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 المحاضرة الثالثة
 
 
 

تقوم األمشااااتف يت تتك وت اااااتا اا تة اا تتلي ما حمثتي اايا، األواتي  وتميت  وت اتم ااااافض ااتايي ويا اااايت 
 تاتامة اتغفتي اايذوا. وتقام ااى:

 األمشاط المسننة : -1
 أسنان صلبة : -أ

حيتاة حا ملموحي ما األا تا ااصثيي  و ة ملموحي متصثي ييا يت يواافي االاة أو حمو  ما ااصثب. 
وهذه األمشااتف ت وا اامقتومي ااواةاي حثتيت ياااتفي أل يت تامة ألر األاا اار ذاك اامقتومي ااياااتفي يت، أ يت 

 (.12ش ةاايا، األواتي ) م   ي يايب  حمثتي

 
 ( المشط القرصي ذو االسنان الصلبة12الشكل)

 : أسنان مرنة -ب
 (.11ش ة) وهذه ايت   تءة حتاتي ألر اةتالع اايشتئش  إاى لت ب أ يت تتيمة ااص متك واايا تك االهتزازتي.

 
 
 

 معدات تهيئة التربة الثانوية -2
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 ( األمشاط ذو األسنان المرنة13الشكل)

  األمشاط القرصية: -2
 االلزاء ااتتاتي: وتت وا ما أ واع األمشتف ااتخ اًمتر أ ثا وه
 االةااص.-1
 ميوا  وااا االةااص.-2
 ملموحي االةااص االمتمتي.-1
 ملموحي االةااص ااخث تي.-4
 اام شفي.-5
 اإلفتا.-6
  قتف ااتاثتق ااثالثي.-7
 ص  وق االثقتة.-8
 -وهر حثى ا واع: 
 مشط قرصي فردي الفعل: -أ
 (.14)ش ة  األواى تقثب ااتايي ليي ااتمتا واألخاى تقثب ااتايي ليي ااتاتاملموحتتاتت وا ما  

 تتاك ماتألي ألر م تصف ااملموحتتا ي وا تمشتف. عيوبه:
 مشط قرصي زوجي الفعل: -ب 
( وتت وا ما أايع ملموحتك  وهذا اامشااااااف ذو تفثتا أأل ااااااة ما اامشااااااف اا ا   Xوهو حثى شاااااا ة ياف ) 

اى ااتاتا ألر  ال االتلتهتا اا اة ألا  ة لزء  (.14)ش ة ما األاض أو ااتايي ت قثب إاى ااتمتا وا 
 تاك أاض ي وا تمشتف وااتر ألر م تصف اامشف. عيوبه:

  المشط القرصي المنحرف : -جـ
 (.14)ش ة تت وا ما ملموحتتا األواى تقثب ااتايي ليي ااتمتا واألخاى تقثب ااتايي ليي ااتاتا

 مميزاته:
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 تتاك لزء ما األاض ي وا تمشتف. ال -1
تااايب م ياأًلت يلت ب االااا ممت تم  م ما تمشااتف أا تا اايقة و ذاك إم ت تي ااتمشااتف يوة األشاالتا  -2

 ألر يقوة ااياتتتا.
 

 
 ( أنواع األمشاط القرصية11الشكل)

 
 وهناك عدة طرق يمكن استخدامها إذا لزم األمر لزيادة تعمق األمشاط القرصية أهمها:

 و ع أثقتة ما اايلتاة أو ةفع ما ااي ت  ألوق إفتا اامشف ألر ص ت تق تا  ايذا ااغاض. –1
 .˚25زتت ة زاوتي ااقاص يتى تصة إاى يواار  –2
 تخ تض ااحي االااا ازتت ة ااتامق. –1
 ااتخ ام أمشتف ما يي حثى ليتز ااشيك ااثالثر اايت اوات ر. –4
 ي ة يواف األةااص واةي ام يت. –5
 صغا ةفا األةااص وةثي تقااهت –6
 

 طرق التنعيم باألمشاط القرصية:
 جرة بجانب جرة. -1
 تقسيم األرض الى شرائح. -2
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 صيانة االمشاط القرصية:
 الصيانة اليومية: -أ
 ااتف   ما  يف زواتت ملموحتك األةااص االمتمتي وااخث تي. -1
 األةااص اامتآ ثي أو اام اواة يفخاى اثتمي ذاك يواف يت ة. ااتي اة -2
 تشيتم  ااار ميوا  وااا األةااص. -1
 ييت. يت ظتف األةااص ما اا تة اافت تي اامثتصق -4
 اات تتش حا أ  ألزاء م   ي او تتا ي واصالييت. -5
 
 الصيانة قبل التخزين: -ب
 وغتا ااصتاض م يت. ت ظتف اامشف واا األةااص وااتي اة اام اوا -1
 فالء ألزاء اامشف او تغفتتيت يتاشيم او اازتك ااثقتة )اامياوق( يتى تقتوم ااص أ. -2
 تغتتا األلزاء اامتآ ثي. -1
 ألك  ااار ااميتوا وت ظت يت أو ااتي اايت. -4
 تخزتا اامياا، ألر م تا آما وميمر ما اامؤثااك االوتي. -5
 


