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 المحاضرة الثانية

 
  Rotary plowالمحراث الدوراني :     -4

يقوم المحراث الدوراني بتكسيييير وتتتيل التربن طر قريص تميييمدم ممموطن مر ابسيييقحن بملقبقن السيييقحين مر 
 (.9التربن )شكل

 

 
 المحراث الدوراني( 9الشكل)

 
 أجزاء المحراث:

 نقطة الشبك مع الجرار:  -1
يتم شيب  المحراث المققور بنققن شيب  واحدم ما المرار. امم النوا المققص تيتم الشب  بواسقن ارعرا الثيثين 

 لمهمز الرتا الهيدروليكي المومود تي مؤخرم المرار.
 وصلة تلسكوبيه :  -2

 مأخع القدرم لقمرار لنقل الحركن الدورانين المققوبن لتشغيل المحراث. وتستخدم لومل المحراث بقمود
  الكلج )القابض( األوتوماتيكي : -3

م طنييد  ويومييد بير طقبيين التروم المخروقييين وطمود مييأخييع القييدرم لقمرار ويقوم القييمبت بتميييييييييييييييل الحركيين تققييم ييي 
در مقير، وعل  لحممين ارسقحن والتروم المدممل او طندمم يزيد الحمل )القزم المنقول( طقى ارسقحن طر ق

 التي تنقل طر قريقهم القدرم داخل المرار مر المحر  إلى طمود مأخع القدرم.
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 علبة التروس )صندوق التروس( :  -4

 300وتوميد طقى المحراث اليدوراني وتقميل طقى ختت سييييييييييييييرطين اليدورار المنقولين مر طمود ميأخيع القدرم إلى 
 دورار ارسقحن.لتن/دقيقن طند طمود 

  األسلحة : -5
 تثبل طقى طمود دورار واحد حتى تدور بنتم السرطن. وهنم  طدم انواا مر ابسقحن منهم :

  ( :Sسالح خطافي على شكل حرف ) -أ
يسيييتقمل لقتقمص تي الحرث تي ارراايييي الخملين مر ارطشيييمي ويكور سيييي  مد ا طندمم تكور هنم  اطشيييمي 

 (.00حيث تقتف طقى ارسقحن وتدور مقهم وبملتملي تققل مر كتم م طمقهم )شكل ومعور نبمتمل تي اررااي
 سالح منحي شديد االنحناء. -ب
  ( :Lسالح على شكل حرف ) -ج

لهم حمتن طرياييييين قمققن وبملتملي تتنهم تسيييييتقمل تي ققا معور النبمتمل وارطشيييييمي والحشييييييم  ، إب انهم ب 
 (.00تستقمل تي حملن التقمص تي الحرث)شكل

  الغطاء : -6
يثبل توص ارسقحن ويمكر التحكم تي المسمتن بير الغقم  وارسقحن حسي درمن التتتيل المققوبن. وهو طبمرم 

 طر لوح مقدني بقرت المحراث الدوراني.

 
 ( انواع االسلحة في المحراث الدوراني11الشكل )
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 طريقة عمل المحراث الدوراني :

( لقمرار الى المحراث بواسييييييقن طمود p.t.oالحركن تنتقل مر طمود اردام الخقتي )طند تشييييييغيل المحراث تتر  
ابدارم وتمييييييييييييييل الحركين الى ميييييييييييييينيدوص التروم والعا يقوم بتحويل الحركن الدا رين القمدمن مر طمود ابدارم 

بنقل الحركن  الزنميربمبتممه الراسيييييي ثم الى ابتممه ارتقي لتمييييييل الحركن الى القمقن المسييييييننن الققوين ليقوم 
الى القمقن المسييييييننن السييييييتقين المتمييييييقن بقمود ارسييييييقحن والعا يتحر  حركن دورانين ممم يؤدا الى امييييييقدام 

 ارسقحن المثبتن طقيه بسقح التربن وتتتيهم.

 
 ( طريقة عمل المحراث الدوراني11الشكل)

 
 العوامل التي تتوقف عليها درجة تفتيت التربة:

 حيث تزداد درمن التتتيل بزيمدم سرطن دورار ارسقحن.سرعة دوران األسلحة:  -1
حيث تزداد درمن التتتيل كقمم ققل سييييييييييييرطن المرار ارمممين، رنه تزداد القمقن  سررررررررعة الجرار األمامية: -2

 المأخوعم مر المرار لحرث حمم مقير مر اررت كقمم ققل سرطن المرار.
حيث تزداد درمن التتتيل كقمم قري الغقم  مر ارسييقحن او كقمم ققل المسييمتن بير الغقم   وضررع الغطاء: -3

 وارسقحن.



 . قاسم بدر إدريسد............................. م................كننة محاصيل حقلية عمليم

4 
 

 طرق الحراثة بالمحراث الدوراني:
 جرة بجانب جرة: -1

متر قول المرار والمحراث مقييم  تسييييييييييييييمى  )2 - 0,1تتر  مسيييييييييييييييمتيين مر رام الحقييل ونهييميتييه تقييد ر بحوالي )
مراطمم ار يكور قولهم مسيييييموا لايييييقف القرت الشيييييغمل. يبدا الحرث مر احد )الوسيييييمدم( لغرت الدورار ما 

يمبم ( حتى يتم حرث الحقل  .بملكممل، ثم تحرث الوسمدتير مواني الحقل بمرم بممني ارخرى )عهمبم  وا 
 تقسيم األرض إلى شرائح : -ب

يقد ر  قققم  متسيييييموين بقرتتتر  وسيييييمدم تي رام الحقل وعيقه كمم تي القريقن السيييييمبقن. ثم يقسيييييم الحقل الى 
بقدد ماييييمطف لققرت الشييييغمل ويققص طقى كل قققن اسييييم )الشييييريحن(، ثم يتم الحرث بقد عل  بملدورار مر 
بداين الشييييريحن ارولى الى بداين الشييييريحن المممورم )اا ار  الدورار يكور بمتممه واحد مر ممني الشييييريحن الى 

ى ار يتم حرث إللشييريحتير وهكعا يتم حرث شييريحتير يتم انتهم  ا الممني المممثل تي الشييريحن المممورم( حتى
 .بملكممل، ثم تحرث الوسمدتير الحقل

 صيانة آالت تهيئة التربة:
 صيانة المحراث الحفار: -1
 الصيانة اليومية: -أ
 ارسقحن المتآكقن او المكسورم بأخرى سقيمن. استبدال -0
 المسمتمل بير ارسقحن مر وقل آلخر.التأكد مر ابق زور المحراث وكعل   -2
 تنظيف ارسقحن والقمبمل مر كتل القير المقتمقن بهمم. -3
 التأكد مر ار  مميا البراغي والممموبل مربوقن بتحكمم. -4
ميحهم. -1  التتتي  طقى اا امزا  متككن او تملتن وا 
 الصيانة قبل التخزين: -ب
 كسور وغير المملح منهم.تنظيف المحراث وارسقحن واستبدال الم -0
 قي  امزا  المحراث او تغقيتهم بملشحم او الزيل الثقيل)المحروص( حتى تقموم المدا. -2
 تغيير ارمزا  المتآكقن. -3
 تخزير المحراث تي مكمر آمر وبقيد طر القبث ومحمي مر المؤثرال الموين. -4
 
 صيانة المحراث المطرحي القاّلب: -2
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 الصيانة اليومية: -أ
 ارسقحن المتآكقن او المكسورم بأخرى سقيمن عال حواف حمدم كقمم امكر. استبدال -0
 ابق السكير والمقشقن. -2
 التأكد مر ابق زور المحراث وكعل  المسمتمل بير اربدار مر وقل آلخر. -3
 خرى.ارتشحيم ارمزا  المتحركن مثل القميل ورواتا ابق القمص وكراسي تحميل ابقراص وارمزا   -4
 تنظيف البدر والمقرحن مر كتل القير المقتمقن بهمم. -1
 التأكد مر ار  مميا البراغي الممموبل مربوقن بتحكمم. -6
ميحهم. -7  التتتي  طر اا امزا  متككن او تملتن وا 
 الصيانة قبل التخزين: -ب
 تنظيف المحراث وسر ارسقحن واستبدال المكسور وغير المملح منهم. -0
 ي  امزا  المحراث وتغقيتهم بملشحم او الزيل الثقيل)المحروص( لمقمومن المدا.ق -2
 تغيير ارمزا  المتآكقن. -3
 تمقيخ ارقراص. -4
 .استبدالهمت  كراسي المحمور وتنظيتهم او  -1
 تخزير المحراث تي مكمر آمر وبقيد طر القبث ومحمي مر المؤثرال الموين.  -6
 
 لقالب:ي اصيانة المحراث القرص -3

طر ميمنن المحراث المقرحي القي ي إب  ار  السيح التقمل  فب تختقار ميمنن المحراث القرمي القيي 
تي المحراث القرمي هو ارقراص التي تدور ما محمورهم داخل كراسي التحميل نتيمن احتكمكهم ما التربن 

 غير المحروثن. 
 
 صيانة المحراث الدوراني: -4
 اليومية:الصيانة  -أ
 التأكد مر ربق البراغي وممموبل الربق. -0
 التأكد مر ار  الحمتن القمققن سقيمن لقتققيل مر القدرم اليزمن لقتشغيل. -2
 التأكد مر مستوى الزيل تي مندوص سرا المحراث. -3
 تنظيف وتزييل ارمزا  المتحركن. -4
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الكتل الترابين النمتمن مر الحراثن وتؤعا  فب تقعالتأكد مر واا الغقم  الخقتي لألسقحن حتى  -1
 ارشخمص المومودير خقف المحراث.

 الصيانة قبل التخزين: -ب
 تنظيف المحراث وسر ارسقحن واستبدال المكسور وغير المملح منهم. -0
 قي  امزا  المحراث وتغقيتهم بملشحم او الزيل الثقيل)المحروص( لمقمومن المدا. -2
 لمتآكقن.تغيير ارمزا  ا -3
 .استبدالهمت  كراسي المحمور وتنظيتهم او  -4
 تخزير المحراث تي مكمر آمر وبقيد طر القبث ومحمي مر المؤثرال الموين.  -1
 
 جب اتباعها اثناء عملية التشغيل:الشروط الوا -ج
 لابق.ااختيمر نققن الشب  المحيحن والابق السقيم راسيم  واتقيم  وتقديقه طر ومود اختيف تي  -0
 ابق طمص الحراثن وعل  بقيمم المسمتن مر ابقمر الى سقح ابرت)زور المحراث(. -2
 يراطى رتا ابسقحن اثنم  الدورار لقدم تقراهم لقكسر. -3
اختيمر السمحبن عال القدرم المنمسبن لقمقين الحراثن لاممر الحراثن بملقمص المنمسي وطدم تقد القدرم الزا دم  -4

 اثن ابمر العا يققل مر تكمليف تشغيل لسمحبن والوقود.طر طمقين الحر 
 اختيمر السرطن المنمسبن لقمص الحراثن ما مراطمم استخدام السرطن ابقل طند اقمى تحميل. -1
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


