) نصف دورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوط السحب 19-1 شكل

شوط حرك المكبس من النقطة المٌتة السفلى إلى النقطة المٌتة العلٌا، فٌنتج عن ذلك تكون  :شوط الضغط (2

الهواء  ضاغطا   النقطة المٌتة العلٌالى إفً هذا الشوط ٌتحرك المكبس من النقطة المٌتة السفلى ، الضغط

 حجم الهواء بحدود فٌقل (،20-1)الشكل ، ناالعادم مغلقصمام صمام السحب وٌكون كل من و المسحوب

من  ما ٌقربلى إترتفع درجة حرارة الهواء ف ،حسب نسبة االنضغاطبوذلك  مرة، (20)إلى  (15)

(500°C) ،وعمود الحدبات نصف  (°360)دورة كاملة  قد أكمل عمود المرفق كونٌ وعند انتهاء الشوط

 (.°180)دورة 
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 شوط الضغط 20-1 شكل

قبل وصول المكبس إلى النقطة المٌتة  االحتراقحقن وقود الدٌزل بصورة رذاذ فً غرفة : ٌشوط القدرة (3

ط ٌبقى صماما فً هذا الشو، خلٌط الهواء والوقود احتراقمن خالل  وط القدرةش، وبذلك ٌتحقق العلٌا

رذاذ بصورة لى النقطة المٌتة العلٌا بقلٌل ٌحقن وقود الدٌزل إوصول المكبس  قبلو ن،االسحب والعادم مغلق

وترتفع درجة حرارته  ،فٌتقد وٌشتعل ذاتٌا   ،الهواء المضغوط والساخن فٌمتزج مع ،الحتراقافً غرفة 

لى طاقة إ فً الوقود ةالكامن بذلك الطاقة الحرارٌة محوال   ،لى النقطة المٌتة السفلىإالمكبس  دافعا   دوٌتمدّ 

 (.21-1)الشكل  ،مٌكانٌكٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوط القدرة 21-1شكل 

شوط حرك المكبس من النقطة المٌتة السفلى إلى النقطة المٌتة العلٌا، وذلك ٌتحقق تكون  :شوط العادم (4

 .(22-1) الشكل ،صمام العادممن  وإخراجهالطرد الغازات المحترقة  بالفت  صمام العادم إذ ٌبدأ، العادم

  

 صمام العادم 

ساحبصمام ال  
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 شوط العادم 22-1شكل 

 البدءلى النقطة المٌتة العلٌا بقلٌل ٌبدأ صمام السحب بالفت  وٌغلق صمام العادم بعد إوقبل وصول المكبس  (5

 .من جدٌد األربعة األشواطعاد وبذلك ت  ، لٌبدأ من جدٌد شوط السحب األسفللى إبنزول المكبس 

 .حسابات المحركالتمرٌن الثالث: 

 االهداف التعلٌمٌة:

العلٌا  ةعلى طول الشوط وموقع النقطة المٌت ٌتعرفتمرٌن ٌكون الطلب قادرا  على ان بعد االنتهاء من ال   

 والسفلى وحساب قطر األسطوانة.

 التعلٌمٌة:التسهٌالت 

 داخلً. احتراقمقطع لمحرك 

 خطوات العمل والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة.

  .(23 -1)الشكل ، ع المكبس الى نهاٌة الشوطحدد النقطة المٌتة العلٌا برف (1

 

 

 

 

 

 

 

 تحدٌد النقطة المٌتة العلٌا 23-1شكل 



 التدرٌب العملً/ الصف الثانً                                الفرع الصناعً/ المكننة الزراعٌة                                                                 
 الزراعٌة ساحبةالفصل االول                                                                                                         محرك ال                 

 

20 

 

 (.24-1) الشكل، الشوطى األسفل حتى نهاٌة السفلى بخفض المكبس ال ةحدد النقطة المٌت (2

 

 

 

 

 

 

   

 

 النقطة المٌتة السفلى تحدٌد 24-1شكل 

وهً المسافة التً ٌتحركها المكبس بٌن النقطة المٌتة السفلى   ةبواسطة المسطر ضربةأحسب طول ال (3

 (.25-1) الشكل، مثال   (L)ونرمز له بالرمز  ا وسجل القراءةوالنقطة المٌتة العلٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ول الضربةحساب ط 25-1ل شك
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 (.26-1)الشكل ، أحسب قطر األسطوانة (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطر االسطوانة حساب 26-1شكل 

 . وقطر األسطوانة ضربةومٌة طول البمعل، وذلك الشغال أحسب حجم االسطوانة (5

 

 

   cm3الشغال حجم األسطوانة V = 

   =  ةالثابتالنسبة =  3.14

 cm  نصف القطر =r 

 cm طول الضربة  =L 

 :تنظٌم خلوص الصمامات لمحرك دٌزلالتمرٌن الرابع: 

الصمام  بٌن نهاٌة ساق( mm 0.75–0.15) التتجاوز صغٌرة بٌنٌة مسافة ترك ٌجب الصمامات معاٌرة عند     

 .(27-1)الشكل الحظ (، )تسمى هذه المسافة البٌنٌة الخلوص  الذراع المتأرج ،وطرف 

 

 

 

 

 

 

 بٌن نهاٌة ساق الصمام وطرف الذراع المتأرجح الخلوص 27-1شكل 

volume of a cylinder )V( =  π × r² × L 
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 االهداف التعلٌمٌة:

 -لب قادرا  على ان:ابعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الط 

 على صمامات محرك الدٌزل.ٌتعرف  .1

 ٌنظم خلوص الصمامات. .2

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 .محرك .1

 .ادوات صندوق .2

 (.)فٌلر قٌاس شرٌحة .3

 خطوات العمل:

 .الصمام خلوص ضبط عند للمحرك الصٌانة كتٌب فً بها الموصى الدرجة من تأكد (1

 . (28-1) الشكل ،الصمامات غطاء تثبٌت لوالب فت وا الصمامات غطاء حول االوساخ جمٌع نظف (2

 

 

 

 

 

 

 

 الصمامات غطاء تثبٌت لوالب فك 28-1ل شك

 (.29-1) الشكل ،المحرك من الصمامات غطاء انزع (3

 

 

 

 

 

 

 

 الصمامات غطاء نزع 29-1 الشكل

، الشكل الضغط شوط فً العلٌا المٌتة النقطة لىإ (1) رقم المكبس وصول حتى ٌدوٌا   المرفق عمود رأد (4

(1-30) . 
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 المرفق تدوٌرعمود 30-1شكل 

 رأس عجلة على مثبت مؤشرد ٌوج المحركات اغلب فًالحظ موضع النقطة المٌتة العلٌا، حٌث ان  (5

 توقٌت عالمة واي العلٌا المٌتة النقطة موقع توض  الكامات عمودالترس المثبت على  او المرفق مودع

 (.31-1)الشكل رر، اخ

 

 

 

 

 

 

 

 العلٌا المٌتة النقط لتحدٌد الكامات عمود عجلة على عالمة وجود 31-1كل ش

 موضع عند (1)م رق للمكبس المتأرج  الذراعوطرف  العادم صمام بٌن نهاٌة ساق المسافة بقٌاس قم (6

 .(32-1) الشكل، القٌاس شرٌحة بوساطة العلٌا المٌتة النقطة

 

 

 

 

 

 

 

 سالقٌا شرٌحة باستعمال السحب صمام خلوص قٌاس 32-1كل ش
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 : آلتٌةا الخطوات اتباعك بوذل ضرورة هناك كانت اذا الخلوص بضبط قم (7

  (.33-1) الشكل، (للعادم صمامان وجود حالة فً معا   األثنٌنأفت  ) العادم صمام صامولة أفت 

 

 

 

 

 

 

 

 العادم صمام ولةصام تحف 33-1كل ش

 على تحصل حتى القٌاس شرٌحةع وض الصامولة تثبٌت مع االسفل او العلىا الصمام لولب بتدوٌر قم 

 .(34-1) الشكل، المحدد الخلوص

 

 القٌاس شرٌحة ووضع الصامولة تثبٌت مع الصمام لولب تدوٌر 34-1شكل 

 شكل ال، نهائً بشكل الصمام لتثبٌت ذلكو ثابت الصمام لولب على االبقاء مع الصمام صامولة ٌروبتد قم

(1-35.)  

 

 

 

 

 

 

 الصمام تثبٌت 35-1شكل 
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 ٌكون عندما وذلك عالتاالش ترتٌبب بحس مكبس كل بتعٌٌر وقم اخرر مرة المرفق عمود بتدوٌر قم (8

 صمامات مجامٌع اوثالثة مجموعتٌن وتصل ٌحصل وقد الضغط لشوط العلٌا المٌتة النقطة عند المكبس

 .المحرك لتشغٌلة الفنٌ التعلٌمات كتٌب ٌراجع ولهذا واحد وقت فً

 .االسطوانات غطاء تركٌب عند جدٌدا   (كازكٌت) تسرب مانع استعمل (9

 .المحرك غطاء صوامٌل شد وٌعاد المحرك تجربة بعد للصمامات البٌنٌة المسافة فحص ٌعاد:مالحظة
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 أسئلة الفصل االول

 أمط الفراغات بالعبارات المناسبة: /1س

 (mm 0.75–0.15) التتجاوز صغٌرة بٌنٌة مسافة ترك ٌجب الصمامات معاٌرة عند -أ 

 ...................... .بٌن

 الحراري هو األلة التً تتحول بواسطتها الطاقة ......... إلى طاقة ......... . ٌعبر عن المحرك -ب 

 .بالنهاٌة الكبرر ..ٌربط بٌن .......بالنهاٌة الصغرر و......... هو الجزء الذي ذراع التوصٌل -ج 

 .المٌتة العلٌابٌن النقطة المٌتة السفلى والنقطة  .........المسافة التً ٌتحركها هو  طول الشوط -د 

 فً شوط الضغط تكون حرك المكبس من النقطة المٌتة ....... إلى النقطة المٌتة ............. . -هـ 

 أجب بكلمة )ص ( أو )خطأ( أمام العبارات األتٌة وصح  الخطأ إن وجد : /2 س

تتمٌز محركات االحتراق الداخلً بحرق الوقود داخل األسطوانة وقلة استهالكها للوقود وصغر  -أ 

 .الحجم

ابعد نقطة ٌصل إلٌها سط  المكبس فً داخل االسطوانة عن محور  ًالعلٌا هلنقطة المٌتة ا  -ب 

 الكراسً الرئٌسة لعمود المرفق.

 .دم وبحسب التوقٌت المناسبفت  وغلق صمامات العاتنظٌم ٌعمل عمود الحدبات على   -ج 

 هً : المكبس،  ذراع التوصٌل، عمود المرفق، الدوالب الطٌار. جزاء الثابتة للمحركاأل -د 

لى النقطة المٌتة العلٌا إوصول المكبس  قبلو ن،اٌبقى صماما السحب والعادم مغلق فً شوط القدرة -هـ 

 .االحتراقرذاذ فً غرفة بصورة بقلٌل ٌحقن وقود الدٌزل 

 مبدأ عمل محرك الدٌزل؟ وما ه/ 3س

 . الوصول الى غطاء كتلة األسطوانةخطوات تنفٌذ تمرٌن عدد  /4س

 .مقطع لمحرك دٌزل باستعمال الدورة الحرارٌة إتمامكٌفٌة ٌبٌن  ذكر خطوات تنفٌذ تمرٌنأ /5س

 .وانةطلتعرف على طول الشوط وكٌفٌة حسابه والتعرف على قطر األسلذكر خطوات تنفٌذ تمرٌن أ /6س

 . لمحرك دٌزل الصمامات تنظٌم خطوات إجراء عملٌةعدد  /7س
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 ثانًالفصل ال 

 الدٌزل المنظومات الملحقة بمحرك

Auxiliary Systems for Diesel Engine 

 

 ًأهداف الفصل الثان 

 ٌكون الطالب قادراً على أن: الثانًبعد االنتهاء من دراسة الفصل 

 التبرٌد وٌتعّرؾ على أجزاء منظومة التبرٌد لمحرك الساحبة .ك مكونات أنظمة كٌف -1

ك مكونات أنظمة التزٌٌت وٌتعّرؾ على أجزاء منظومة التزٌٌت لمحرك الساحبة وٌعّدد أهم وظائؾ كٌف -2

 منظومة الّزٌت.

الوقود ومنظومة التبرٌد  ومنظومة فً منظومة التزٌٌتوصٌانتها محتملة الحدوث ٌشخص األعطال  -3

 ومنظومة الرفع الهٌدرولٌكً ومنظومة تنقٌة الهواء. 

ٌجري عملٌة إخراج الهواء من منظومة و ٌتعّرؾ على أجزاء منظومة الوقود فً الساحبة ومكوناتها -4

 .ل مصافً الوقودٌبدمع تالوقود 

 . ٌبدل مرشحات الهواءو ٌتعّرؾ على أجزاء منظومة تنقٌة الهواء وسحبه -5

 .إصالحهاائق وأماكن النضح المحتملة وطر الزراعً ّجرارت جهاز الرفع الهٌدرولٌكً للفحص زٌٌ -6
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 تمهٌد 2-1

ٌُستعمل  هً األكثر شٌوعاً فً مجال الزراعة، كات الضؽط الزراعٌة التً تعمل بمحرت الّجرارا إن      و

ٌّنة وضؽط محددلها، إذ ٌصل إلى أسطوانة االحتراق  الّدٌزل وقوداً  ، ٌتم ذلك عن طرٌق منظومة بكمٌة مع

كما تعّد منظومة تبرٌد المحرك مهمة فً المحافظة على درجة حرارة مناسبة الشتؽاله، وذلك بتخلٌصه  الوقود،

كما ٌجهز ، (oC 1200) إذ تصل درجة الحرارة إلى نحو ائدة والمتولّدة فً ؼرؾ االحتراق،من الحرارة الز

كل الحاصل فً األجزاء المتحركة، والحد من ٌت تهدؾ إلى تقلٌل االحتكاك والتآظومة تزٌمحرك الدٌزل بمن

 تلك تنتقل حٌث الداخلً، االحتراق عند الناتجة المخلفات وإلزالة ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن االحتكاك،

 التبرٌد لها ٌهٌؤ لم إذا ببعض التصاقها إلى ٌإدي مما الحراري لتمددل وتعرضها المعدنٌة األجزاء إلى الحرارة

تؽناء عنها فً االس ال ٌمكنكٌة من المعدات األساسٌة التً وُتعد المنظومة الهٌدرولٌ ،المناسبٌن والتزٌٌت

ومعدات  الزراعٌة، وذلك ألنها تشؽل جهاز التوجٌه اآللً والموقؾ اآللً وجهاز التحمٌل األمامً الّجرارات

 (.1-2)الشكل  ،أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل بمحرك دٌزلٌزراعً  رارج 1-2شكل 

 Cooling Systemمنظومة التبرٌد  2-2

ٌُسّمى بالحمل القسري للماء الذي ٌنتج عادة باستعمال          تتّم دورة الماء فً هذه المنظومة عن طرٌق ما 

تقوم المضخة بسحب الماء البارد من أسفل المشعة، إذ ٌجري فً خرطوم  حٌثمضخة طاردة مركزٌة، 

رٌد لٌخفض درجة حرارة المحّرك، تبألسطوانات فً مجاٍر )قمصان( المطاطً وٌدخل المحرك وٌتوزع حول ا

ثم ٌخرج الماء ساخناً من المحرك، وٌصل إلى الجزء العلوي من المشعة عن طرٌق خرطوم مطاطً آخر بعد 

لى منظم حراري ٌؽلق دورة الماء عند بداٌة التشؽٌل حتى ترتفع درجة حرارة المحرك إلى درجة أن ٌمر ع

  .منظومة التبرٌد مكوناتٌوضح  (2-2)الشكل  االشتؽال،
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 منظومة التبرٌد بالماء مكونات  2-2شكل 

 منظومة التبرٌدتفكٌك التمرٌن الخامس : 

 األهداف:

 . منظومة التبرٌد تعرؾ على أجزاءٌ الطالب قادرا على أنأن ٌكون           

 :التسهٌالت التعلٌمٌة

 مفاتٌح البراؼً( المطلوبة لتفكٌك منظومة التبرٌد. قمعدد وأدوات فتح )ط

 :خطوات العمل

 ٌقووووم المووودّرب برفوووع األؼطٌوووة المؽلفوووة للمحووورك والتؤشوووٌر علوووى أجوووزاء منظوموووة التبرٌووود، وهوووً كموووا     

 ٌؤتً:

 :Radiatorالمشّعة    (1

وهً الجزء الرئٌس فً منظومة التبرٌد بالماء، تتكون من خزانٌن أحدهما علوي، واآلخر سفلً تصل        

تعمل المشعة كمبادل حراري، إذ ٌمر بداخلها سائل التبرٌد و، ٌةبٌنهما مجموعة من األنابٌب الرأسٌة النحاس

الخارج من حول أسطوانات المحرك لتنخفض درجة حرارته بفعل التبادل الحراري بٌن السائل والهواء عبر 

أسطح زعانؾ المشعة، وٌوجد فً الخزان العلوي للمشعة فتحة مزودة بؽطاء خاص ٌفتح وٌؽلق عند تؽٌٌر 

ٌسمح بدخول الماء أو خروجه إلى خزان خارجً نقوم بمراقبته باستمرار للمحافظة على الضؽط داخل المشع ل

ٌّن من الماء فٌه، وتثبت  للمساعدة فً فً مواجهة الهواء الخارجً جرار المشعة ؼالباً عند مقّدمة المستوى مع

 (.3-2)الشكل ، سرعة التبرٌد
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 المشعة 3-2 شكل

 : Cooling Fanمروحة التبرٌد (2

وظٌفة المروحة هً سحب الهواء الخارجً لٌمر حول أنابٌب المشعة وزعانفها، فٌزٌد هذا التٌار من سرعة 

بحسب وسٌلة إدارتها، النوع  وتقسم المراوح على نوعٌن ،عملٌة التبادل الحراري من خالل زٌادةتبرٌد الماء 

عند ارتفاع  تهادارزة بمحرك كهربائً إلل مروحة تعمل مٌكانٌكٌاً والنوع الثانً مروحة كهربائٌة مجهاألو

المستعملة فً المركبات ذات تكون مناسبة للمحركات درجة حرارة الماء بإٌعاز من الحساس الحراري، و

 (.4-2)الشكل  ،السحب األمامً

 

 

 

 

 

 

 

 

 التبرٌد مروحة (4-2) شكل

 :  liquid Cooling Pumpسائل التبرٌدمضخة  (3

قرص مثقب بوتتكون من عمود دوار مثبت فً طرفه األول ، الطرد المركزيعادة من نوع مضخات تكون     

ؽلفها بإحكام هٌكل أو مزودة بزعانؾ ٌ للتثبٌت على البكرة، وفً طرفه الثانً ٌركب قرص بصورة مروحة

( ناقل للحركة من بكرة عمود المرفق إلى بكرة إدارة قاٌش) حزامعن طرٌق  ٌدور العمود، وجسم المضخة

، سائل التبرٌدمن مضخة  تسرب الماءصة تمنع وتوضع حشوة خا المثبت علٌها مروحة التبرٌد،المضخة 

  (.5-2)الشكل 
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 سائل التبرٌدأجزاء مضخة  5-2 شكل

 :(Thermostat المنظم الحراري)صمام التحكم  (4

ٌُوضع       بٌن الواصل الماء أنبوب فً وظٌفته التحكم بدورة الماء بٌن الجٌوب المائٌة للمحرك والمشعة، و

وعندما تصل درجة إلى المشعة  الماء سرٌان ٌوقؾ بارداً  المحرك ٌكون فعندما المشعة، وأعلى األسطوانة رأس

الشكل  ،إلى المشعة المطلوبة للتشؽٌل ٌسمح للماء بالجرٌانالمثالٌة حرارة المحرك إلى أعلى من درجة الحرارة 

(2-6 .) 

 

 

 

 

 

 

 التحكم صمام 6-2 شكل

 : Fan Belt( المروحة سٌرحزام ) (5

 ٌُستعمل لنقل القدرة من بكرة عمود مرفق المحرك إلى العدٌد من ملحقات المحرك ومنها المروحة،

فالشد الزائد سوؾ ٌسلط حمل أكبر  ،بدرجة مناسبة وٌجب أن ٌكون الحزام مشدوداً ، لتدوٌرها مع مضخة الماء

سمح باالنزالق وخفض ه ٌالخفٌؾ فإن ، وأما الشدحزامعن عمر الٌقصر من عمرها فضالً على بكرة المروحة و

 . (7-2)الشكل  ،، مما ٌإدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحركسرعة المروحة

 

 

 

 

 

 

 المروحة حزام 7-2شكل 

 بكرة مضخة سائل التبرٌد

(السٌر)حزام   

 بكرة عمود مرفق المحرك 
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 اعطال منظومة التبرٌد وطرق إصالحها

 

 منظومة التبرٌد:الصٌانة الواجب أتباعها للمحافظة على أداء 

 مستوى الماء وٌزود بالماء المقطر. قبل البدء بتشؽٌل المحرك ٌجب فحص -1

 )الرادٌتر( نظٌفة والزعانؾ خالٌة من األتربة والشوائب. ٌجب ان تكون المشعة -2

ٌجب ان ٌكون الماء المضاؾ مقطر وٌضاؾ الٌه مانع الصدأ واالنجماد وعند استخدام مٌاه ٌضاؾ  -3

 لكل لتر ماء. (mm2 40)هٌدروكسٌد الصودٌوم بنسبة 

 . ٌن التؤكد من انخفاض درجة حرارته، وذلك لحاذا كان ماء التبرٌد ٌؽلً ٌحضر فتح ؼطاء مبردة الماء -4

ارد عندما ٌكون المحرك ساخن عقب اٌقافه مباشرة حٌث ان الماء قد الببالماء  المشعةٌجب عدم تزوٌد  -5

 ٌتسبب فً تشقق االسطوانات، وٌمكن تزوٌده والمحرك دائر.

 عن طرٌق اللحام. المشعةٌجب اصالح العٌوب فً انابٌب  -6

  مضخة الماء كل عشر ساعات عمل والتؤكد من حشوة المضخة سلٌمةالعمود الحامل لٌجب تشحٌم  -7

 .وعدم تسرٌبها للماء

 ٌجب ان ٌكون حزام المروحة مشدوداً. -8

 . العلٌا والسفلىٌجب العناٌة بالوصالت المطاطٌة  -9

 

 

 أسبابه وطرق معالجته العطل ت

نضوح خارجً للماء، ولإلصالح أكشؾ عن االجزاء التً ٌمر بها الماء وإصالح  نقص الماء 1
 مكان النضوح.

نضوح داخلً، وٌمكن معرفة ذلك بالكشؾ على الزٌت فإذا وجد به ماء او إذا كان 
نضوح داخلً  لونه رمادي او إذا كان هناك زٌادة فً مستواه فإن ذلك ٌعنً وجود

ترجع اسبابه إلى وجود شروخ فً جدران اسطوانات المحرك او تلؾ الحشوة 
)الكازكٌت( او تلؾ حلقات منع تسرب الزٌت، ولإلصالح ٌجب رفع ؼطاء 

 االسطوانات والبحث عن سبب النضوح ومعالجته.

وكذلك الحشوة  ادٌتر(، ولإلصالح أفحص ؼطاء المشع)الر المشعخلل فً ؼطاء 
 والنابض وصمام االمان الموجود به وتصلٌح العطل.

 

 نقص الماء فً مجموعة التبرٌد نتٌجة لوجود نضوح. ؼلٌان الماء 2
 

 قطع او ارتخاء حزام المروحة او وجود قطرات من الزٌت علٌه.

عطل المنظم الحراري، وألجل فحصه ٌوضع فً اناء به ماء ساخن لمعرفة مدى 
 إستجابته لعملٌة الفتح والؽلق.

انسداد انابٌب المشعة )الرادٌتر(، ولإلصالح  قم بإجراء التنظٌؾ العكسً بإدخال 
 ماء نظٌؾ تحت ضؽط من الفتحة السفلى.

 نقص زٌت المحرك، لذلك ٌجب فحص مستوى الزٌت فً بداٌة العمل الٌومً.
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 Fuel Systemمنظومة الوقود 2-3

إذ تقوم منظومة الوقود لمحركات  ٌزل فً شوط التؽذٌة وبالكمٌات المطلوبة،بتزوٌد المحرك بوقود الدتقوم     

الوقود مع ط وأن خل، عبر باثقات الوقودالدٌزل بإٌصال الوقود من خزان الوقود إلى داخل أسطوانات المحرك، 

  .واشتعالهخلٌط الٌإدٌان إلى تسخٌن ضؽطه داخل األسطوانة والهواء 

 األجزاء الرئٌسة  لمنظومة الوقود:

ٌفّضل أن ٌكون فً مكان مرتفع فً الساحبة، وبسعة كافٌة تكفً لتشؽٌل  و :tank Fuel خزان الوقود -1

  .ع من مواد ال ٌتفاعل معها الوقودٌصنوالساحبة ٌوماً كامالً فً األقل، 

وُتسّمى أٌضاً بمضخة الوقود االبتدائٌة، إذ تضخ الوقود فً : Fuel supply pump مضخة توصٌل الوقود -2

 وضؽط كاٍؾ إلٌصاله إلى مضخة الحقن عبر مرّشحات الزٌت.المنظومة لضمان سرٌانه بانتظام 

تقع بٌن مضخة توصٌل الوقود ومضخة الضؽط العالً للوقود، وتكمن  : Fuel filterمرشحات الوقود -3

 أهمٌتها فً منع الشوائب من الوصول إلى مضخة الحقن الرئٌسة.

إذ ٌتوقؾ األداء العام للمحرك علٌها، وُتعّد أكثر األجزاء أهمٌة،  : Injection pumpمضخة حقن الوقود -4

ضؽط وٌجب أن تضبط دائماً لضمان تدفق الوقود إلى المحرك بانتظام وبالتساوي لجمٌع األسطوانات وب

  (.8-2) الشكل ،بزٌادة كمٌة الوقود المحقونة فٌهسرعة المحرك تزداد  مرتفع وثابت، ومن المعلوم أن

 

 

 

 

 

 حقن الوقودمضخة  8-2شكل 

من الوقود الواصل إلٌها من تقوم بحقن كمٌات صؽٌرة ومحّددة  : Injection nozzle)الحاقنات( الباثقات -5
( ، وٌإّدي الحقن إلى تفتٌت )تذرٌةوبتوقٌت حسب شوط القدرة مضخة الحقن داخل أسطوانات المحرك

  .(9-2)، الحظ الشكل ضباب نما ٌكوأشبه  رذاذشكل الوقود إلى جزٌئات صؽٌرة ب
 

 

 

 

 

 ٌوضح أجزاء منظومة وقود الدٌزل. 9-2الشكل 
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 اعطال منظومة الوقود وطرق إصالحها:

 

 التمرٌن السادس: إخراج الهواء من منظومة الوقود.

 االهداف:

 من مجموعة وقود دٌزل. (الهواء إخراج) ٌستنزؾ الهواء أن ٌكون الطالب قادرا على أن

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 صندوق عدة. (1
 محرك دٌزل. (2

 أسبابه وطرق معالجته العطل ت

عدم وصول  1

الوقود إلى 

 .مضخة الحقن

 صمام التحكم بالوقود مؽلق، ولإلصالح افتح صمام التحكم الوقود.

 الخزان بالوقود. خزان الوقود فارغ، ولإلصالح أمأل

 انابٌب الوقود، ولإلصالح أؼسل االنابٌب بعد فتحها ثم اعادتها ثانٌاً.انسداد 

 وجود هواء داخل المنظومة، ولإلصالح قم بإجراء عملٌة التنفٌس. 

 انسداد المرشح نتٌجة لتراكم األوساخ بها، ولإلصالح أؼسل المرشح أو إستبداله. 

الكشؾ على نوع ، ولإلصالح قم بإجراء الصٌانة بعد االبتدائٌةعطل المضخة 

 العطل.

 وجود تسرب باألنابٌب، ولإلصالح قم بالكشؾ وٌتم لحامها او إستبدالها. 

وجود عٌوب فً  2

فوهة الحقن 

 .)الباثقة(

المحرك بشكل ؼٌر منتظم وخروج دفعات من اللهب  باشتؽالٌستدل على ذلك 

واحدة بعد والدخان مع العادم ولتحدٌد الباثقة المعٌبة فك انابٌب الضؽط العالً 

االخرى اثناء اشتؽال المحرك حتى ٌتالشى الصوت الؽٌر طبٌعً بالمحرك فٌستدل 

 الباثق العاطل. الستبدال لإلصالحعلٌه وبذلك ٌتم ارسالها لورش خاصة 

عدم وصول  3

الوقود إلى 

الباثقات 

 الكافً .بالضؽط

ٌعود ذلك إلى وجود خلل فً مضخة الضؽط العالً وٌتم إصالحه فً ورش 

 متخصصة بذلك.

لون العادم أسود  4

 .مزرق

 االحتراقٌستدل على ذلك بوجود كمٌة من الزٌت اكثر من الالزم تصل إلى ؼرفة 

وحلقات الزٌت ؼٌر قادرة على إرجاعها كلها فٌحترق قسم من الزٌت مع الشحنة 

داخل االسطوانة، ولإلصالح تقلل كمٌة الزٌت حسب المستوى المعٌن والمبٌن على 

 عصا قٌاس مستوى الزٌت.

 

لون العادم ابٌض  5

 .متقطع

اخراج ٌستدل على ذلك بوجود هواء بدورة الوقود، ولإلصالح قم بإجراء عملٌة 

 الهواء )التنفٌس(.

ٌستدل على ذلك بوجود تحمٌل المحرك أكثر من الالزم أو دخول كمٌة من الهواء  .لون العادم أسود 6

 ؼٌر كافٌة لالحتراق وبذلك ٌجب فحص منقٌة الهواء.
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 خطوات العمل:
 (.10-2)كما فً الشكل  ،االبتدائًوقود برؼً تنفٌس مرشح ال إلرخاءأستعمل المفتاح المناسب  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 10-2شكل 

تنفٌس المرشح لحٌن خروج الوقود الصافً من ؼٌر فقاعات من فتحة  االبتدائٌةشؽل عتلة مضخة الوقود  -2

 .(11-2)، الشكل االبتدائً

 

 

 

 

 

 

 تشغٌل عتلة مضخة الوقود الٌدوٌة 11-2شكل 

لحٌن خروج  االبتدائٌةبالضخ فً المضخة  االستمرارأنبوب الخروج من المرشح الثانوي مع  بإرخاءقم  -3

  (.12-2)بدون فقاعات، الشكل الوقود 

 

 

 

 

 

 

 

 إرخاء االنبوب الخارجً من المرشح الثانوي 12-2شكل 
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بالضخ لحٌن خروج  االستمرارة مع الوقود الرئٌس أنبوب الخروج الى الباثقات من مضخة حقن بإرخاءقم  -4

 (.31-2) ثم شد صامولة األنبوب، الشكل الوقود بدون فقاعات

 

 

 

 

 

 

 إرخاء انبوب الخروج إلى الباثقات 13-2شكل 

 .(14-2) الشكل ،فً أداء المحرك اختالفاً بوب الباثقات ستالحظ نصامولة أ بإرخاءشؽل محرك الدٌزل وقم  -5

 

 

 

 

 

 

 

 إرخاء صامولة انبوب الباثقات 14-2شكل 

 Lubrication System التزٌٌت منظومة 2-4

 ما ٌؤتً:  إّن أهم وظائؾ ومهام منظومة تزٌٌت المحرك 

 تقلٌل االحتكاك بٌن األجزاء المتحركة.  (1

 .اامتصاص الحرارة وتشتٌته (2

 المسافات البٌنٌة بٌن حلقات المكبس وجدران األسطوانة. مأل (3

 تنظٌؾ األجزاء المتحركة وتبرٌدها. (4

 ل.حماٌة المحرك من الصدأ والتآك (5

أداء وظائفه وهذا االمر ال ٌمكن من الناحٌة النظرٌة ٌجب تؽٌٌر الزٌت عندما ٌفقد خواصه التً تمكنه من       

المصنعة شركات الولهذا السبب تنصح ، بريتمعرفته بالنظر او اللمس كون هذه االمور تحتاج لفحص مخ

معظم ، بؽض النظر إذا فقد الزٌت خواصه أم الساعة عمل  (120-100)زٌت المحرك بعد بتؽٌٌر للساحبات 

ٌنة هو اتباع مع ساحبة زراعٌة اختٌار زٌت معٌن لمحركان االساس فً كما  ةالساحبات الزراعٌشركات 

من قبل مصنعً محركات  كتٌب اإلرشاداتتؤتً مرفقة فً والتً الموضوعة للتشؽٌل  لٌماتاالرشادات والتع
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 وٌستطٌع الشخص أن ٌختار بنفسة الزٌت لٌعمل المحرك بالصورة الصحٌحة دون االخالل بعمل الساحبات

  المحرك.

 Performance Class or Service Levelمستوى أداء زٌت المحرك    

وخصائصه  مد هذه المقدرة على تركٌبة الزٌتٌعرؾ مستوى االداء بانه مقدرة الزٌت للقٌام بوظائفه وتعت      

 وقد تم تصنٌؾ مستوى االداء عالمٌا بعدة تصنٌفات.زوجة ومقاومة تكوٌن الكربون ومقاومة األكسدة للمثل ا

   : أهمها

 (API) : التصنٌف األمرٌكً لمستوى األداء من معهد البترول األمرٌكً أوال

API: American Petroleum Institute                                                            

 :ٌعتمد هذا التصنٌؾ فً تعرٌؾ مستوى أداء الزٌت باستخدام حرفٌن على النحو التالً 

 ، لمحركات البنزٌن (S) : للتمٌٌز بٌن محركات البنزٌن ومحركات الدٌزل بحٌث ٌستخدم الحرؾاألول الحرف

                        .الدٌزل لمحركات (C) والحرؾ              

 (M) بالحرؾ وتنتهً حالٌاً  تصاعدٌاً  (A) مقٌاس تصاعدي لدرجة أداء الزٌت تبدأ بالحرؾ الحرف الثانً:

حٌث ٌشٌر الرقم  (15-2)الشكل كما فً  ،االحرؾ تظهر فً اشارة على علبة الزٌت تظهروهذه 

 Energy تضاؾ احٌانا عبارة، وٌشٌر الى درجة اللزوجة (2) الرقمو ،إلى درجة أداء الزٌت (1)

Conservation  فً محركات البنزٌن أو CI-4 PLUS (3) فً محركات الدٌزل  كما فً الرقم 

مقاومته لألكسدة لفترات و المحركوالمعنى متشابه بٌنهما فً ان كالهما ٌوفر من استهالك وقود 

  .طوٌلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات أداء الزٌت ودرجة لزوجته 15-2 شكل

 :أمثلة على التصنٌؾ

 API CD زٌت محركات دٌزل من المستوى D  

 API CF زٌت محركات دٌزل من المستوى F وهو أفضل من المستوى D  

 API SJ/CF زٌت محركات للبنزٌن والدٌزل سوٌة، مستوى البنزٌن J ومستوى الدٌزل F 

http://www.assayyarat.com/forums/t215423.html
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  ACEA : التصنٌف األوروبً لمستوى األداءثانٌا  

 مصنعً السٌارات األوروبٌة اتحاد      

 ACEA: European Automobile Manufacturers' Association 

  :حرؾ ورقم من المحركات ٌتكونٌعتمد هذا النظام على وضع تصنٌؾ لزٌت و

  .الحرؾ: ٌمٌز بٌن زٌت محركات البنزٌن وزٌت محركات الدٌزل

    A للمحركات العاملة على البنزٌن.  

    B للمحركات العاملة على الدٌزل . 

  (5)فصاعداً وٌنتهً حالٌاً بالرقم  (1)الرقم: مقٌاس تصاعدي لمستوى الزٌت ٌبدأ بالرقم 

  :أمثلة

  ACEA A1   1زٌت محركات بنزٌن من المستوى 

  ACEA A2   1وهو أفضل من المستوى   2زٌت محركات بنزٌن من المستوى  

  ACEA B1  1زٌت محركات دٌزل من المستوى 

  ACEA B2 2 زٌت محركات دٌزل من المستوى 

  ACEA A2/B2 2ومستوى الدٌزل  2 زٌت محركات بنزٌن ودٌزل، مستوى البنزٌن 

  ACEA A3/B4  4ومستوى الدٌزل  3زٌت محركات بنزٌن ودٌزل، مستوى البنزٌن 

 :Viscosity زٌوت المحركات من حٌث اللزوجة اختٌار

 ولة التً ٌحدث بهاالمقصود باللزوجة هً مقاومة الزٌت للتدفق، ولزوجة الزٌت هً التً تحدد السه         

أي أنها تسبب فً فقد  زٌادة درجة الحرارة تخفض اللزوجةف وتإثر درجة الحرارة فً اللزوجة انزالق الزٌت

 ٌفقده شٌئاً من سٌولته بٌنما ة حرارة الزٌت ٌزٌد الزٌت قواماً وتخفٌض درج قوام الزٌت بٌنما تزٌد من سٌولته

 درجات الحرارة )درجة حرارة الجو لذا ٌجب على الزٌت أن ٌتمتع بدرجة لزوجة مناسبة عند مختلؾ 

استحدثت جمعٌة زٌت المحرك المناسب من حٌث لزوجته  والختٌار (،حرارة المحركودرجة  لخارجً

 تصنٌفا للزوجة ٌتكون من رقم ٌدل SAE: Society of Automotive Engineers مهندسً السٌارات

 .لزوجة الزٌت عند فحصه فً المختبر فً ظروؾ معٌارٌةعلى 

  :على سبٌل المثال

 SAE 10 فً المختبرعند فحصه  10 زٌت لزوجة.  

 SAE 40  عند فحصه فً المختبر 44زٌت لزوجة. 

 : هذا التصنٌؾ ٌحتوي على ست فئات شتوٌة وخمس فئات صٌفٌة لزٌوت المحركات

  SAE .. 0W .5W .10W .15W .20W . 25Wفئات اللزوجة الشتوٌة هً 

  SAE  ..60. 50. 40. 30.  20 فئات اللزوجة الصٌفٌة هً

 . وهو عادة ٌكتب على علبة الزٌت ( SAE 10W40)  :المثال وللتوضٌح نؤخذ هذا   
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 :حٌث أنفً فصل الصٌؾ والشتاء   عمالهااستعنً أن هذه الزٌوت ٌمكن حٌث ت

SAE 10W40  ًٌمكن استخدام هذا الزٌت فً فصل  أنهتجمع درجة اللزوجة الشتوٌة والصٌفٌة معاً وهذا ٌعن

كما ٌمكن استخدام نفس هذا الزٌت فً فصل  40 بوجود الرمز 45̊ او 40   ̊ الصٌؾ لدرجات حرارة تصل الى

 .10Wبوجود الرمز 15̊̊ الى سالب 10̊ الى درجات حرارة منخفضة تصل من سالب Winter (W) الشتاء

 

 :إصالحهاوطرق ممكن معرفة اسبابها بوساطة عداد ضغط الزٌت التً عطال منظومة التزٌٌت وأ  

 

   Greasesالشحوم 

 ،التزٌٌت عبارة عن مزٌج صلب إلى نصؾ سائل من زٌت التزٌٌت السائل وعامل زٌادة السماكةشحم 
لشحم  (16-2)الشكل ، كما فً ةمن عامل زٌادة السماك %10من الزٌت و %90وٌتكون الشحم العادي من 

 فإن الشحم ٌقوم بنفس وظائؾ الزٌوت السائلة. ،باستثناء وظائؾ التنظٌؾ والتبرٌد. وتزٌٌت

 

 

 

 
 

 

 شحم التزٌٌت 16-2 شكل

 وطرق معالجته هأسباب العطل ت

هبوط الضؽط  1
 إلى الصفر.

 وعاء الزٌت للمستوى المقرر. ملئعدم وجود زٌت بحوض الزٌت، فٌجب  -1
 صمام االمان ٌظل مفتوحاً، وإلصالحه نظؾ الصمام وبدل األجزاء التالفة. -2
الجزء  واستبدلعطل فً مضخة الزٌت، ولإلصالح أفتح المضخة وأفحصها  -3

 التالؾ منها. 
 نضوح الزٌت بكثرة، فٌجب فحص المنظومة كالتسرب من الخزان أو األنابٌب.  -4
 أفتحها ونظفها بالنفط االبٌض.انسداد المصفاة نتٌجة تراكم الشوائب، ولإلصالح  -5
 عطل مإشر ضؽط الزٌت، ولإلصالح استبدله.  -6

عداد الزٌت  2
ٌبٌن ضؽط 

 منخفض.

 واستبدلتلؾ صمام االمان وذلك نتٌجة وجود اوساخ، ولإلصالح نظؾ الصمام  -1
 النابض اذا كان ضعٌفاً او قم بإضافة رقائق معدنٌة اسفل النابض.

تآكل فً الكراسً، اي وجود تآكل فً كراسً عمود المرفق او كراسً النهاٌات  -2
 الكبرى ألذرع التوصٌل لذلك أفتح حوض الزٌت وأبحث عن التآكل. 

 تسرب الزٌت، ولإلصالح أفحص االنابٌب للتؤكد من إحكام الوصالت.  -3

عداد الزٌت  3
ٌبٌن ضؽط 

 مرتفع

قوة النابض تكون أكثر من الالزم  صمام االمان مؽلق، وذلك بسبب االوساخ او -1
 لذلك أفتح الصمام وقم بإجراء االصالح المناسب.

 استعمال زٌت ؼٌر مالئم، فٌجب تبدٌل الزٌت ووضع زٌت ذو لزوجة مناسبة. -2
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 ٌُع  الشحم مقبوالً ٌجب أن ٌإدى ما ٌلً: دلكً 

 تقلٌل االحتكاك والتآكل فً ظروؾ التشؽٌل المختلفة. .1

 الوقاٌة من الصدأ والتآكل. .2

 منع األوساخ والماء والملوثات األخرى من الدخول إلى األجزاء التً تخضع للتزٌٌت. .3

 على البنٌة والتماسك طٌلة فترة االستخدام. ظالحفا .4

 التمتع بخصائص فٌزٌائٌة مالئمة لطرٌقة االستخدام واالحتفاظ بهذه الخصائص خالل فترة التخزٌن. .5

 التوافق مع السدادات المرنة والمواد األخرى المرتبطة باألجزاء الخاضعة للتزٌٌت. .6

   داء.تحمل درجة معٌنة من التلوث بالرطوبة دون خسارة األ .7

 تصنٌف الشحوم : 

 اآلتٌة :تصنؾ الشحوم فً الفئات 

تعد هذه الشحوم من أكثر  :Soap–Thickened Mineral Oilsشحوم الزٌوت المعدنٌة الصابونٌة  .1

  :وتصنؾ وفق أساس الصوابٌن المستخدمة لتكثٌؾ الزٌت كما ٌؤتً شٌوعااألنواع 

  :Calcium Basedأساس الكالسٌوم  (1

 ال تزٌدفً الحاالت التً  عملوتست ،ألؼراض العامة وال تذوب فً الماءزٌوت التشحٌم فً امن أهم    

  (.C70 )°درجة الحرارة فٌها على 

   :                                                      Sodium Basedأساس الصودٌوم  (2

القرٌبة  فً المواضع  لمعوتست ،(C˚150) ودرجة التسٌل مرتفعة ،وهً شحوم لألؼراض العامة    

 من مصادر الحرارة.

           :                                                    Barium Basedأساس البارٌوم  (3

   الرتفاع نسبة  نظرانخفضة تصلح عند الدرجات الم وال (C˚ 135)تستعمل لمدى حراري ٌصل     

 .الصابون

 :مخلوطة بمواد صلبة شحوم زٌوت معدنٌة .2

مناولة   تستخدم لتشحٌم العناصر العاملة عند ضؽوط عالٌة وسرعات منخفضة  وتستعمل بعامة فً أنظمة 

 المواد )السٌور الناقلة( وهً شحوم ثقٌلة.

   (.17-2) مضخة الحقن الٌدوٌة المبٌنة فً الشكل عملتستلحقن الشحوم 

 

 

 مضخة حقن ٌدوٌة 17-2شكل                                               
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 . ساحبةال فً الحركة مفاصل تشحٌم فً المستعملة الشحوم السابع: تحضٌر التمرٌن

 األهداف

 . ساحبةلمفاصل الحركة فً ا ٌشحمو ٌحضر شحوم التزٌٌت على أن أن ٌكون الطالب قادراً 

 :التسهٌالت التعلمٌة

 . ةزراعٌ ساحبة .1

 .Grease Gun التشحٌم مسدس .2

 .للتنظٌؾ قماش قطعة .3

 .ةالمصنع الشركة قبل منه بى الموص الدلٌل .4

 خطوات العمل

 . ساحبةال توقؾ من التؤكد (1

 ٌتم أن بعد المناسب التشحٌم زٌت األوتوماتٌكٌة ثم تحضٌر التشحٌم مضخة أو التشحٌم مسدس تهٌئة (2

 ٌتم ، حٌث(18-2) الشكل الحظ ،مضخة التشحٌم فً ووضعها بسهولة حقنها لٌتم الدٌزل بوقود تخفٌفها

 زٌت على للحصولٌداً ج المزٌج وٌخلط التشحٌم زٌتل المحرك أوزٌت الدٌزل وقود من % 11إضافة 

 تزٌٌتها. المراد المناطق على  االنسٌاب سهل تشحٌم

 

 

 

 

 

 التشحٌم ومسدس مضخة 18-2 شكل

 مجموعة مثل وصالحٌتها الشحوم تجهٌز صمامات وجود من التؤكد او اتشحٌمه المراد األجزاء تحدٌد (3

مع ضرورة  الفاصل والموقؾ وعتالت الشبك اذرع اتصال ونقاط التحمٌل وكراسً  االستدارة اذرع

 .فرشات وقطعة قماش مع النفط األبٌض عمالباستتنظٌؾ المناطق المراد تشحٌمها 

 على عتلة الضؽط ثم للتشحٌم، المحددة األماكن فً المضخة خرطوم أو المسدس أنبوب رأس تثبٌت (4

 .(19-2) الشكل ،الزٌت تجهٌز

وذلك من خالل مالحظة خروج الشحم من  التشحٌمٌتم التؤكد من أن األجزاء قد أخذت كفاٌتها من زٌت  (5

 المفصل. 
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 شحٌم فً األماكن المحددة للتشحٌمتثبٌت رأس أنبوب الت 19-2 شكل

 تراكم األتربة لمنع األبٌض بالنفط مرطبة قماش قطعة طةسابو التشحٌم برأس المحٌطة المنطقة تنظٌؾ (6

 .(20-2)الشكل  ،بعد األنتهاء من التشحٌم التشحٌم زٌت بقاٌا على واألوساخ

 

 

 

 

 تنظٌف مناطق التشحٌم 20-2 شكل 

 للساحبة الزراعٌة وفحص مستوى الزٌت. الزٌت مرشحرٌن الثامن: تبدٌل زٌت المحرك والتم

 األهداف

 على أن:                                              أن ٌكون الطالب قادراً 

 .زراعً.  ساحبةٌفحص مستوى الزٌت لمحرك  (1

 ٌبدل زٌت المحرك. (2

 التسهٌالت التعلٌمٌة

 عدد فتح )طاقم مفاتٌح البراؼً( وأدواتها. .1

 حاوٌة للزٌت القدٌم. .2

 كمٌة مناسبة من الزٌت الجدٌد. .3

 قطعة قماش. .4

 خطوات العمل:

 . ساحبةال توقؾ من التؤكد -1

 .الفحص إجراء قبل األقل فً ساعة ربع لمدة المحركء أطفا -2
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 .المحرك إلى األوساخ دخول احتمال لتقلٌل بالمصفى المحاطة المنطقة نظؾ -3

 .ًالمصف فتح قبل المستهلك الزٌت تصرٌؾ سداد فتحأ -4

 ،الحوض، لٌتم تفرٌػ الزٌت منها أسفل حاوٌة تفرٌػ الزٌت القدٌم وضع الزٌت بعد تفرٌػ سدادة افتح -5

 (.21-2)الشكل 

 

 

 

 

 

 تفرٌغ الزٌت دادةفتح س 21-2شكل 

 .بعد تفرٌػ الزٌت بشكل تام التفرٌػ بؤحكام سدادةأؼلق  -6

مرشح ثم نظؾ  ، واسحب مجموعة التصفٌة(22-2)، الشكل خاصعن طرٌق مفتاح  الزٌت مصفً افتح -7

 .النفط األبٌض أو الكاز المعباستالزٌت 

 

 

 

 

 

 

 

 طرٌقة فتح مصفً الزٌت 22-2 شكل

افتح ؼطاء فتحة تعبئة الزٌت. اضؾ زٌت ذو لزوجة مناسبة اذا كان مستوى الزٌت على العالمة السفلى  -8

 (.23-2)الشكل  ،االقماع النظٌفة بحٌث ال ٌتسرب على االرض المعمن خالل است

 

 

 

 

 

 

 

 غطاء فتحة تعبئة الزٌت 23-2 شكل

 اؼلق فتحة التعبئة بؤحكام. -9
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 .(24-2) الشكل ،الزٌت قٌاس عصا طةسابو الزٌت مستوى فحصأ -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزٌت مستوى فحص طرٌقة 24-2شكل 

 

 .(25-2)الشكل  ،نظٌفة قماش بقطعة وأمسحها المحرك فتحة من الزٌت قٌاس اعص سحبأ -11

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنضٌف عصا قٌاس الزٌت 25-2شكل 

 .(26-2)الشكل  ،المحرك فتحة إلى الزٌت قٌاس عصا اعد -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركٌب عصا القٌاس فً فتحة المحرك 26-2 شكل

 

 تشٌر العصا على الزٌت من رقٌقة طبقة فتالحظ المحرك فتحة من ثانٌة مرة الزٌت قٌاس عصا سحبأ -13

 أن فٌجب للزٌت مستوى وأعلى اقل العصا تشٌرعلى على عالمة فهناك، الحوض فً الزٌت مستوى إلى

 . وهو الحد الصحٌح (Maximum) ٌت قد وصل الى الحد األعلى الموصى بهالز ٌكون مستوى
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 منظومة الهواء 2-5

راعٌة تعمل فً الحقول والمزارع، لذا ٌجب أن تحتوي على منظومة فّعالة لمنع الز ّجراراتإّن جمٌع ال    

، ٌوجد الهواء فً الظروؾ الحقلٌة الصعبةاألوساخ واألتربة من الدخول إلى محركاتها، وتزداد أهمٌة تنقٌة 

 هً: و ،الزراعٌة ّجراراتاللمنقٌات الهواء فً ثالثة انواع رئٌسة 

لتعمل على إزالة الجسٌمات الكبٌرة نسبٌاً من األوساخ  خاص االبتدائٌة: وتكون ذات تركٌب قٌةالمن (1

 (.27-2)ة الرئٌسة، الشكل نقٌفً الهواء قبل دخولها إلى الم والمواد الؽرٌبة الموجودة

 

 

 

 

 

 

 منقٌة الهواء االبتدائٌة 27-2 شكل           

ففً  الزراعٌة،لّجرارات ن أكثر األنواع شٌوعاً باهذه المنقٌة م: وُتعّد منقٌة الهواء ذات الحمام الزٌتً (2

وٌتجه الهواء ، إذ ٌصطدم بزعانؾ داخلها (،28-2) هذه المنقٌات ٌدخل الهواء من جزئها العلوي، الشكل

كمٌة من الزٌت فتلتصق المواد الؽرٌبة العالقة فً الهواء، ومن ثم ٌمر  حٌث ٌوجد منهاقعر المنقٌة  إلى

وقطرات اء من الشوائب واألتربة ثم إلى المصفاة الرئٌسة، فٌتم تنظٌؾ الهو األولٌة، المصفاة الهواء فً

  الزٌت العالقة بالهواء النقً. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 الزٌتًمنقٌة هواء ذات الحمام  28-2 شكل                
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، (29-2)من ورق مقوى أو لّباد، الشكل  الجاؾ: هذه المنقٌات ُتصنع عادة ًالمصفالمنقٌات ذوات  (3

، ومسامٌة هذه الّجرار الزراعًفً جمٌع الظروؾ التً تعمل فٌها ( %99)وتصل كفاءتها إلى أكثر من 

    .(mm 0.001) المنقٌات

 

 

 

 

 

 منظفة الهواء الجافة 29-2شكل 

 تبدٌل زٌت منقٌة الهواء الرطبة.: التاسعالتمرٌن 

 :األهداف

 على أن ٌبدل زٌت منقٌة الهواء الرطبة. أن ٌكون الطالب قادراً 

 :التسهٌالت التعلٌمٌة

 قم مفاتٌح البراؼً( وأدواته.فتح )ط ةعد (1

 ة.المصنع الشركة قبل منه بى الموص دلٌلحسب ال زٌت (2

 .نظٌفة قماش قطع (3

 .أبٌض نفط (4

 .واءه طضاؼ (5

 :العمل خطوات

 باتباع الخطوات اآلتٌة: منقٌة الهواء ذات الحمام الزٌتً وتبدٌل زٌتها ٌتم تنظٌؾ 

 .المحرك ؼطاء رفعأ -1

 إلى رفعها ثم عنها ومن الهواء سحب أنبوب فصل إلى باإلضافة ّجرارال بهٌكل المنقٌة تثبٌت نقاط فتحأ -2

 (.31-2)الشكل  ،الخارج

 

 

 

 .الساحبةمنقٌة الهواء من هٌكل  إخراج 30-2شكل           
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، وقود الدٌزلو أ األبٌض بالنفطمرطبة  باستخدام قطعة قماش الحوضٌنظؾ  ثم ومن القدٌم الزٌت ٌرمى -3

 (.31-2) الشكل

 

 

 

 

 تنظٌف حوض المنقٌة 31-2شكل 

 .(32-2)الشكل  ،حوض المنقٌة بالزٌت المناسب إلى المستوى المحدد اعد مأل -4

 

 

 

 

 حوض المنقٌة بالزٌت ئمل 32-2 شكل

 المحرك. داخل إلى الهواء مع زٌتال دخول الى سٌإدي ذلك الن المإشر الحد من أكثر زٌت تجنب وضع -5

 ة الهواء المضؽوط أو بالفرشاة.ساطتنظٌؾ وحدة تنقٌة الهواء بو -6

السحب لمنع  عند إعادة تجمٌع المنقٌة ٌجب التؤكد من إحكام الربط بٌن مكوناتها وإحكام ربطها مع أنبوب -7

 . (33-2)الشكل  ،دخول هواء ؼٌر نقً إلى المحرك مباشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعادة تجمٌع المنقٌة 33-2شكل 
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 of Tractors Hydraulic System الساحباتمة الرفع الهٌدرولٌكً فً منظو 2-6

الزراعٌة الت درولٌكً للتحكم فً رفع أو خفض اآلجهاز هٌعلى الزراعٌة  الساحباتتحتوي معظم       

وٌعمل هذا الجهاز الهٌدرولٌكً بنفس فكرة عمل ، ّجرارناء أو أعاقة لقٌادة الن عالمقطورة أو المعلقة دو

تؽٌٌر من  مكنهُ تصؽٌرة فً متناول ٌد السائق حتى  ةعتلٌكٌة كما ٌتم تشؽٌله عن طرٌق المكابس الهٌدرول

الخفض( وٌسٌطر النظام الهٌدرولٌكً على  -الحٌاد -رفعت التشؽٌل المختلفة )اللحاال موضع صمام التنظٌم تبعاً 

 عن طرٌق رفعها المعلقة )كالمحارٌث( المربوطة فً نقاط الشبك )الربط( الثالثٌة أو اآلالت الزراعٌة المقطورة

 العمق الثابت عند الحراثة(، والمحافظة على موقعها )كمثل الساحبةفضالً عن سحبها باتجاه حركة  خفضها، أو

 إذ ٌقوم الجهاز ،تشؽٌله فً أثناء الزراعٌة اآلالت على الواقعة المقاومة أو العمق فً التحكم ٌمكن كما

 وٌصلها هٌدرولٌكٌة تشؽلها أسـطوانة اآلالت وُتركب على تلك بعد، عن الزراعٌة اآلالت بتشؽٌل الهٌدرولٌكً

ٌمتد عمل الجهاز  الجراراتوفً بعض  ،جرارال مإخرة فً ارجمخ من الزٌت تؤخـذ أنابٌب طرٌق عن الزٌت

 الجهاز ألحجام عالمٌة مواصفات التصمٌم الذي تحدده بحسب ّجرارهٌدرولٌكً لٌعمل فً مقدمة الال

 (.34-2)، الشكل ةالزراعٌ الساحبات فً وتصمٌماته الهٌدرولٌكً

 

 

 

 

 

 

 

 الجهاز الهٌدرولٌكً 34-2شكل 

 .(35 -2)كما موضح بالشكل  ،تتكون المنظومة الهٌدرولٌكٌة من األجزاء اآلتٌة

 

 

 

 

 

 مخطط لمنظومة الهٌدرولٌك. 35-2شكل 
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 Hydraulic Pumpالمضخة الهٌدرولٌكٌة  (1

تمد المضخة الهٌدرولٌكٌة حركتها من صندوق السرعات، وبعضها اآلخر ٌؤخذ حركته من عمود اإلدارة ست    

زٌت الهٌدرولٌكٌة التً تقوم بضخ التصامٌم مختلفة للمضخة  (36-2) وٌوضح الشكل الخلفً للساحبة،

 .الهٌدرولٌكً

 

 

 

 

 أشكال متنىعة نهمضخة انهيدرونيكية 36-2 شكم

  Relief Valveصمام تنظٌم الضؽط  (2

الهٌدرولٌكٌة، فعند زٌادة ضؽط الزٌت على  ٌقوم هذا الصمام بالمحافظة على ضؽط الزٌت داخل المنظومة   

فً حٌن تبقى المضخة مستمرة فً الضخ ورفع  الزٌت إلى خزان الزٌت،الحد المسموح به ٌنفتح الصمام لٌعود 

 وٌعود ضؽط الزٌت، وفً الوقت الذي ٌندفع الزٌت إلى األسطوانة الهٌدرولٌكٌة لرفع آلة أو معدة زراعٌة

دفع المكبس داخل االسطوانة ٌفتح الصمام للمحافظة على عدم تلؾ األنابٌب  الزٌت إلى الخزان عند نهاٌة شوط

 لناقلة للزٌت المضؽوط، وٌكون موقع الصمام قرٌباً من مضخة الزٌت.ا

 Control valveصمام السٌطرة على الزٌت  (3

أسطوانة  وتوجد فً الصمامٌمر الزٌت المضؽوط والخارج من المضخة مباشرة إلى صمام السٌطرة،     

ٌتحرك داخل الصمام لتوجٌه الزٌت  بسٌطة ٌتصل فٌها مكوك ٌدوٌة محززة تتحرك مٌكانٌكٌاً عن طرٌق عتلة

المضؽوط إلى األسطوانة الهٌدرولٌكٌة عبر الفتحات عن طرٌق أنابٌب مطاطٌة لؽرض الرفع أو الخفض، 

 .(37-2) الشكل
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 الموّجه للزٌتصمام السٌطرة  37-2 شكل

  Hydraulic cylinders األسطوانات الهٌدرولٌكٌة (4

ًّ  مٌكانٌكً ناتج إلى هٌدرولٌكٌة مضّخة من المنتجة الطاقة الهٌدرولٌكٌة األسطوانات تحّول    عمل  إلنجاز خط

ٌّة هٌدرولٌكٌة الهٌدرولٌكٌة، إذ تعمل كمشؽالت بالمكابس معٌن، وٌتسمى أحٌاناً  وُتعد  عادة، بؤشواط قصٌرة خط

 (.38-2) الشكل ،أجزاء الماكٌنات المحرك الرئٌس لتحرٌك الهٌدرولٌكٌة األسطوانات

 

 

 

 

 

 

 

 أسطوانة هٌدرولٌكٌة 38-2 شكل

 : هاإصالحجهاز الرفع الهٌدرولٌكً وطرٌقة األعطال محتملة الحدوث فً 

 أسبابة وطرق معالجته العطل ت

نقاط الربط الثالثٌة  1
تخفق فً الرفع، أو 

 .ٌكون الرفع بطٌئاً 

 التحمٌل المفرط على جهاز الرفع، وللمعالجة ٌخفض الحمل. -1
الخزان  ملئٌُ انخفاض فً مستوى الزٌت فً الخزان الهٌدرولٌكً، وللمعالجة  -2

 للمستوى الصحٌح بزٌت ذي لزوجة مناسبة ومعالجة أماكن النضوح. 
ٌُسمح بتدفئة  -3 انخفاض درجة حرارة الزٌت دون الصفر المئوي، وللمعالجة 

الزٌت )لبعض التصامٌم التً تعمل فً األجواء الباردة تجهز المنظومة بمسخن 
 للزٌت(.  

موقع عتلة صمام السٌطرة على الحركة البطٌئة )فً بعض التصامٌم ٌوجد  -4
ٌستوجب جعلها على الحركة أكثر من موقع للعتلة لتحدٌد سرعة الحركة( مما 

 السرٌعة.
ٌُبدل المرّشح بآخر جدٌد، مع  -5 انسداد مرشح الزٌت الهٌدرولٌكً، وللمعالجة 

قطع المرشح القدٌم لمعرفة نوع المواد المسببة لالنسداد لؽرض تالفٌها أو 
 معرفة سبب وجودها فً دورة الزٌت.

نظؾ المشبك أو انسداد المشبك السلكً للمضخة الهٌدرولٌكٌة، وللمعالجة ٌُ  -6
 ٌستبدل.

عطل كهربائً )فقط فً الّجرارات الحدٌثة(، وللمعالجة ٌجب الرجوع إلى دلٌل  -7
لالستدالل على مكان العطل )أسالك مقطوعة، أو  Service Manualالخدمة 

 ربط سٌئ، أو كشؾ العطل بالحاسوب(.
 Reliefنضوح داخلً فً أنابٌب الضؽط العالً أو عطل صمام تنظٌم الضؽط  -8
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 إصالحها ائقجهاز الرفع الهٌدرولٌكً وأماكن النضح المحتملة وطرالتمرٌن العاشر: فحص زٌت 

 األهداف

                                                                                على أن : أن ٌكون الطالب قادراً 

 ٌفحص زٌت جهاز الرفع الهٌدرولٌكً. -1

 الهٌدرولٌكً.ٌصلح أماكن النضح فً جهاز الرفع  -2

 عملةالمست األدوات

 زٌت الهٌدرولٌك. .1

 حشوة ؼطاء جهاز الهٌدرولٌك. .2

 .للتنظٌؾ أبٌض أونفط دٌزل وقود .3

 .للتنظٌؾ قماش قطعة .4

 عدد فتح )طاقم مفاتٌح البراؼً( وأدواته. .5

 خطوات العمل

 .الؽطاء حول واألوساخ الشوائب نظؾ -1

 الزٌت جمٌع ٌعود حٌث الخفض وضع فً الهٌدرولٌك جهاز تنظٌم وعتلة الخزان فً الزٌت مستوى فحصأ -2

 .فقط الرفع ذي المكبس ذات الهٌدرولٌكٌة المنظومات مع تكون الحالة وهذه الخزان إلى

 .(39-2) الشكل، الزٌت قٌاس عصا طةسابو وذلك الهٌدرولٌك زٌت فحصأ -3

 

 

 

valve.وللمعالجة ٌجب إصالح التسرب أو إبدال الصمام ، 
التصاق مجموعة الحركة داخل صمام السٌطرة للمنظومة الهٌدرولٌكٌة أو كسر  -9

ٌُبدل الصمام.  النابض الداخلً، وللمعالجة 
تسرٌب فً الزٌت من األسطوانة بسبب تلؾ مانع التسرب، وللمعالجة ٌجب  -10

 دالها.منع التسرب بتصلٌح األسطوانة أو إب
عطل المضخة وعدم تمكنها من رفع ضؽط الزٌت، والمعالجة تتم بمعالجة  -11

ٌُفضل إبدالها.  السبب الداخلً فٌها، و

نقاط الربط الثالثٌة  2
ال ٌمكن خفضها أو 

 تنخفض ببطء

)عمود الظهر( ؼٌر موضوع بصورة  Rock shaftالعمود المتؤرجح  -1
 . Drop Knobصحٌحة، مما ٌتطلب تعدٌل نسبة هبوط  المقبض 

موقع نقاط الربط ؼٌر مضبوط، مما ٌحتاج إلى تعدٌل موقعها بالرجوع لدلٌل  -2
 الخدمة أو تعلٌمات الشركة المصنعة للّجرار. 

 تداخل مٌكانٌكً فً نقاط الربط أو تكسرها مما ٌستوجب تصلٌحها. -3

نقاط الربط الثالثٌة  3
ال ترتفع إلى 

 المستوى الكافً.

طوٌل جداً ٌوجب تعدٌل  (Centre linkالعمود المتؤرجح )الوصلة المركزٌة 
 الطول.

 

ارتفاع درجة  4
حرارة الزٌت 

 .الهٌدرولٌكً

 انخفاض مستوى الزٌت مما ٌوجب إكمال النقص للحد المقرر. -1
ٌُعالج باإلبدال -2    .انسداد المرشح جزئٌاً، أو المشبك السلكً، و
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 ًالهٌدرولٌك جهاز الرفع فحص مستوى زٌت 39-2شكل 

 .حاجة هناك كان أذا المطلوب المستوى إلى الزٌت قم بإضافة -4

 .مرات عدة الهٌدرولٌك جهاز تنظٌم عتلة ركحو المحرك شؽل -5

 .حاجة هناك كانت أذا إضافً زٌت وٌضاؾ خزانلا فً الهٌدرولٌك زٌت مستوى فحصقم بإعادة  -6

 .(40-2) الشكل ،والجسم ح بٌن ؼطاء الجهازوعند وجود نض أستبدل الحشوة التالفة بؤخرى جدٌدة -7

 

 

 

 

 

 

 حشوة الغطاء 40-2شكل 

 الثانً أسئلة الفصل

 ما الوظائؾ التً تإدٌها منظومة التبرٌد؟ /1س
 عدد فقط األجزاء الرئٌسة لمنظومة التبرٌد المائً. /2س
 وظائؾ منظومة التزٌٌت؟ما  /3س
 عّدد ثالث طرائق فً تزٌٌت أقسام المحرك. /4س
 وظٌفة كل جزء منها.عدد أجزاء منظومة الوقود مع توضٌح  /5س
 .)التنفٌس( خطوات إجراء عملٌة إخراج الهواء من منظومة الوقود عدد /6س
 ؟لّجرارما أنواع مرشحات الهواء با /7س
 عدد أجزاء المنظومة الهٌدرولٌكٌة موّضحاً أهمٌة كل جزء. /8س
 العبارة. ، ناقشساحباتالتحسٌنات التً أدخلت على الٌُعّد الجهاز الهٌدرولٌكً من أهم  /9س
 
  -:ما ٌؤتً علل /10س

 بطٌئاً.   الرفع أوٌكون الرفع، فً تخفق الثالثٌة الربط نقاط -أ 

 ببطء. تنخفض أو خفضها نال ٌمك الثالثٌة الربط نقاط  -ب 

 الكافً. المستوى إلى ال ترتفع الثالثٌة الربط نقاط  -ج 

 وجد:أجب بكلمة )صح( أو )خطؤ( أمام العبارات اآلتٌة وصحح الخطؤ إن  /11س 

ٌجهز محرك الدٌزل بمنظومة تزٌٌت تهدؾ إلى زٌادة الحرارة واالحتكاك الحاصل فً األجزاء  -أ 

 المعدنٌة المتحركة.

للمحافظة على أداء منظومة التبرٌد فً محرك الدٌزل ٌجب تشحٌم مضخة الماء كل عشر ساعات   -ب 

 عمل.

 ٌفضل أن ٌكون خزان الوقود فً مكان مرتفع فً الجرار. -ج 
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تحتوي الجزارات الزراعٌة على جهاز هٌدرولٌكً للتحكم فً رفع أو خفض اآلالت الزراعٌة  -د 

 المقطورة أو المعلقة. 
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 ثالثالفصل ال

 الّجرار الزراعًقٌادة 

Driving Agricultural Tractor 

 

 ثالث أهداف الفصل ال 

 على أن: ٌكون الطالب قادرا  الثالث دراسة الفصل من  االنتهاءبعد 

 . وفق اجراءات السالمة المهنٌة للعمل الّجرار الزراعًٌقوم بتهٌئة  -1

 وفق اجراءات السالمة المهنٌة. الّجرار الزراعًٌقود  -2

 للخزن فً نهاٌة ٌوم العمل وفق اجراءات السالمة المهنٌة.   الّجرار الزراعًٌقوم بتهٌئة  -3

  وفق اجراءات السالمة المهنٌة. ٌقوم بربط احدى اآلالت الزراعٌة بذراع السحب ونقاط الربط )الشبك( -4

 فٌها. مصادر القدرة ونقاط الشبك و الّجرار الزراعًوظائف ٌتعرف على  -5
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 تمهٌد 3-1

لقٌام بأعمال زراعٌة مختلفة، وفقاً القدرة فً الحقل، وذلك با إلنتاجالّجرار الزراعً بأنه وحدة  رفتعَ       

الّجرارات  حدائق والبساتٌن والغابات، وتقوماللتصمٌمها والعمل الزراعً الذي تقوم به، وهً تناسب العمل فً 

 ة المعدات واآلالت الزراعٌة المربوطة بها.طساباألعمال الزراعٌة المختلفة وذلك بو الزراعٌة

للّجرار  بشكل عام، ولكن االختالف الرئٌس لها مواصفات مشتركة مع السٌارات الّجرارات الزراعٌةان    

القدرة المٌكانٌكٌة على السحب والحمل وإدارة اآلالت والمعدات الزراعٌة  ارّجرعن السٌارة هو ان لل الزراعً

  وحدة إلنتاج السرعة. السٌارة  بٌنما ة،بطٌئة الحرك الّجرارالمربوطة بها، كما وان 

، ّجرارمعرفة ومهارة عملٌة بتطبٌق إجراءات السالمة المهنٌة الخاصة بقٌادة ال الّجرار الزراعًتتطلب قٌادة 

وقوع حوادث تؤدي الى إصابات منها  ة ٌؤدي الى عدة امور سلبٌةٌالن عدم اتباع اجراءات السالمة المهن وذلك

 تلوث البٌئة. الى  باإلضافة ضٌاع الوقت والمالوكذلك  خطرة

 :(1-3)، الشكل التالٌة ، ٌمكن اٌجازها بالوظائف الثالثللّجرار الزراعًتوجد عدة وظائف     

 .الّجرار الزراعًكٌبها مع مقدمة الزراعٌة التً ٌمكن تردفع بعض اآلالت  (1

 .والباذرات لمنعماتالت الزراعٌة مثل المحارٌث واسحب بعض اآل (2

 ماكنة تحضٌر التبن ومعدات الرش.  الت الزراعٌة الثابتة مثلإدارة بعض اآل (3

 

 

 

 

 

 الّجرار الزراعًبعض استعماالت  1-3شكل 

 الّجرار الزراعًاجراءات السالمة المهنٌة عند التعامل مع  3-2

بإجراءات السالمة  ٌملمٌعتمد أساساً على السائق، فإذا كان السائق غٌر  الّجرار الزراعًان استمرار عمل    

على تطبٌق تلك االجراءات فقد ٌستهلك المحرك  ، وكذلك غٌر مدربالّجرار الزراعًالمهنٌة الخاصة بقٌادة 

عمل لسنوات عدٌدة وبكفاءة عالٌة إذا كان السائق مدرباً الّجرار الزراعً ٌمكن ان ٌة وجٌزة جداً، مع ان بفتر

 . الّجرار الزراعًقٌادة  مهاراتتدرٌباً مناسباً على 

مهارات  اً فً قٌادتها فقط، بل هناك ثالثعلى ان ٌكون السائق ماهر الّجرار الزراعًالتعامل مع  ال ٌقتصر    

الى مهارة  باإلضافةلالستخدام الٌومً  الّجرار الزراعًعلى السائق اتقانهما وهً مهارة تهٌئة ٌنبغً  اخرى 

، وأخٌراً بعد نهاٌة كل ٌوم عمل الّجرار الزراعً، وكذلك مهارة العناٌة بّجراراعٌة بالالزر اآلالتة ربط عملٌ

، وتوجد الّجرار الزراعًالتعامل مع  مهارات فً أربعوبذلك فأن هناك  مهارة قٌادة الّجرار الزراعً،

  .ربعةاجراءات للسالمة المهنٌة لكل من تلك المهارات األ
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اجراءات وتسمى ، الّجرار الزراعًتوجد عدة اجراءات للسالمة المهنٌة ٌجب القٌام بها قبل بدء قٌادة    

 -كاآلتً: ، وهًالّجرار الزراعًالسالمة المهنٌة فً تهٌئة 

 ارتداء بدلة العمل المناسبة لجسم السائق.  (1

 ل باألٌدي مثل الساعات والخواتم والمالبس العرٌضة والطوٌلة. كل ما ٌعوق العمالتخلً عن  (2

 فً اثناء اجراء تهٌئتها للعمل. الّجرار الزراعًعدم التدخٌن واشعال اي لهب بالقرب من  (3

 .الزراعًالّجرار التأكد من وجود مطفأة حرٌق فً مكانها داخل  (4

 ، ورفع القطب السالب للبطارٌة. فً مكان مستوٍ  اٌقاف الّجرار (5

 .(2-3)الشكل ، كام ربط اآلالت الزراعٌة بالّجرارالتأكد من اح (6

 

 

 

 

 

 الزراعٌة بالّجرار اآلالتمن ربط  التأكد 2-3شكل 

اجراءات السالمة ، وتسمى الزراعًالّجرار كما توجد اجراءات للسالمة المهنٌة ٌجب القٌام بها اثناء قٌادة    

 -، وهً كاآلتً:الّجرار الزراعًالمهنٌة فً قٌادة 

شغٌل تالقٌادة، وعدم  على مقعد الجلوس أثناء الّجرار الزراعًمحرك  السائق تشغٌل ٌجب على (1

 بجانبها.  الوقوف وضع فً المحرك وهو

وسلمها فً اثناء الصعود الٌها، وذلك لتفادي السقوط الذي  الّجرار الزراعًٌجب االستعانة بمقبض  (2

 ٌنجم عنه كسور وجروح. 

عدم السماح ألي شخص بالجلوس بجانب السائق، وذلك لكً تتاح الحرٌة التامة للسائق فً قٌادة  (3

 . الّجرار الزراعً

 .التحكم األخرىالتامة على المقود وأجهزة  ؤمن السٌطرةضبط موقع المقعد بما ٌناسب حجم السائق وٌ (4

 ضبط المراٌا الجانبٌة لتأمٌن الرؤٌة الخلفٌة الواضحة، مع التأكد من نظافة المراٌا. (5

 ربط حزام األمان. (6

 الّجرار الزراعً، وبالخصوص أمامها أو خلفها أو بجانبها. التأكد من عدم وجود شخص قرب  (7

ها وسائل التهوٌة المناسبة، وذلك الن ب رال تتوفداخل األماكن المغلقة التً  الّجرار الزراعًعدم تشغٌل  (8

 الغازات المنبعثة من العادم تسبب تلوث البٌئة واالختناق. 

بعد كل ٌجب القٌام بها والتً ، للّجرار الزراعًاجراءات للسالمة المهنٌة بعد االنتهاء من العمل الٌومً  ان    

، وهً للّجرار الزراعًاجراءات السالمة المهنٌة فً نهاٌة العمل الٌومً عشرة ساعات عمل، وتسمى 

  كاآلتً:



     التدرٌب العملً/ الصف الثانً                 اعٌة                                                                        الفرع الصناعً/ المكننة الزر
  الّجرار الزراعًقٌادة                                                                الفصل الثالث                                                     

 

56 

 

 . الّجرار الزراعًفً  التشغٌل مفتاح ترك وعدم المحرك، وإطفاء تماماً، الّجرار الزراعًاٌقاف  (1

وسلمها فً اثناء النزول منها، وذلك لتفادي السقوط الذي ٌنجم  الّجرار الزراعًٌجب االستعانة بمقبض  (2

 عنه كسور وجروح. 

   . فً مكان نظٌف مبلط االرض ّجرارضع الو (3

 .جافاً  تنظٌفاً  ّجرارال تنظٌف (4

االجزاء المعدنٌة من الزٌوت والشحوم بالماء والمنظفات الكٌمٌاوٌة على ان ٌكون المحرك  غسل كافة (5

 .بارداً 

من تسلٌط تٌار الهواء ، مع الحذر لٌط هواء مضغوط على االجزاء كافةبواسطة تس ّجرارال تجفٌف (6

 الشدٌد على لوحة المقاٌٌس واالجزاء الحساسة.

 قماش نظٌفة. ةطة قطعسابو ّجرارمسح ال (7

 -:، وهًالّجرار الزراعًكما توجد اجراءات للسالمة المهنٌة عند ربط اآلالت الزراعٌة ب   

 فً وضع التوقف التام. الّجرار الزراعًالتأكد من أن وضع محرك  (1

 . (3-3)التأكد من ان وضع عتلة التوقف الٌدوي فً وضع السحب، الشكل  (2

 

 

 

 

 عتلة التوقف الٌدوي وموقعها فً قمرة القٌادة  3-3شكل 

 .التأكد من ان وضع ذراع تبدٌل السرعات فً وضع الحٌاد (3

 . (4-3)الشكل  ،، وذلك لزٌادة األماناستعمال أغلفة ودروع واقٌة لعمود القدرة وعمود التوصٌل  (4

 

 

 

 

 األغلفة الواقٌة لعمود القدرة وعمود اإلدارة  4-3شكل 

 لّجراراتقراءة التعلٌمات الصادرة من الشركة المصنعة لآلالت الزراعٌة بخصوص كٌفٌة ربطها با (5

 الزراعٌة وتشغٌلها.



     التدرٌب العملً/ الصف الثانً                 اعٌة                                                                        الفرع الصناعً/ المكننة الزر
  الّجرار الزراعًقٌادة                                                                الفصل الثالث                                                     

 

57 

 

 الّجرار الزراعًقٌادة  3-3

الّجرار تختلف ببعض التفاصٌل عن قٌادة السٌارات بشكل عام، وذلك الحتواء  الّجرار الزراعًان قٌادة      

، الّجرارطتها السٌطرة على االنظمة الموجودة داخل ساعلى عدة عتالت تتحرك ٌدوٌاً، ٌتم بو الزراعً

، للرفع والخفض حسب العمل المطلوب أداءهعمل تالت تستتغٌٌر السرعات، كما توجد ع عباإلضافة الى ذرا

لى بقٌة أجزاء مجموعة من العتالت لتحوٌل الحركة ونقلها من عجلة التوجٌه )المقود( ا الّجرارحٌث توجد فً 

 منظومة االستدارة.

حٌث وقٌادتها،  الّجرار الزراعًاالخذ بنظر االعتبار كافة اجراءات السالمة المهنٌة الخاصة بتهئٌة  ٌجب    

ثم  الّجرار الزراعًتكون بسلسلة من الخطوات ابتداءاً من تشغٌل محرك  الّجرار الزراعًان عملٌة قٌادة 

، وكل ذلك ٌتم وفق الّجرارواخٌراً اٌقاف محرك  الّجراروبعد ذلك اٌقاف حركة  الّجرار الزراعًتحرٌك 

   فً التمرٌن الحادي عشر.الخطوات الواردة 

 قٌادة الّجرار الزراعً على السرعات االمامٌة السرٌعة والبطٌئةتشغٌل وحادي عشر: التمرٌن ال

 الّجرار، وذلك للوظائف الكبٌرة التً تؤدٌها الحقلمن المهارات المهمة جداً فً  الّجرار الزراعًتعتبر قٌادة   

 فً الزراعة. 

 االهداف التعلٌمٌة: 

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على أن:     

 الّجرار الزراعً على السرعات األمامٌة السرٌعة والبطٌئة. ٌقود (1

 الٌسار داخل الحقل.  وٌنعطف بالّجرار الزراعً الى الٌمٌن أ (2

 :عملةاالدوات المست

 ّجرار زراعٌة. (1

 عالمات دالة ومحددات الطرٌق. (2

 العمل:  خطوات

، تشغٌل محرك الّجرار الزراعً) مراحل، وهً: ٌل وقٌادة الّجرار الزراعً بأربععملٌة تشغتتلخص     

 (. أٌقاف محرك الّجرار الزراعً، أٌقاف الّجرار الزراعً، تحرٌك الّجرار الزراعً

 خطوات تشغٌل محرك الّجرار الزراعً.

 ارتد بدلة العمل المناسبة لقٌاس جسمك. (1

 ادة.اجلس على المقعد المخصص للقٌ (2

 تأكد من ان عتلة تغٌٌر السرع فً وضع الحٌاد. (3

 ادخل مفتاح توصٌل التٌار الكهربائً فً المكان المخصص له. (4

 اعط كمٌة مناسبة من الوقود بواسطة عتلة زٌادة السرعة. (5

 اضغط على زر تشغٌل المحرك )السلف(. (6

 .عند اشتغال المحركارفع الضغط عن زر التشغٌل  (7

 لمدة دقٌقتٌن لغرض اٌصال درجة الحرارة للحد المناسب للمحرك. اترك المحرك دائراً  (8



     التدرٌب العملً/ الصف الثانً                 اعٌة                                                                        الفرع الصناعً/ المكننة الزر
  الّجرار الزراعًقٌادة                                                                الفصل الثالث                                                     

 

58 

 

 خطوات تحرٌك الّجرار الزراعً.

 .وقف الٌدوي )هندبرٌك(مفض ذراع الاخ (1

 ارفع االلة المقطورة بالساحبة ان وجدت بواسطة عتلة الهٌدرولٌك. (2

 . (5-3)، الشكل طة القدم الٌسرىسااضغط على دواسة الفاصل )الكلج( بو (3

 

 

 

 

 

 طة القدم الٌسرى ساالضغط على دواسة الفاصل بو 5-3شكل 

ارفع قدمك أنقل عتلة مغٌر السرعات )ذراع التعشٌق( الى موقع الحركة األولى )السرعة األولى(، و (4

 ببطء، وذلك للشروع بحركة الّجرار إلى األمام. عن دواسة الفاصل

وذلك بالضغط ، الثانٌة(أنقل عتلة مغٌر السرعات )ذراع التعشٌق( الى موقع الحركة الثانً )السرعة  (5

موقع الحركة الثانً ونرفع القدم تدرٌجٌاً عن دواسة الفاصل وذلك  إلىعلى دواسة الفاصل ونقل العتلة 

 . (6-3)الشكل  لالستمرار بالحركة،

 وتعاد الخطوات نفسها الختٌار بقٌة السرع. 

 

 

 

 

 رفع القدم عن دواسة الفاصل ببطء 6-3شكل 

 خطوات أٌقاف الّجرار الزراعً.

 طة القدم.ساادفع دواسة الفاصل بو (1

 طة عتلة الوقود.ساقلل سرعة المحرك بو (2

 .استمرارٌة حركة الساحبة إلخمادادفع دواسة الموقف )البرٌك( بلطف وبالتدرٌج  (3

 الساحبة. إلٌقافلى النهاٌة إاستمر بدفع دواسة الموقف  (4



     التدرٌب العملً/ الصف الثانً                 اعٌة                                                                        الفرع الصناعً/ المكننة الزر
  الّجرار الزراعًقٌادة                                                                الفصل الثالث                                                     

 

59 

 

 .ٌٌر السرعة فً وضع الحٌادضع عتلة تغ (5

 استعمل الموقف الٌدوي لتوقٌف الساحبة. (6

 اخفض االله المقطورة بالساحبة ان وجدت بواسطة عتلة الهٌدرولٌك. (7

 خطوات أٌقاف محرك الّجرار الزراعً.

 .ل سرعة المحركقل (1

 . المحركاسحب عتلة اطفاء  (2

 .اسحب مفتاح توصٌل التٌار الكهربائً (3

 الّجرار الزراعًمصادر القدرة ونقاط الشبك فً  3-4

إلى  الّجرار الزراعًأجهزة تعمل على نقل القدرة من هً عبارة عن  الّجرار الزراعًان مصادر القدرة فً    

ٌّة التً تركب علٌها، وهً:  -اآلالت الزراع

لسحب اآلالت الزراعٌة،  عمل، وٌستالّجرار الزراعًوهو عبارة عن ذراع ٌوجد خلف  ذراع السحب: (1

مثل عربات نقل الوقود او نقل المحصول او نقل الماء، حٌث تثبت اآلالت الزراعٌة  بذراع السحب  

 -من أذرع السحب، وهً: كما ٌوجد نوعان ،طة مسمار خاصسابو

 .(7-3)من الخلف، الشكل  الّجرارعادة فً منتصف ذراع سحب ثابت: وٌكون مثبت  - أ

 

 

 

 

 

 

 

 ذراع السحب الثابت 7-3شكل 

، الّجرارلسحب اآلالت الزراعٌة بعٌداً عن مركز منتصف خلفٌة  عملذراع سحب متحرك: وٌست - ب

 .(8-3) الشكل وٌكون البعد عن المركز ٌمٌناً او ٌساراً بزاوٌة محددة،

 

 

 

 

 ذراع سحب متحرك 8-3شكل 
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، او (9-3)كما فً شكل  الّجرار الزراعًخلف  مثبتةالمنظومة الهٌدرولٌكٌة: وهً عبارة عن منظومة  (2

  .(10-3)كما فً الشكل  الّجرار الزراعًفً مقدمة 

 

 

 

 

 الّجرارفً مقدمة  الرفع الهٌدرولٌكٌة  منظومة 10-3شكل          الّجرارخلف الرفع الهٌدرولٌكٌة منظومة  9-3شكل        

انت ، سواء كالّجرار الزراعًلرفع وخفض اآلالت الزراعٌة المربوطة فً المنظومة الهٌدرولٌكٌة تستعمل     

الّجرار ب ةتستخدم المنظومة الهٌدرولٌكٌة بسحب اآلالت الزراعٌة المربوطآالت زراعٌة مقطورة او معلقة، كما 

  مستوى سطح األرض مثل المحراث الحفار. عنوكذلك تستخدم فً رفعها وخفضها  الزراعً

نات تعمل معاً، وهً نقاط الربط فأنها تتكون من عدة مكو، (11-3)كما فً الشكل اما نقاط الشبك الثالثة    

اذرع الرفع ومثبتات، حٌث تتكون أذرع الرفع المتحركة من ذراعٌن سفلٌٌن وذراع علوي كلها تحت سٌطرة و

 .إمالة األذرع وكذلكض م بالرفع والخفم الهٌدرولٌكً، وتقوالنظا

 

 

 

 

 نقاط الشبك الثالثة 11-3شكل 

، وتمتد الّجرار الزراعًوهو احد االجزاء االساسٌة فً  :(عمود اإلدارة الخلفً) ةلقدراعمود مأخذ  (3
، وٌكون محاطاً بأخادٌد حول محٌطه باالتجاه (cm10 )بحدود  الّجرار الزراعًنهاٌته خارج مؤخرة 

باآلالت الزراعٌة التً تحتاج إلى  الّجرار الزراعًوٌستخدم عمود القدرة بربط  ،(12-3)شكل  الطولً
 قدرة دورانٌة. 

 

 

 

 

 

 عمود مأخذ القدرة 12-3شكل 
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حتوي على توصٌلتٌن د القدرة الى اآللة الزراعٌة بوساطة عمود توصٌل ٌوٌتم نقل الطاقة الحركٌة من عمو     

   (.13-3)واالخرى فً طرف اآللة، شكل  الّجراررف مرنتٌن احدهما فً ط

 

 

 

 

 

 

 

  لى اآللة الزراعٌةإعمود مأخذ القدرة من حركة لل ناقلالالتوصٌل عمود  13-3شكل          

 

 (الشبك)التمرٌن الثانً عشر: ربط احدى اآلالت الزراعٌة بذراع السحب ونقاط الربط 

هً من اهم المهارات الواجب اتقانها، وذلك الن معظم العملٌات  الّجراران عملٌة ربط اآلالت الزراعٌة ب   

 . الّجرارالزراعٌة التً تربط ب اآلالتطة ساالزراعٌة تنجز بو

 االهداف التعلٌمٌة:

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على أن:      

 .الّجرارٌربط أي آلة زراعٌة مع  (1

 .الّجراراآللة الزراعٌة عن ٌفصل  (2

  االدوات المستعملة:

 زراعٌة للتدرٌب. ّجرار (1

 ، )كمثال لربط اآلالت الزراعٌة(.محراث (2

 دة مناسبة.عَ  (3

 

 العمل: ةطرٌق

 مع الّجرار الزراعً اتبع خطوات العمل اآلتٌة: بربط المحراث  لكً تقوم

 .ضع الّجرار والمحراث على ارض مستوٌة (1

، الّجرار، بحٌث ٌكونا على استقامة واحدةبالّجرار إلى الخلف باتجاه المحراث المراد ربطه مع  ارجع (2

 وضع عتلة تحدٌد السرعة على وضع الحٌاد. 

 .(14-3) الشكل أرخ اذرع الربط السفلٌة لتسهٌل عملٌة الربط مع الّجرار، (3
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 أرخاء ذراع الربط السفلٌة 14-3شكل 

 . (15-3) الجانبٌة حتى تصبح بمستوى نقاط ربط المحراث، الشكلانزل األذرع  (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنزال األذرع الجانبٌة 15-3شكل 

مع المحراث وضع مسمار التثبٌت فً مكانه ، ثم اربط الذراع الٌمنى ثانٌاً أوالً  اربط الذراع األٌسر (5

  (.16-3) المخصص، الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربط الذراع الٌسرى مع المحراث 16-3شكل 



     التدرٌب العملً/ الصف الثانً                 اعٌة                                                                        الفرع الصناعً/ المكننة الزر
  الّجرار الزراعًقٌادة                                                                الفصل الثالث                                                     

 

63 

 

 

 ثم  اربط الذراع التلسكوبٌة مع المحراث وثبته بمسمار التثبٌت وقم بضبط شده لضمان ثبات المحراث، (6

قم بشد سالسل األذرع المخصصة لتثبٌت األذرع الجانبٌة لمنع الحركة التأرجحٌة للمحراث أثناء 

  .(17-3)الشكل ، اهاتالعمل، وحرك المحراث وتأكد من ثباته فً كل االتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 شد سالسل األذرع المخصصة لتثبٌت األذرع الجانبٌة 17-3شكل 
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 اسئلة الفصل الثالث

 

 ، وعدد الوظائف التً تقوم بها.الّجرار الزراعًعرف  /1س

 الزراعٌة والسٌارات بشكل عام؟ ّجراراتما الفرق بٌن ال /2س

 للعمل الٌومً؟ الّجرار الزراعًما إجراءات السالمة المهنٌة الخاصة بتهٌئة  /3س

 ؟الّجرار الزراعًما إجراءات السالمة المهنٌة الخاصة بقٌادة  /4س

 ما إجراءات السالمة المهنٌة بعد االنتهاء من العمل الٌومً؟ /5س

 ؟ ّجرارالما إجراءات السالمة المهنٌة الخاصة بربط اآلالت الزراعٌة ب /6س

 . الّجرار الزراعًاشرح مصادر القدرة ونقاط الشبك فً  /7س

 ؟الّجرار الزراعًما هً انواع أذرع السحب فً  /8س

 ص مهارات التعامل مع الّجرار الزراعً بـ .......، ........، ............، ........تتلخ /9س

 :ما ٌأتًعلل  /10س

 والبساتٌن والغابات.الّجرارات الزراعٌة تناسب العمل فً الحدائق  -أ 

 ٌتوقف أساساً على السائق. الّجرار الزراعً أن استمرار عمل -ب 

 االستعانة بمقبض الّجرار الزراعً وسلمها فً اثناء الصعود إلٌها. -ج 

 عدم السماح ألي شخص بالجلوس بجانب السائق. -د 

 األماكن المغلقة.عدم تشغٌل الساحبة الزراعٌة داخل  -ه 

 أجب بكلمة )صح( أو )خطأ( أمام العبارات اآلتٌة وصحح الخطأ إن وجد: /11س

 .cm 10))تمتد نهاٌة عمود مأخذ القدرة خارج مؤخرة الّجرار الزراعً بحدود  -أ 

 تكون نهاٌة عمود مأخذ القدرة محاطه بأخادٌد حول محٌطه باالتجاه العرضً. -ب 

 الّجرار الزراعً مع السٌارات بشكل عام.ٌوجد اختالف بٌن مواصفات  ال -ج 

 ممكن تشعٌل محرك الّجرار الزراعً من قبل السائق وهو فً وضع الوقوف بجانبها. -د 

مانع من غسل كافة أجزاءه المعدنٌة من الزٌوت والشحوم بالماء  سواء كان المحرك بارداً أو ساخناً فال -ه 

 والمنظفات الكٌمٌائٌة. 
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 رابعالفصل ال

 معدات تهٌئة التربة

Soil Preparation Equipment 

 رابعأهداف الفصل ال 

 

 على أن: ٌكون الطالب قادرا   الرابعدراسة الفصل من  االنتهاءبعد 

 تسىٌت التربت.  وآالثٌتعرف على أنىاع المحبرٌث  -1

 .الّجرار الزراعًٌشبك معداث تهٍئت التربت مع  -2

 .على معداث تهٍئت التربت ٌجري الصٍبنت -3

 د األعطبل المحتملت وطرق إصالحهب فً معداث تهٍئت التربت.ٌحد  -4

 ٌقىم بعملٍت المعبٌرة لمعداث تهٍئت التربت.   -5
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 تمهٌد  4-1

لقد عرف اإلنسان ومنذ أقدم العصور بان تكسٌر طبقة التربة السطحٌة ووضع البذور بٌن كتل التربة أكثر    

فائدة من وضعها على تربة صلبة فاستخدم لهذه الغاٌة عضالته ثم استخدم الحٌوانات وبعض أغصان األشجار 

معدات خاصة بتهٌئة التربة إلى أن توصل واخترع  اختراع له فً تهٌئة التربة لزراعتها،أول  تعدوالتً 

 نوعٌن رئٌسٌن: للزراعة، وهً على 

  :معدات حراثة التربة (1

شق التربة وقلبها وتفكٌك أجزائها وتهوٌتها لتعمل فً النهاٌة على  أن حراثة التربة هً عبارة عن عملٌة     

عملٌة الحراثة أهم العملٌات  تعدو، باطن التربةتهٌئة طبقة جدٌدة غنٌة بالعناصر الكٌمٌائٌة الموجودة فً 

 الّجراراتالزراعٌة على اإلطالق وأكثرها استهالكاً للطاقة إذ ٌلزم ألدائها فً بعض المزارع استخدام اكبر 

 م.المتاحة من حٌث الحج

                               :                                   عملٌة حراثة التربة فً النقاط اآلتٌة تتلخص أهمٌةو     

 التربة. د مرقد البذرة وذلك بتفتٌتالبدء فً إعدا (أ 

 التخلص من الحشائش والنباتات غٌر المرغوب فٌها.  (ب 

 دفن بقاٌا المحاصٌل واألسمدة العضوٌة مع خلطها بالتربة.  (ج 

 ضها وأماكن توالدها.والتخلص من الحشرات وبٌ (د 

 تفكٌك التربة لتحسٌن التهوٌة واالحتفاظ بالماء.  (ه 

  تقلٌل تؤثٌر التعرٌة سواء بالرٌاح أو بالمٌاه. (و 

 : معدات تنعٌم التربة (2

تفتٌت وتكسٌر الكتل الناتجة من عملٌة الحرث األولٌة للسماح للهواء ان تنعٌم التربة هً عبارة عن عملٌة    

 البذور بشكل جٌدمن التخلل خالل التربة بما ٌضمن إنبات 

  

 : التربتتسىٌت  معداث (3

فبعد ان المنخفض، أن تسوٌة التربة هً عبارة عن عملٌة إزاحة لطبقة من التربة من المكان المرتفع إلى المك    

لوجود بعض االرتفاعات  نظرا   ، وذلكاالنتهاء من حراثة األرض وتمشٌطها تكون التربة غٌر مستوٌة تماماً 

 .واالنخفاضات فً الحقل مما ٌتطلب معه القٌام بعملٌة تسوٌة قبل عملٌة الزراعة

 وتتلخص أهمٌة عملٌة تسوٌة التربة فً النقاط اآلتٌة:        

 توزٌع مٌاه الري بانتظام على جمٌع اجزاء التربة. (أ 

 نباتات.سهولة وضع البذور على اعماق متساوٌة وبالتالً ضمان نمو ال (ب 

 الزراعٌة التً تلً عملٌة التسوٌة.سهولة اجراء العملٌات   (ج 
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  الّجرار الزراعًالملحقة ب المحارٌث 4-2

 ، وهً: الّجرار الزراعًمن المحارٌث الملحقة ب أنواعتوجد عدة     

 Chisel plowsالمحراث الحفار   (1

هذا النوع من المحارٌث فً تفتٌت الطبقة التً تلً الطبقة السطحٌة من التربة  عملوٌست           

 .(4-1)الشكل  ،ٌقوم بقلب التربة ولكنه ال ة التربة للغازات والمٌاه،لتحسٌن خواصها من ناحٌة نفاذٌ

 

  

 

 

 

 

 

 

 المحراث الحفار 4-1شكل 

 Moldboard plowالمحراث المطرحً القالب  (2

هذا النوع من المحارٌث فً حراثة األراضً الخالٌة من األمالح وٌعاب على هذا  عملوٌست

الحراثة،  عملٌة بعداجراء عملٌة تسوٌة لسطح التربة ك المحراث انه ٌحتاج إلى قدرة كبٌرة لسحبه وكذل

 .(4-2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

        

 السالح       

 

 المحراث المطرحً القالب 4-2شكل 

 Disc plowالمحراث القرصً القالب  (3

هذا المحراث فً ظروف التربة شدٌدة الصعوبة واالراضً المحتوٌة على نسبة كبٌرة  عملٌست

كتل ترابٌة اكبر حجماً وٌترك سطح  المحراثٌعطً هذا ، وذور النباتات فً االراضً الصلبةمن ج

 .(4-3)الشكل ، األرض اقل استواءً 

 

 نقاط الشبك

  

 المطرحة

 الهٌكل
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 المحراث القرصً القالب 4-3شكل 

 Subsoil plowمحراث تحت التربة  (4

وقد صمم هذا الصلبة المتراكمة، تحت التربة وطبقة ٌستعمل هذا المحراث فً تكسٌر ال

 (.4-4)الشكل (، مبازلتخدامه كفاتح أنفاق )مكن اسكما ٌ (cm 75)المحراث لٌصل سالحه الى عمق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محراث تحت التربة 4-4 شكل

 

   الدورانًالمحراث  (5

ٌستعمل هذا المحراث فً األراضً التً تزرع بالمحاصٌل التً ال تحتاج إلى حراثة عمٌقة 

مركبة على عمود الووظٌفته تفتٌت التربة نتٌجة للحركة الدورانٌة السرٌعة لمجموعة من السكاكٌن 

 .(4-5)الشكل ، الّجرارمود مؤخذ القدرة بٌستمد حركته من ع

نقاط 

 الشبك

 السالح

 الساق

 الهٌكل



     التدرٌب العملً/ الصف الثانً                 الفرع الصناعً/ المكننة الزراعٌة                                                                        
 معدات تهٌئة التربة                                                                                                          الفصل الرابع          

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًالمحراث ألدوران 4-5 شكل 

   إصالحهاالمشاكل التً تتعرض لها المحارٌث وطرائق  4-2-1

 ض لها المحارٌث وطرائق اصالحها. عرالمشاكل التً تتٌوضح  (1-4)الجدول 

 المشاكل التً تتعرض لها المحارٌث وطرائق اصالحها 1-4 جدول

 االصالح المشكلة ت

1 

 كل او اعوجاج بعض االسلحة للمحارٌثآت

 

 

 

 

 حدها او استبدالها بؤخرى جدٌدة بإعادةقم 

 

 

 

2 

 

 كسر قصبة المحراث او كسر قضبان الهٌكل او انحنائها

 

 

 

 

 

 

 

 

قم بعملٌة اللحام واستبدال القضٌب المكسور 

 بؤخر جدٌد

 

 نقاط

 الشبك

 الهٌكل

 

 السالح
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 االصالح المشكلة ت

3 

كسر او تؤكل الكراسً ذات الكرٌات الخاصة بؤسلحة 

 المحارٌث القرصٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قم باستبدال الكراسً المكسورة او المتآكلة 

 بؤخرى جدٌدة

 

 

 التربةآالت تنعٌم  4-3

األولٌة للسماح  الحرث عملٌة من الناتجة الكتل وتكسٌر عملٌة تنعٌم التربة بعد الحراثة وذلك بتفتٌتتجري    

 اآلتٌة: لألغراضوتستخدم معدات التنعٌم للهواء من التخلل خالل التربة بما ٌضمن إنبات البذور بشكل جٌد، 

 التربة وضعكتل التربة الناتجة عن عملٌة الحراثة، وبذلك ٌنتج  تكسٌر بزٌادة وذلك البذرة مرقد تحسٌن (1

 . وإنباتها البذور لزراعة أفضل حالة فً

 .التبخٌر تقلٌل وبالتالً الحشائش قتل طرٌق عن وذلك التربة رطوبة نسبة على الحفاظ (2

 السطحٌة الطبقة مع الخضراء العضوٌة المواد خلط وكذلك جًٌدا وتغطٌتها أكثر المحاصٌل بقاٌا تقطٌع (3

 .للتربة

 توجد معدات التنعٌم بأربعة أشكال رئٌسة، وهً: 

بعد الحراثة فً الخرٌف لغرض مقاومة االدغال آلٌا وتفكٌك سطح التربة  وتستعمل :االمشاط القرصٌة (1

  .(6-4)الشكل وعزق وتغطٌة بقاٌا الحاصل او خلط االسمدة الكٌمٌائٌة مع التربة، 

 

 

 

 

 

 االمشاط القرصٌة 6-4شكل 

 كرسً الكرٌات
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 القرصٌة، وهً على ثالثة انواع:  األقراص فً االمشاط انواع تركٌب  (7-4)وٌوضح الشكل 

 التربة تقلب واألخرى الٌمٌن جهة التربة تقلب األولى مجموعتٌن، من ٌتكون: الفعل فردي قرصً مشط (1

 .تمشٌط بدون المجموعتٌن منتصف فً مسافة ٌترك الٌسار، أما عٌوبه فانه جهة

 أربع من )عند النظر الٌه من األعلى( وٌتكون (X) حرف شكل وهو على: الفعل زوجً قرصً مشط (2

 التربة أو األرض من جزء كل ألن الفعل الفردي المشط من أفضل تؤثٌر ذو  المشط وهذا مجموعات،

 فً والتً تمشٌط بدون رضاأل االتجاهٌن، أما عٌوبه فانه ٌترك كال فً الٌسار وإلى الٌمٌن إلى ٌنقلب

 .المشط منتصف

 التربة تقلب واألخرى الٌمٌن جهة التربة تقلب األولى مجموعتٌن من ٌتكون: منحرف قرصً مشط (3

 تمشٌط. بدون األرض من جزء كال ٌتر، وٌتمٌز بؤنه الٌسار جهة

 

 انواع االمشاط القرصٌة 7-4شكل 

 عمق األمشاط القرصٌة، وهً: توجد عدة عوامل تؤثر على  

 .وزن المشط (أ 

 زاوٌة انحراف المجموعات. (ب 

 أقطار األقراص. (ج 

 تقعر األقراص. (د 

 درجة حدٌة األقراص. (ه 

 زاوٌة الشبك. (و 

 األحجار.وعوامل أخرى مثل : نوع التربة ، المحتوى الرطوبً، بقاٌا النباتات ،  (ز 

 :األتً نتبع التمشٌط عمق ولزٌادة

 .القرص زاوٌة زٌادة (أ 

 .الساحبة الزراعٌة سرعة تخفٌض (ب 

 .الساحبة الزراعٌة مع الشبك نقطة تخفٌض (ج 

 .إضافٌة أثقال وضع (د 

 .لألمشاط األمامٌة السرعة خفض (ه 

 التقعر قلٌلة أو القطر صغٌرة أقراص استعمال (و 
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وتستعمل لتفكٌك الطبقة السطحٌة من التربة وتعدٌلها وكسر الطبقة : األمشاط ذات االسنان الصلبة (2

المتكونة بعد سقوط االمطار او بعد الري كما وتستعمل لتغطٌة البذور واألسمدة بعد عملٌة نثرها على 

 وكل الصلبة، األسنان من مجموعةسطح التربة، وان االمشاط ذات االسنان الصلبة هً عبارة عن 

ٌتراوح طولها  وتتمٌز بؤن األسنان، الصلب من قضٌب أو سالسل بواسطة هاببعض متصلة مجموعة

 . (8-4)الشكل (، cm 23-15) بحدود

 

 

 

 

 

 االمشاط المسننة الصلبة 8-4شكل 

 تتحمل أنها جانب إلى الحشائش، اقتالع فً عالٌة كفاءة وتتمٌز بؤن: االمشاط ذات االسنان المرنة (3

االهتزازٌة، أي انها لها تؤثٌر أكبر من االمشاط  ذات الصلبة بفعل نابضها وٌمكن  والحركات الصدمات

السٌطرة على عمقها الشغال بتغٌٌر وضعٌة االسنان وذلك عن طرٌق عتلة متصلة بؤحد القضبان 

  .(9-4)العرضٌة التً تحرك محور مجامٌع االسنان، الشكل 

 

 

 

 

 

 األمشاط ذات االسنان المرنة 9-4كل ش

 ذات االسنان المرنة.  ألمشاطلاألجزاء الرئٌسة  (10-4)ٌوضح الشكل   
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 ذات االسنان المرنة لألمشاطاألجزاء الرئٌسة  10-4 شكل

ربة ومقاومة االدغال وتمشٌط وتستعمل ألغراض تفكٌك الطبقة العلٌا من الت :امشاط شبكٌة او سلسلٌة (4

التً تم زراعتها بالبطاطا، كما وانها تصلح لالستعمال فً الحقول غٌر المستوٌة الن الشبكة  األماكن

      بٌن زال ٌتجاومفصلٌة ولها القابلٌة على ان تؤخذ شكل سطح التربة وان عمق تعاملها مع التربة 

(cm 2-4) . 

 باآلتً:  التنعٌممعدات تتلخص إجراءات الصٌانة الواجب أتباعها للمحافظة على أداء و

 أجراء عملٌة التنظٌف فً نهاٌة العمل الٌومً. (1

 التؤكد من عدم تآكل االسلحة وان حوافها حادة. (2

 التؤكد من ملًء المشاحم والمزاٌت. (3

 طالء االجزاء التً أزٌل طالئها. (4

 التؤكد من تمام ربط جمٌع االجزاء. (5

 الشحم أو الزٌت لمنع الصدأ.قبل التخزٌن تجرى عملٌة التنظٌف وتغطى اآللة بطبقة من  (6

 ة سماع اصوات غرٌبة تحدث باآللة اثناء التشغٌل.ٌجب اٌقاف الّجرار فوراً فً حال (7

تحتاج الكراسً لألمشاط القرصٌة إلى التشحٌم باستمرار وٌزداد تكرار التشحٌم بزٌادة االستعمال  (8

 الٌومً أو بسوء ظروف التشغٌل.

زٌٌت وتحتاج إلى عناٌة اقل أي بعد فترة طوٌلة من أن بعض أنواع الكراسً تكون محكمة الت (9

االستعمال، وعندما ٌراد أعادة ملئها بالشحم ال بد من اتخاذ الحٌطة بعدم إدخال الشحم فٌها عنوة إذ أن 

 ذلك ٌإدي إلى تلف الجوانب الحافظة للشحم.

تراكم التربة التً  تجنب تزٌٌت مواضع اتصال المجامٌع األمامٌة والخلفٌة إذ ٌسبب الشحم او الزٌت (10

 تسبب زٌادة سرعة االستهالك.

 وتتلخص االعطال المحتملة بمعدات التنعٌم وكٌفٌة اصالحها باآلتً:

 فً حالة تآكل المحامل )كراسً انزالقٌة( تستبدل بؤخرى جدٌدة. (1

 فً حالة كسر احد االسلحة ٌستبدل بآخر جدٌد. (2

 ستبداله.ٌتم ا لألقراصفً حال اعوجاج العمود المربع الحامل  (3
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 تحدٌد عمق الحراثةو الّجرارالمحراث المطرحً القالب بربط التمرٌن الثالث عشر: 

القالب  ٌتكون المحراث المطرحًٌوضح االجزاء الرئٌسة للمحراث المطرحً، حٌث  (11-4) الشكل  

 : تٌةمن األجزاء اآل

إما مستطٌال أو دائرٌا وٌصنع غالبا من فوالذ صلب أو الفوالذ المجوف المقطع وٌكون الهٌكل:  (1

راث فانه وإضافة لكون الهٌكل ممثال للعمود الفقري القوي للمحراث الذي ترتبط به بقٌة أجزاء المح

 منه.  أو نزعهاعلٌِه  رى ٌوفر سهولة وضع ابدأن اخ

وٌتآلف  جانباً قطع  قص التربة ورفعه وطرحه  ولة عنإهو مجموعة األجزاء المتكاملة المس البدن: (2

 من األجزاء اآلتٌة:

ٌقوم بقطع التربة أفقٌا كما ٌقوم برفعها نحو المطرحة وٌصنع إما من حدٌد الزهر أو  :السالح (أ 

الحافة ً : طرف السالح ، جناح السالح ، السكٌن )الفوالذ وٌتكون السالح من ثالثة أجزاء ه

 السالح .زاء معا تسمى جسم أو ثالثة اج نجزاءاوقد ٌندمج  (طعةالقا

 .ربةتمقطع ال وهً الجزء الذي ٌلً السالح وفائدتها هو قلب وتفتٌت :المطرحة (ب 

 وظٌفته إلسناد البدن. : المسند (ج 

 : وٌقوم بربط أجزاء البدن مع بعضها لٌعطً البدن شكله النهائً .الرباط (د 

 . : وفائدتها لعمل قطع عمودي فً التربةالسكٌن القرصٌة (3

 . فً األخدود: الغرض منها لتحسٌن عملٌة دفن بقاٌا النباتات القاشطة (4

  

 

 

 

 

 

 

 

 المحراث المطر حً القالب 11-4 شكل 
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 االهداف التعلٌمٌة: 

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على أن:     

 . الّجرار الزراعًٌربط المحراث المطرحً ب (1

 ٌقوم بتحدٌد عمق حراثة التربة عملٌاً. (2

 :عملةاالدوات المست

 للتدرٌب. ّجرار زراعً (1

 محراث مطرحً.  (2

دة مناسبة. (3  ع 

 العمل:  ةطرٌق

 اآلتٌة: اتبع خطوات العمل  الّجرار الزراعًتقوم بربط المحراث المطرحً مع لكً        

 . (12-4)الشكل  ،( m2 50-40)مساحتها تتراوح بٌن والمحراث على ارض مستوٌة الّجرارضع  (1

 

 

 

 

 والمحراث على ارض مستوٌة الّجراروضع  12-4شكل 

 . (13-4) ، الشكلالّجرارإلى الخلف باتجاه المحراث المراد ربطه مع  الّجرارارجع ب (2

 

 

 

 

 المحراث باتجاهإلى الخلف  الّجرارإرجاع  13-4شكل 

 .الّجرارأرخ اذرع الربط السفلٌة لتسهٌل عملٌة الربط مع  (3

 .(14-4) الشكل بمستوى نقاط ربط المحراث،انزل األذرع الجانبٌة حتى تصبح  (4
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 انزال االذرع الجانبٌة 14-4 شكل

 .(15-4) اربط الذراع الٌسرى أوال مع المحراث وضع مسمار التثبٌت فً مكانه المخصص، الشكل (5

 

 

 

 

 

ربط الذراع الٌسرى مع المحراث 15-4 شكل  

 . (16-4) بمسمار التثبٌت أٌضا، الشكلاربط الذراع الٌمنى ثانٌاً مع المحراث وٌتم تثبٌتها  (6

 

 

 

 

 

 

 مع المحراث الٌمنىربط الذراع  16-4 شكل

 ، الشكلاربط الذراع التلسكوبٌة مع المحراث وثبته بمسمار التثبٌت وقم بضبط شده لضمان ثبات المحراث (7

(4-17) . 

 

 

 

 

 

 ربط الذراع التلسكوبٌة مع المحراث 17-4شكل 



     التدرٌب العملً/ الصف الثانً                 الفرع الصناعً/ المكننة الزراعٌة                                                                        
 معدات تهٌئة التربة                                                                                                          الفصل الرابع          

 

77 

 

قم بشد سالسل األذرع المخصصة لتثبٌت األذرع الجانبٌة لمنع الحركة التؤرجحٌة للمحراث أثناء العمل، و  (8

 حرك المحراث وتؤكد من ثباته فً كل االتجاهات. 

ولكييً تحصييل علييى حراثيية جٌييدة لألراضييً ٌجييب أن تقييوم بتحدٌييد عمييق الحراثيية للمحييراث وتكييون عملٌيية 

 -ٌة:تحدٌد عمق الحراثة بالطرٌقة االت

: توجد هذه العتلة بالجانب األٌمن للجرار أي قرب ٌد السائق الٌمنى، باستعمال عتلة الرفع الهٌدرولٌكً   

وتتحرك فً ثالثة مواضع محددة بعالمات )للخلف لرفع المحراث وفً الوسط لثبات الوضع ولألمام إلنزال 

المحراث( وٌمكن تحدٌد مقدار إنزال المحراث بواسطة العتلة عن طرٌق صامولة وبرغً إلٌقاف العتلة عند 

 ع المطلوب، وتتلخص الطرٌقة بالخطوات اآلتٌة: الوض

 توفٌر مجموعة من الكتل الخشبٌة ذات ارتفاعات معلومة لدٌنا. (1

فضع اسفل العجلة األمامٌة الٌسرى  (cm 15) لو فرضنا كان المطلوب تعٌٌر المحراث على عمق (2

نتمترٌن اآلخرٌن ٌتولدان الن الس، (cm 13) وأسفل العجلة الخلفٌة الٌسرى للّجرار كتلة خشبٌة ارتفاعها

  (.18-4)نتٌجة ضغط االلة والساحبة على االرض، الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

  

 عجالت الّجرار الٌسرى مرفوعة بقطع خشبٌة 18-4شكل        

أخفط انمحساث بىاظطة ػتهة جهاش انهٍدزونٍك إنى آن تمط  االجصاء انشغانة ظطح األزض بحٍج  (3

ؼمال انقاغؼة نألظهحة فً حانة تماض مغ ظطح األزض كما ٌمكه اظتتكىن كم معاود األبدان وانحافة 

انؼتهة انمسفقٍة وذزاع انتؼهٍق انؼهىي نرنك وبؼد تعىٌة انمحساث وإوصال انّجساز مه ػهى انكتم انخشبٍة 

 .(19-4)ظٍظهس انمحساث بشكم مائم خهف انّجساز، انشكم 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 المحراث خلف الّجرار بعد إنزال الّجرار على ارض مستوٌة 19-4 شكل 
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ونتٌجة لنزول اإلطارات األمامً والخلفً الواقعان على الٌمٌن فً أخدود الحراثة األولى ٌؤخذ          

 .(20-4) المحراث الوضع المستوي مرة ثانٌة وبذلك نحصل على قعر أخدود مستوي كما فً الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحراث خلف الّجرار عند نزول عجالتها الٌمنى فً أخدود الحرث 20-4شكل                       

قم بالتحكم فً عمق الحراثة بوساطة عتلة جهاز الرفع الهٌدرولٌكً لتحصل على عمق الحراثة  (4

 . المطلوب

 التمرٌن الرابع عشر: ربط المحراث القرصً بالّجرار وتحدٌد زاوٌة القطع.

ٌوضح االجزاء الرئٌسة للمحراث القرصً، حٌث ٌتكون المحراث القرصً من  (21-4)الشكل  

 األجزاء اآلتٌة:

ٌحتوي المحراث القرصً على قرص واحد أو عدة أقراص فوالذٌة مقعرة قطر األقراص:  (1

 .فتها حادة لٌسهل اختراقها للتربةحا (cm 70-60) األقراص ٌتراوح بٌن

وهو قضٌب من الحدٌد ٌمتد بجانب القرص وٌتصل بهٌكل المحراث من إحدى نهاٌتٌه وفً  ألساق: (2

 النهاٌة األخرى حامل ٌرتكز علٌه القرص.

وٌتركب من قضبان من الصلب تثبت علٌها بقٌة أجزاء المحراث. وٌصنع بحٌث ٌكون  ألهٌكل: (3

 وزنه ثقٌال حتى ٌساعد على اختراق األقراص للتربة.

ٌوجد فً المحراث القرصً عجلة خلفٌة تكون ثقٌلة بالوزن ومائلة عن المستوى  عجلة األخدود: (4

الراسً وذلك لمقاومة الضغط الناشئ من التربة على األقراص فٌساعد على موازنة سٌر المحراث 

 أثناء الحراثة وتسمى عجلة اإلسناد.

 ناء العمل.فائدتها إلزالة التراب العالق بالقرص أث ةٌوجد لكل قرص قاشط القاشطة: (5

 

 

 

 

 المحراث القرصً 21-4شكل 
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 طرائق عمل المحراث القرصً القالب

فً  عملهذه المحارٌث بالدرجة الرئٌسٌة فً حراثة الترب البكر وذات الصالبة العالٌة كما تست عملتست   

ذات الجذور  باألدغالها فً حراثة البساتٌن المصابة عمالالجذور وٌصلح است غلٌظةحراثة الترب ذات األدغال 

طة القاشطات سابووغٌرها ولهذه المحارٌث القابلٌة على تنظٌف قرصها مما ٌعلق بها  كالحلفالراٌزومٌة 

  الموجودة على االقراص وكذلك دوران االقراص ٌساعد على عدم تعرض االبدان الى االختناق.

 تحدٌد ومعاٌرة زواٌا المحراث القرصً

ولكً تحصل على حراثة جٌدة لألراضً ٌجب أن تقوم بتحدٌد زاوٌة القطع فً المحراث القرصً، حٌث ان 

42- 45) هً الزاوٌة التً ٌمٌل بها القرص على اتجاه سٌره ومقدارها ٌتراوح بٌن زاوٌة القطع وفائدتها هو ، (  

فهً الزاوٌة التً  زاوٌة المٌل، أما الحصول على اكبر عرض قطع للتربة وبؤقل ما ٌمكن من المقاومة للساحبة

، وفائدتها هو السماح لشرٌحة التربة بالدوران مع (   -   ) ٌمٌل بها القرص عن االتجاه الرأسً بمقدار

 القرص، وكلما قلت زاوٌة مٌل القرص )أي قرب القرص من وضعه الراسً( كلما سهل اختراقه للتربة، الشكل

(4-22.)  

 

 

 

 

 

 

 زاوٌة القطع وزاوٌة المٌل فً المحراث القرصً 22-4شكل       

 االهداف التعلٌمٌة:

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على أن:     

 . الّجرار الزراعًٌربط المحراث القرصً ب (1

 للتدرٌب.ّجرار زراعً ٌقوم بتحدٌد زاوٌة القطع فً المحراث القرصً عملٌاً. (1

 محراث قرصً.  (2

دة مناسبة. (3  ع 

 خطوات العمل:

 اتبع خطوات العمل اآلتٌة: الّجرار الزراعًلكً تقوم بربط المحراث القرصً مع   

 (.23-4) الشكلوالمحراث على ارض مستوٌة،  الّجرارضع  (1
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 والمحراث على ارض مستوٌة الّجرار 23-4شكل 

 .(24-4) ، الشكلإلى الخلف باتجاه المحراث المراد ربطه بها الّجرارارجع ب (2

 

 

 

 

 

 

 إلى الخلف الّجرارإرجاع  24-4شكل 

 .(25-4) ، الشكلالّجرارأرخ اذرع الربط السفلٌة لتسهٌل عملٌة الربط مع  (3

 

 

 

 

 

 أرخاء اذرع الربط السفلٌة 25-4شكل 

 (.26-4) انزل األذرع الجانبٌة حتى تصبح بمستوى نقاط ربط المحراث، الشكل (4
 

 

 

 

 

 إنزال االذرع الجانبٌة 26-4 شكل

 (.27-4)غ انمحساث وظغ معماز انتثبٍت فً مكاوه انمخصص، انشكم ازبػ انرزاع األٌعس م (5
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 مع المحراث ربط الذراع األٌسر 27-4 شكل

 . (28-4) ، انشكممغ انمحساث وٌتم تثبٍتها بمعماز انتثبٍت اٌعا   ازبػ انرزاع األٌمه  (6

 

 

 

 

 

 

 مع المحراثربط الذراع األٌمن  28-4شكل 

اربط الذراع التلسكوبٌة مع المحراث وثبته بمسمار التثبٌت وقم بضبط شده لضمان ثبات المحراث،  (7

 .(29-4) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 ربط الذراع التلسكوبٌة مع المحراث 29-4شكل 

قيييم بشيييد سالسيييل األذرع المخصصييية لتثبٌيييت األذرع الجانبٌييية لمنيييع الحركييية التؤرجحٌييية للمحيييراث  (8

    .المحراث وتؤكد من ثباته فً كل االتجاهاتأثناء العمل، و حرك 
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  آالت تسوٌة التربة 4-4

 ٌوجد نوعان رئٌسان من آالت تسوٌة التربة، وهما:       

 آالت التسوٌة المسحوبة )المقطورة( بالّجرار.  (1

وهً عبارة عن هٌكل كبٌر ٌركب فً منتصفها سالح مقعر له حافة من األسفل وٌتصل السالح من جانبٌه    

 .( 30-4) شكل ،بعجلتٌن من الصلب أو المطاط 

 

 

 

 

 

 

 آلة تسوٌة مسحوبة 30-4شكل 

 . بلّجرارآالث التسىٌت المعلقت ب (2

الّجرار آو فً مقدمتها وٌتم تشغٌل وهً عبارة عن سالح مقعر مصنوع من الصلب معلق فً مإخرة    

اآلالت بواسطة جهاز الرفع الهٌدرولٌكً وٌزود السالح عادة بجوانب من الصلب فً نهاٌته لمنع تسرب 

 .(31-4) األتربة من جانبٌه أثناء التشغٌل، الشكل

 

 

 

 

 

 آلة تسوٌة معلقة 31-4شكل 

 اصالحها باالتً: وتتلخص المشاكل التً تتعرض لها آالت تسوٌة التربة وطرائق

 كسر السكٌن. (1

 السكٌن بآخر جدٌد. باستبدالقم  لإلصالح

 كسر أو تلف فً لوحً تحدٌد  العرض الشغال من الجانبٌن.                  (2

 قم بعملٌة لحام الجزء المكسور او استبداله بآخر جدٌد.  لإلصالح
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 عرض اآللة.التمرٌن الخامس عشر: ربط آلة تسوٌة التربة بالّجرار وتحدٌد 

تتركب آلة تسوٌة التربة المسحوبة من هٌكل كبٌر ٌركب فً منتصفه تقرٌباً سالح مقعر له حافة من      

األسفل وٌتصل السالح من جانبٌه بعجلتٌن من المطاط عن طرٌق محور وٌمكن ضبط ارتفاع حافة السالح 

 .(32-4) شكل ،هٌدرولٌكٌةطة رافعة سابو

 

 

 

 

 

  32-4 شكل

وتقوم  اآللة بالردم والقطع ذاتٌاً حٌث إن السالح ٌنخفض إذا ارتفعت العجلة نتٌجة مرورها على      

ارض مرتفعة، لذلك ٌقوم السالح فً هذه الحالة بالقطع من األرض بعمق اكبر والعكس بالعكس حٌث إن 

لموجودة أمامه مرور العجلة على ارض منخفضة فان السالح ٌرتفع مما ٌإدي إلى تفرٌغ شحنة األتربة ا

وبالتالً ردم األجزاء المنخفضة من التربة. وهذه اآللة تترك األرض على درجة عالٌة من االستواء بحٌث 

  .(m 5-3) وٌتراوح عرض السالح بٌن (cm 3)ال تزٌد فوق االرتفاعات والمنخفضات عن 

 :(33-4)، الشكل تتكون آلة التسوٌة من األجزاء اآلتٌة

 : وٌتركب من قضبان الحدٌد الصلب وٌتركب علٌه من األسفل السالح.  الهٌكل (1

: وٌوجيييد إليييى األسيييفل مييين الهٌكيييل وٌكيييون مقعييير الشيييكل ليييه حافييية مييين الحدٌيييد مييين كيييال السالالالالح (2

 جانبٌه.

اثنييان منهييا علييى  الّجييرار الزراعييً: تحتييوي الييه التسييوٌة علييى ثالثيية نقيياط لشييبكها مييع نقالالاط الشالالبك (3

 ً وسط اآللة من الجهة العلوٌة.جانبً اآللة والثالثة ف

 : وتستعمل لزٌادة وتقلٌل زاوٌة مٌل المعدلة.عتلة تنظٌم (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 )المعلقة( آلة تسوٌة التربة 33-4شكل 

تسوٌة التربة المسحوبةآلة  (32-4شكل )  
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 االهداف التعلٌمٌة:

 ان: بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على    
 . الّجرار الزراعًٌربط آلة التسوٌة ب (1
 انحقهً َنة انتعىٌة ػمهٍا .و ألمختبريالتنظٌم بٌقوم  (2

 االدوات المستعملة:
 ساحبة زراعٌة للتدرٌب. (1
 آلة تسوٌة التربة.  (2
 دة مناسبة.ع (3
 العمل:  ةطرٌق

لجهاز الرفع الهٌدرولٌكً مع مراعاة ان تكون  نقاط التعلٌق الثالثةطة سابو الّجراراربط اله التسوٌة ب (1
 .(34-4) شكل ،المعدلة على التربة للتحكم فً درجة التعدٌل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ربط آلة لتسوٌة بالجرار 34-4شكل 

طة العتلة الٌدوٌة الخاصة بذلك عند الرغبة فً زٌادة التربة بوسازد زاوٌة مٌل آلة التسوٌة على سطح  (2

  (.35-4) درجة التعدٌل، الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زٌادة زاوٌة مٌل آلة التسوٌة بوساطة العتلة الٌدوٌة 35-4شكل 

 

 زٌادة زاوٌة المٌل على مستوى السٌر 

 عتلة ٌدوٌة 
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 .(36-4) َنة انتعىٌة ػهى ظطح انتسبة بىظاغة انؼتهة انٍدوٌة انخاصة برنك ، انشكمقهم شاوٌة انمٍم  (3

 

 

 

 

 

 

 

 

تقلٌل زاوٌة مٌل آلة التسوٌة بوساطة العتلة الٌدوٌة 36-4 شكل  

طة المسمار الخاص جة على المنظم القرصً الدوار بوساثبت زاوٌة المٌل المناسبة على الفتحة المدر (4
  (.37-4) بها عند الرغبة فً توجٌه المعدلة ٌمٌنا أو ٌسارا، الشكل

 

 

 

 

 

 

 
 

 تثبٌت زاوٌة المٌل بوساطة المسمار الخاص 37-4شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

المٌل زاوٌة  

 مسمار التثبٌت
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 أسئلة الفصل الرابع

 عدد أربع أنواع من المحارٌث التً تربط خلف الّجرار الزراعً. /1س

 أي محراث ٌستخدم لتكسٌر الطبقة الصماء فً التربة، ولماذا؟ /2ض

 إصالحها.اذكر أهم المشاكل التً تتعرض لها المحارٌث وكٌفٌة  /3س

 اذكرها مع الشرح الموجز لكل جزء.؟ ما األجزاء الرئٌسٌة للمحراث المطرحً القالب /4س

 لتحدٌد عمق الحراثة للمحراث المطرحً القالب عدة خطوات. اذكرها. /5س

 عدد أهم األجزاء التً ٌكون منها المحراث القرصً.  /6س

 وما هو مقدار كل زاوٌة منها؟عرف زاوٌة القطع وزاوٌة المٌل فً المحراث القرصً،  /7س

 عدد انواع معدات تنعٌم التربة. /8س

 ما فائدة معدات تنعٌم التربة؟ /9س

 عمق عدد العوامل التً تإثر على عمق األمشاط القرصٌة، وما الخطوات الواجب إتباعها لزٌادة /10س
 التمشٌط؟

 ل التً تتعرض لها معدات تنعٌم التربة وكٌفٌة إصالحها؟ما المشاك /11س

 اذكر األجزاء الرئٌسٌة التً تتكون منها آلة التسوٌة ) المعدلة(. /12س

 العبارات اآلتٌة ثم صحح الخطؤ ان وجد )صح(او)خطؤ( اماماجب بكلمة  /13س

 المطرحة هً الجزء الذي ٌلً السالح وفائدتها هً قلب وتفتٌت التربة. -أ 
 المحراث الحفار من أصلح المحارٌث فً حراثة األراضً الخالٌة من األمالح. ٌعتبر -ب 
 ٌستخدم المحراث القرصً القالب فً تفتٌت الطبقة التً تلً الطبقة السطحٌة من التربة. -ج 

 -:ات االتٌة بما ٌناسبهاأمأل الفراغ /14س

 .ٌصل سالح المحراث تحت التربة الى عمق...................      -أ 
 المحراث................... الى قدره كبٌرة لسحبه. ٌحتاج -ب 
تقوم القاشطه فً المحراث المطرحً القالب بقطع شرٌحة صغٌرة من التربة عرضها  - ج

 بحدود...............
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 الفصل الخامس

 معدات البذار

Sowing Equipment 

 أهداف الفصل الخامس 

 من دراسة الفصل الخامس ٌكون الطالب قادراً على أن: بعد االنتهاء

 ٌعرف معدات البذار. .1

 لدونم الواحد.ل الالزمة البذورٌحسب كمٌة ، وٌتعرف على أجزاء باذره الحبوب .2

 ٌنظم عمل باذرة ألحبوب. .3

 ٌربط الباذرة فً الّجرار الزراعً. .4

 عمل آالت زراعة البطاطا.ٌعرف آلٌة  .5

 ٌعرف آلٌة شاتلة األقالم وٌتعرف على أجزائها. .6

 ٌتعرف على جانٌات البطاطا واألعطال التً تحصل فٌها وطرق إصالحها. .7

 الحٌوانٌة والكٌماوٌة وٌتعرف على أجزائها.آالت توزٌع األسمدة على عرف تٌ .8

ٌة، وٌجري عملٌة اإلصالح لألعطال التً قد تحصل ئٌصف آلٌة توزٌع األسمدة الحٌوانٌة والكٌما  .9

 فٌها.
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 تمهٌد 5-1

 ، مرقد البذرةتعد عملٌة بذار الحبوب من العملٌات الزراعٌة المهمة بعد عملٌات الحراثة والتنعٌم وتهٌئة        

استعملت طرائق البذار التقلٌدٌة فً السابق ولكنها كانت تستنزف الوقت والجهد الستعمال األٌدي والمعدات 

 البسٌطة وذلك بعمل فتحات أو شقوق فً التربة عن طرٌق أدوات بسٌطة من غٌر استعمال اآلالت والمكائن،

من اآلالت والملحقات الزراعٌة التً تقوم بعملٌة ومع التطور الحاصل فً مجال الزراعة تم تصنٌع العدٌد 

  البذار فضالً عن أعمال متممة لها.

 تتم زراعة البذور بطرٌقتٌن رئٌستٌن، وهما: 

: وتعتبر هذه الطرٌقة من أقدم طرق البذار، حٌث إنها تحتاج إلى خبرة فً توزٌع ٌدوٌازراعة البذور  (1

 وأٌدي عاملة كثٌرة.   وقت كبٌر إلنجاز عملٌة البذارنها طرٌقة مجهدة وتحتاج إلى إكمٌة البذور و

  .سرعة انجاز عملٌة البذاروذلك ل فً المساحات الكبٌرة  ستعملوت: مٌكانٌكازراعة البذور   (2
 .معدات بذار متخصصة للزراعة تعمالباسوإعطاء إنتاج أفضل.  (3

 5-2   أنواع الباذرات

  استعماالً:ومن أكثرها من معدات البذار،  أنواعتوجد عدة و  

  .(1-5)، الشكل لزراعة البطاطا فقط عملوتست :البطاطا زارعة (1

 

 

 

 

 

 

 زارعة البطاطا  1-5شكل 

   (. 2-5)، الشكل لزراعة أنواع البذور كالحنطة والشعٌر والبازالء والفاصولٌا وغٌرها عملتستو :الباذرات (2

 

 

 

 

 

 

 باذرة حبوب 2-5شكل 



 التدرٌب العملً/ الصف الثانً                 راعٌة                                                                        الفرع الصناعً/ المكننة الز    
 معدات البذار    الفصل الخامس                                                                                                                          

 

89 

 

، ًئالكٌمٌا خزانٌن احداهما للبذار واالخر ٌوضع فٌه السماد علىاآللة  حٌث تحتوي :الباذرات المركبة (3

 (.3-5)الشكل 

 

 

 

 

 

 

باذرة مزودة بخزان تسمٌد   3-5 شكل  

 : وتتلخص فوائد عملٌة البذر باآلتً

 توزٌع البذور فً الحقل بانتظام . (1

 كبٌرة من البذور . زراعة الكمٌة المطلوبة حسب نوع المحصول مما ٌإدي إلى توفٌر كمٌة (2

 .سرعة انجاز عملٌات البذار (3

 .غطٌة البذور بالتربة بعد الزراعةضمان ت (4

 .احد وبخطوط متساوٌة فً بعض الطرقزراعة البذور على عمق و (5

 .ذار عند استعمال الباذرة المسمدةٌمكن توزٌع السماد فً وقت واحد مع الب (6

وط مثل العززق والتسزمٌد عند زراعته على خطسهولة انجاز بعض العملٌات الخاصة بخدمة المحصول  (7
   . والمكافحة

 البذار كما ٌلً: ائقلطر تصنف الباذرات تبعاً 

ا تدعى ، وعندهمسمدة باذرةل وقد توجد على شكل لبذار مختلف المحاصٌ لمعتست :ةخطوطٌ ةباذر (1
 .(4-5) الشكل، بالباذرة المركبة

 

 

 

 

 

 

 

 

خطوطٌة باذرة 4-5شكل   

 

 .(5-5) الشكل، رإوس مربعات أو مستطٌالت لوضع البذور فً جور على لمعتست: جورٌةة باذر (2
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باذرة جورٌة 5-5شكل   

 .(6- 5)الشكل، لزراعة محاصٌل الجت والبرسٌملنثر البذور على سطح الحقل  لمعتست: الناثرة (3

 

                                            

 

 

 

الناثرة 6-5 شكل  

سطور على ابعاد متساوٌة بٌن سطر واخر، لوضع البذور فً  لمعتست: التسطٌر ائقالبذر بطراالت  (4

 (.7-5) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

التسطٌر ائقالبذار بطرآلة  7-5 شكل  

 : وتتكون الباذرات من األجزاء اآلتٌة

اآللة، وٌحمل : وٌتكون الهٌكل من قضبان وزواٌا من الحدٌد تركب علٌها بقٌة أجزاء الهٌكل والعجالت (1

 كمصدر للحركة الالزمة إلدارة عمود التلقٌم. عمالنالهٌكل عادة على عجلتٌن تست

 : عبارة عن وعاء ٌوضع داخله البذور.صندوق البذور (2
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وٌتكون من اربعة انابٌب البذور،  إلىوٌتم تشغٌله بتوصٌل البذور من صندوف البذور : جهاز التلقٌم (3

 .قرص البذور، حامل القرص، ترسا ادارة القرص اجزاء رئٌسة، وهً: عمود التلقٌم،

 : تستعمل لتوصٌل البذور. انابٌب البذور (4

ٌمثل اجزاء  (8-5) والشكل : وتعمل على فتح او شق اخدود فً التربة لوضع البذور فٌه،الفجاجات (5

 الباذر. 

 

 أجزاء الباذرة 8-5 شكل

 :ومن اهم االعطال المحتملة وطرائق تصلٌحها للمحافظة على أداء الباذرات، فهً

 : فً حالة وجود تلف فً احدى اجهزة التلقٌم فؤتبع الخطوات االتٌة:جهاز التلقٌم (1

االسفل فٌخرج العمود وعلٌه مانع التلقٌم  إلىافتح عمود التلقٌم من اماكن تثبٌته ثم اسحبه  -

 واالسطوانة الخاصة بكل جهاز تلقٌم.

 اسحب موانع التلقٌم واالسطوانات من على عمود التلقٌم، وقم بعملٌة االصالح او استبدالها. -

 .(9-5) ، شكلفك القدح وغطاء التلقٌم المركب علٌه، وقم بعملٌة االصالح او استبدالها -

 

 

 

 

 

 

 جهاز التلقٌم 9-5 شكل

فزً قزدح  لؤلنبزوب المثبتزة: فً حالة وجود تلف فً احدى انابٌب البذور قم بفزتح البراغزً انابٌب البذور (2

المصنوعة من المعدن، واسحب االنبوب فٌخرج طرفه السفلً من الفجاج،  لؤلنابٌبالتلقٌم وذلك بالنسبة 

جهاز 

 أنابٌب البذور التلقٌم

البذورجهاز تغطٌة   
 الفجاجات
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المطاطٌة فقم بنزعها من القزدح بوسزاطة سزحبها وقم بعملٌة الصٌانة او االستبدال. إما فً حالة االنابٌب 

 (.10-5) شكل ،بلطف بعد فتح المثبت لها  واستبدلها فً حال التلف أو الصٌانة

   
 أنابٌب البذور البالستٌكٌة 10-5شكل 

 نقوم بفتح الفجاج من مكان فؤننا:  فً حالة حدوث تلف فً احدى الفجاجات او فً نوابضها الفجاجات (3

                         .(11-5) شكل ،تثبٌته على الباذرة مع اصالح الجزء التالف أو استبدالها مع اعادة الشد إلى وضعه

 

 

: فً حالة قطع احدى السالسل التً تربط خلف كل فجاج لتغطٌة البذور بعد اسقاطها تغطٌة البذور الٌة (4

 الشكل، كما فً ربط جزئً السلسلة التً قطعت واعادتها إلى مكانها بإعادةنقوم  فؤنناداخل االخدود 

(5-12). 

 

 

 

 

 

 تغطٌة البذور 12-5 شكل

من العجلة إلى عمود التلقٌم بوساطة  : وهً مصدر تشغٌل عمود التلقٌم وٌتم نقل الحركةالعجالت (5

 تلف احدى التروس فقم وفً حالة كسر او  المتصلة مع بعض عن طرٌق السالسل مجموعة التروس

  .(13-5) شكل ،باستبداله بآخر جدٌد

 

 

 

 العجالت 13-5 شكل                    

 

 

انبوب 

 بالستٌكً

 العجالت

الفجاجات 11-5 شكل         
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 شاتلة األقالم

وكل وحدة  ،ل واحدة أو أكثرمن وحدة شتتتكون األقالم حٌث انها  ائقفً تكثٌر النباتات بطر عملآلة تست    

ل تحتاج إلى عاملٌن لتغذٌتها الن ماسكات األقالم تقع على كال طرفً قرص حامل الماسكات وٌجلس شت

وهً مقلوبة وإثناء  العامالن كل منهما على المقعد المخصص له بصورة متقاربة وتتم تغذٌة الماسكات باألقالم

 دوران القرص الحامل للماسكات والذي ٌستمد حركته من العجالت األرضٌة ٌؤخذ القلم وضعه الصحٌح.

 مبدأ عمل آلة شتل األقالم باآلتً: وٌتلخص 

تقوم سكٌن القطع بؤحداث شق عمودي فً التربة أمام الفجاج الزذي ٌزدفع التربزة إلزى الجزانبٌن لفزتح التربزة       

 ولحماٌة أنبوب ترطٌب التربزة قبزل الزراعزة الواقعزة بزٌن صزفٌحتً الفجزاج كزذلك لحماٌزة وإعطزاء المجزال قلٌال

لقرص حامل ماسكات األقالم من الدوران بٌن الصفٌحتٌن وكما قلنا سابقا أن اآللزة تحتزاج إلزى عزاملٌن لتغزذٌتها 

 ٌوضح مخطط آللٌة العمل. (14-5)، الشكل كل عامل ٌقوم بتغذٌة الماسكات الواقعة فً جهته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاتلة األقالممخطط آلٌة عمل  14-5شكل 

 

  األجزاء التً تتكون منها شاتلة االقالم

  .سكٌن قطع التربة -1
  .الفجاج -2
  .قرص حامل ماسكات األقالم -3
   .ماسكات األقالم -4
  .األقالم -5
  . صفائح تغطٌة أولٌة -6
  .صفائح تغطٌة رئٌسٌة -7
     .خزان ماء -8
                            .لترطٌب التربة قبل الزراعةأنبوب  -9

 .  رشاش ماء لري األقالم  -10
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 ( أجزائها وطرق معاٌرتها) باذرة الحبوب: سادس عشرالتمرٌن ال

وغٌرها، ومن اشهر  باذره الحبوب  لزراعة أنواع البذور كالحنطة والشعٌر والبازالء والفاصولٌا عملتست      

فً هذا النوع تقوم الباذرة بتزوٌد هً )الباذرة المركبة( وتسمى اٌضا )الباذرة المسمدة(، و انواع الباذرات

طرٌقة فٌه ة ٌوضح مقطع جانبً لباذرة مسمد (15-5)شكل البذور باألسمدة الكٌماوٌة فً الوقت نفسة، وٌبٌن ال

هذه الباذرة بؤربعة عملٌات زراعٌة وم مرور األسمدة من اآللة تتبعها البذور ثم سلسلة لتغطٌتها بالتربة. وبهذا تق

 تغطٌة البذور والسماد، توزٌع السماد، وضع البذور فً التربة، فً آن واحد وهً :عمل عزق لسطح التربة

 بالتربة، أما عٌوب ذلك النوع فهً كبر وزنها الذي ٌحتاج لقوة سحب كبٌرة فضال عن دكها للتربة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسمدةاللباذرة لجانبً قطع م 15-5شكل 

البذور ٌتم فٌها خروج تتكون الباذرة المسمدة من وحدتٌن لتوزٌع البذور والسماد وأٌضا هناك باذرات و     

فع السماد إلى لرفع السماد بواسطة أقراص نجمٌه تد هنالك آلٌة ؤنبوب واحد وتضعها فً التربة.بوالسماد 

طة عتلة ساالسماد ٌحدد معدل كمٌة السماد فً الدونم بوإن تنظٌم فتحات خروج ، كما فتحات خروج السماد

ى سطح التربة خلف بواسطة حلقات تزحف عل ماإلبذور اعملٌة تغطٌة  انٌدوٌة تحدد سرعة دوران األقراص و

 ،داخل التربة طة نوابض لولبٌة تغطً البذور والسماد أو عجالت مطاطٌة لرص البذور والسمادساالباذرة أو بو

 ٌوضح ذلك.  (16-5)الشكل و

 

 

 

 

 

 الباذرة 16-5شكل 
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 االهداف التعلٌمٌة:

 لب قادراً على ان:ابعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الط 

 يتعرف عهى اجزاء انباذراث.  -1

 وانحقهي نهباذرة عمهياً. ٌقوم بالتنظٌم ألمختبري -2

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 وقطعة قماش نظٌفة.  صندوق عدة -1

 باذرة وبذور.  -2

 ناٌلون. اكٌاس  -3

   مٌزان حساس.  -4

 خطوات العمل: 

 .معاٌرة الباذرة مختبرٌاً أوالً: 

كزل فجزاجٌن متجزاور، المسافة بٌن  ×وذلك بضرب عدد األنابٌب  ،بالمترالشغال عرض الباذرة  قٌاس  -1

                                      .(17-5) شكل

 

 

   

 

 

 

 

 الشغالالعرض  قٌاس 17-5 شكل

  :من خالل المعادلة اآلتٌةوذلك  (بالمتر) محٌط العجلة قٌاس -2

 .(18-5)، كما فً الشكل )ط(النسبة الثابتة  ×قطر العجلة  محٌط العجلة األرضٌة للباذرة =  

 

 

 

 

 

 

 قٌاس قطر العجلة 18-5شكل 
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  .m2  500المعاٌرة على مساحة  قم بإجراء -3

إذا قامت الباذرة على سبٌل الفرض   الناحٌة النظرٌة(، فمن لفات عجلة الباذرة )لفة / دقٌقةعدد  أحسب -4

وطول القطعة هو نفس عرض الباذرة فٌتم حساب عدد  (m2  500)بزراعة قطعة من االرض مساحتها 

 لفات العجلة وفق المعادلة اآلتٌة:

 

 

 (.19-5) شكل ،صندوق البذور بالتقاوي أملئ -5

 

 

 

 

 

                

 

 

 ملئ صندوق الباذرة بالتقاوي 19-5 شكل

تحت أنابٌب البذور أو أقدام  ناٌلون أو فرش قطعةعن األرض لوضع أكٌاس من الورق ارفع الباذرة  -6

 .(20-5)شكل ، التلقٌم مباشرة

 

 

 

 

 

 

 

 وضع اكٌاس تحت انابٌب التقاوي 20-5شكل      

 .لتسقٌط البذور داخل األكٌاس لفات التً تم حسابها سابقاً ال دلعد بتدوٌر العجلة ٌدوٌاً قم  -7

الكٌس بحٌث ال البذور فً البذور جمٌعا لتعطً الوزن الكلً  للحصول على متوسط وزن  ٌتم وزن  -8

اعد التجربة ثانٌة فً حالة وجود تجاوز زٌادة او نقصان عن و  %. 10ٌتجاوز الوزن زٌادة أو نقصان 

 المعدل.

للسرعة المحددة والوضع  (m2  500)حدد الوزن الكلً الستنتاج المعدل المطلوب من التقاوي لمساحة  -9

احسب الكمٌة المطلوبة من التقاوي لمساحة واحد دونم ، وعلٌه جهاز التلقٌم أثناء المعاٌرة المضبوط 

 لٌكون هذا من الناحٌة النظرٌة والباذرة بالمختبر .

إذا أعطت األنابٌب أوزان مختلفة من البذور تزٌد أو ثانٌة ة ذور النازلة مرة تحدٌد كمٌة الباضبط عتل -10

        واعد خطوات المعاٌرة مرة ثانٌة.  % 10تقل عن 
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 اآلت زراعة البطاطا 5-3

 خطوط ستة إلى ٌصل بمعدلالبطاطا  التً تزرع تقاوي )درنات( اآلالتالبطاطا  مزارعو عملٌست         

      وعلى مسافة (cm 10-5) وتزرع التقاوي على عمق من )بحسب عدد الوحدات(،الواحدة  المرة فً

(15-50 cm)  بٌن النباتات، وتتراوح المسافة بٌن الخطوط من(90-75 cm) المزارعون نحو عمل وٌست

(1.5-3 tons)  رعة اوتتم زراعة البطاطا عن طرٌق الزمن التقاوي لزراعة هكتار واحد من االرض

الٌدوٌة )طرٌقة قدٌمة بطٌئة ومكلفة( أو باستعمال الزراعة المٌكانٌكٌة بآالت تدعى زارعات البطاطا التً 

 تكون على نوعٌن رئٌسٌن، وهما: 

ٌقوم بوضع الدرنات فً صٌنٌة دوارة أسفلها  تحتاج فً عملها إلى عاملو : البطاطا النصف آلٌةزارعة  (1

حٌث تتمٌز هذه اآللة بصغر  عجلة الدرنات أثناء عملٌة الزراعةعلى تغذٌة أنبوب توزٌع حٌث ٌقوم 

  .(21-5)الشكل حجمها وقلة كفاءتها اإلنتاجٌة، 

 

  

 

 

 

 

 لٌةاآلنصف زارعة البطاطا  21-5شكل 

 :وٌتلخص مبدأ عمل اآللة باآلتً

ٌملئ الصندوق بالدرنات وتدخل وتربط اآللة على نقاط الشبك الثالثة ألذرع جهاز الهٌدرولٌك  ( أ

 .الحقل المهٌؤ للزراعة الّجرار
ٌجلس العامل على المقعد المخصص له وٌقوم بوضع الدرنات فً جٌوب عجلة زراعة التً تدور  ( ب

نع سقوط الدرنات إلى أن تصل باتجاه األمام ٌوجد لكل جٌب حاجز عند الجانب األمامً وظٌفته لم

قرب سطح األرض عندئذ تسقط داخل الخدود الذي تم فتحه بواسطة الفجاج الموجود فً مقدمة 

 . عجلة الدرنات وبعد أن تستند الدرنات فً األخدود تعمل مطرحتا المرازة على تغطٌة الدرنات

 ٌنصفاكثر من النصف آلٌة وٌمكن أن تزرع صفٌن أو ارعةعن الز ال تختلف :اآللٌةالبطاطا  زارعة (2

حٌث تختلف هذه اآللة عن ، قد توجد بالشكل المحمول أو المسحوب، ومن الدرنات فً وقت واحد

الزارعة النصف الٌة كونها اكبر حجماً وذات كفاءة عالٌة وال تحتاج الى عامل لوضع الدرنات فً 

 . (22-5)شكل ال ،جهاز التلقٌم

 

 عامل

 صندوق الدرنات

 صٌنٌة دواره جهاز تغطٌة الدرنات
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 زارعة بطاطا آلٌة  (22-5)شكل 

 : باآلتًزارعة البطاطا آلة تتلخص وظٌفة      

 .(cm 15-10)بٌن ٌتراوح ما فتح أخدود لعمق مناسب للدرنات  (أ 

     ما بٌنبمسافة تتراوح  تلٌها وتنظٌم المسافة بٌن درنة وأخرى أخدود الزراعةزراعة الدرنات فً   (ب 

(20-40 cm). 

 اإلنبات وفً بعضها ٌوزع السماد فً نفس الوقت عند التغطٌة.تغطٌة الدرنات بشكل منتظم لغرض  (ج 

 (انوعها، إستعماالتها، صٌانتها)اآللٌة  زارعة البطاطا: سابع عشرالتمرٌن ال
     

 :هًوالذي ٌكون بعدة آلٌات جهاز تلقٌم الدرنات عمل طرٌقة تختلف تصامٌم زارعات البطاطا حسب     

دبوس ٌوجد ذراع كل محٌطها اذرع فً نهاٌة تحتوي فً عجلة  تكون النظام منٌ: الالقط المسمار -1

األذرع خالل خزان الدرنات تلتقط درنة من قبل  وتمرمحور  حولتدور العجلة  ،ٌلتقط الدرنةلٌغرس 

وتغطى هكذا، أنبوب البذار ومنه إلى األخدود و خاللمن فتحة وهً نازلة إلى األسفل  هاتدخللالدبابٌس 

 .(23-5)الشكل  ،مثبتة فً نهاٌة الزارعة تغطٌة أقراص بالتربة عن طرٌقالدرنات 

 

 

 

 

 

 أالقطالتغذٌة با لمسمار  آلٌة 23-5شكل 

فاتحة األخدود تقوم  بعدالزارعة  خلفجد عجلة ضاغطة للتربة موجودة وتفً بعض زارعات البطاطا 

 لتولٌد الدك النافع للبذرة أو الدرنة. بكبس التربة 

، )قاٌش عرٌض(حزام مركبة على  كوابٌتكون جهاز زارعة البطاطا من سلسلة من األاألكواب:  -2

درنة واحدة وبعدها تدور الدرنات وفً كوب حوض الدرنات ٌحمل كل  كوابعندما تدخل هذه األف

باستعمال األقراص، وتجري هذه العملٌة أثناء نزولها إلى األسفل إذ تسقط فً األخدود وتغطى بالتراب 
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سٌر الزارعة وٌمكن ضبط المسافة بٌن الدرنات بمعاٌرة نسبة نقل الحركة بٌن عدد دورات عجالت 

 .(24-5) شكلالزارعة وعدد دورات الحزام )القاٌش( الحامل لؤلكواب عبر مجموعة تروس، ال

 

 

 
 

 

 

 جهاز تلقٌم الدرنات ذو االكواب  24-5 شكل 

الدبابٌس الالقطة إذ تقوم بمسك الدرنة والذراع ٌدور إلى  كما فًٌشتغل اإلصبع الالقط : األصبع الالقط -3

 ٌمثل ذلك.  (25-5)شكل ال ،أن ٌصل إلى أنبوب البذور إذ تسقط الدرنة إلى األخدود

 

   

 

 

 

 

 أصابع اللقط فً جهاز التلقٌم 25-5شكل 

 الكوبك أصابع مٌكانٌكٌة كلما دخل وهناكواب عجلة على جانبها أوهً عبارة عن : واألصابع كواباأل -4

فً حوض الدرنات ٌقوم اإلصبع بمسك الدرنة وحتى ٌدور بعدها عند نزولها إلى األسفل ٌرفع اإلصبع 

 وهذه الطرٌقة أكثر عملٌة من غٌرها لضمان زراعة الدرناتتسقط الدرنة وتغطس بالتراب لمٌكانٌكٌاً 

 ودخولها فً جوف التربة.

ذات  الدافئة األراضً فً جٌد بشكل تنمو لكً البطاطا زراعة فً جداً  الدرنات هامة كما إن عملٌة تغطٌة    

 فً الزرع آلٌة خلف الموضوعة القرصٌة أو المطر حٌة األسلحة بوساطة الدرنات تغطٌة إذ تتم التهوٌة الجٌدة،

 المطرحً السالح أجنحة فتحة بتغٌٌر وذلك للخط المطلوب الشكل على للحصول تعٌٌرها ٌمكن والتً الزارعة

 . (26-5)الشكل  القرصٌة، األسلحة مٌل بتغٌٌر أو

 

 أقراص تغطٌة الدرنات 26-5شكل 

 موضع الدرنة

صبع اللقطا  

 

 اقراص تغطٌة الدرنات
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الدرنات فً التربة عن طرٌق تنزل الدرنات من خالل مجرى مستقل لكل وحدة زراعة وٌتم وضع      

 ،(27-5)، الشكل السلس االختراقمستدقة الشكل لتسهٌل  للصدأ مقاوم مصنوعة من الحدٌد Openers فجاجات

 .خط الزراعة ضمن بتغطٌة الدرنات الجانبٌة لتقوم بعدها األقراص

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفجاجات فً زارعة البطاطا 27-5شكل 

 زارعة البطاطا التمرٌن السابع عشر:

 االهداف التعلٌمٌة:

 :أنلب قادراً على ابعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الط

 اآللٌة. البطاطا زارعةٌتعرف على أنواع وأجزاء  -1

 ٌتعرف على األعطال المحتملة وطرق صٌانتها.  -2

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 عدة.صندوق  -1

 زارعة بطاطا آلٌة.  -2

 خطوات العمل: 

 طرٌقة العمل على زارعة البطاطا اآللٌة بالخطوات اآلتٌة: تلخص ت

 .(28 -5) شكل ،ضبط المسافة بٌن مرز وأخرأملئ صندوق الدرنات وأاآللة بالّجرار و أربط -1

 

 

 

 

 

 ربط اآللة بالجرار 28-5 شكل

 

 الفجاجات
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 (.29-5)، شكم تماس انعجهت األرضيت مع سطح انتربتإنزال اآلنت عهى األرض انمهيأة نهزراعت و  -2

 

 

 

 

 

 

 

 إنزال اآللة على ارض الزراعة 29-5 شكل

تؤخذ العجلة بالدوران ثم تنقل الحركة عبر مجموعة تروس وعجالت مسننة وسالسل إلى أكواب النقل  -3

ذات حجم مالئم التً تكون فً أرضٌة صندوق الدرنات  وٌؤخذ كل كوب درنة فإذا كانت الدرنات 

ومناسب لحجم األكواب فان درنة واحدة تستقر فً الكوب الواحد أو قد تسقط درنتان أو أكثر فً الكوب 

 .(30-5) شكل ،انت الدرنات اصغر من  األكوابالواحد إذا ك

 

 

 

 

 

 

 

 حمل كل كوب درنة واحدة 30-5 شكل

داخل الصندوق وعدم نزولها على  ٌعمل الهزاز البطًء الحركة على عدم السماح للدرنات باالنتشار -4

 .(31-5) شكل ،رعة لمراقبة توقف اآللة عن العملااألكواب كما ٌستحسن تواجد عامل خلف الز

 

 وجود عامل خلف الزارعة لمراقبة نزول الدرنات 31-5 شكل
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الخط ، وهً تسقط الدرنات فً األكواب المرتبطة بحزام ناقل ٌتكون من ثالثة خطوط من األكواب -5

لى إالوسطً ٌدفع الدرنات إلى وحدة الزراعة الوسٌطة بٌنما الخطان اآلخران احدهما ٌدفع الدرنات 

ذو الموجود ٌسارا ثم إلى وحدة الزراعة الٌسرى واألخر ٌدفع الدرنات إلى الناقل  ذو الزعانفالناقل 

طة ثالثة سافتحت مسبقا بو األٌمن ثم إلى وحدة الزراعة الٌمنى تسقط الدرنات بثالثة أخادٌد الزعانف

فجاجات موجودة فً مقدمة كل وحدة زراعة إما تغطٌة الدرنات بالتربة فٌتم بواسطة مطارح المرازات 

 .(32-5) شكل ،الثالثة

 

 

 

 

 

 

 سقوط الدرنات فً أكواب 32-5شكل   

 

 اآلت توزٌع االسمدة 5-4

النقص من العناصر الغذائٌة التً تحتاجها النباتات تتم عملٌة التسمٌد لغرض زٌادة محتوى التربة، وتعوٌض     

 لكً تنمو وتعطً أفضل إنتاج من المحصول، حٌث تتم إضافة األسمدة بالطرق الثالثة اآلتٌة:

التسمٌد أثناء عملٌة إعداد التربة للزراعة: حٌث ٌتم نثر األسمدة على التربة قبل الزراعة ثم خلطها مع  (1

 التسوٌة.التربة أثناء عملٌة الحرث أو 

التسمٌد أثناء عملٌة الزراعة: حٌث ٌتم التسمٌد باستخدام الباذرة المسمدة، التً تتكون من خزانٌن  (2

 احدهما للبذور واألخر للسماد.

 التسمٌد بعد عملٌة الزراعة:  وتتم خالل نمو النباتات ولفترات محددة حسب نوع النبات.  (3

 كما ٌوجد نوعٌن رئٌسٌن من األسمدة، وهما:  

 (: وهً األسمدة الناتجة عن مخلفات حٌوانات المزرعة.ألسمدة العضوٌة )األسمدة الحٌوانٌةا  (1

 األسمدة الكٌمٌائٌة: وهً مواد كٌمٌاوٌة تتضمن عناصر غذائٌة معٌنة ٌحتاجها النبات. (2

 تصنف أآلت نثر وتوزٌع األسمدة بناًء على نوع السماد إلى نوعٌن رئٌسٌن، وهما: 

ٌكثر استخدامها فً مزارع المواشً من اجل اإلفادة من فضالتها فً :  العضوٌةاألسمدة آلة نثر  (1

 المزرعة، وهً على أنواع ومن أشهرها آلة نثر السماد العضوي ذات األرضٌة المتحركة.

 : من األجزاء اآلتٌة عضوياد الناثرة السم تكونتو

الحدٌد الصلب غٌر : وهو عبارة عن صندوق مفتوح من األعلى ٌصنع من صندوق السماد (أ 

 القابل للصدأ أو ٌصنع من الخشب.
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: وهو عبارة عن حصٌرة تتكون من سلسلتٌن على جانبً الصندوق ترتبطان معاً جهاز النقل (ب 
بوساطة حدٌد زاوٌة، فعندما تتحرك الحصٌرة إلى الخلف فإنها تدفع السماد إلى أمامها لٌلتقً 

 بالمضارب الخلفٌة. 
ضربٌن وكل مضرب عبارة عن هٌكل اسطوانً تثبت فٌه أصابع : ٌتكون من مجهاز التفتٌت (ج 

 مدببة. 
: ٌتكون من اسطوانة حلزونٌة توجد فً مإخرة اآللة، وظٌفته نثر األسمدة جهاز النثر والتوزٌع (د 

 الموجودة فً نهاٌة الصندوق. 
 العامل ٌبلغ العرضإذ  ،الكٌمٌائٌةتعمل بقوة الطرد المركزي فً نثر األسمدة  :ناثرة السماد الكٌمٌائً (2

               وتتحرك اآللة بسرعة تصل إلى ،قرص دواروهو على شكل  (m 10-6)لآللة  (الشغال)

(4-6  km/hr)  ، وٌقوم قرص النثر فً اآللة بنثر األسمدة الكٌمٌائٌة الحبٌبٌة على سطح التربة لتذوب

وعادة عند جنً المحاصٌل العلفٌة الخضراء مثل الجت والبرسٌم ٌتم نثر  ،بعد ذلك مع مٌاه الري

وتمتاز  الالحقة، السماد الكٌمٌاوي على الحقل وبعدها ٌتم خلطها مع التربة أثناء إعداد األرض للزراعة

  (.33-5)، الشكل هذه اآللة بسهولة تركٌبها وتنظٌفها

 

  

 

 

 

 

 

 

 الطرد المركزيبآلة نثر السماد الكٌمٌائً  33-5شكل 

 ( أجزائها وصٌانتها)المسمدة الكٌمٌائٌة : عشر التاسعالتمرٌن 

 المسمدة الكٌمٌائٌة تكون على عدة انواع، وهً: 

: تستخدم هذه اآللة عند الحاجة إلى توزٌع سماد وبكمٌات كبٌرة وبصورة المسمدة  ذات القرص الدوار (1

اآللة معلقة وتستمد حركتها من عمود مؤخذ القدرة فً ، كما ان أي قبل زراعة المحاصٌل والخضر متجانسة

 .(34-5)وتتركب اآللة من األجزاء اآلتٌة كما فً الشكل  ،الّجرار

 صندوق السماد -1

 خالط -2

 زعانف حدٌدٌة -3

 قرص دوار                               -4

 صندوق تروس -5

 بوابة منزلقة -6
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ذات القرص الدوار  ًئناثرة السماد الكٌمٌاأجزاء  34-5 شكل  

  ذات القرص الدواروٌتلخص مبدأ عمل المسمدة 

عند توصٌل الحركة من عمود مؤخذ القزدرة فزان عمزود التوصزٌل ٌؤخزذ بالزدوران والحركزة تنتقزل بعزد تغٌٌزر     

اتجاهها بواسطة علبة التروس إلى القرص الدوار ٌؤخذ القرص بالدوران وتدور معه الزعانف التً تعمزل علزى 

أن الطوق ٌعمل علزى ، كما رضاع (m 9-6)مسافة تتراوح بٌن قذف السماد النازل من خالط طوق التنظٌم إلى 

السٌطرة على كمٌة السماد النازلة فكلما ارتفزع الطزوق ٌسزمح بنززول كمٌزة كبٌزرة مزن السزماد بٌنمزا إذا وقزع إلزى 

 األسفل فانه ٌعمل على تقلٌل كمٌة السماد النازلة

مادة سائلة أو : تقوم هذه الموزعات بتوزٌع السماد الذي ٌكون على شكل موزعة األسمدة الغازٌة السائلة (2

غازٌة بواسطة عدد من األنابٌب المطاطٌة والذي ٌنتهً بؤنبوب معدنً ٌعمل على شق التربة فٌندفع السماد 

  .(35-5) تحت سطح التربة، الشكل (cm15 )مق ٌصل إلى داخل التربة إلى ع

 

موزعة األسمدة الغازٌة والسائلة 35-5 شكل  
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 االهداف التعلٌمٌة:

ٌتعرف على انواع وأجزاء آلة توزٌع السماد الكٌمٌاوي  لب قادراً على انابعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الط    

 . واعطالها وطرق صٌانتها

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 صندوق عدة. (1

 مسمدة كٌمٌائٌة.  (2

 خطوات العمل: 

 لخاصة بصٌانة المسمدة الكٌمٌائٌة حسب نوع العطل على النحو اآلتً:  تتلخص خطوات العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت العطل االصالح

سالسل نقل الحركةقطع احدى حلقات  تستبدل الحلقة التالفة بؤخرى جدٌدة .  1 

 2 تلف او تؤكل فً الزنجٌل نستبدله بؤخر جدٌد ونشده الشد المناسب.

نستبدلها بؤخرى جدٌدة ونقوم بشدها فً مكانها 

 الصحٌح.

فً حالة تلف زواٌا الحدٌد الخاصة بحصٌرة نقل 

 السماد العضوي .

3 

احدى مضارب السمادكسر زعانف  ٌتم استبدالها بؤخرى جدٌدة وشدها الشد المناسب.  4 
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 خامسأسئلة الفصل ال

 صنف الباذرات تبعا لطرٌقة البذر. /1 س

 الرئٌسٌة لشاتلة األقالم. األجزاءعدد / 2 س

 بشكل مفصل. اذرةعمل الب آلٌةاشرح / 3 س

 اشرح آلٌة عمل شاتلة األقالم بشكل مفصل./ 4 س

 اذكر األجزاء الرئٌسٌة لزارعة البطاطا النصف آلٌة./ 5 س

 ما هً األعطال الرئٌسٌة آلالت نثر وتوزٌع األسمدة./ 6 س

 الفراغات اآلتٌة: مؤلأ/ 7 س

 .-------بٌن ما كل مرزٌن تتراوح  بٌن ٌزرع محصول البطاطا على مروز وان المسافة التً تفصل -أ 

 .------------------و  --------------تقسم آالت توزٌع األسمدة إلى قسمٌن  -ب 

 عرضا. ------------- mتقوم برٌمة نثر السماد الحٌوانً بنثر السماد إلى مسافة تصل إلى  -ج 

 .------------ cmٌندفع السماد داخل التربة لموزعة األسمدة الغازٌة السائلة إلى عمق  -د 

 ضع كلمة )صح( وكلمة )خطؤ( أمام العبارات الخاطئة فٌما ٌؤتً ثم صحح الخطؤ إن وجد : -8س

 زراعة البذور بمعدات البذار المٌكانٌكً تستعمل فً المساحات الصغٌرة .  -أ 

 من فوائد عملٌة البذار هً ضمان تغطٌة البذور بالتربة بعد الزراعة. -ب 

 الجورٌة تستخدم لوضع البذور فً جور على رإوس مربعات او مستطٌالت. الباذرات -ج 

 ٌتكون جهاز النثر والتوزٌع فً ناثرة السماد العضوي من اسطوانة حلزونٌة توجد فً مقدمة اآللة. -د 

 تستخدم المسمدة ذات القرص الدوار عند الحاجة إلى توزٌع سماد بكمٌات قلٌلة . -ه 
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 سادسالفصل ال

 معدات الري

Irrigation Equipment 

 

 

 سادسأهداف الفصل ال 

 
 على أن: ٌكون الطالب قادرا   السادسدراسة الفصل من  االنتهاءبعد 

 شروط السالمة المهنٌة عند التعامل مع معدات الري. ٌتبع -1

 تعرف على معدات الري.ٌ -2

 تعرف على طرائق الري بالتنقٌط والرش وفاتح السواقً و البتان.ٌ -3

 أعطال المنظومة وكٌفٌة إصالحهاٌتعرف على صمم منظومة الري بالرش، وٌ -4

 أعطال المنظومة وكٌفٌة إصالحهاٌتعرف على صمم منظومة الري بالتنقٌط، وٌ -5

 طال التً تصاحبها.   تعرف على أنواع المضخات ومبدأ عملها واألعٌ  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     التدرٌب العملًالثانً/  الصفالفرع الصناعً/ المكننة الزراعٌة                                                                                         
  معدات الري                                                                                                          الفصل السادس         

 

108 

 

 تمهٌد  6-1

وهو على نوعٌن :هو عملٌة إمداد التربة بالمٌاه  : لريا  

  اإلنسانوهو وصول المٌاه بطرٌقه طبٌعٌة للنبات دون تدخل : الطبٌعً لريا

  للري  ة المختلفلمٌاه باستخدام الطرق اتوزٌع  فًتدخل اإلنسان ٌ: الري الصناعً

وذلك من خالل توفٌر مٌاه السقً، و  ئهاوبقا تهاتوفٌر معدات الري فً أي مزرعة من أساسٌات إدامإن      

 تسوٌة التربة والتخطٌط وشق القنوات وفتح السواقً باستخدام اآلتً:لإلى معدات بذلك نحتاج 

بقلب ٌتكون من بدن له سالح ذو جناحٌن  وفوق كل جناح مطرحة تقوم  :(DITCHER) فاتح السواقً  (1

   (.1-6)الشكل ٌمر الماء خاللها، فً الوسط ا ساقٌة منتظمة التربة إلى الٌمٌن والى الٌسار مكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاتح السواقً 1-6شكل 

 الى انبوالجمن والذي ٌكون عمله عكس عمل فاتح السواقً إذ ٌقوم بجمع التربة  :Ridger))البتان (2

كما ٌوجد نوعٌن من البتان االول لوحً والثانً ، (2-6) مرزا مرتفعا ٌدعى البتن، الشكلالوسط مكونا 

 قرصً. 

 

 

 

 

                                    

 

 قرصً بتان 2-6شكل 



     التدرٌب العملًالثانً/  الصفالفرع الصناعً/ المكننة الزراعٌة                                                                                         
  معدات الري                                                                                                          الفصل السادس         

 

109 

 

 معدات الري   أنواع 6-2

 مجامٌع رئٌسة، وهً:  معدات الري إلى أربع أنواعتصنف  

وتشمل )معدات تسوٌة التربة ومعدات التخطٌط وشق  ((Surface Irrigation حًمعدات الري السٌ -1

 .القنوات(

  .(Drip Irrigation معدات توزٌع الماء فً الحقل )معدات الري بالتنقٌط -2

 .(Sprinkler Irrigation) بالرشالري  -3

 .الري المحوري -4

 فاتح السواقً  6-3

وتكون السواقً  ،إلى الٌمٌن والى الٌسارلحقل وذلك بقلب التربة فً اة رئٌسالسواقً الفتح لتستعمل آلة  ًهو    

المٌاه  وتكون بذلك صفوف من السواقً بٌن النباتات تجري بها اآللةللمسافة بٌن جناحً  ا  صغٌرة أو كبٌرة تبع

 . (1-6) لشكلكما فً االنباتات،  على مباشرة لتوزع

ٌتركب بدن فاتحة السواقً من سالح له حافة قاطعة منبسطة وٌشبه سالحٌن من أسلحة المحراث حٌث     

ٌتكون السالح من بٌهما من ناحٌة المسند متالصقٌن، كما القالب موضوعٌن بحٌث تكون جانالمطرحً 

ناحان وٌركب على جانبً المطرحتٌن جوتقلب إلى ناحٌة الٌمٌن والٌسار، ٌن تصعد التربة علٌها تمطرح

 ، وبذلك ٌتكون فاتح السواقً من األجزاء الرئٌسة اآلتٌة:لتشكٌل الجسور الجانبٌة للقناة طوٌالن

 السالح. -1

 الهٌكل.  -2

 الجناحان. -3

 الساق. -4

 . الّجرارمع نقاط الربط  -5

فإذا كانت  ،حسب عمق الساقٌةوّجرار بدن واحد وٌحتاج لشده فً التربة إلى  منفتح السواقً آلة  وتتكون    

عالٌة أو مسرفة، أما إذا كانت سواقً فرعٌة  حصانٌهالساقٌة عمٌقة وكبٌرة )رئٌسة( نحتاج ّجرار ذو قدرة 

وتساعد ، ّجرار زراعً مدولب )ذو عجالت مطاطٌة( استخدامأقل وٌمكن  حصانٌهقدرة ذو فنحتاج ّجرار 

تفادي تقطٌع لطوٌلة فً حالة استواء التربة فً عملٌة الري حٌث ٌمكن إٌصال الماء لمسافات  المرازة كثٌرا  

                  .ام اآلالت الزراعٌة بكفاءة عالٌةالحقل إلى ألواح األمر الذي ٌساعد على استخد

   Ridger)) البتان 6-4

أو  الّجراروٌتم تعلٌقه ب ،ٌقوم بجمع التربة الجانبٌة نحو الوسط وٌكون عمله معاكس لعمل فاتح السواقً    

، الشكل لوحً وأخرنوعٌن بتان قرصً  هو على و ٌمكن أن تكون لنا مساطبو مرتفعا   سحبه  لٌكون لنا مرزا  

  (.أ-6-3)

 

 

 

                                   

 

 البتان اللوحً أ-3-6شكل 
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 ، حٌث ٌتكون من اآلتً: القرصً األجزاء الرئٌسة للبتان ٌوضح (ب-3-6)والشكل 

 الهٌكل.  - 1

 ذراع مفصلً. - 2

 نقاط الربط. - 3

      األقراص.  - 4

 

 

 

 

 

 البتان القرصً ب-3-6شكل                                                          

 طرائق الري 6-5

 ، وهً:الحدٌث ن للرين رئٌستااتوجد طرٌقت

 الري بالتنقٌط. (1

   الري بالرش.  (2

  (Drip Irrigation) الري بالتنقٌط 6-5-1

التدفق البطًء والمستمر للماء داخل التربة  بهٌعد الري بالتنقٌط من أهم طرق الري الحدٌثة و ٌقصد      

ذلك انطالق الماء ، وبذلك ٌدفع الماء تحت ضغط منخفض جدا وٌنشأ عن باألخص فً منطقة انتشار الجذورو

 . (4-6) الشكلكما فً على شكل قطرات، 

      

 لتنقٌطالري با شبكةنموذج ل 4-6شكل 
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 وتتكون منظومة الري بالتنقٌط من األجزاء الرئٌسة اآلتٌة: 

 تقوم برفع الماء من المستوٌات المنخفضة كاألنهار واآلبار إلى المستوٌات(: Pump) المضخة -1

 المرتفعة كالخزانات أو األحواض.

 : ٌتكون منو، األنابٌبشبكة  الى مركز التحكم : ٌقوم بعملٌة تنظٌم المٌاه المتدفقة من المضخة -2

التفرٌغ، وتوجد عدة صمامات وهً }صمام تخفٌض الضغط، صمام تخفٌض  :(valves) الصمامات -أ 

  . {األوتوماتٌكًصمام القفل ، رجوعً( واحد )ال اتجاهذو صمام 

هذه المنظمات لها أهمٌة كبٌرة فً شبكة الري بالتنقٌط ، حٌث ٌقوم منظم منظمات الضغط والتصرف:  -ب 

 بالمحافظة على الضغط المطلوب لتشغٌل الشبكاتالضغط 

 ومضخة حقن األسمدة والكٌمٌاوٌات. خزان األسمدة  -ج 

المرشحات لتنقٌة المٌاه من المواد العالقة بها ) حبٌبات الطٌن  تستعمل :(filters) (المرشحات )المنقٌات -د 

الخ(، كما توجد  –البقاٌا النباتٌة  –الرمل  –الشوائب  –وترسبات بعض األمالح واألسمدة المضافة 

مرشحات الطرد ، المرشح القرصً، المرشح الشبكً، المرشح الرملًعدة مرشحات وهً )

 . ٌمثل ذلك( 5-6)الشكل  ،(المركزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمرشحاتا 5-6شكل 

تحتاج (، حٌث خطوط األنابٌب، الوصالت، المنقطوتتكون من ) :(Pipes) شبكة أنابٌب التوصٌل -ه 

كما  طها،أنابٌب شبكة الري بالتنقٌط إلى العدٌد من الوصالت المختلفة األشكال واألحجام لرب خطوط

 .(6-6)الشكل فً 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والوصالت المطاطٌة البالستكٌةاألنابٌب  6-6شكل 

طتها إضافة المٌاه إلى أهم أجزاء شبكة الري حٌث تتم بوسامن  المنقطات دتع :(Dripes) المنقطات -ز 

 . ٌمثل ذلك (7-6)الشكل النباتات بمعدل ثابت ومنخفض جدا ، 
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 احد أنواع المنقط 7–6شكل 

 ، فهً على النحو اآلتً: إصالحهاالمحتملة فً منظومة الري بالتنقٌط وكٌفٌة  األعطالأما 

 وأخرى.ٌتم تنظٌفها بٌن فترة ولإلصالح  ،سداد المنقطات بسب ترسب األمالحان -1

 .تنظف بتوجٌه تٌار ماء عكس اتجاه حركة الماءولإلصالح  ،داد المرشحات بسب الشوائب والطٌنانس -2

 . تبدل الحشواتولإلصالح ت، ات المطاطٌة تؤدي إلى تسرب الماءتأكل الحشو -3

 تبدل بإقفال بالستٌكٌة جدٌدة . ، ولإلصالح تأكل اإلقفال المعدنٌة بسب األسمدة الحامضٌة -4

  )prinkler Irrigation)S الري بالرش 6-5-2

ٌعتمد هذا النوع من الري على إمداد أنابٌب مصنوعة من البالستٌك ٌندفع فٌها الماء تحت ضغط عال        

 .(8-6) الشكلكما فً ن هذه األنابٌب ثابتة أو متحركة، ربما تكو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ري بالرشلمنظومة   مخطط 8-6شكل 

 : الري بالرش، وهً توجد أنواع من نظم

ٌتكون هذا و  ،مــــن مكان إلى أخر : وهو عبارة عن نظام الري بالرش ٌتم نقله ٌدوٌا  النظام المتنقل -1

 ٌكون متنقال  أن الخط الرئٌس أما خة وخط رئٌس  وخط فرعً وكذلك رشاشات دوارة. والنظام من مض

 ،قفلالرشاشات المتنقلة وعلى كل منها  ه فتحات على مسافات مناسبة للمسافة بٌن خطوطوفٌ أو مدفونا  

 . ٌمثل ذلك (9-6)الشكل 
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 منظومة ري بالرش متنقلة 9-6شكل 

: فً هذا النظام ال ٌتم نقل خطوط الرشاشات بعد إجراء عملٌة الري حٌث تغطً هذه النظام الثابت -2

وبالتالً ال ٌكون هناك حاجة لتحرٌك أي من مكونات الشبكة حتى  إروائهاالخطوط المساحة المطلوب 

  (.10-6)لتالً إذا كانت الخطوط فوق األرض، الشكل بداٌة الموسم ا

 

 

 

 

 

 

 

 منظومة ري بالرش ثابت 10-6شكل 

فً السنوات األخٌرة نظم كثٌرة للري تجمع بٌن مزاٌا النظام المتنقل  عملت: استالنظام نصف الثابت -3

وتقلٌل متطلبات األٌدي العاملة، والنظام الثابت وذلك فً محاولة للجمع بٌن تقلٌل التكلفة االبتدائٌة 

الرئٌس فً هذا النظام تكون المضخة والخط نظام نصف الثابت أو شبه الدائم، ووٌطلق على هذا النوع ال

، بٌنما تكون الخطوط الفرعٌة متنقلة ومحولة على عجالت ٌمكن تحرٌكها ألٌا بتة أثناء موسم الزراعةثا

 بدون تفكٌك. إروائهً الحقل المراد إلى مواضع مختلفة ف

 من األجزاء الرئٌسة اآلتٌة:  رشوتتكون منظومة الري بال

كة بئر أو مجرى مائً إلى شب: تقوم المضخة بسحب المٌاه من مصدر ما مثل خزان أو المضخة -1

طة وحدة قوى محركة مثل آلة احتراق داخلً أو محرك كهربائً، كما وتدار المضخة بوساالري، 

 يوٌتطلب نظام الري بالرش مضخة ذات قدرة كافٌة للتغلب على فروق المناسٌب بٌن مصدر

  . إروائهاوالمساحات المختلفة المطلوب المٌاه 

أو شبه الرئٌس،  ةلفرعٌلخطوط اا ٌنقل المٌاه من المضخة إلى : هو األنبوب الذي ًرئٌسال األنبوب -2

وقد تكون هذا الخط دائم الوضع، إما فوق سطح األرض أو تحت سطح األرض، وتصنع األنابٌب 

 دائمة الوضع  )الثابتة( من الصلب المغلون أو من البالستٌك .
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رشات وٌكون هذا األنبوب م: هو األنبوب الذي ٌنقل المٌاه من الخط الرئٌس إلى الالفرعٌة األنابٌب -3

 ثابتا  أو متنقال . 

 تعمل بتأثٌر ضغط الماء و إٌصاله على شكل رذاذ. نابضٌه: هً أداة ذات آلٌة رشاتالم -4

 األعطال الرئٌسٌة فً منظومة الري بالرش، وكٌفٌة إصالحها:

 

 

 

 

 

 

 انواع المضخات 6-6

 من المضخات، وهً:  تانرئٌس انٌوجد نوع

ل الري الحقلً وال ٌستخدم هذا النوع فً مجا الكابسة وتشمل المضخة الماصة: المضخات الترددٌة  (1

 الن تصرٌفه منخفض. 

 المضخات الدورانٌة  وتقسم إلى:  (2

  (Centrifugal Pump) ضخة الطاردة المركزٌةالم -أ 

 

 

 

 

 

 

 المضخة الطاردة المركزٌة 11-6 شكل

 المضخة التوربٌنٌة.  -ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المضخة التوربٌنً 12-6شكل 

 الصٌانة العطل المحتمل

ت بسب الضغط العالً بسبب مرشاالعطل 
 ارتخاء أو كسر النابض

 ٌتم تعٌرها بٌن فترة وأخرى أو استبدال النابض.

 تنظف بتوجٌه تٌار ماء عكس اتجاه حركة الماء اد المرشحات بسب الشوائب والطٌنانسد

تأكل الحشوات المطاطٌة من قبل القوارض 
 تؤدي إلى تسرب الماء

 تبدل الحشوات

المعدنٌة بسب األسمدة  اإلقفالتأكل 
 الحامضٌة

 تبدل بإقفال بالستٌك
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  . المضخة الترسٌة -ج 

 

 

 

  

 

 

 المضخة الترسٌة 13-6شكل 

هً المضخة الطاردة المركزٌة والمتكونة من األجزاء التالٌة، كما  استخداماومن أكثر أنواع المضخات 

 (.14-6)موضح فً الشكل 

 .الغالف (1

  البشارة )المروحة(. (2

 .عمود اإلدارة (3

 .فتحة السحب (4

 فتحة التصرٌف.  (5

                                  

 

                

                                      

 أجزاء المضخة 14-6شكل 

 : باآلتً  الطاردة المركزٌة المضخةوٌتلخص مبدأ عمل 

ه المضخة من أكثر األنواع شٌوعا لسهولة تشغٌلها وسهولة صٌانتها وتعمل على مبدأ القوة ذتعد ه        

عند و التً تحدث من دوران جسم حول نقطة ثابتة فٌكتسب الجسم قوة طاردة مركزٌة المركزٌة الطاردة 

إٌصال القدرة إلى عمود إدارة المضخة تدور المروحة وٌندفع الماء من منتصف المضخة إذ ٌتم دورانه مع 

 رٌشة المروحة إلى الخارج عن طرٌق فتحة التصرٌف مسببا تخلخل بالضغط فً مركز البشارة عند فتحة

لك تقوم زعانف المروحة بدفع الماء وب السحب إلى منتصف المروحة وبذالسحب بسبب اندفاع الماء داخل أنب

، ضخ الماء حة التصرٌف وهكذا تستمر عملٌةالمسحوب بقوة داخل الغالف فٌخرج الماء بضغط عال من فت

 . (15-6)الشكل 

المحرك 

 الكهربائً
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 عمل المضخة مبدأ 15-6 شكل

 تصمٌم منظومات الري : العشرونالتمرٌن 

 التعلٌمٌة: األهداف

عدة أنواع من  عمالباست مم منظومة ري بالرشٌص أنلب قادرا  على ابعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الط 

 . بشكل صحٌحفً الحقل وٌوزعها  المرشات

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 صندوق عدة. -1

 مضخة. -2

صمام غلق، منظم سرعة،  ،(T,I,L)على شكل حرف  أنابٌب بالستٌكٌة ومطاطٌة ووصالت مختلفة -3

 مرشح. 

 خطوات العمل: 

التوصٌالت المطاطٌة  ،رشات )نافورات(م: ل منظومة الرش وهًعمل الالزمةمستلزمات الجهز  -1

   (.16-6)النافورة، الشكل  علىمفتاح سٌطرة  ،الماء إلى النافورات مفاتٌحصندوق حفظ  ،والبالستٌكٌة

 

 المستخدمة التجهٌزات 16-6شكل 

   .(17-6) ، الشكل(L) أو حرفطة أنبوب زاوٌة قائمة ألنابٌب المطاطٌة بالنافورات بوساربط اا -2
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 مع النافورة األنابٌبربط  17-6شكل 

توزٌع المٌاه  صماماتاربط األنابٌب البالستٌكٌة المتصلة بالمضخة الرئٌسٌة من جهة المصدر بمجموعة   -3

 (18-6)داخل صندوق حافظ مع الغطاء، الشكل مجموعة الضع ثم بوساطة مادة صمغٌة،  فوراتإلى النا

 . ٌوضح ذلك

 

 مفاتٌحبال األنابٌبربط  18-6شكل 

كما ، ثم غطً األنابٌب والنافورات بالترابلمناسبة كما مخطط لها فً التصمٌم، نها ااضع النافورات فً مك -4

 . (19-6)الشكل فً 

 

 بالتراب األنابٌبمع  دفنهاوضع النافورة مكانها و 19-6شكل 

 (. 20-6)، الشكل اربط التوصٌالت الكهربائٌة من المضخة إلً مفتاح السٌطرة -5
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 مع مفتاح السٌطرة ربط التوصٌالت الكهربائٌة 20-6 شكل

  .(21-6)الماء، الشكل  افتح حنفٌة -6

 

 فتح صمام الماء 21-6شكل 

 

 (. 22-6)، الشكل المنظومةشغل  -7

 

 تشغٌل المنظومة  22-6شكل 
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 مضخات الري )فتح المضخة الطاردة المركزٌة وصٌانتها( : العشرونالحادي والتمرٌن 

 محتملة فً المضخة الطاردة المركزٌة، وٌتم صٌانتها على النحو اآلتً:  أعطالعدة توجد  

 العالج االعطال

 ٌتم تبدٌل الرٌشة                                                      ة                    المضخ مروحةكسر 

 تبدٌل كرسً التحمٌل تلف او عطل كرسً التحمٌل

 تعدٌل المحور او استبدله                                      اعوجاج محور الدوران     

 تنظٌف البشارة من الطٌن والرواسب                                    عدم دوران البشارة                   

   كسرربط البدن بشكل محكم او لحٌم البدن عند وجود  ء من بدن المضخة     نضوح الما

 تبدٌل مانع التسرب                                                  ()حلقة مطاطٌةتلف مانع التسرب 

 

 التعلٌمٌة: األهداف

 :أنلب قادرا  على ابعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الط 

 .ٌفكك المضخة  -1
 .صٌانة المضخة التالفة و األجزاءتبدٌل  -2
 .المضخةإعادة تجمٌع  -3

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 .مضخة طاردة مركزٌة -1
 عدة عمل مناسبة.  -2
 . نفط لتنظٌف المضخة -3

    خطوات العمل: 

  (.23-6)التصرٌف عن طرٌق فتح اللوالب، الشكل  افتح بدن أنبوب -1

 

 فتح بدن فتحة التصرٌف 23-6شكل 

 (. 24-6)شارة وكرسً المحور من مكانهما، الشكل اخرج الب -2
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 البشارة وكرسً المحور من مكانهما إخراج 24-6 شكل

 (. 25-6)ربط البشارة من المحرك، الشكل  افصل بدن -3

 

 

 

 

 فصل بدن ربط البشارة من المحرك 25-6شكل 

 أجزاء المضخة الطاردة المركزٌة بعد تبدٌل األجزاء التالفة وتنظٌف وتزٌت األجزاء األخرىتجمٌع وإلعادة 

 :ٌأتً نتبع ما

الخاصة بها،  ببط مع تثبٌت البدن مع المحرك باللوالابدنه الر ًضع كرسً المحور الصغٌر ف -1

 (. 26-6)الشكل 

 

 وضع الكرسً  26-6شكل                                                   

فً مكانه على المحور ثم ادفع بالبشارة على المحور بحٌث ٌكون الخابور الرابط بٌن  رضع الخابو -2

 . المحور والبشارة

  (. 27-6)الشكل ضع مانع التسرب المطاطً )الواشر( وكرسً المحور فً مكانه المناسب،   -3
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 وضع مانع التسرب المطاطً )الواشر( وكرسً المحور 27-6شكل 

طة اللوالب الخاصة بهما، بدن الرابط بٌن المحرك والبشارة بواسالاربط بدن فتحة التصرٌف مع  -4

  (. 28-6)الشكل 

 

 ربط بدن فتح التصرٌف مع البدن الرابط بٌن المحرك والبشارة 28-6شكل 
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 الفصل السادسأسئلة 

 عرف كل مما ٌأتً: /1س

 المرشات.    -المنقطات.   هـ -البتان.    د -فاتح السواقً.   ج -الري.    ب - أ

 الفراغات بالعبارات المناسبة: أمأل /2س

 ٌتكون فاتح السواقً من ........... و ........... و ............و ...........و ........ - أ
 أربع مجامٌع وهً  ....... و ........ و ....... و ...... تصنف انواع معدات الري إلى - ب
 تتكون المضخة الطاردة المركزٌة من ....... و ........ و .........و .........و ........ - ت
 ٌتكون البتان القرصً من ....... و ........ و .........و ......... - ث

 كل مما ٌأتً:اشرح طرٌقة عمل  /3س

 .مضخة الطرد المركزي -ب  .فاتح السواقً - أ

 أذكر وظٌفة كل مما ٌأتً: /4س

 ومة الري.ظمضخة من -مركز التحكم فً منظومة الري بالتنقٌط.   د -المرازة.   ج -البتان.   ب-أ

 مع رسم مخطط للمنظومة. ما مكونات منظومة الري بالتنقٌط عددها ؟ /5س

 مع رسم مخطط للمنظومة. ما مكونات منظومة الري بالرش عددها ؟ /6س

 ظومة ري بالرش موضحا ذلك بالرسم. صمم من /7س

 مة ري بالتنقٌط موضحا ذلك بالرسم. صمم منظو /8س

 :إصالحهاكل مما ٌأتً، أذكرها مع طرق ما األعطال المحتملة فً  /9س

 منظومة الري بالرش. -ج. تنقٌطالمنظومة الري ب -.    بالطاردة المركزٌة المضخة - أ
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 سابع الفصل ال

 معدات وقاٌة النبات

Plant Protection Equipment 

  
 أهداف الفصل 

 على أن: ٌكون الطالب قادرا   السابعدراسة الفصل من  االنتهاءبعد    

 . التعامل مع معدات وقاٌة النبات تطبٌق إجراءات السالمة المهنٌة عند -1

 التعرف على أنواع المرشات. -2

 .الدورٌة على معدات وقاٌة النباتإجراء اإلدامة الٌومٌة و -3

  تهٌئة معدات وقاٌة النبات للعمل الٌومً. -4

 وطرق إصالحها . فً معدات وقاٌة النباتتحدٌد األعطال المحتملة  -5

 .تفكٌك وتركٌب المرشة الٌدوٌة -6
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 تمهٌد  7-1

هً معدات مكافحة أضرار اآلفات الزراعٌة التً تقلل من كمٌة ونوعٌة المحصول.  معدات وقاٌة النبات       

 والبكترٌا والقوارض الحشراتالزراعٌة تشمل مجموعة من النباتات الضارة و الحٌوانات مثل  اآلفاتو

 تهدف المكافحة إلى تحقٌق واحد أو أكثر من األهداف اآلتٌة:و والحشائش وغٌرها، والفٌروسات
 .بعاد اآلفات الزراعٌة عن النباتإ -1

 .النبات إلى وصول اآلفات الزراعٌة منع  -2

 على اآلفات الزراعٌة.  القضاء -3

 لتكاثر اآلفات الزراعٌة. مناسبة غٌر ظروف تهٌئة -4

بٌدات خاصة ترش على النباتات تتم عملٌة وقاٌة النباتات بمكافحة اآلفات الزراعٌة وذلك باستخدام م       

 -طة معدات وقاٌة النباتات والتً تقسم إلى قسمٌن، وهً:بوسا

، سائل لتوزٌع المبٌدات التً تكون على شكل محلول عملتست : وهً عبارة عن معدات وقاٌةالمرشات -1

  .(1-7) كما فً الشكل

 
 مرشة محمولة  1-7شكل 

كما لمبٌدات التً تكون على شكل مسحوق، لتوزٌع ا عملتستوهً عبارة عن معدات وقاٌة : المعفرات -2
 .(2-7)فً الشكل 

  
 معفرة محمولة تعمل بمحرك 2-7شكل 
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  وقاٌة النبات معدات 7-2

طة بٌدات خاصة ترش على النباتات بوسام عمالبمكافحة اآلفات الزراعٌة وذلك باست تتم عملٌة وقاٌة النبات  

 -والتً تقسم إلى قسمٌن، وهً: معدات وقاٌة النبات

بوساطة معدات  سائلمبٌدات التً تكون على شكل توزٌع العملٌة الرش هً عملٌة  إن: المرشات الزراعٌة -1

 تسمى المرشات الزراعٌة. 

 

ة مسحوق بوساط توزٌع المبٌدات التً تكون على شكلعملٌة التعفٌر هً عملٌة  إن :ةالمعفرات الزراعٌ -2

وتصمم المعفرات بعدة تصامٌم، ومنها: المعفرات الٌدوٌة والتً تحتوي  معدات تسمى المعفرات الزراعٌة.

على مكبس هوائً، والمعفرات المحمولة على الظهر ذات المنفاخ، والمعفرات الصدرٌة التً تدار بوساطة 

مرفق ٌدوي،  والمعفرات اآللٌة والتً تعمل بقوة الهواء لدفع مسحوق المبٌد لٌوزع  توزٌعا منتظما إلى 

و الوقود السائل وٌمكن أن تحمل على أوهناك معفرات للبساتٌن تعمل بمحرك كهربائً  كان المطلوب.الم

  (.3-7)الشكل  بالستٌكً وٌربط بها خرطوم مطاطً،الظهر، وٌمكن أن تكون متنقلة بعجالت داخل البٌت ال

  

 

 

 

 

 

 أنواع المعفرات  3-7شكل 

 :المرشات والمعفرات الزراعٌة إلى تصنف  

فً الحقول والبساتٌن  عملستوهً عبارة عن مرشات ومعفرات صغٌرة ت :المرشات والمعفرات الٌدوٌة -1

 (4-7) و بسحبها بالٌد وذلك حسب تصمٌمها، الشكلالجهد البشري، أما بحملها على الظهر أ بمساعدة
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 والمسحوبة الظهرٌةأشكال المرشات  4-7شكل 

 الٌدوٌة بالخطوات اآلتٌة:وٌتلخص مبدأ عمل المرشة 

 غلق فتحة صمام الخروج بشكل جٌد . -1

 .(bar 4) إلىسحب الهواء وضغطة داخل الخزن حتى ٌصل الضغط  -2

 (.bar 10)إلى سحب المحلول لملء خزان المضخة الماصة حتى ٌصل ضغطه  -3

 .تثبٌت مسدس الرش لتصبح المرشة جاهزة بعد فتح قفل الخروج -4

 :مضخة المرشة وطرق إصالحها، هً  ومن هم أعطال

 

فً الحقول والبساتٌن  عملوهً عبارة عن مرشات ومعفرات كبٌرة تست :المرشات والمعفرات المٌكانٌكٌة -2

وتمتاز  ،(5-7)كما موضحة فً الشكل  أو خلفهمقدمة الأما فً  بربطها مع الّجرار الزراعًوذلك الواسعة 

المرشات والمعفرات المٌكانٌكٌة عن الٌدوٌة بسرعة ودقة األداء حٌث أنها تعطً توزٌعاً منتظماً وتغطٌة 

           للمبٌد. جٌدة 

 

 

 

 

 الّجرار الزراعًمرشة محمولة على  5-7 شكل

 طرٌقة إصالحه نوع العطل ت
 استبدالها بأخرى جدٌدة            المطاطٌة   نضوح فً أنابٌب المرشة 1
 إصالحه او تبدٌل ثقب فً الخزان الرئٌسً                   2
 تبدٌل الحشوة             عدم اشتغال المضخة الماصة  3
 . تبدٌل النابض او تبدٌل الرشاش عدم اشتغال الرشاش )المسدس(           4
 تنظٌفه بالماء عكس اتجاه حركة السائل انسداد المرشح                           5
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بالطرق  ٌصعب إجراء عملٌات وقاٌة للنباتفً حالة وجود مساحات زراعٌة شاسعة و :بالطائراتالرش  -3

الطائرات فً انجاز الرش والتعفٌر، وتتمٌز هذه الطرٌقة بعدة ممٌزات  عمالالتقلٌدٌة مما ٌتطلب است

 اٌجابٌة، وهً:

 فً الخاصة الحشرات بعض مقاومة ٌمكن إذ مهم عامل والسرعة المحاصٌل، وتعفٌر رش فً السرعة -1

 .المجاورة المساحات إلى انتشارها قبل شاسعة مساحات وعلى قصٌرة مدة

 عمالاست حالة فً األماكن هذه إلى الوصول ٌكون الذي الوقت فً المقاومة أماكن إلى الوصول سهولة -2

 مثل الزراعٌة األراضً فً الطبٌعٌة المعوقات تفادي على عالوة صعبة، األرضٌة والمعفرات المرشاة

 الرش بالطائرات.ٌمثل  (6-7)الشكل والمستنقعات،  المبازل و األنهر

 األرضٌة. والتعفٌر الرش آالتعمال است توفٌر وكذلك العاملة األٌدي توفر -3

 

 الرش والتعفٌر بالطائرات 6-7الشكل 

 الطائرات فً انجاز الرش والتعفٌر، وهً: استعمالكما توجد عدة عٌوب فً طرٌقة         

 المقاومة. كفاءة من تقلل العملٌة وهذه النباتات من العلٌا السطوح على تكون المحاصٌل معاملة -1

 ٌكون عندما المكافحة عملٌات تأخٌر فً أحٌاناً  ٌتسبب مما الجو حالة على بالطائرات المعامالت اعتماد -2

 مناسب. غٌر الجو

 هٌل توزٌع المبٌدات فً الحقل بالتساوي .سعالٌة لت خبرة تشغٌلها ٌتطلب -3

 دامة وصٌانة معدات وقاٌة النباتإ 7-3

 :نوعٌن رئٌسٌن، وهما إلى وقاٌة النبات معدات وصٌانة إدامة تصنف إجراءات    

                                                                     والصٌانة الٌومٌة: إجراءات اإلدامة -1

 ٌوم العمل، وهً كاآلتً:نهاٌة فً خالل العمل واآلخر  بعضها ٌتم

 المضخة والمروحة والتوصٌالت وخاصة تشحٌم إلى تحتاج التً األجزاء وتشحٌم تزٌٌت -أ 

 .بالّجرار مأخذ القدرة عمود وبٌن بٌنها المرنة

 قد تغلق. التً النوزالت وفوهات بالماء والمضخة المرشات تنظٌف -ب 

بالماء بعد االنتهاء من ٌوم  وغسلها الكٌمٌائٌة المساحٌق أو السائلة المبٌدات من الخزان تفرٌغ -ج 

 العمل. 

 :راءات اإلدامة والصٌانة الدورٌةإج -2

بعملٌة تخزٌنها، وهً  المعدات والشروع هذه استعمال من االنتهاء بعد أي الموسم نهاٌة فً وتتم    

 كاآلتً:

 بالماء. جٌدا وغسلها المبٌدات من المعفرة أو المرشة تفرٌغ -أ 
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 وغسلها البخاخات فً الصغٌرة المرشحات و والدفع السحب أنابٌب فً الموجودة تالمرشا فتح -ب 

 ثانٌة. وربطها وتجفٌفها منها التالف وتبدٌل جٌداً 

 التالفة. األجزاء وتبدٌل بالماء وغسلها وتنظٌفها المضخة فتح -ج 

 تلفه. حالة فً األمان وصمام الضغط مقٌاس تبدٌل -د 
 

 االحتٌاطات قبل وعند استعمال المبٌدات المستخدمة فً آالت المكافحة والرش لوقاٌة النبات 7-4

نها عبارة عن مواد ٌوان والبٌئة بصورة عامة، وذلك ألإن المبٌدات الزراعٌة لها أضرار على اإلنسان والح   

ومن هذه معرفة ومهارة بأهم إجراءات السالمة المهنٌة  كل من ٌتعامل معهاسامة، مما ٌتطلب على كٌمٌاوٌة 

 : اإلجراءات

المالبس الواقٌة والمطابقة للمواصفات القٌاسٌة، مثل كمامة تنقٌة الهواء، الحذاء، النظارة الواقٌة،  ارتداء -أ 

 .(7-7) وكما فً الشكل، الكفوف )القفازات(، بدله عمل )قطعة واحدة(

 

 

 

        

 

 البدلة الكاملة والنظارة والقفازات 7-7شكل 

 عدم التدخٌن أثناء عملٌة الرش.  -ب 

 الرش.  عملٌة من االنتهاء بعد مرات عدة والصابون بالماء األٌدي غسل -ج 

 .عالٌة الحرارة درجة فٌها تكون التً األوقات فً عدم الرش -د 

   الشكل  ،العالٌة األشجار حالة فً سلم استعمالو ،األشجار لرش طوٌلة قصبة ذات مرشة استعمال -ه 

 .ٌمثل ذلك (7-8)

  

 

 

 

 

 

 مرشة ذات قصبة طوٌلة 8-7 شكل
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 .المبٌد رائحة قوة معرفة أجل من وشمها المبٌد عبوة فتح عدم -و 

 .المصنع تعلٌمات وبحسب العبوة على مبٌن هو مما أقوى بنسب ٌدالمب استعمال عدم -ز 

 .الرٌاح تحمله قد الذي بالمبٌد لتجنب اإلصابة حتى الرٌاح اتجاه ٌتم الرش مع -ح 

 .الماء من ندى علٌها لٌس جافة وأوراقها النبتة ٌتم رش -ط 

  اللقاح. حبوب وتطلق متفتحة الزهور تكون التً الفترة خالل عدم الرش  -ي 

 المرشة الٌدوٌةوالعشرون: تفكٌك وتركٌب  الثانًالتمرٌن 

 األهداف:

 المرشة الٌدوٌة. ٌفكك وٌركبأن ٌكون الطالب قادراً على أن 

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 مرشة ٌدوٌة. -1

 .ٌتدفق بقوة انبوب ماء -2

 خطوات العمل: 

 (. 9-7)شكل الثم اسحب العتلة الٌدوٌة، افتح الصامولة البالستٌكٌة،  -1

 

 

                               

 

 

 فتح الصامولة البالستٌكٌة 9-7شكل 

 (.10-7) اسحب أنبوبة خروج السائل إلى المسدس، شكل -2

 

 

 

 

 

 سحب أنبوبة خروج السائل إلى المسدس 10-7شكل              

      (.11-7) الشكل ستٌكٌة أو المعدنٌة،عن األنبوبة البالة )المسدس( شافصل صامولة رأس المر -3
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 فصل صامولة رأس المرشة 11-7شكل 

 (. 12-7)، الشكل افصل رأس المرشة عن األنبوب -4

 

 

 

 

 

 فصل رأس المرشة 21-7شكل 

  (.13-7)الشكل  اخرج المرشح، -5

 

 

 

 

 أخراج المرشح 13-7شكل 

   (. 14-7)الشكل ، نظف المرشح بماء متدفق عكس االتجاه لخروج األوساخ  -6

  

 

 

 

 

 متدفقبماء تنظٌف المرشح  14-7شكل 
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 (. 15-7) الشكل ،ةادخل األنبوبة بخزان المرشة ثم اربطه بقو -7

 

 

 

 

 

 ربط األنبوبة 15-7شكل 

  (.16-7)الشكل ، اربط المسدس باألنبوبة المطاطٌة -8

 

 

 

 

 

ربط المسدس 16-7 شكل  

 (. 17-7)الشكل الرشاش،  ٌتم تركٌبمرشح واربط الصامولة لشد الرشاش، ثم ادخل ال  -9

 

 

 

 

 

 شد الرشاش 17-7شكل 
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 أسئلة الفصل السابع

 الفراغات بالعبارات المناسبة: أمأل /1س

 ........... و ...........   معدات وقاٌة النبات على نوعٌن، وهماتكون  - أ
 و .......... ............. و .......... تصنف المرشات والمعفرات الزراعٌة إلى - ب

 عرف كل مما ٌأتً: /2س

 التعفٌر.   -المبٌدات الزراعٌة.            ج -اآلفات الزراعٌة.           ب - أ

 أذكر وظٌفة كل مما ٌأتً: /3س

 المعفرات.  -المرشات.      ج -معدات وقاٌة النبات.     ب - أ

 كل مما ٌأتً:اشرح طرٌقة عمل  /4س

 المعفرات الزراعٌة.  -المرشة الٌدوٌة.          ب - أ

 مضخة رش المبٌدات؟ أذكرها مع طرق إصالحها.ما األعطال المحتملة فً  /5س

 بالطائرات.المبٌدات أذكر الممٌزات االٌجابٌة وعٌوب رش  /6س

 .ذكر الخطوات العملٌة فً تفكٌك وتركٌب المرشة الٌدوٌةأ /7س

 ؟مراعاتها قبل وعند استعمال المبٌدات فً معدات وقاٌة النباتاجب ما االحتٌاطات الو /8س

 .وقاٌة النباتلمرشات المستخدمة فً عدد أنواع ا /9س

 وقاٌة النبات. معدات أذكر إجراءات إدامة وصٌانة  /10 س
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 ثامنالفصل ال

 معدات الحصاد 

Harvest Equipment  

 

 ثامنأهداف الفصل ال 
 على أن: ٌكون الطالب قادرا  الثامن دراسة الفصل من  االنتهاءبعد 

 ٌمٌز بٌن انواع الحاصدات والقاصالت. -1

 ٌقوم بتهٌئة الحاصدات والقاصالت للعمل.   -2

 اجزاء الحاصدات. على ٌتعرف  -3

 التالفة فً الحاصدات. ألحزمة )القواٌش(ٌستبدل ا -4

 الحاصدات.األجزاء المتحركة فً ٌقوم بتزٌٌت  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     العملًالتدرٌب / الصف الثانً                 الفرع الصناعً/ المكننة الزراعٌة                                                                        
  معدات الحصاد                                                                                                                  الفصل الثامن        

 

134 

 

 :تمهٌد  8-1

زراعٌة محددة وهً حصاد جمٌع انواع الحبوب ؾ الحاصدة الزراعٌة بؤنها آلة متخصصة للقٌام بعملٌة تعر    

التً و، تلك المسماة )الحاصدة المركبة( اهمها واكثرها استعمالا واع عدة انعلى والمحاصٌل البذرٌة. وتوجد 

حٌث أن فً وقت واحد،  تنجز عدة عملٌات حقلٌة متسلسلة مثل الحصاد والدراس وفصل وتنظٌؾ الحبوب

نظافة الحبوب الوقت، فضالا عن ذلك  واختصارالجهد والٌدي العاملة كثٌراا من استعمال الحاصدة المركبة قلل 

   (. 1-8)د الؽرٌبة مقارنة بالحصاد الٌدوي، الشكل وقلة وجود الموا

 

 

 

 

 

 الحصاد الٌدوي( 1-8)شكل 

 (Combine Harvester)الحاصدات المركبة   8-2

 ، وهً:(2-8)وحدات رئٌسة، وكما موضح فً الشكل  ستمن تتكون الحاصدات المركبة    

 مكونات الحاصدة المركب 2-8شكل 
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 :األجزاء اآلتٌة تتكون وحدة القطع من وحدة القطع: - أ

تحدٌد عرض القطع ان على جانبً القاطع، وفائدتهما ٌوجدوهً عبارة عن لوحان لوحا تحدٌد الحصٌد:  (1

 .(3-8)وجمع المحصول من المسافة المحصورة بٌن الطرفٌن، الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوحا تحدٌد الحصٌد 3-8شكل 

قرصٌن ٌمتد بٌنهما الواح خشبٌة او عن ٌقع فوق السكٌن، وهو عبارة : المرواح ) مضرب الضم( (2

رفع سوٌقات النباتات المائلة وتوجٌهها نحو جهاز القطع  وظٌفته ،حدٌدٌة تحتوي على اصابع لقط 

 . وإسنادها اثناء القطع

القاطع: وهو عبارة عن لوح فولذي، وظٌفته قطع سوٌقات المحصول وذلك بحصرها بٌن جزئٌه  (3

تقطع سوٌقات الثابت المتمثل باألصابع التً تمسك سوٌقات المحصول والمتحرك المتمثل بالسكٌن التً 

 (.4-8)الشكل  المحصول،

 

 

 

 

 

 

 

 القاطع  4-8شكل 

 :(5-8) الشكل، تتكون وحدة النقل من األجزاء اآلتٌة وحدة النقل: - ب

 .: وهً منضدة ٌسقط علٌها المحصول الذي جرى قطعه بالسكٌن)الطبلة( منضدة التؽذٌة (1

جمع المحصول من جهتً الٌسار ، وظٌفتها المنضدةالبرٌمة: وهً عبارة عن برٌمة على طول  (2

 الى الوسط.  والٌمٌن ودفعه

نقل المحصول من وهو عبارة عن شرٌط ناقل، وظٌفته )حصٌرة نقل المحصول(:  ناقل الحصٌد (3

 .ٌاسةالى وحدة الد منضدة التؽذٌةوسط 
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 وحدة النقل 5-8 شكل

الى  دعك وفصل الحبوب عن السنابل وٌسقط معظمها مع القش )التبن الناعم(وظٌفتها  وحدة الدٌاسة: -ج

حوض الحبوب، فً حٌن ٌسٌر التبن )سٌقان المحصول( نحو مضرب التبن الذي ٌقع خلؾ وحدة الدٌاسة 

حو ممشى التبن الهزاز، الشكل ومهمته السٌطرة على التبن المدفوع من وحدة الدٌاسة ودفعه الى السفل ن

(8-6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة الدٌاسة 6-8شكل 

ومنشاري  المؽلفة بالتبن على ممشى التبن الهزاز الذي ٌكون سطحه مدرجاا تمرر الحبوب  وحدة التذرٌة: -د

تفكٌك التبن او القش الملفوؾ حول البذور وتسقط هذه البذور عبر ثقوب الممشى على ، حٌث ٌتم الملمس

  (.7-8) ، الشكلحوض الحبوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة التذرٌة 7-8شكل 
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للخلؾ وٌمر من خاللهما ؼربالٌن ٌتحركان حركة اهتزازٌة تتكون وحدة التنظٌؾ من  وحدة التنظٌف: -هـ 

تطرد القش  هوائً من مروحةالالتٌار  سفل منهما تٌار من الهواء لؤلعلى خالل ثقوبهما، وٌكون مصدراألومن 

والؽبار وتدفعهما نحو مإخرة الحاصدة لٌخرجان من الفتحة الخلفٌة فً حٌن تسقط الحبوب وكسرها على 

بٌنما تستمر الشوائب بالنتقال الى الخلؾ لتسقط خالل فتحات امتداد الهزاز نحو مجمع الشوائب  الؽربال السفلً 

ٌقع هذا الؽربال اسفل الؽربال العلوي دتها الى وحدة الدٌاسة مرة اخرى، اما الؽربال السفلً وناقلتها لعا

لعلوي، وعند نزول الحبوب ووظٌفته تنظٌؾ الحبوب بشكل افضل وتكون فتحاته اصؽر من فتحات الؽربال ا

من الؽربال العلوي الى الؽربال السفلً تتعرض اٌضا للتٌار الهوائً القادم من المروحة فٌطرد ماتبقى من 

الشوائب الخفٌفة كالؽبار والقش الناعم الى مإخرة الحاصدة، اما البذور التً تنزل من الؽربال السفلً فتسقط 

 .(8-8)على مجمع الحبوب، الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ووحدة التعبئة وحدة التنظٌف 8-8شكل 

 تتكون وحدة التعبئة من األجزاء اآلتٌة: التعبئة:وحدة   -و

ٌقع اسفل الؽربال السفلً وعلى شكل سطحٌن منحدري الجانب نحو الوسط،  مجمع وناقلة الحبوب:  (1

الى احد الجانبٌن توجد وٌوجد بامتداد الؽربال السفلً برٌمة تقوم بنقل البذور من جمٌع عرض المجمع 

 ناقلة ترفع الحبوب الى العلى نحو خزان الحبوب او الى مجموعة التعبئة والتكٌٌس .

ل ان بعض السنابل التً لٌجري فصل حبوبها كلٌا )الكزرة( تسقط من خال: مجمع وناقلة الكزرة (2

هزاز تقوم بجمع ، الذي ٌحتوي على برٌمة ممتدة بامتداد عرض الفتحات الهزاز الى مجمع الكزرة

الكزرة من جمٌع هذا العرض الى ناقلة الكزرة والتً تقوم بدورها باعادة الكزرة الى وحدة الدٌاسة 

 لعادة دراستها.

ٌفرغ الى عربة اما اثناء توقؾ الحاصدة عن حٌث تفرٌػ الحبوب بعد امتالء الخزان بالحبوب واخٌراا ٌتم    

وتتم عملٌة التفرٌػ بوساطة برٌمة تفرٌػ تستلم حركتها من فاصل  (،9-8) سٌرها مع العربة، الشكلالسٌر او 

 ٌدار من قبل مشؽل الحاصدة .
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             تفرٌغ الحبوب من خزان الحاصدة الى عربة النقل 9-8شكل 

 انواع الحاصدات 8-2-1

  -بحسب طرٌقة تجهٌزها بالقدرة الى نوعٌن رئٌسٌن، وهما: الحاصداتٌمكن تصنٌؾ    

مؤخذ عمود  وتؤخذ حركتها منالزراعٌة،  بواسطة الّجرارات: وهً الحاصدات المسحوبة ةالمقطور -1

 . فً الّجرار الزراعًقدرة ال

عتمد فً حركتها على محرك محمول علٌها، ٌقوم بتحرٌكها اثناء التً تالحاصدات الحركة: وهً  ةذاتٌ -2

 (.10-8)الشكل السٌر وتوصٌل الحركة لجمٌع وحداتها العاملة، وكما فً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحاصدة الذاتٌة الحركة 10-8شكل   

 القاصالت 8-2-2

، كما حصاد محاصٌل األعالؾبعملٌة ماكٌنة زراعٌة تقوم تعرؾ القاصلة )المحشة( بانها عبارة عن      

 .وتستعمل مع الحاصدات الجامعة للحبوب

طرٌقة عملها  حسبمحاصٌل العلؾ األخضر، وٌمكن تقسٌمها قطع فً  عملةالعدٌد من المحشات المست ٌوجد  

 -:، وهًلحركة مشط الحصادوفقاا فً الحصاد إلى نوعٌن رئٌسٌن 

األعالؾ على الحركة الترددٌة  تعتمد طرٌقة الحصاد فً هذا النوع من محشات :المحشات الترددٌة -1

الجانبٌة للسكاكٌن الموجودة على جهاز القطع أثناء حركة اآللة إلى األمام وٌعرؾ جهاز القطع بمشط 

 (،11-8)الشكل   الحصاد، وٌتكون من صفٌن من الحدود القاطعة المتقابلة، صؾ علوي واآلخر تحته،

 ن حدودهما القاطعة.متعاكسٌن لحصد العلؾ المحصور بٌ باتجاهٌنٌتحركان 
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 المحشات الترددٌة 11-8شكل 

تستعمل المحشات الدورانٌة فً حصاد محاصٌل العلؾ األخضر، وتعد المحشة  :المحشات الدورانٌة -2
الدورانٌة الطاردة من أنواع المحشات الدورانٌة المستعملة بشكل كبٌر فً مزارع األعالؾ، وذلك نظراا 

 (.12-8)، الشكل فً عملٌة قطع المحصول كفاءتهاوسهولة تشؽٌلها باإلضافة إلى لبساطة تركٌبها 

 عدم وجودالحركة الدورانٌة أكثر تطوراا من اآللت الترددٌة وذلك ل اتآلت الحصاد ذ تعتبرو   

 باإلضافة، التؽلب على قلّة كفاءة الحصد نتٌجة مٌل المحصول أو رقاده، والدٌنامٌكٌة العالٌة الهتزازات

 لٌل القدرة المفقودة فً نقل الحركة.تق الى

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحشات الدورانٌةانواع من  12-8شكل 

  األحزمة  ائقعن طرل الحركة فً الحاصدة نقاالعطال المحتملة فً أجهزة والعشرون:  الثالثتمرٌن ال

 حزمة التالفة األ استبدالوالبكرات، وكٌفٌة 

تعد طرٌقة نقل الحركة بالحزام والبكرة من اقدم الطرق المستخدمة فً نقل الحركة واكثرها استعمالا     

لبساطتها كما انها تصلح لنقل الحركة بٌن بكرتٌن على مسافات قصٌرة او متباعدة، كما تمتاز هذه الطرٌقة 

الحاصدة ٌتم بوساطة مجموعة  ن نقل الحركة فًلمرونة الحزام، وأ اا الهتزازات والصدمات نظر بامتصاص

، والبكرات الوسطٌة وبكرات المعاٌرة الموجودة على جانبً لسالسلمن البكرات والقواٌش والتروس وا

جموعة نقل الحركة بالبكرات واألحزمة بـ )أجهزة وتسمى م. سادرلعن طرٌقها ٌتم نقل الحركة لالحاصدة و

من عمود مرفق المحرك إلى كافة زة بعملٌة نقل الحركة نقل الحركة للدراس(، وٌتلخص الؽرض من هذه الجه

 وتذرٌة للمحصول. وظائفها المختلفة من حصاد ودراس لتقوم ب الزراعٌةجهزة الحاصدة ا
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 االهداف التعلٌمٌة:

 لب قادرا  على ان:ابعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الط 

 والبكرات، وٌقوم بصٌانتها.األحزمة ة نقل الحركة فً الحاصدة بٌكشؾ عن اعطال أجهز (1

 ٌستبدل األحزمة التالفة فً الحاصدة الزراعٌة.  (2

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 حزمة جدٌدة.أ (1

 َعدة مناسبة. (2

  :خطوات العمل

 باآلتً: أجهزة نقل الحركة للدراس  تتلخص خطوات العمل الخاصة بصٌانة 

انتبه عند اضافة الزٌت او الوقود او عند تفرٌؽها لعدم سقوطه على الحزمة والبكرات، لن ذلك ٌنتج  -1

 عنه نسبة انزلق كبٌرة بٌن البكرات والحزمة وفقدان فً القدرة المنقولة بٌن اجزاء اللة. 

 أحفظ األحزمة فً مكان جاؾ بعٌد عن الشمس، وذلك للمحافظة على مرونتها. -2

عدم طرد التبن فً األحزمة ٌسبب عدة متاعب ومنها: الشد فً األحزمة، وذلك لن ارتخاء اضبط قوة  -3

معدل الحركة حزام نقل الحركة للهزازات مما ٌإدي الى انخفاض نهاٌة الهزازات بسبب ارتخاء 

 الترددٌة للهزازات. كما ان ارتخاء الحزمة ٌإدي الى ارتفاع درجة الحرارة فً بعض الجزاء. 

السائق  للتحكم فً قوة  قرببوساطة عتالت  (القواٌش) األحزمة التحكم بقوة شدلضبط قوة شد األحزمة قم بو

 (.13-8)وحسب تعلٌمات الشركة المصنعة، الشكل  حزمةشد األ

 

 

 

 

 

 

 

 الحاصدة والموجودة أمام السائق على اجزاء وحدة السٌطرة االلكترونٌة 13-8شكل 

تآكل حزام البكرة ، لن ذلك ٌإدي إلى مع أحزمتها فً مستوى واحد بكرات نقل الحركة أضبط أستقامة -4

 . من جانب واحد

التالؾ ووضع حزام الحزام  برفعتتم العملٌة وعند حدوث قطع او تلؾ فٌها، األحزمة التالفة،  استبدل -5

استعمال العتلة ب الجدٌدجدٌد بمواصفات مطابقة لتعلٌمات الشركة المصنعة، ثم قم بعملٌة شد الحزام 

 . زمة الموجودة بجوار مقعد السائقالخاصة بإرخاء وشد الح

قم بعملٌة تزٌٌت كراسً العمدة والسالسل والتروس بزٌت ذو مواصفات خاصة كما مثبت فً  -6

 تعلٌمات الشركة المصنعة. 
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 والعشرون: تزٌٌت االجزاء المتحركة فً الحاصدات الزراعٌة الرابعالتمرٌن 

ٌعرؾ التزٌٌت بانه عملٌة وضع ؼشاء رقٌق من الزٌت بٌن سطحٌن متالصقٌن ٌتحرك أحداهما بالنسبة        

لآلخر حٌث ٌحول الزٌت دون تالمس هذه األسطح مع بعضها وتقل المقاومة الحتكاكٌة التً تنشؤ بٌنهما تالفٌاا 

 . للتآكل الذي ٌحدث حتماا بسبب تالمس األسطح المعدنٌة

 ركة فً الحاصدات الزراعٌة، وهً:لة نتٌجة عدم تزٌٌت االجزاء المتحة اعطال محتمتوجد عد   

مثل )كراسً التحمٌل، التروس، سكٌن القطع، الطبلة،  زٌادة قوى الحتكاك بٌن الجزاء المتحركة -1

 السالسل، ... الخ(.

 .حدوث صوت عالً  -2

 وتلفها.  تآكل األجزاء المتحركة  -3

والذي ٌنتج عنه تكدس المحصول األحزمة   ارتخاءٌسبب درجة حرارة األجزاء المتحركة، مما  ارتفاع -4

 . على السكٌن وعدم انتظام تورٌد المحصول لمجموعة الدٌاسة

 ضٌاع فً الطاقة. زٌادة الخلوص بٌن الجزاء المتحركة مما ٌنتج عنه  -5

 : ما ٌأتً األجزاء المتحركة فً الحاصدات الزراعٌة زٌٌتت عملٌةأهم وظائف ومن   

 تقلٌل الحتكاك بٌن األجزاء المتحركة.  -1

 .اهامتصاص الحرارة وتشتٌت -2

 األجزاء المتحركة. المسافات البٌنٌة بٌن  ءمل -3

 .هاتنظٌؾ األجزاء المتحركة وتبرٌد -4

 الصادرة نتٌجة الحركة. تخفٌض األصوات المزعجة  علىالمساعدة  -5

 لتعلٌمٌة:االهداف ا

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطلب قادرا  على ان: 

 المتحركة فً الحاصدة الزراعٌة.ٌقوم بعملٌة تزٌٌت الجزاء  -1

 التعرؾ على العطال المحتملة نتٌجة عدم تزٌٌت الجزاء المتحركة فً الحاصدة الزراعٌة.  -2

 األجزاء المتحركة فً الحاصدات الزراعٌة زٌٌتت أهمٌة عملٌةالتعرؾ على  -3

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 .زراعٌةحاصدة  -1

 . التشحٌم مسدس -2

 ..الجزاء المتحركة فً الحاصدة من التربة والقش تنظٌؾل قماش قطعة -3

 للحاصدة الزراعٌة.  المصنعة الشركة قبل من بها الموصى التشحٌم نقاطللتعرؾ على  ُكتٌب اإلرشادات -4

 بمواصفات خاصة حسب تعلٌمات الشركة المصنعة.تشحٌم زٌت  -5

 :خطوات العمل

 ة(. الٌدوٌ القفازات، الحذاء، العمل بدلةمعدات السالمة ) ارتداءقم ب -1

 .الزراعٌةالحاصدة  توقؾ من تؤكد -2

   ب، الشكل سالمنا التشحٌم زٌت رحض األوتوماتٌكٌة ثم التشحٌم مضخة أو التشحٌم مسدس تهٌئةقم ب -3

(8-14) . 
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 قم بإزالة األتربة والقش من على األجزاء المتحركة فً الحاصدة مثل: و تشحٌمهااد المر األجزاءحدد  -4
 التروس.   –ث السالسل.      –ت الطبلة.           –ب .       سكٌن القطع - أ

 

 

 

 

 

 التشحٌم ومسدس مضخة 14-8 شكل

عمود إدارة اسطوانة الدٌاسة، كراسً تحمٌل كراسً تحمٌل العمدة الموجودة مثل )كراسً تحمٌل  -5

عمود إدارة المرواح، كراسً تحمٌل عمود إدارة برٌمة الحبوب، كراسً تحمٌل برٌمة الكزرة، كراسً 

 عمود المرفق الخاص بمجموعة الؽرابٌل، .... الخ(. تحمٌل عمود إدارة المروحة، كراسً تحمٌل 

 بها من قبل الشركة المصنعة.  الموصىقم بعملٌة تزٌٌت كل األجزاء  -6

 التشحٌم زٌت خروج مالحظة خالل من وذلك التشحٌم زٌت من كفاٌتها أخذت قد األجزاء أن من تؤكد -7

 .تشحٌمها المطلوب ألجزاءا جوانب من

 تراكم األتربة لمنع األبٌض بالنفط مرطبة قماش قطعة بواسطة التشحٌم برأس المحٌطة المنطقة ؾنظ -8

 . التشحٌم زٌت بقاٌا على واألوساخ

 سئلة الفصل الثامنأ

 ؟، وماهً مزاٌاها عن الحصاد الٌدويما مزاٌا الحاصدة الزراعٌة /1س

 ما انواع الحاصدات؟ /2س

 كونات الحاصدات؟مما  /3س

 فً الحاصدات الزراعٌة؟ ل المحتملة عند قطع او تلؾ األحزمةا العطام /4س

 ؟ انواع القاصالتما  /5س

 المحتملة نتٌجة عدم تزٌٌت الجزاء المتحركة فً الحاصدات الزراعٌة؟ ما العطال /6س

 األجزاء المتحركة فً الحاصدات الزراعٌة؟  زٌٌتت عملٌةأهم وظائؾ ما  /7س

 الفراؼات التالٌة بما ٌناسبها: امؤل /8س

 زٌادة الخلوص بٌن الجزاء المتحركة فً الحاصدات الزراعٌة ٌنتج عنه ......  -أ 

على ...........  الصوات  حركة فً الحاصدات الزراعٌة ٌساعدالجزاء المت عملٌة تزٌٌت -ب 

 المزعجة الصادرة نتٌجة الحركة. 

 ارتخاء احزمة الحاصدة ٌسبب عدة متاعب منها .............. و ................ -ج 

 علل ما ٌؤتً: /9س

 حفظ احزمة الحاصدة فً مكان جاؾ بعٌد عن الشمس. -أ 

 الوقود على الحزمة والبكرات فً الحاصدة. تجنب سقوط الزٌت او -ب 

 تعتبر آلت الحصاد ذات الحركة الدورانٌة كثر تطوراا من اآللت الترددٌة. -ج 
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 تاسع الفصل ال

 كهربة منشآت ريفية 

Electrical in Rural Facilities 

 
  أهداف الفصل 

 على أن: يكون الطالب قادرا  التاسع دراسة الفصل من  االنتهاءبعد 

 لتشغيل مضخة ماء.  يربط  المحرك الكهربائي -1

 يقوم بتفكيك وتركيب المحرك الكهربائي.   -2

 يحدد اعطال المحرك الكهربائي، ويقوم بصيانتها.  -3
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 تمهيد 9-1

 اىنهشبائيت اىطاقت عَاهاستٍثو  اىَصْعتاحاله اىقىي واىطاقاث ى عيٌ يهتٌ بنيفيت هاىَنْْت اىضساعيت     

 بىساطت ، ورىلاىدهذ اىبششي وطاقت اىحيىاّاثٍثو  اىطبيعيتاىطاقاث  ٍِ استخذاً غيشها بذلا و واىحشاسيت

اىضساعيت وسشعت اّداصها اىغايت ٍِ رىل هى تقييو ميف اىعَييت ه أخهضة وآلث في اىعَييت اىضساعيت واادخ

 صيادة اإلّتاج.وتىفيش اىدهذ و

بيذ يْتح ٍحصىه ٍعيِ بنَيت امبش ٍِ  فيى ماُ هْاك، بْسبت إدخاه اىَنْْت فيه ويقاط تطىس أي بيذ صساعياا     

ٍِ األوه في إّتاج هزا  اا بيذ ثاّي إل إُ استعَاه اىَنْْت في اىبيذ اىثاّي امبش فهزا يعْي إُ اىبيذ اىثاّي أمثش تطىس

 .اىَحصىه

 :هً الزراعٌة بالمنشآتالطاقة الكهربائٌة  عماالتأهم استومن 

 . اإلضاءة ـ1

 . تدفئةال ـ2

 .التبرٌد ـ3

 . تشغٌل المعدات ـ4
     

 :الطاقة الكهربائيةالمعدات الزراعية التي تعمل ب 9-2

 

 الزراعٌة ومنها:  المكائنفً مختلف  تستعمل الطاقة الكهربائٌة

 ل ذلك:امث مكائن االنتاج النباتً. -1

 د الشمس.تصنٌع الزٌوت النباتٌة من بذور الذرة الصفراء وبذور عبا مكائنأ ـ 

 تصنٌع الراشً من بذور السمسم. مكائنب ـ 

 تعلٌب التمور. مكائنج ـ 

  

 

 

 

 

 

 

          

 

 تصنيع الزيوت النباتية من مكائن جزاء 1ـ9شكل                     

 مثال ذلك: اإلنتاج الحٌوانً كائنم -2

 .اجنلدوأ ـ مكائن تفرٌخ افراخ ا

 ب ـ مكائن انتاج علف الدواجن.

 االسماك.ج ـ مكائن انتاج علف 
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 ماكنة تفريخ افراخ الدواجن 2ـ9شكل 

 مثال ذلك : مكائن  تصنٌع األغذٌة -3

 تصنٌع منتجات االلبان. مكائنأ ـ 

 ب ـ مكائن تصنٌع العصائر.

 ج ـ مكائن تصنٌع االغذٌة المعلبة.

 

 مكائن تصنيع منتجات االلبان 3ـ9 شكل

، اىَضاسع واىحقىهاىتي تستخذً في سقي اىَضسوعاث في ٍضخت اىَاء اىتي تعَو باىَحشك اىنهشبائي و -4

فً الري وذلك لسهولة  واستعماال   المضخة الطاردة المركزٌة اكثر انواع المضخات انتشارا   دتعو

 ،تشغٌلها وصٌانتها

 ما ٌؤتً:الطاردة المركزٌة، ممٌزات المضخة أهم ومن  

 كفاءتها عالٌة. ــ1

 وتالئم السرعات المختلفة للمحرك. تصرٌفها كبٌر ومستمر ــ2

 مما ٌجعل تكالٌف الصٌانة منخفضة.  قوٌة األجزاءــ 3

 .تكالٌف تشغٌلها االبتدائٌة قلٌلة ــ4

 بالمقارنة مع انواع المضخات األخرى للتصرٌف نفسه. رخٌصة الثمن ــ5

 .التشغٌلوسهلة التركٌب والتصمٌم ــ 6

 تستطٌع سحب المٌاه العكرة ذات الرواسب والمواد الغرٌنٌة. ــ7
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 النوع من المضخات، وهً:  هذا توجد بعض السلبٌات علىاال انه  لسابقةا لممٌزاتالرغم من كل اعلى و

انبوب وجسم المضخة بالماء وطرد الهواء منها وذلك بسبب  تحضٌرها قبل التشغٌل وذلك بملءوجوب أــ 

 عدم تمكن المضخة من تفرٌغ جسمها من الهواء.

تقل  وإالوجوب نصبها على ارتفاع ال ٌزٌد عن خمسة امتار من مستوى سطح الماء المراد رفعه ب ـ  

 ، مما ٌستوجب عمل حفرة فً االرض وتوضع فً مكان قرٌب لمنسوب الماء.كفاءتها

من موصل كهربائً دوار، فيتنىُ أساساا   أٍا اىَحشك اىنهشبائي اىَستخذً في تشغيو ٍضخت اىَاء      

طٌس ابٌنما ٌعرف المغن، الموصل باسم الحافظةوٌعرف  ، طٌس ثابتاموضوع بٌن قطبٌن شمالً وجنوبً لمغن

ل الذي ٌعّد جزءا  ضرورٌ ا المبدِّ ٌَة المجال. وهناك أٌض  ا  فً كثٌر من المحركات الكهربائٌة الثابت باسم بِْن

 ٌوضح المضخة الطاردة المركزٌة مع المحرك الكهربائً (4-9)، والشكل وخاصة محركات التٌار المستمر

 مثبتان مع بعضهما على قاعدة حدٌدٌة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مضخة ماء ومحرك كهربائي مثبتان على قاعدة حديدية  4-9شكل             

 والعشرون: تركيب محرك كهربائي لتشغيل مضخة الماء الخامسالتمرين 

دوران دٌنامٌكً تستخدم مروحه وظٌفتها زٌادة ضغط السوائل عن طرٌق دفع  مضخة إن مضخة الماء عً   

الطاردة المركزٌة لنقل السوائل خالل االنابٌب من المناطق المنخفضة  المضخةالسوائل خالل تجوٌفها وتستخدم 

 . والبساتٌن الزراعٌة كاألراضًالى المناطق المرتفعة  كالجداول واالنهار

عن دوران المحرك الكهربائً تعمل المضخة الطاردة المركزٌة عن طرٌق تحوٌل الطاقة الحركٌة الناتجة     

حٌث تقوم بسحب الى زٌادة ضغط الماء حٌث ٌتم اكساب طاقة حركٌة للماء عن طرٌق دوران مروحة المضخة 

 المضخة ودفعة بقوة الى خارج المضخة.الماء من مركز 

فٌوضح مقطع ألجزاء  (6-9) ٌوضح مقطع ألجزاء المضخة الطاردة المركزٌة، أما الشكل (5-9) والشكل    

 المحرك الكهربائً. 
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 )مضخة ماء( مقطع لمضخة طاردة مركزية 5-9شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقطع لمحرك كهربائي 6-9الشكل 

 االهداف التعليمية: 

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادرا  على أن:     

 ة. ربط المحرك الكهربائً على القاعدة الحدٌدٌٌـ 1

 او البكرات والسٌور. ةالقارنة طساالكهربائً بو الماء مع المحرك مضخةربط ٌـ 2

 . الماء والمحرك الكهربائً ةلمضخ ةٌعمل صٌانـ 3
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 :عملةالمستاالدوات 

طقم ، براغً تثبٌت للمضخة ،مسامٌر ،مائًالمٌزان ال، وهً: )نصب المضخةفً  ادواتتستعمل عدة ـ 1

 ، قارنه،(منقً) مشبك سلكً، ضغط سٌٌقا، مشرٌط قٌاس، للتصرٌف وآخرانبوب للسحب  ،مفاتٌح

 .(انابٌب مطاطٌة لسحب ودفع الماء ،بكرات

تثبت فٌها اللوالب قبل الصب  تهٌئة قاعدة اسمنتٌة مسلحةعن  ، فضال  محرك ومضخة على هٌكل واحدـ 2

 لتتناسب وفتحات اللوالب فً قاعدة المضخة.

 العمل: خطوات

 االسمنتٌة القاعدة لوالب على للمضخةالقاعدة الحدٌدة  تثبت إذ، المٌاه لمصدر منطقة اقرب باختٌارقم ـ 1

 . بإحكام

 .براغً ساطةبو ةالمحرك الكهربائً على القاعدة الحدٌدٌ ثبت ـ2

 .براغً ساطةبو ةالماء على القاعدة الحدٌدٌ ةمضخ ثبت ـ3

، البراغً حٌث تصنع من المطاط ةالماء وتثبت بواسط ةبٌن المحرك الكهربائً ومضخ ةضع القارن ـ4

فصل المحرك  ةكذلك سهول ةالغرض منها امتصاص الصدمات التً تحدث اثناء دوران المضخو

)فً حاله االتصال المباشر بٌن المحرك الكهربائً  عطل احداهم ةفً حال ةالكهربائً عن المضخ

 (.7-9) المحرك، الشكل المضخة على استقامة مع محور على ان ٌكون محور، الماء( ومضخة

 

 

 

 

 

 

 

 استقامة محور المضخة مع محور المحرك 7-9شكل 

االتصال غٌر المباشر بٌن المحرك  ة)فً حال الماء ةمحور المحرك الكهربائً ومضخضع بكرة على ـ 5

 (. الماء ومضخةالكهربائً 

الماء  ةعلى محور مضخ المثبتةالبكرة  حزامعلى محور المحرك الكهربائً و المثبتةالبكرة  حزام ضعـ 6

 .(حزامالساطة تعمل بو)للمضخات التً  الماء ةالكهربائً الى مضخ من المحرك ةلنقل الحرك

 بالنصب خطؤ اي تجنب وٌجب علٌها الضغط دون من وملحقاتها والتصرٌف السحب انابٌب من كل ثبتـ 7

 بفتحات مصفاة السحب انبوب بداٌة فً وٌركب السحب، انبوب على وخاصة الهواء تسرب علٌه ٌترتب

 تحكم صمام السحب انبوب فً وٌركب امتار خمسة عن الماء مستوى عمق ال ٌزٌد ان وٌراعى واسعة
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 وصمام الموجب للضغط مقٌاس التصرٌف انبوب فً ٌركب حٌن فً بالسالب، الضغط مقٌاس عن فضال  

 (.8-9) الشكل، المضخة من المدفوع الماء كمٌة على للسٌطرة تحكم صمام الى باإلضافة الرجوع عدم

 

 

 

 

 

 

 الماء تثبيت ملحقات مضخة 8ـ9شكل                      

مصدر للتٌار ثم التؤكد من وجود  (خارجٌة خزان للمٌاه او مضخةمن ) انبوبة السحب بالماء ءإعادة ملبعد 

تجهٌز الزٌت والوقود فً حالة كون المضخة تدار ، أو الكهربائً فً حالة كون المضخة تدار بمحرك كهربائً

 :ًجب مراعاة ما ٌؤتٌ بمحرك احتراق داخلً

 تشغٌل المضخة. وأثناءقبل الصحة والسالمة المهنٌة  تباع احتٌاطات ــ1

ٌفضل ان ٌكون الربط بطرٌقة االتصال المباشر وٌجب مالحظة دقة  عند ربط المضخة بمصدر الحركة،ـ 2

اما اذا كان االتصال غٌر مباشر )اي ، كما مر سابقا   استقامة محور المضخة مع محور مصدر الحركة

بصورة جٌدة وان تكون االحزمة مشدودة بشكل  واألحزمةكرات بطرٌقة البكرات( فٌجب ربط الب

 .لتجنب االنزالق مناسب

التؤكد من اتجاه الدوران عند ربط المضخة بمصدر الحركة إذ ٌجب ان ٌكون اتجاه دوران مصدر  ـ3

على بسهم وٌكون اتجاه دوران بشارة المضخة مإشرا  جاه دوران بشارة المضخة،تالحركة بنفس ا

 المضخة.غالف 

لم ٌتوفر  وإذا اختٌار المحرك المناسب الذي ٌعطً عدد دورات مساوٌة لعدد الدورات المالئمة للمضخة،ـ 4

 ذلك المحرك فٌجب ربط البكرات المالئمة لتوفٌر العدد المناسب من دورات المضخة.

نع اي ملربط انابٌب السحب والتصرٌف مع المضخة وربط صمامات التحكم بهما بصورة محكمة ـ 5

( فً بداٌة انبوب ًرجع الوضع صمام بوابً باتجاه واحد ) تسرب للماء او دخل الهواء، كما وٌفضل

 السحب لمنع رجوع الماء وتفرٌغ انبوب السحب.   

 التؤكد من حرٌة دوران المضخة بالٌد. ــ6

الحمل فجؤة على محرك االدارة  دال ٌزداعند تشغٌل المضخة ٌفتح صمام التصرٌف تدرٌجٌا حتى  ـ7

 وبعدها ٌضبط صمام التصرٌف على الكمٌة المطلوبة.

اثناء اشتغال المضخة ٌجب متابعة درجة حرارة المحامل ومطابقة التصرٌف والقدرة المستهلكة وخلو  ـ8

 المضخة من االحتكاك المٌكانٌكً.
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 تية:إلدامة عمل المضخة يجب اتباع الخطوات اآلو

 مستمرة. ( بصورةاالنزالقٌة)الكراسً تزٌٌت محامل المضخة ــ 1

 .وأخرىبٌن فترة  واألوساختنظٌف البشارة وغالف المضخة من الطٌن  ــ2

جدٌد فً حالة  بآخر هتنظٌف المصفى الموجود فً نهاٌة انبوب السحب من االوساخ والحشائش وتبدٌل ـ3

 استهالكه.

 ومالحظة عدم وجود نضح للماء من خاللها.فحص جمٌع الصمامات والتوصٌالت  ــ4

وتزٌٌت جمٌع األجزاء المتحركة وطالء أجزاء  عند عدم تشغٌلها وأخرىالبشارة بالٌد بٌن فترة  محور تدوٌر ـ5

 .المضخة التً ازٌل طالئها قبل الخزن

 اصالحهااالعطال وطريقه  تفكيك وتركيب المحرك الكهربائي وتحديد والعشرين: السادسالتمرين 

 شغل إلنجازهو عبارة عن الة تحول الطاقة الكهربائٌة الى طاقة حركٌة دورانٌة  المحرك الكهربائً إن 

 مثل ذلك مضخة الماء. اآلالتالمحركات الكهربائٌة لتشغٌل عدة انواع من  عملوتست

 

 :التعليمية األهداف

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادرا على ان:

 .وتركٌب اجزاء المحرك الكهربائًتفكٌك  ـ1

 .اعطال المحرك الكهربائً تحدٌد ـ2

 .اعطال المحرك الكهربائً ةصٌان ـ3

 :عملةاالدوات المست

 عدد وأدوات فتح )طاقم مفاتٌح البراغً( المطلوبة لتفكٌك المحرك الكهربائً. ـ1

 .محرك كهربائً ـ2

  :خطوات العمل

ٌّد بكل ومراعاة  ٌجب المحرك الكهربائًتفكٌك  قبل   من إجراءات الصحة والسالمة المهنٌة  تهتعلم ماالتق

 ومعدات السالمة. المناسبة العمل بدلة وبضمنها ارتداء

  (.9-9)، الشكل ر حسب المتوفر على إن ٌنظف جٌدا  اجلب محرك ثالثة أطوا ـ1

 

 

 

 

 

 محرك كهربائي (9-9)شكل 

 (. 10-9) الشكلحسب الكهربائً المحرك اجزاء افتح  ـ2
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 تسلسل فتح أجزاء المحرك الكهربائي 10-9شكل 

 .(11ـ9)شكل  ،فتح الغطاء الخارجً لمروحة تبرٌد المحرك الكهربائًـ 3

 

 فتح الغالف الخارجي لمروحة التبريد 11ـ9 شكل        

 (.12ــ9) شكلالغطاء الخارجً للمحرك الكهربائً، براغً تثبٌت فتح   ـ4

 كرسي انزالق العضو الدوار
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 فتح براغي الغطاء الخارجي 12ـ9شكل 

 (.13ـ9) شكل ،الجزء الثابت )الملفات( الدوار مناخراج الجزء  ـ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الدوار والجزء الثابت 13ـ9شكل 
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 (.14ـ9)شكل  ،للجزء الثابت الكهربائٌةفتح التوصٌالت  ـ6 

 

 

 

 

 

 

 فتح التوصيالت الكهربائية 14ـ9 شكل

 (.15ـ9) شكل ،فتح الملفات من الجزء المعدنً ـ7 

 

 

 

 

 

 

 فتح الملفات 15ـ9شكل 

 (.16ـ9)، الشكل الواحدة للجزء الثابت حدد عدد مجامٌع الملفات وعدد لفات المجموعة ـ8

 

 

 الجزء الثابت 16ـ9 شكل
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 االعطال التً تحدث فً المحركات الكهربائٌة واسبابها وطرق اصالحها. ( 1-9)وٌبٌن الجدول 

 االعطال التً تحدث فً المحركات الكهربائٌة واسبابها وطرق اصالحها 1-9جدول 

 العالج السبب العطل ت

 ـ تؤكل الكراسً االنزالقٌة للمحور ارتفاع صوت المحرك 1

 محور المحرك انحناءـ 

بالربط او نقص ـ خطؤ فً التوصٌل)سواء 

 فٌز(

 ـ قصر فً الملفات

 

 ـ تبدٌل الكراسً االنزالقٌة 

 ـ تبدٌل محور المحرك 

 ـ اعادة ربط التوصٌالت 

 ـ تبدٌل الملفات 

ـ فحص الملفات واصالح الملف 

 العاطل 

ارتفاع درجة حرارة  2

 المحرك

 

 

 

 ـ المحرك ٌعمل بدون تبرٌد )تلف المروحة(

 ـ زٌادة الحمل على المحرك

 ـ ارتفاع الفولتٌة  

 ـ احتكاك العضو الدوار

 ـ حدوث قصر فً الملفات 

 ـ تبدٌل المروحة 

 

 ـ تقلٌل الحمل على المحرك 

 ـ اختٌار فرق الجهد المناسب

 ـ تبدٌل الكراسً االنزالقٌة

 ـ تبدٌل الملفات  

وال  صوتاالمحرك ٌصدر  3

 ٌدور 

 ـ نقص فٌز 

 ـ تلف الكراسً االنزالقٌة

 ـ زٌادة الحمل على المحرك 

ـ فحص الملفات وتصلح الملف  

 العاطل 

 ـ تبدٌل الكراسً االنزالقٌة 

 ـ تقلٌل الحمل على المحرك 

وال  صوتاالمحرك ال ٌصدر  4

 ٌدور 

 ـ المحرك عاطل 

 ـ عدم وجود جهد 

 ـ تبدٌل المحرك 

 ـ اختٌار فرق  الجهد المناسب 

المحرك ٌدور أقل من  5

 سرعته

 ـ تلف الكراسً االنزالقٌة 

 ـ حدوث قصر فً الملفات 

 ـ التوصٌالت الكهربائٌة خطؤ 

 ـ تبدٌل الكراسً االنزالقٌة

ـ فحص الملفات واصالح الملف 

 العاطل 

 ـ اعادة ربط التوصٌالت 

المحرك ٌعمل بدون حمل  6

ال بشكل جٌد وعند تحمٌلة 

 لٌعم

 ـ الحمل اكبر من قدرة المحرك

الجهد بنسبة كبٌرة فال ـ انخفاض فرق 

 ٌستطٌع المحرك تولٌد العزم الالزم

 ـ تقلٌل الحمل على المحرك.

  اختٌار فرق الجهد المناسب-

المحرك ٌعمل وال ٌوجد  7

ارتفاع فً درجات الحرارة 

 عالً صوتهولكن 

ـ وجود تالمس بٌن مروحة التبرٌد والغالف 

 الخارجً

ـ وجود جسم غرٌب فً المحرك ٌصدر 

 اثناء الحركة صوتا

 ـ اعادة تثبٌت الغالف الخارجً

 

ـ فتح الغالف الخارجً واخراج 

 الجسم الغرٌب 
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 أسئلة الفصل التاسع

 الزراعٌة. بالمنشآتأهم استخدامات الطاقة الكهربائٌة عدد  /1س

 مٌزات المضخة الطاردة المركزٌة. عدد م /2س

 المضخة الطاردة المركزٌة.  د أجزاءعد /3س

 المضخة الطاردة المركزٌة ؟  ألدامهما الخطوات المتبعة  /4س

 الماء ؟ ةلتثبٌت المحرك الكهربائً مع  مضخ المتبعةالخطوات  ما  /5س

 عدد أجزاء المحرك الكهربائً.   /6س

 ؟ حزام )القاٌش(او البكرة وال ةالقارن عمالاستما الفائدة من  /7س

 ح طرٌقة تفكٌك المحرك الكهربائً. اشر /8ط

 :ما ٌؤتًعلل  /9س

 ؟معالجة ذلك وكٌف تتم .ارتفاع درجة حرارة المحرك الكهربائً -أ 

 وكٌف تتم معالجة ذلك؟ .سرعتهدوران المحرك الكهربائً اقل من  -ب 

 . وكٌف تتم معالجة ذلك؟ارتفاع صوت المحرك الكهربائً -ج 

 . االعطال التً تحدث فً المحركات الكهربائٌة واسبابها وطرق اصالحهاأشرح  /10 س


