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 المحاضرة األولى
 آالت تهيئة التربة االولية : -1

عملية الحرالةة ا تاكيكيةةفايكيكيةةبالحكاأةة امداد ةةقالعةة ل اما ةة ا يةة احأةنياالحبالعةة احكتاك ميالحأةنيااأ ةةةةةةةةةةةةةةاعةة ا
ايأشكقا ي ايك محاحل نيااأأدايكم  اييكعمقافتالحكاأ ايحلم ميعالحخضاياأأدايخكاقافيقا طحالحكاأ .ا

 فوائد الحراثة :
اهقامدا ميايل كشااا نياالح أاكاب.كيكيفايكيكيبالحكاأ احلرصيقاعلىاأ اءا ي احلكاأ اي ا-1
لحقضةةةةةةةةاءاعلىالحرشةةةةةةةةةاق ايل  قاقاعداطايقا طباي لبا نيا ااي لمالحطأق الح ةةةةةةةةةطري امدالحكاأ احيداا-2

الحرشاق احكتاككرلق.
كعاضالحطأق الح ةةةةيلي اع  ا لأهاالحىالحعيلمقالح يي امةقالشةةةةع الحشةةةةمالايلحاياسايل مطااافي ةةةةاع اعلىاا-3

الكةااحككقالحكاأ اممااي اع اعلىاكر يداأ اءالحكاأ .كهييكهااير يثاكيكيبا
اكيكيفايكيكيبالحكاأ اي هقامداكهييكهاايي شطامدا ميالحأككاياالحميي ةاحل أاكاب.ا-4
خلطال  ةم ةالحعضةيي ايأقاياالحمراصيقالح اأق امبالحكاأ اممااي اع اعلىاكر داأ اءالحكاأ ايكرلقا ن اا-5

اااقنلءا ي احل أاكاب.ل  م ةايأقاياالحمراصيقاحكيفي
كك ياالحطأق الح طري امدالحكاأ افإدانحفاي هقامداك اماميا الحايايل مطااالحىا لخقالحكاأ ايصافاا-6

الحماءالحبلق الحىالحطأقابالح يلي امدالحكاأ .
ايمدا ن الآل با ت:

 Chisel plow المحراث الحفار:       -1
 (1)لحشكقايككيدالحمرالثالحريااامدال  بلءالحكاحي :

ال طااا)لحهيكق(.ا-1
ا قاطالحشأفالحعليي ايلح يلي .ا-2
الحقصأ ا)لح اق(.ا-3
الح السا)ح ادالحعصييا،اا قالحأط (.ا-4
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 ( تركيب وأجزاء المحراث الحفار1الشكل)

 أنواع القصبات المستخدمة في المحراث الحفار:
 

 
 ( انواع القصبات المحراث الحفار2الشكل)

 
 األسلحة واستخداماتها :

يي  افتا هاي اكقا صةةةةةةأ امدال  ةةةةةةيقا ةةةةةةالسايقيساأعملي اكيكيفايكك ةةةةةةياالحكاأ اييي  الحع ي امدال  ةةةةةةلر ا
الحم كخ م امبالحمراايثالحرّيااةايمدادشهاا ن ال  يلعا:

 اإلطار

 نابض حلزوني

 القصبة

 السالح

 نقطة الشبك العلوية

 نقطة الشبك الجانبي
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يي ةةةةةةكخ ساع  مااككيدا  افارشةةةةةةاق اكةيي افتالحرققاريثاسالالالالو  لو النصالالالالل اللريل )رجل الب ( :  -1
 ي اع اعاضهالحكأيااعلىال كالعادكأاا  اامدالحرشاق .

يي كخ سافتاراح اع ساي ي ارشاق افتالحرققايع  الحاقأ اسالو  لسا  اللصفور لو االتجا  الواحد :  -2
 أاحرالة اعلىادعماقاكأياة.

ييمكدال ةةكخ لمهاحيكاةاطييل افع  اكلكقالحطافالح ةةيلتالحمقاأقاسالالو  لسالالا  اللصالالفور لو االتجا ي  :  -3
حلكاأ افإ َّهايمكدا لمالح ةةةةةةةةةةةةةةالساأريثايكيدالحطافالحعلييالح  ي ا يالحمقاأقاحلكاأ ايل ةةةةةةةةةةةةةةكخ لمهافتاعملي ا

  لحرالة .
ا

ا

اسلحة المحراث الحفار( انواع ا3الشكل)                                    
ا

 - ريقة الحراثة بالمحراث الحفار:
 -تتم الحراثة بالحراث الحّفار بأحد ال رق األربلة تبلًا لشكل الحقل:

 جّرة بجانب جّرة : -أ
مكااطيقالح الاايلحمرالثامعةةاتاك ةةةةةةةةةةةةةةمىاا)2 - 1,5ككافام ةةةةةةةةةةةةةةةافةة امداادالالحرقةةقاي هةةايكةةهاكقةةّ ااأريلحتا)

)لحي ةةةةةا ة(احلاضالح يالدامبامالعاةاددايكيداطيحهاام ةةةةةايياحضةةةةةعفالحعاضالحشةةةةةلاق.ايأ دالحراثامدادر ا
ياأات(اركىايكساراثالحرققاأاحكامق،اةساكراثالحي ا كيدا)شكق  (.4 يل مالحرققاأ اةاأ ا مالألخاىا)ن اأاتايل 

 
ا
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 تقسيم األرل إلى شرائح : -ب
افاي ةةةةةا ةافتاادالالحرققاينيلهاكماافتالحطايق الح ةةةةةاأق .اةسايق ةةةةةسالحرققالحىا طعاتامك ةةةةةايي اأعاضايقّ ااكك

أع  امضةةةةاعفاحلعاضالحشةةةةلاقاييطلقاعلىاكقا طع ال ةةةةسا)لحشةةةةاير (،اةسايكسالحراثاأع انحفاأاح يالدامدا
الح يالدايكيداأ ااك ا ايلر امدا ا مالحشةةةةاير الحىأ لي الحشةةةةاير الأليحىالحىاأ لي الحشةةةةاير الحم اياةا)دياددَّ

لح ا مالحمماةقافتالحشاير الحم اياة(اركىايكسال كهاءالحشايركيداي كنلايكساراثاشايركيدااإحىاددايكساراثا
ا(.4لحرققاأاحكامق،اةساكراثالحي ا كيدا)شكق

 الدورا  م  الداخل الى الخارج : -ج
حهامك هاتاإحىالحخااجامبامالعاةاكافالحم ةةةةةةةةةةةةةةار ايكساكرة ية اي ةةةةةةةةةةةةةةطالحرقةقادي تاةساكراثالألاضاأةاحة يالداريا

ا(.4لحمريط اأاأليكااالحمكقاطع امبابيلياالحرقق،اريثايكساراةهااأع ال  كهاءامداراثالحرققاأاحكامق،ا)شكق
 الدورا  م  الخارج والداخل : -د

االحمكقةةاألةة اأةةاأليكةةايكساراثا يلقاالحرقةةقادي تامك هةةاتاإحىالحةة لخةةقامبامالعةةاةاافبالحمرالثاع ةة ابيليةةاالحرقةةقا
لحمكقاطع ايكراثالألاضاكااكاتام ةةةةةةةار اأ ا مالأليكاااعلىادداكراثا ن الحم ةةةةةةةارابالحمكأقي اأع ال  كهاءا

ا(.4مداراثالحرققاأأكملها)شكق

 
 ( ال رق المختلفة للحراثة بالمحراث الحفار4الشكل)
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  حساب القدرة وملدل أداء المحراث الحفار) االنتاجية( :
D.hp = 

𝑭×𝑽

𝟐𝟕𝟎
     ………..(1) 

 

F= a . B . w ………....(2) 

      

                                                               d    ………....(3)   ×B  = 
𝒏

𝟐
                                  

= 
𝑩×𝑽×𝟏𝟎𝟎𝟎×𝑬

𝟐𝟓𝟎𝟎
  ………….(4)  do/h) )C.E 

ا
ا  -ريث:
D hp( قدرة السحب :hp.). 

F(ا يةالح رم:kN.)ا
V(الح اع ال مامي احل ارأ ا:m/sec.)ا
a( اعمقالحرالة:cm.)ا
w( 2:الحمقايم الح يعي احلكاأ الحمرايةkg/cm) 
B (الحعاضالحشلاقالحكلت:m.)ا
𝑛األ هااأصييد.ا2ق ساال  لر اعلى/اك:اع  ال  لر .اع  ايا
𝑑(الحم اف الحأي ي اأيدا الريدامك ايايد:cm.)ا

C.E:ا(مع قال  لءاDo/h(ايع  ماايكيدامع قال  لءاأةةةةةةةةةةةةةةةةا.)do/day(ايضةةامامع قال  لء)do/hامع قا)
الحعمقالحييمت.اييالعىاكرييقا ميباير لبالحمكليالبالح لخل افتار امامع قالأل لءالحىالحمكا.

Eا.أأ يلعهاا:الحكياءة
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 Moldboard plowالمحراث الم رحي القوب :    
لحمرالثالحمطارتالحقالمامدادكياءال يلعالحمراايثالحمعايف األ هايرققا ميبال  لفالحرالة اييككيدايعكأاا 

   (امدال  بلءالحكاحي ا:5مدام ميع امدالألأ لداييكاليساع   اامدايلر الحىا أع .اييككيدالحمرالثا)شكق
 

 
 

 
 

 ( المحراث الم رحي القّوب5الشكل)
 

 بد  المحراث : -1
 يككيدامدال  بلءالحكاحي ا:ا

 .لحمطار ا-د
ا.لحم   ا-ما

 القصبة

 الرباط

سكة انف 

 السالح

 المطرحة

 المسند
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اا.لح السا-ج
 ي يالح بءالحم قيقاعدافصقاطأق امدالألاضايافعهااإحىالحمطار اييككيدامد:

 طافالح السا:الح بءالألمامتالحنيايأ داأاخكالقالحكاأ .ا-1
 لح السا:اي يا هاي الح الس.ا  اسا-2
الحراف الحقاطع ا:اكمك اأيداطافتالح الساي  اره.ا-3
ا.لح  ا)لحاأاط(ا- 
ا.لحقصأ ا-ي
الأل بلءالحم اع ةاحأ دالحمرالثا:ا-ا
ا.لح كيدالحقاصتا-1
اا.لحمقشط ا-2
ا.اال ار -2
 .الشبك نقا  -3
 ساق المحراث. -4
 
ااDisk plow:اااااااااااالمحراث القرصي القّوب -3
لحقالأ اريثاكقيساد الصامقعاةا"نلباريلفارا ةا"أقطبالحطأق الح ةةةةةةةةةةةةةةطري احلكاأ ااادرة اد يلعالحمرةاايةثاي 

ا.(6ي لأهاا)شكق
 أجزاء المحراث :

 .األقراص -1
االقصبة :  -2
ا.ش ةقالم -3
ا.اال ار -4
 اللجوت : –5
 لألاضا:ايكي  افتامق م الحمرالثايمكصقاأهااالفع احكر ي اعمقالحراث.اع ل ا-د
 ع ل الألخ ي الألمامي ا:امكصقاأهااالفع احضأطادفقي الإلطاا.ا-م
ع ل الألخ ي الحخليي ا:احمقايم الحضلطالح اشئامدامقطبالحراث،اكمااك اع الحمرالثاعلىالحراك افتاا- ة

 خطام كقيس.
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 .الشبك نقا  -6
ا

 
 المحراث القرص القوب (6)الشكل

 : رق الحراثة بالمحاريث القوبة 
  ريقة الت ويق : –أ 
ي ةةةةةةةةةةةةةةياالحمرالثامأك داأ هاي الحرققايي يااريحهافتاعكالالك ا ا يالدالح ةةةةةةةةةةةةةةاع اييكسالحراثافتالك ا اباا

راف االحي ةةةةةةةةاق اع   ايع  ال  كقاقامدا اةاإحىا اةاكافبالأل ةةةةةةةةلر اييكسال  كقاقاي يالدالحمرالثاعلىايمكيلبا
ا(.7)شكقالحرققايع  ال كهاءالحراثايقيسالحمرالثاأاح يالداعلىالحي اق احيراةها

  ريقة التجميع : -ب
 ن الحطايق اطايق الحكطييقاقيااددالحراثايأ داع  ام كصةةةةةةةةفالحرققايي كهتاأاحريلف،ايعليهاي يااكشةةةةةةةةاأهاا

ا(.7شكق)لحمرالثافتالك ا اراك اعقاامالح اع 
ا
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 (  ريقة التجميع و ريقة الت ويق7الشكل)
ااال ريقة المستمرة : –ج

أطايق اا3،ا1..لحخاييأ دالحراثاأاحق ميداا4،ا3،ا2،ا1فتا ن الحطايق اكق سالألاضاإحىاشالقحايد  اسامةقا
أطايق الحكطييقايكااالحعمقاأ لي امدالحشةةةةالقحاا4،ا2لحك ميبامةالاركىايراةهااةساي كققافيمااعلىالحق ةةةةميدا

ا(.8)حشكقلحكاحي امدا  ي ا

ا
 ( ال ريقة المستمرة8الشكل)

 حساب القدرة وملدل أداء المحراث القوب الم رحي : 
                                                                                  D.hp = 𝑭×𝑽

𝟐𝟕𝟎
 
F = 𝒂 × 𝑩 × 𝑾   

          B = n × 𝒅 
 عرل السو  الواحد×  B  =nأو 
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   𝑩×𝑽×𝟏𝟎𝟎𝟎×𝑬

𝟐𝟓𝟎𝟎
اC.E (do/h)=ا                                                        

ا
ا-ريث:
D.hp(ا  اةالح رم:hp.)ا

F(ا يةالح رم:kN.)ا
V( الح اع ال مامي احل ارأ:m/sec.) 
a( اعمقالحرالة:cm.)ا
wالحمقايم الح يعي احلكاأ ا:( 2لحمرايةkg/cm.) 
B (الحعاضالحشلاقالحكلت:m.)ا
𝒏 ا:اع  ال  لر
𝒅(الحم اف الحأي ي اأيدا الريدامك ايايد:cm.)ا

C.E(امع قال  لءا:Do/h(ايع  ماايكيدامع قال  لءاأةةةةةةةةةا.)do/day(ايضامامع قال  لء)do/hا)ˣمع قاا
ار امامع قالأل لءالحىالحمكا.لحعمقالحييمت.اييالعىاكرييقا ميباير لبالحمكليالبالح لخل افتا

 


