
 ات استخدام معدات الحصاد اآللً؟س/ماهً فوائد الحصاد اآللً )ممٌز

 تقلٌل االٌدي العامله المشتؽله وبجهد اقل -1

تقلٌل الوقت المصروؾ وبالتالً ٌمكن تجنب الظروؾ السٌئه كاالمطار وزٌادة -2

الرطوبه الجوٌه والذي ٌنتج عنهما تلؾ المحصول بسبب انتشار االمراض او تعفن 

 المحصول

ان جمٌع عملٌات الحصاد بما فٌها التنظٌؾ والتعبئه تتم فً عملٌه واحده وبدون -3

 الظروؾ المالئمه كسرعه الرٌاح المعتدله المطلوبه لتذرٌه الحبوبفرالحاجه الى تو

 جودة المحصول الناتج افضل مما فً الحصاد الٌدوي-4

نباتات بشكل مبكر سرعة اخالء الحقل بالحصاد االلً وهذا ٌسمح بقلب بقاٌا ال-5

العادة خصوبه التربه او لؽرض االستفاده من االرض فً محصول آخر اذا كانت 

 االرض تتبع الدوره الزراعٌه فٌها

 ٌهٌئ الحصاد اآللً التسوٌق المبكر وبسعر مرتفع-6

الفقد بالمحصول المحصود آلٌا اقل من الفقد بالحصاد الٌدوي بسبب تعرض -7

اكله من قبل الحٌوانات والطٌور اثناء ي الى النشر او المحصول فً الحصاد الٌدو

 فترة الحصاد

 كلفة الطن الواحد فً الحصاد االلً اقل مما فً الحصاد الٌدوي-8

 

 س/ما هً عٌوب الحصاد االلً؟

 استؽالل رأسمالً كبٌرفً عملٌه ال تستؽرق اال اسابٌع قلٌله من السنه-1

 ن التشؽٌل احتٌاج معدات الحصاد الى قدره عالٌه م-2

ة كلفة لحصاد ٌجعلها عرضه للكسر اي زٌادكثرة االجزاء المتحركه فً معدات ا-3

 التصلٌح واالدامه



ٌحتاج الحصاد االلً الى خبره ومهاره فنٌه وعند  عدم توفرهما ٌكون تلؾ -4

 المحصول اكثر من الحصاد الٌدوي اضافه الى زٌادة كلفة التصلٌح

 

نباتات ٌقوم الفالح بتكوٌنها من خالل قطع عدة نباتات البٌدر:وهً كومه كبٌره من ال

 وتجمٌعها فً مكان واحد

 

 سلسله حسب توالً العمل فٌها وتشمل:تتقسم مكونات الحاصده الى وحدات م

 وحدة القطع : تتكون من القاطع ومضرب الضم )المرواح(,لوحً تحدٌد الحصٌد -1

ناقله , مضرب تؽذٌة مجموعة وحدة النقل: تتكون من المنضده والبرٌمه , ال -2

 الدٌاسه

 وحدة الدٌاسه : تتكون من اسطوانه الدٌاسه والمعقر -3

 التبن وممشى التبن)هزاز التبن( وحدة التذرٌه : تتكون من اناء الحبوب ومضرب -4

 وحدة التنظٌؾ : تتكون من هزاز الحبوب,الؽرابٌل والمروحة-5

تتكون من ناقله الحبوب , ناقله الكزرة , خزان وحدة التعبئه او التدرج والتعبئه :  -5

ستعاض عن الخزان والناقله بمدرجة للحبوب مع ة التصرٌؾ او ٌالحبوب مع ناقل

 نظام للتعبئه باالكٌاس.

 

 عدد وحدات الحاصده المركبه بالتسلسل موضحا اجزاء كل وحده وفائدتها ؟س/

 وحدة القطع : تتكون من :

 فوالذي ٌختلؾ طوله بؤختالؾ العرض الشؽال للحاصدهالقاطع : ٌتكون من لوح 

وظٌفته : قطع سوٌقات المحصول وذلك بحصرها بٌن جزٌئه الثابت المتمثل 

 باالصابع والمتحرك المتمثل بالسكٌن

 ومن اجزائه هً :



عزل النباتات عن بعضها ومن لحوافظ : تضع من الفوالذ وتقوم باالصابع او ا -1

سك سوٌقات المحصول لٌسهل على السكٌن قطعها ثم حصرها بٌنها اي انها تم

 كما تقوم بحماٌة السكٌن وتوجٌه حركتها الترددٌه

السكٌن : تتركب من لوح فوالذي تثبت علٌه الشفرات المثلثه الشكل الواحده   -2

جنب االخرى بواسطه مسامٌر تثبٌت وتكون الحافه القاطعه للشفره اما حاده 

قابلٌتها لقطع السوٌقات الجافه بشكل افضل ملساء او مسننه وتمتاز المسننه ب

اضافه لحاجتها القلٌله للشحذ وتفضل فً حصاد الحنطه والشعٌر وؼٌرها . 

بٌنما الشفرات الملساء فتالئم المحاصٌل التً ٌجري حصادها وسوٌقاتها لم 

 تجؾ تماما كالرز مثال.

نهاٌات سم وبنفس هذه المسافه تبتعد  11-7طول قاعدة السكٌن تتراوح بٌن 

االصابع المدببه بعضها عن البعض االخر وعدد الشفرات فً المتر الواحد من 

ها بجزء ٌشفره تتصل السكٌن من احدى نهاٌت 13طول السكٌن كمعدل حوالً 

ٌدعى مقدمة السكٌن ٌحوي على كره تدخل فً المكان المخصص لها على 

وصٌلة بعٌده عن ذراع التوصٌل للحركه الذي ٌوصل لها الحركه الترددٌه من ت

 المركز او توصٌله مرفقٌه

الواح التحمٌل : وهً الواح مصنوعه من الفوالذ مصممه لحماٌة القاطع من   -3

التلؾ السرٌع الناتج من قوى الدفع السفلٌه اثناء حركه السكٌن وتكون قابله 

لألستبدال والتنظٌم الى االمام والخلؾ حسب درجه أستهالك ماسك السكٌن او 

 ك التام للسكٌن الجدٌده المراد وضعها محل السكٌن التالفه لتسع السم

ماسكات السكٌن : تربط على ابعاد متساوٌه فوق الواح التحمٌل على امتداد   -4

 القاطع

لدفع شفرات السكٌن الى االسفل لتكون قرٌبه جدا من السطوح  :فائدتها

 المستعرضه لألصابع 

 

ن فً الؽالب من قرصٌن كل مضرب الضم)المرواح( : ٌقع فوق السكٌن ٌتكو

ٌكون قد منهما سداسً االضالع وٌمتد بٌن كل رأسٌن لوح خشبً او حدٌدي  و

هذا اللوح مسطحا فقط او ٌحوي على اصابع تسمى اصابع اللقط ٌكون اتجاهها 

باستمرار نحو االسفل )عمودٌه على االرض( وٌدور المرواح نتٌجه ارتباطه 

 ن دوالٌب الحاصدهبسلسله او حزام بنفس اتجاه دورا



 وظٌفته : عند دورانه ٌقوم بضم وتوجٌه المحصول ودفعه نحو السكٌن لقطعه.

 

فً الحاصدات الحدٌثه ٌصمم المراوح قابله للتنظٌم الى االعلى واالسفل 

تلفه االرتفاع  وحسب ظروؾ واالمام والخلؾ لٌالئم اختالؾ المحاصٌل المخ

 العمل.

 ٌمكن تؽٌر سرعة دورانه لتتالئم مع السرعه االرضٌه للحاصده. 

 

لوحا تحدٌد الحصد : ٌوجد على جانبً القاطع لوحان كل منهما عباره عن لوح 

عمودي على االرض مدبب الطرؾ االمامً وتكون المسافه بٌن مقدمتا 

 ن مإخره اللوحٌن عند موضع السكٌنالطرفٌن المدببٌن اكبر م

لتحدٌد عرض القطع وجمع المحصول من المسافه المحصوره  :فائده اللوحٌن

 بٌن الطرفٌن لٌمكن للسكٌن قطع هذا المحصول ضمن عرضها الشؽال .

 

 وحدة النقل : تتكون من :

وهً االمتداد الخلفً للقاطع منضده التؽذٌه والبرٌمه : ٌطلق علٌها الطبله 

لى شكل نصؾ وٌسقط علٌها المحصول الذي جرى قطعه بالسكٌن وتكون ع

اسطوانه تقرٌبا وتمتد على طولها البرٌمه التً تدور نتٌجه ارتباطها بسلسله 

جسم  اتجاه دوران دوالٌب )عجالت الحاصده( تتكون البرٌمه من بنفس

اسطوانً مجوؾ ٌحٌط به من الطرفٌن زعنفتان مختلفتان فً اتجاههما لٌقومان 

ستلمه اصابع الضم من طرفً المنضده الى وسطها حٌث ت بنقل المحصول

المثبته فً وسط البرٌمه التً تقوم بضم المحصول ودفعه الى الخلؾ بؤتجاه 

 حركة البرٌمه نحو الناقله.

 وظٌفة أصابع الضم : سحب المحصول الى الصندق المتوازي.

 

الناقله : تقوم بنقل المحصول المستلم من اصابع الضم فً البرٌمه نحو الخلؾ 

 والى االعلى.

االعلى وفً االسفل زوج  من زوجٌن من العجالت النجمٌه زوج فًتنتكون 

وترتبط العجله النجمٌه العلوٌه الحدى الجهتٌن بمثٌلتها السفلٌه بواسطه سلسله 

فتكونان سلسلتٌن على جانبً عرض الناقله , وٌصل مابٌن السلسلتٌن عدد من 



لؾ عند الجهة حدٌد الزاوٌه بحٌث تكون فرجه الزاوٌه القائمه متجهة نحو الخ

السفلى للناقله فعند دوران السلسلتٌن ٌقوم حدٌد الزاوٌه بدفع المحصول أمامه 

 باتجاه الخلؾ ونحو االعلى.

الحاصدات ذات العرض الشؽال الكبٌر توضع عجلتان نجمٌتان اضافٌه فً 

السفلٌتٌن واالخرى وسط الناقله احداهما باالسفل مثبته على عمود العجلتٌن 

 ط عمود العجلتٌن العلوٌتٌن مثبتة فً وس

 بعد الحاصدات تحوي على )مصٌده الحصى( 

 

 علل/وجود مصٌده الحصى بالحاصده المركبه؟

مإخره الناقله حٌث ٌسقط فٌها الحصى او الحجر نتٌجه لثقله وتفرغ فً توجد 

بٌن حٌن وآخر وتزداد اهمٌتها فً االراضً التً ٌكثر فٌها الحصى او الحجر 

 كسروحدة الدٌاسه ان لم ٌتخلص منه.والذي ٌسبب 

مضرب تؽذٌه مجموعه الدٌاسه: ٌوجد بٌن مإخرة الناقله ومقدمه وحدة الدٌاسه 

 ٌدور بنفس اتجاه دوران الناقله واسطوانه الدٌاسه 

فائدته : االنسٌاب السرٌع للمحصول الى وحدة الدٌاسه وتعدٌل اختالفات كمٌات 

 المحصول المناسبه 

 

 تتكون من : وحدة الدٌاسه :

  الدراس : فصل الحبوب عن السنابل 

 تفرٌط الحبوب من السنابل -1وفائدته : 

 فصل الحبوب عن التبن )القش(هً الجزء الحٌوي من الحاصده -2

  اسطوانه الدٌاسه : وٌطلق علٌها محلٌا )درام( النها شبٌهه بالطبل تتكون من

موضوعه لتعطً  مجموعه من القضبان الحدٌدٌه المبردٌه المظهر ؼالبا

 الشكل االسطوانً وتدور هذه االسطوانه بسرعه عالٌا

  ًالمقعر : ٌتكون من قضبان حدٌدٌه مشبكه وثابته تحٌط بالنصؾ السفل

 ألسطوانه الدٌاسه 

 

 س/ماهً التحوٌرات فً حاصده الرز ؟ 



تستعمل اسطوانه متخلفه محاطه بمسامٌر او فإوس على محٌطها وبشكل  -1

 متبادل 

صده الرز فٌها تحوٌر آخر وهو احتوائها على سرفه بدال من حٌث ان حا -2

 الدوالٌب لكون الرز ٌحصد وال تزال ارضه رطبه لمنع االنزالق فٌه .

علل / استعمال اسطوانه الدٌاسه المبرده مع محصول الرز ٌسبب انزالق 

 المحصول دون دٌاسته؟

المبرده تإدي لكون سٌقان واوراق الرز ناعمه الملمس وهذه االسطوانه 

تستعمل اسطوانه متخلفه محاطه  الى انزالق المحصول دون دٌاسته لذلك

 بمسامٌر او فإوس على محٌطها وبشكل متبادل 

حٌث ان حاصده الرز فٌها تحوٌر آخر وهو احتوائها على سرفه بدال من 

 الدوالٌب لكون الرز ٌحصد وال تزال ارضه رطبه لمنع االنزالق فٌه.

طوانه فالمحصول المستلم من مضرب التؽذٌه ٌحصر عند دوران االس

بٌن قضبان االسطوانه والمقعر ٌدعك وتنفصل الحبوب عن السنابل 

وٌسقط معضمها مع جزء من القش )التبن الناعم(من خالل فتحات 

المقعر فً حٌن ٌسٌر التبن على المشبك على اناء الحبوب الموجود أسفل 

 الى الخلؾ نحو مضرب القش قضبان المقعر وحول االسطوانه لٌدفع

 

س/ اذكر اهم االختالؾ فً حاصده الرز عن الحاصده المركبه 

 لمحاصٌل الحبوب االخرى؟

 اسطوانتٌن دٌاسه مبردٌه وفؤسٌه فً الرز تضاؾ لها-1

 حاصدات الرز مسرفه النها تعمل فً ارض رطبه دائما-2

 االخرى سكٌن القطع الملساء تكون للرز والمحززه للمحاصٌل الجافه-3

 

علل/وجود الواح مبردٌه مطاطٌه على اسطوانه الدٌاسه فً بعض 

 الحاصدات؟

فً بعض المحاصٌل الزٌتٌه تثبت على اسطوانه الدٌاسه الواح مبردٌه 

 مطاطٌه للحفاظ على الحبوب من التكسر والتلؾ.

 



الخلوص بٌن اسطوانه الدٌاسه والمقعر فً المقدمه ٌكون اكبر من علل/

 المإخره؟

لتسهٌل دخول المحصول الى وحدة الدٌاسه وأعاقه خروج البذور مع 

التبن من الخلؾ وبما ان المحاصٌل التً ٌجري حصادها فً الحاصده 

تختلؾ فً حجم حبوبها وطبٌعة نموها لذلك تزود الحاصدات بالخلوص 

المالئم فً المقدمه والمإخره مع السرعه المناسبه ألسطوانة الدٌاسه 

ره/دقٌقه . وٌكون الخلوص متساوٌا لجمٌع الحاصدات عند المقاسه بالدو

تنظٌمه لمحصول معٌن ولكن عدد دورات االسطوانه ٌختلؾ تبعا لقطرها 

 او محٌطها

 

 وحدة التذرٌه : تتكون من :

 مضرب التبن : او الكفاخ وهو ٌشبه مضرب التؽذٌه 

 علل /وجود مضرب التبن فً الحاصده المركبه؟فائدته

وحدة الدٌاسه ودفعه الى االسفل نحو  التبن المدفوع من السٌطره على-1

ممشى التبن )الهزاز(وبدونه فؤن التبن ٌندفع الى الخلؾ نحو مإخرة 

ممشى التبن بدون ان ٌحصل له تفكٌك كامل وعندها تبقى بعض الحبوب 

التً لم تسمح لها الفرصه بالمرور من فتحات المقعر المؽلقه بالقش 

 تبن الى الخارجوبالتالً تفقد مع ال

وٌمنع التفاؾ التبن حول اسطوانه الدٌاسه وٌقع مضرب التبن خلؾ -2

 وحدة الدٌاسه وموقعه مرتفع قلٌال فوق محور اسطوانه الدٌاسه.

 

 ممشى التبن : الهزازات

بعض الحبوب التً جرى فصلها فً وحدة الدٌاسه تفلت من المرور 

عادتها مع الحبوب خالل المشبك بل تستمر مع التبن الى الخلؾ وأل

النازله خالل المشبك تمرر الحبوب المؽلقه بالتبن على ممشى التبن 

 الهزاز الذي ٌتحرك حركه ترددٌه او اهتزازٌه.

الممشى او قطعه واحده عرٌضه ومثقبه او من عدة قطع ضٌقه مثقبه 

وفً الحالتٌن ٌكون سطح الممشى مدرجا ومنشاري الملمس وٌكون 

 المنشارٌه متجه نحو الخلؾ.التدرج او االسنان 



عند حركته االهتزازٌه تعمل االسنان والمدرجات على تفكٌك التبن او 

القش الملفوؾ حول البذور وتسقط هذه البذور خالل ثقوب الممشى على 

 إناء الحبوب لتخلط مع تلك التً سبق وان سقطت من المقعر على اإلناء

 

ه التبن على الممشى فً بعض الحاصدات لتوجٌ:توجد فائدة الستاره

 وتضع من القماش المشمع ضمن مقدمه الممشى خلؾ مضرب التبن.

 

إناء الحبوب : عباره عن لوح أو صٌنٌه توجد اسفل المقعر و اسفل 

 الجزء االمامً للممشى التبن.

 

 ا: استالم الحبوب التً جرى فصلهافائدته

لٌساعد االنحدار وأما ٌكون االناء ثابتا وعندها ٌكون منحدرا نحو االسفل 

على انتقال البذور من االعلى لالسفل بواسطه الجذب االرضً او ٌكون 

مستوٌا وعندها ٌتحرك حركه ترددٌه اهتزازٌه لتنقل علٌه الحبوب من 

 .االمام الى الخلؾ

الحبوب الساقطه من المشبك او ممشى التبن على اناء الحبوب تحوي 

واجزاء من السنابل لم ٌتم على شوائب كثٌره كالقش الناعم والتراب 

 فصل حبوبها كلٌا )الكرزه( لذلك ٌتطلب تنظٌؾ المحصول من الشوائب 

 ممشى التبن نوعٌن:

 التذبذبً)الصندوقً(-1

 الترددي-2

 

 وحدة التنظٌؾ:تتكون من

الؽربال العلوي )الهزاز( : عباره عن صٌنٌه تتحرك حركه ترددٌه تمتد 

تكون من مجموعه من الصفائح من مإخره اناء الحبوب والى الخلؾ ٌ

العرضٌه موضوعه الواحده جنب االخرى مع ترك فراغ بٌن الصفحتٌن 

المتجاورتٌن تسمح لنزول البذور واالجزاء االصؽر منها كالتبن الناعم 

والؽبار وكسر الحبوب بٌنما ال تسمح للكرزه بالنزول وتنظٌم فتحاته 

 م البذور للمحصول المراد حصاده .لتالئم حج



توي الهزاز على الواح طولٌه تقسمه مقاطع طولٌه لمنع انحدار البذور ٌح

الى احد الجانبٌن عند اشتؽال الحاصده على سفوح التالل والمنحدرات 

وٌمتد عند مإخرته قضبان حدٌدٌه تكون المسافه بٌن كل قضٌبٌن 

متجاورٌن اكبر من فتحات الهزاز بحٌث تسمح هذه المسافه لنزول 

 ذه القضبان ب )امتداد الهزاز(الكرزه وتسمى ه

اثناء انتقال الحبوب والشوائب والكرزه على الهزاز نتٌجه لحركته 

الترددٌه ٌمر تٌار هوائً من مروحه تقع اسفله تطرد القش والؽبار 

وتدفعهما نحو مإخرة الحاصده لٌخرجان من الفتحه الخلفٌه فً حٌن 

ستمر الكرزه باالنتقال تسقط الحبوب وكسرها على الؽربال السفلً بٌنما ت

الى الخلؾ لتسقط خالل فتحات امتداد الهزاز نحو مجمع الكرزه وناقلتها 

 ألعادتها الى وحده الدٌاسه وهذا هو نظام األعاده االول .

 

الؽربال السفلً )ؼربال التنظٌؾ(: ٌقع اسفل الؽربال العلوي وظٌفته 

 بال العلوي .تنظٌؾ الحبوب بشكل افضل وفتحاته اصؽر من فتحات الؽر

وفتحاته اما قابله للتنظٌم او ؼٌر قابله التنظٌم وعندها ٌكون الؽربال 

بؤجمعه قابال للتبدٌل لٌمكن وضع الؽربال المالئم لحجم البذور وكذلك 

الؽربال السفلً مقسما طولٌا مثل الهزاز منعا النتقال البذور الى احد 

د نزول البذور من الجانبٌن عند اشتعال الحاصده فً المنحدرات . عن

الؽربال العلوي الى السفلً تتعرض لتٌار هوائً قادم من المروحه لٌطرد 

ما تبقى من الشوائب الخفٌفه الى مإخره الحاصده والبذور النازله من 

 الؽربال السفلً تسقط فً مجمع الحبوب .

 

 

توجد مروحه التنظٌؾ اسفل موقع وحدة الدٌاسه وفتحة  مروحة التنظٌؾ:

تصرٌؾ الهواء فٌها تكون بنفس عرض الؽرابٌل وموجهه نحوها لؽرض 

طرد الؽبار والقش الناعم الى الخلؾ وٌمكن تنظٌم كمٌة الهواء واتجاهه 

 بواسطه عتالت خاصه

 

 : وحدة التعبئه والتدرج : تتكون من 



 فل الؽربال السفلً مباشرة وعلى شكل مجمع الحبوب والناقله : ٌقع اس

سطحٌن منحدري الجانب نحو الوسط وعند التقاء السطحٌن بامتداد عرض 

الؽربال السفلً توجد برٌمه تقوم بنقل البذور من جمٌع عرض المجمع الى 

نحو خزان الحبوب احد الجانبٌن حٌث توجد ناقله لرفع الحبوب الى االعلى 

الثانٌه تحوي الحاصده على نظام التدرٌج  او مجموعه التكٌس وفً الحاله

 الحبوب.

  تتكون الناقله من عجلتٌن مسننتٌن وسلسله ٌثبت على محٌطها صفائح بشكل

عمودي على اتجاه السلسلهوتحاط الناقله بؽالؾ ٌمنع سقوط البذور عند 

نقلها فعند دوران السلسله تقوم كل صفٌحه برفع قسم من الحبوب من 

 لتوصٌلها الى الخزان او مجموعه الكٌٌس.المجمع الى االعلى 

 مجمع وناقله الكرزه:

الكرزه / السنابل التً الٌجرى فصل حبوبها كلٌا تسقط من خالل فتحات امتداد 

الهزاز الى مجمع الكرزه الذي ٌحوي على برٌمه ممتده بؤمتداد عرض الهزاز تقوم 

 المشابها لناقلة الحبوب.بجمع الكرزه من جمٌع هذا العرض الى ناقله الكرزه 

تقوم الناقله باعادة الكرزه الى وحدة الدٌاسه العادة دراستها وتزداد اهمٌه مجموعه 

اعاده الكروه فً الحاالت التً تختنق فٌها الؽرابٌل نتٌجه لصؽر فتحاتها او لعدم 

 جفاؾ المحصول لدرجه تكفً لفصل الحبوب عن القش

 

 نظام االعاده الثانً للكرزه :

اعادة الكرزه الى وحدة الدٌاسه ٌسبب زٌاده فً نسبه البذور المكسوره ولمالقات ان 

ذلك تزود بعض الحاصدات الحدٌثه بوحدة دٌاسة خاصه للكرزه تقع فوق الجزء 

االمامً لممشى التبن تتؤلؾ من علبه أسطوانٌه الشكل تحوي على مضرب دوران 

ٌكون املسا. وتؽذى الكرزه عند  وٌكون جزءمن العلبه مسننا لٌقوم مقام المقعر او

رفعها بناقلتها الى وسط العلبه لتنحصر بٌن المضرب الدوار وسطح العلبه الداخلً 

لتدعك وتفصل حبوبها عن القش وتعاد هذه الحبوب مع القش الى ممشى التبن 



لتجرى علٌها العملٌات السابقه وٌمكن تنظٌم الخلوص بٌن العلبه والمضرب الدوار 

 خاصه. بواسطة ٌده

 

وحدة تفرٌػ الحبوب : ٌوجد نظامات تفرٌػ الحبوب أما ان تنتقل الحبوب الى 

 مجموعه التكٌس او الى الخزان 

النظام االول : تتكون مجموعه التكٌٌس فً الؽالب من اسطوانه مثقبه السطح بثقوب 

تختلؾ فً قطرها لكل جزء من اجزائها اذ تكون الثقوب فً الجزء االول صؽٌره 

د اقطار الثقوب فً االجزاء االخرى كلما اتجهت نحو المإخره وٌوجد اسفل وتزدا

كل جزء فتحه ٌوضع فٌها كٌس ٌمسك بعتله خاصه ولكل فتحه بوابه ٌمكن فتحها او 

ؼلقها فً وسط االسطوانه ٌوجد عمود ٌحمل عددا من الزعانؾ او الرٌش تقوم 

السطوانه ان بذور االدؼال بتقلٌب البذور ونقلها من موضع استالمها نحو نهاٌه ا

وكسر الحبوب الصؽٌره تخرج من ثقوب الجزء االول لتجمع فً الكٌس الخاص 

بفتحها فً حٌن ٌستلم الكٌس الموضوع فً فتحه الجزء الثانً البذور الصؽٌره وكسر 

الحبوب الكبٌره اما البذور الصحٌحه الكبٌره فتستمر داخل االسطوانه لتسقط بعد ان 

نه فً فتحه خروجها ونظرا لكون نسبة البذور الصحٌحه عالٌه جدا تنتهً االسطوا

فؤن فتحة خروجها تكون مقسومه الى بوابتٌن ٌمكن فتح احداهما وؼلق االخرى بعتله 

واحده اذ ٌوضع كٌس فً احدى البوابتٌن المراد المسك منها بٌنما تهٌؤ البوابه الثانٌه 

ر عتله الفتح والؽلق لتؽلق البوابه بوضع كٌس فٌها فعند امتالء الكٌس االول تؽٌ

االولى وتفتح الثانٌه وعندها تتم خٌاطه الكٌس االول وٌرمى بالحقل لجمعه مع 

االكٌاس االخرى ولتالفً احتمال انسداد ثقوب االسطوانه بالحبوب توضع فرشاة 

 دواره فوق سطح االسطوانه العلوي لتقوم بتنظٌؾ الثقوب .

 

خزان تختلؾ سعته بؤختالؾ انتاجٌه الحاصده ٌستلم النظام الثانً : ٌتكون من 

الحبوب من برٌمه فً اعاله تقوم بنقل الحبوب من ناقله الحبوب فً حٌن توجد 

برٌمه اخرى اسفل الخزان المنحدر الجانبٌن تقوم بنقل الحبوب من الخزان الى احدى 

م البرٌمه الثالثه للبرٌمه السفلٌه  وتقوالجهتٌن لتسلٌمه الى بر ٌمه ثالثه هً امتداد 

بنقل الحبوب الى الموضع المراد تفرٌػ الحبوب فٌه وٌستخدم التفرٌػ المباشر بؤن 



تسٌر شاحنه او عربه مقطوره جنب الحاصده حتى تمتلى وعندها ٌوقؾ عمل 

البرٌمه السفلً لحٌن تجهٌز شاحنه فارؼه او ٌستخدم فً التفرٌػ ؼٌر المباشر وذلك 

لً حتى امتالء الخزان ومن ثم تشؽٌل لتفرٌػ محتوٌات بؤٌقاؾ عمل البرٌمه السف

 الخزان فً الموضع المراد تفرٌػ المحصول فٌه .

 

 اذكر انواع الحاصدات؟وكٌؾ تقسم ؟س/

 تقسم الحاصدات بطرائق مختلفه الى 

اوال : حسب طبٌعة االرض )الطوبؽرافٌه ( وهً تقسم الى حسب نوع التربه التً 

 تعمل بها الحاصده الى :

 حاصدات االراضً المنحدره-1

 حاصدات االراضً المستوٌه-2

 حاصدات االراضً الرطبه )حاصدات الرز(-3

 

 س/ما هً ممٌزات حاصده االراضً المنحدره ؟

تؤخذ وحده القطع فٌها  شكل االنحدار بحٌث تؤخذ الطبله شكل االنحدار )درجة -1

 االنحدار(

, الهزازات فً الحاصده تؤخذ  االجهزه االخرى )اسطوانه الدٌاسه , المناخل-2

 وضعا مستوٌا باالتجاه الطولً والعرضً (

 

ثانٌا : حسب طرٌقه الحركه للحاصده : وهً اما المسحوبه بساحبه او ذاتٌه الحركه 

 بوجود محرك خاض بها ممٌزات الحاصده المسحوبه بساحبه : 

 رخص ثمنها وبالتالً انخفاض كلفة التشؽٌل للساعه الواحده -1



عمال للساحبه فً الوقت الذي ال ٌتوفر لهل عمل اثناء عملٌه الحصاد وفر  ذي -2

فؤن الحاصده المسحوبه نادره االستخدام وتكون معتمده كلٌا على الساحبه او 

الحاصده المسحوبه تحتوي على محرك مستقل لتشؽٌل االجهزه )تحتاج 

 الساحبه فقط للنقل(

 

 س/ماهو ممٌزات الحاصده ذاتٌه الحركه ؟

 سهولة المناوره عند االستداره وخاصه عند نهاٌة خط الحصاد-1

ان وزنها الكبٌر ٌساعد فً زٌاده تماسكها مع التربه وٌقلل من انزالق -2

االطارات وخاصه فً االراضً الرخوه والؽدقه اضافه الى مرونه استعمالها فً 

 االراضً المنحدره والمتعرجه 

ات المسحوبه بنفس عرض اسطوانه بشكل عام ٌكون عرض القاطع فً الحاصد

الدٌاسه فً حٌن ٌكون القاطع فً الحاصدات الذاتٌه لحركه اكبر من عرض 

 اسطوانه الدٌاسه 

 

 ثالثا : حسب نسبة عرض القاطع الى عرض اسطوانه الدٌاسه وتقسم الى 

عرض اسطوانه الدٌاسه اقل من عرض القاطع وتقوم بقطع المحصول وتؽذٌته  -1

الى االعلى نحو اسطوانه الدٌاسه بعرض اقل من عرض الى الوسط لٌرفع 

 القاطع واختبار السرعه االرضٌه ضروري جدا 

عرض القاطع بنفس عرض اسطوانه الدٌاسه : وٌجب تنظٌم الخلوص بٌن  -2

 جزئً وحدة الدٌاسه بشكل دقٌق 

 

( مما علٌه 1علل / كثافة المحصول الداخل الى اسطوانه الدٌاسه تكون اكثر فً )

 (؟1( وهذا ٌإدي الى قله نسبة الحبوب المكسوره فً )فً )ب

وذلك الن كمٌة التبن الكبٌره الدخله فً وحدة الدٌاسه تعمل كوساده للحبوب 

وتحفظها من الكسر اال ان التبن الخارج من المقعر على ممشى التبن ٌحمل معه 



وع ( من الن1كمٌه من الحبوب لذلك ٌتطلب ان ٌكون ممشى التبن فً الحاصده )

التذبذبً ذي التذبذب الكبٌر الذي ٌفصل الحبوب عن التبن وٌسمح لها بالنزول 

 خالل فتحاته وبالتالً تالفً خروجها مع التبن الى خارج الحاصده .

الحاصده ذات عرض القاطع بنفس عرض اسطوانه الدٌاسه المحصول الواصل 

البذور عرضه الى اسطوانه الدٌاسه ٌكون بشكل طبقه رقٌقه منتظمه مما ٌجعل 

للكسر او التلؾ وعلٌه فؤن تنظٌم الخلوص بٌن اسطوانه الدٌاسه والمقعر ٌكون 

مهما وهذا النوع ٌسهل فصل الحبوب عن التبن فً ممشى التبن وعندها ٌستعمل 

 ممشى التبن البسٌط المتكون من قطعه واحده.

 

ون اتجاه دوران رابعا : نظام اسطوانه الدٌاسه )النظام الطولً ( للحاصده وفٌها ٌك

اسطوانة الدٌاسه بشكل متعامد على اتجاه السٌر وتتم تؽذٌة المحصول بعد قطعه 

بالقاطع نحو الناقله بواسطه حزام ناقل بحٌث تدخل سٌقان المحصول بشكل مواز 

لقضبان المقعر وقد وجد ان هذا التصمٌم ٌقلل من القدره المطلوبه لالداره وٌقلل 

ل الحبوب وان بعض المحاصٌل ذات السٌقان الطولٌه من تهشٌم التبن وٌسهل فص

 تكون كفاءة الدٌاسه فٌها افضل بنظام الترتٌب الطولً .

 

نظام تفرٌؽالحبوب : وهما التكٌٌس والخزان وان نظام التفرٌػ من خامسا : 

الخزان اكفؤ من التكٌٌس واقل كلفه من حٌث تداول المحصول وتجفٌفه وخزنه 

ارع الكبٌره فً حٌن ٌستعمل نظام التكٌٌس اذا كان بشكل مل وخاصه فً المز

المخزن مصمما لهذا النوع من الخزان او عندما ٌكون الطلب على محصول معبا 

 بؤكٌاس .

 

 س/عدد اهم الملحقات االضافٌه من الحاصده ؟

ٌلحق بها جهاز لقط المحاصٌل التً جرى قطعها مسبقا ضمن خطوط وٌدار  -1

له وعجالت نجمٌه تستلم حركتها من عمود قائد هذا الجهاز عادة بواسطه سلس

اضافً فً الحاصده وٌستفاد من جهاز اللقط هذا عند حصاد محاصٌل القرون 



كالبزالٌا والفاصولٌا والتً تجؾ قرونها قبل مجموعها الخضري فتقطع وتترك 

 بالحقل لحٌن جفافها التام ثم ٌجرى لقطها من االرض بؤستعمال هذا الجهاز 

ده بحٌث ٌمكن تؽٌر مقدمتها المشتمله على وحدتً القطع والنقل تحور الحاص -2

 بمقدمه متخصصه لحصاد محصول آخر كالذره الصفراء مثال

ٌلحق بالحاصده وحده جمع التبن فً مإخرتها وذلك لتجمٌعه على شكل   -3

كومات ثم طرح الكومه بعد وصولها الوزن المطلوب وعملها ٌقوم على اساس 

موازنة عند طرؾ هذه الوحده ٌضمن استواء الوحده عند العتالت اذ ٌوجد ثقل 

قلة كمٌه التبن المجموعه على الوحده وعند وصول وزن التبن الى الحد الذي 

ٌكون فٌه من ثقل الموازنه , تقلب هذه الوحده محتوٌاتها من التبن فً الحقل 

على شكل الكومه وعند قلب الكومه ٌعمل ثقل الموازنه على اعادة استواء 

لوحده لحٌن تجمع كمٌه اخرى من التبن ورؼم محاسن جمع التبن اال ان ا

عٌوب هذه الوحده تتمثل فً جمع التبن بدال من نثره على الحقل لقلبه فً 

التربه لزٌادة خصوبتها بؤضافه التبن كماده عضوٌه اضافه الى تحمٌل مإخره 

دتها متمثله الحاصده وبالتالً صعوبة القٌاده الن معضم الحاصدات تكون قٌا

بالدوالبٌن الخلفتٌن كما وجود هذه الوحده  ٌعٌق مراقبه الؽرابٌل اضافه الى ان 

 حاجتها الى قدرة اضافٌه ال بد من توفرها فً المحرك الحاصده 

 

 س/ عدد طرائق حصاد الحقل ؟

 درجه عند الحصاد 271ان تستدٌر الحاصده بزاوٌة  -1

 بالعملاالستداره باقصى ما ٌمكن واالستمرار  -2

 الرجوع الى الخلؾ ثم االستداره نحو المحصول بزاوٌه قائمه -3

 

 علل / ضرورة تقلٌل الوقت المصروؾ على االستداره ألقل ما ٌمكن؟

الن اشتؽال الحاصده بدون عملٌة قطع وتؽذٌه االجزاء االخرى تإدي الى 

 نتائج ؼٌر مرؼوب فٌها 

وذلك بسبب طرد البذور خارج الحاصده الن ثبات كمٌة الهواء المدفوعه من 

المروحه مع تناقص المحصول على الؽرابٌل واحتمال كذلك نزول التبن من 

خالل ؼربال التنظٌؾ الى االسفل مإدٌا الى زٌادة نسبته فً الحبوب وذلك 



ا ٌإدي الى لبقاء التبن على الؽربال فتره طوٌله مع استمرار االهتزاز مم

 النزول من الفتحات

 

 س/ ماهً شروط حصاد الحقل ؟ او تكلم عن حصاد الحقل؟

ٌباشر بحصاد الحقل عند الحقل عند األكد من نضج المحصول وبعد  -1

 وضع تنظٌمات التشؽٌل المار ذكرها بوضعها الصحٌح

وعند مباشرة الحصاد ٌبدأ بحصاد خط مالئم لتجري علٌه بعض التؽٌرات  -2

 بعا للسرعه االرضٌه وكثافة المحصولالمالئمه ت

ٌجب االنتباه الى ان موضع القاطع ٌكون مرتفعا عن الحشائش الخضراء  -3

واسفل اوطؤ موقع للسنابل لتجنب دخول النباتات الخضراء الى الحاصده 

 ولضمان حصاد جمٌع المحصول بؤقل كمٌه ممكنه من التبن

تعمال خط الحدود هذا ان عملٌة الحصاد دائما تبدأ عند حدود الحقل الس -4

 لألستداره بالحاصده 

عند الشروع بالعمل ٌالحظ ان ٌكون اتجاه الدوران ضامنا وجود جانب  -5

الحاصده المحتوى على نظام التفرٌػ او التكٌٌس نحو الجهه الخارجٌه 

للحقل الذي جرى حصاده وذلك لتوفٌر طرٌق لسٌر عربة الشحن 

 ضللموضع الذي ترمى فٌه االكٌاس على االر

 

 س/عدد وحدات الحاصده للذره الصفراء بالتسلسل ؟

 حاصده الذره الصفراء : مكوناتها من وحدات تشمل

 اوال : وحدة توجٌه  وضم النباتات :

تكون بواقع وحدة توجٌه واحده لكل خط من خطوط الزراعه وتتكون من لوحٌن 

( 45-31ن )جانبٌن منحدرٌن بحٌث بحٌث ٌشكل كل منهما زاوٌه ٌتراوح مقدارها بٌ

مع المحور االفقً وٌنتهً كل لوح فً المقدمه بطرؾ مدبب وٌكون البعد بٌن 

الطرفٌن أكبر من مإخرتهما وذلك لضمان جمع تفرعات النباتات الجانبٌه نحو 

الوسط كما تضم هذه الوحده سلسلتً الجمع الجانبٌتٌن اللتٌن تعمالن على دفع 

ضعٌفه االتصال بالساق من السقوط الى النباتات نحو وحدة اللقط ومنع العرانٌس 



االرض وتحوى كل من السلسلتٌن على عددمن االصابع الفوالذٌه تبعد الواحده عن 

( سم وفائدتها )لسند ودفع سٌقان النباتات نحو وحدة القطؾ 21-15االخرى بٌن )

اثناء دورانهما السلسلتٌن من االمام الى الخلؾ فً المنطقه التً ٌقتربان فٌها من 

 بعضهما اي المنطقه الوسطٌه ونحو االتجاه العلوي(

تؽٌر سرعه السلسلتٌن بواسطه ترسٌن اذ تكون سرعتهما اقل من السرعه االرضٌه 

فً الظروؾ الجٌده فً حٌن تنظم السرعه لتدور السلسلتٌن بسرعه اكبر قلٌال من 

 السرعه االرضٌه عند حصاد العرانٌس المضطجعه .

 

 الجنً : ثانٌا : وحده القطؾ او

ٌتم قطؾ العرانٌس من السٌقان بواسطه زوج من الحادالت الطوٌله المستدٌمه 

الطرؾ لتسهٌل دخول السٌقان وتحوي كل حادله على زعنفه محٌطٌه بحٌث تكون 

المسافه بٌن الزعنفه فً االسفل اكبر من االعلى فً حٌن ٌكون الطرؾ العلوي 

السٌقان . وٌمكن تنظٌم المسافه بٌن للحادله محززا لضمان فصل العرانٌس من 

الحادلتٌن بواسطه عتالت خاصه وٌتوقؾ البعد بٌنهما على ظروؾ المحصول ففً 

حالة حصاد المحصول رطبا ٌزداد البعد بٌنهما فً حٌن تقرب الحادلتان من بعضهم 

فً حالة حصاد المحصول الجاؾ . ٌجب ان تكون المسافه بٌنهما الى اقل ما ٌمكن 

تسبب دخوال العرانٌس فٌها عدم اختناق الحادلتٌن الن اي مسافه زائدهمع ضمان 

 وبالتالً تفرٌط الحبوب وفقدانها اضافه الى زٌادة قوة السحب.

 

 س/ كٌؾ تعمل وحدة القطؾ او الجنً ؟طرٌقة عملها ؟

ان وجود كل من الفسحه بٌن الحادلتٌن , الزعانؾ , اضافه الى حركه الحادلتٌن 

و الداخل ٌساعد على سحب السٌقان نحو الخلؾ واالسفل فتنحصر المتعاكستٌن نح

العرانٌس فً االعلى وتقطؾ من سٌقانها لتنتقل الى االعلى نحو حادالت التقشٌر اما 

السٌقان واالوراق المقطوعه باالتجاه السفلً فتطرح بواسطه دافع لولبً او مضرب 

ملٌه قبل ان تنتقل ٌقع من الطرؾ العلوي من حادلتً القطؾ وتجرى هذه الع

 العرانٌس الى وحدة التقشٌر 



 ثالثا: وحدة التقشٌر :

تقوم هذه الوحده بؤزاله االؼلفه المحٌطه بالعرانٌص ومنها ترتفع العرانٌص المقشره 

الى عربه التحمٌل اذا كانت الحاصده التحوي على وحدة تفرٌط او تنقل الى وحدة 

 اٌضا . التفرٌط اذا كانت الحاصده تقوم بالتفرٌط

العرانٌص الى  تركٌبها :تقع وحدة التقشٌر اما على امتداد وحدة القطؾ او تنقل 

وحدة التقشٌر المنفصله اي ٌكون موضعها بعٌدا عن وحدة القطؾ وتتكون من زوج 

من الحادالت الطوٌله لكل خط من خطوط الزراعه وقد تحوي اكثر من زوج من 

 حادالت بؤختالؾ الشركات المصنعه الحادالت للخط الواحد وتختلؾ ازواج ال

قد ٌكون سطح احدى الحادلتٌن حدٌدٌا ٌحمل عددا من الشوكات البارزه المحمله -1

 نابضٌا بٌنما سطح الحادله القرنٌه مؽطى بطبقه من االقراص المطاطٌه

او تكون احدى الحادلتٌن مؽطاة بسطح مطاطً بٌنما الحادله القرنٌه تكون فوالذٌه -2

 ي مجموعه من الشوكات المثبته على قطع مطاطٌه العطائها المرونه ملساء تحتو

او تكون الحادلتٌن مصنوعتٌن من الفوالذ وكل حادله تحوي شرائح مطاطٌه بحٌث 

الشرٌحه الفوالذٌه  تنظم الحادلتان عند الدوران لتالمس الشرٌحه المطاطٌه لحادله

 للحادله القرنٌه.

 

 س/ طرٌقه عمل وحدة التقشٌر ؟

عند انتقال العرانٌص من وحده القطؾ الى وحدة التقشٌر تقع هذه ضمن العرانٌص 

بٌن حادلتً التقشٌر فتنؽرز الشوكات فً اؼلفه العرانٌص وعند دورانهما تسحب 

معها الؽالؾ نحو االسفل وتبقى العرانٌص المقشره فوق الحادلتٌن وٌمر تٌار هوائ 

 قشٌر لٌطرد التبن الى خارج الحاصدهعلى العرانٌص اثناء وجودها فوق وحده الت

 

 رابعا: وحدة التفرٌط :



تزود بعض حاصدات الذره  تستخدم لتفرٌط الحبوب عن القوالح )محاور العرانٌص(

بها وتستعمل هذه الحاصدات فً المناطق التً ٌتم فٌها جفاؾ العرانٌص جٌدا بالحقل 

. 

الواح زعنفٌه تدور داخل نه الدٌاسه المحتوٌه على   تركٌبها : تتكون من اسطوا

قفص متكون من قضبان حدٌد طولٌه وهو ٌمثل المقعر بالحاصده وتكون المسافه بٌن 

قضبان القفص كافٌه لمرور بذره خاللها وال تسمح لمرور القوالح وٌتراوح قطر 

(سم اما السرعه المحٌطٌه السطوانه الدٌاسه فتتراوح بٌن 41-31القفص بٌن )

 م/دقٌقه 451-611

ا : تتؽذى العرانٌص من وحدة التقشٌر من احد جانبً القفص فً حٌن تعمل عمله

 االلواح الزعنفٌه الدواره 

 بدعك البذور وفصلها من قوالحها -1

ٌعمل الشكل الزعنفً لألسطوانه على دفع القوالح من جانب الى جانب االخر  -2

لٌتم اخراجها خارج وحده التفرٌط وتساعد بوابه عند موضع خروج القوالح 

علىتحدٌد كمٌة العرانٌص الداخله الى وحدة التفرٌط وذلك لضمان فصل البذور 

 عن القوالح بشكل جٌد .

وتمرر القوالح على ؼربال هزاز وؼربال تنظٌؾ لفصل بذور الذره التً لم 

تسمح لها الفرصه للخروج خالل قضبان القفص ولتسقط من خالل فتحاتها الى 

 خزان التجمٌع

 

 

 نظٌؾ :خامسا : وحدة الت

تنظٌؾ البذور من التبن بنفس طرٌقه تنظٌؾ الحبوب بالحاصده مع العلم ان 

المحتوى الرطوبً للذره ٌلعب دورا كبٌرا فً قابلٌه حاصده الذره على فصل 

البذور وٌزداد الفقد فً محصول الذره بؤرتفاع المحتوى الرطوبً للبذور 

التصاق البذور بالقوالح اي والقوالح وٌعود هذا الفقد بالدرجه االولى الى قوة 

 عدم فصلها والى التكسٌر القوالح الرطبه .

 

 س/تكلم عن ادامه حاصدات الحبوب ؟



تتطلب عناٌه فائقه طٌله فتره اشتؽالها بسبب كثره االجزاء المتحركه فٌها حٌث 

ان استؽالل نصؾ ساعه ٌومٌا على االدامه بتشؽٌل الحاصده وزٌادة انتاجٌتها 

الى عدم انتظام عملٌة الحصاد واحتمال حدوث عارض افضل مما تإدي 

 وٌجب مراجعه كتب االرشادات الخاصه باالدامه وتقسم االدامه الى

 االدامه الٌومٌه-1

 االدامه الدورٌه-2

 ادامه التخزٌن-3

 

 االدامه الٌومٌه :

 تجهٌز المحرك بالوقود وفحص مستوى الزٌت والماء-1

 من مشبك مبرده الماءخدمه منقٌه الهواء وازالة القش -2

 فحص درجه شد كل من االحزمه والسالسل وتصحٌح الخاطئ منها-3

 فحص البراؼً والصاموالت وشد المفكوك منها -4

 التؤكد من نظافة ممشى التبن والؽرابٌل -5

تشؽٌل الحاصده لفتره بعد انتهاء العمل الٌومً الزالة كل ماتبقى من مواد -6

 حادالتفً الناقالت والبرٌمه او ال

 

 االدامه الدورٌه :  

تبدٌل عناصر الترشٌح لكل منم الوقود والزٌت فً وقتها المحدد بكتب -1

 االرشادات

 تبدٌل زٌت المحرك بعد عدد ساعات التشؽٌل الموصى بها-2

مالحظه مستوى الزٌت فً صندوق السرع والجهاز الهٌدرولٌكٌه وتكملته -3

 ان كان ناقصا 

 اطارات من فتره ألخرى مالحظه ضؽط الهواء فً-4

مالحظه مستوى الحامض فً البطارٌه وتكملته ان كان ناقصا بالماء -5

 المقطر.

 

 أدامة التخزٌن :



نظرا لوجود المحرك فً الحاصدات ذاتٌه الحركه اضافه الى كثرة االجزاء 

المتحركه فتحتاج الى ادامه خاصه بالمحرك وخاصه االجزاء المتحركه او 

 ه بالنقاط التالٌه :الشؽاله والمتمثل

 تنظٌؾ الحاصده جٌدا بالماء من الداخل والخارج ومن ثم تجفٌفها-1

فك احزمة نقل الحركه وتنظٌفها ثم لفها وتخزٌنها بعٌدا عن الرطوبه -2

 والحراره

 تنظٌؾ البرٌمات والحادالت والناقالت مع ترك بوابتها السفلٌه مفتوحه-3

 مع تؽطٌتها بالزٌتتنظٌؾ سالسل نقل الحركه بالفرشاة -4

 تنظٌؾ خزان البذور والؽرابٌل مما تحوٌه من بذور او تبن او قش-5

 صبػ االجزاء التً أزٌل صبؽتها-6

رفع الحاصده على كتله خشبٌه بحٌث تطفو االطارات وٌستحسن تؽٌر وضع -7

 االطارات بؤدأرتها ربع لفه بٌن فتره واخرى

 رفع الحاصده على كتل خشبٌه-8

  الحاصده تحت مسقؾ او وضع قماش مشمع علٌها ٌستحسن خزن-9

 تحضٌر االجزاء االحتٌاطٌه الالزمه للموسم القادم  -11

 

 

 تنظٌمات التشؽٌل :

التنظٌمات اآلنٌه ٌمكن اجراءها عن طرٌق عتالت قرب مقعد السائق لتالئم 

المحصول المراد حصاده وحسب ظروؾ العمل وهناك تنظٌمات تجرى عند 

 ل المراد حصاده او بتؽٌر ظروؾ الحصاد منها :تؽٌر نوع المحصو

ارتفاع القطع : ٌؽٌر ارتفاع قطع المحصول بواسطه تؽٌر ارتفاع القاطع -1

برفعه او خفضه وٌتم بؤحدى الوسائل المٌكانٌكٌه او الهٌدرولٌكٌه او الكهربائٌه 

فالوسٌله المٌكانٌكٌه تستخدم للحاصدات الصؽٌره وخاصه القدٌمه منها وبٌنما 

الطرٌقه الهٌدرولٌكٌه تستخدم فً اؼلب الحاصدات الحدٌثه وكذلك الكهربائٌه 

 عن طرٌق ذراع السٌطره قرب مقعد السائق .

كما ان ارتفاع القطع فً بعض الحاصدات الحدٌثه ٌسٌطر علٌه ذاتٌا وذلك 

بتزوٌد منضده التؽذٌه بؤصابع تالمس االرض بؤستمرار وتتحمل ضؽطا معٌنا 

لمنضده وترتبط هذه  االصابع هٌدرولٌكٌا بواسطه جهاز التحس ناتجا عن ثقل ا



الذاتً فؤذا صادؾ مرور المنضده على مرتفع فؤن الضؽط ٌزداد وٌإدي 

بالتالً الى رفع المنضده ذاتٌا وٌفٌد هذا االسلوب فً االراضً كثٌرة المروز 

والسواقً وبؽض النظر عن الطرٌقه للرفع والخفض فؤن ارتفاع القطع ٌصمم 

(سم وان ثقل مقدمه الساحبه ٌحتاج الى نوابض لمعادلة هذا 51-5بحٌث بٌن )

الثقل وكقاعده تنظٌم النوابض بحٌث ٌكون الجهد المطلوب لخفض المقدمه 

 مساوٌا للجهد المطلوب للرفعها .

 مضرب الضم)المراوح( وتشمل تنظٌمات :-2

د وٌؽٌر الموضع : موضع المراوح له أهمٌه كبٌره لتحقٌق الحصاد الجٌ - أ

 عمودٌا وأفقٌا وٌتحدد الموضع بعاملٌن هما 

 )نوع مقدمه الحاصده )وحده القطع ووحدة النقل 

 .)طبٌعه المحصول )االرتفاع , النضج, الكثافه , وجود االدؼال وؼٌرها 

الحاصده ذات البرٌمه التً عرض االسطوانه الدٌاسه أصؽر من عرض القاطع 

ح الحاصدهالتً ٌكون فٌها عرض ٌكون قطر مراوحها أصؽر من قطر مراو

اسطوانه الدٌاسه مساوٌا لعرض القاطع فالحاصده ذات البرٌمه ٌكون موضع 

المراوح منخفضا ومتقدما نحو االمام بالنسبه للقاطع بٌنما النوع االخر ٌكون 

محور المراوح فوق القاطع وبؤرتفاع ٌمكن الواح المراوح من دفع المحصول 

على الناقله بحٌث ٌتم نقله والسنابل تكون فً نحو الخلؾ ٌسقط المحصول 

مقدمه المحصول المنقول لتدخل الى وحدة الدٌاسه قبل سوٌقاتها طرٌقه تنظٌم 

موضع المراوح تتم بواسطه صاموالت التثبٌت لٌتم اختٌار الموضع الجدٌد ثم 

شد هذه البراؼً وتجرى مثل هذه الطرٌقه فً الحاصده القدٌمه بٌنما الحدٌثه 

تنظٌم المراوح عن طرٌق عتله تكون فً متناول ٌد السائق لٌستطٌع  ٌجرى

 بواسطتها التنظٌم للجهات االربع بشكل هٌدرولٌكً

 السرعه للمراوح : - ب

فالسرعه البطٌئه جدا تإدي الى دفع المحصول  تإثر فً جودة عملٌة القطع

لى بعٌدا عن القاطع بدال من جمعه وتقدٌمه له والسرعه العالٌه جدا تإدي ا

ضرب الواح المراوح وأصابع اللقط للمحصول بزخم كبٌر وبالتالً تناثر 

الحبوب من السنابل أفضل سرعه للمراوح هو عندما تكون سرعته 

المحٌطٌه اكبرقلٌال من السرعه االرضٌه للحاصده تنظٌم سرعه المراوح 



أحدى جانبٌها قابل للحركه  vاعتٌادٌا بواسطه بكرات عرٌضه على شكل 

ٌم فكلما سحب هذا الجانب بعٌدا عن الجانب الثابت استطاع الحزام والتنظ

الجلوس فً موقع اقرب الى المحور اي ٌصؽر قطر البكره وبالتالً زٌادة 

سرعتها وقد تستعمل العجالت النجمٌه والسلسله وعندها كلما أختٌرت عجله 

نجمٌه صؽٌره من العجالت القائده للمراوح زادت سرعه المراوح وتجرى 

الطرٌقتٌن السابقتٌن ٌدوٌا بٌنما الحاصدات الحدٌثه فتحوى على بكرات 

ٌمكن تقرٌب وابعاد الجانب المتحرك هٌدرولٌكٌا للحصول على سرعه 

 بطٌئه او سرٌعه عن طرٌق عتله قرب مقعد السائق

 

 زاوٌة اصابع اللقط على المراوح :-ج

المراوح الذي وهو ٌفٌد من المحصول المضطجع وال ٌنصح بؤستعمال 

ٌحوي اصابع اللقط مع الجفاؾ الزائد للمحصول والذي تكون بذوره عرضه 

للنثر تثبت الواح المراوح بشكل مرفقً على هٌكل دائري عند طرفً 

المراوحوٌمكن التحكم فً مٌالن هذه االلواح بواسطة براؼً تثبٌت االلواح 

اصابع القطه  وعند المحصول المضطجع ٌفضل امالة االلواح بما فٌها من

بزاوٌة نحو الخلؾ لٌساعد هذا المٌالن فً رفع المحصول وٌسهل دفعه نحو 

 القاطع

 

 منضدهالتؽذٌه والبرٌمه :-3

فً كثٌر من الحاصدات تنظم موضع البرٌمه أفقٌا بالنسبه للقاطع وعمودٌا 

 بالنسبه لسطح المنضده 

القاطع عندما ٌراد التنظٌم االفقً ٌنصح بتقدٌم البرٌمه الى االمام بؤتجاه 

االسراع فً تؽذٌه وحدة الدٌاسه فً حٌن ٌفضل ارجاعها للخلؾ عندما 

ٌخشى من التفاؾ التبن على بعضه حول البرٌمه عند انتقاله بلولبً البرٌمه 

 من الجانبٌن نحو وسط المنضده .

اما التنظٌم العمودي فٌنصح برفع البرٌمه الى االعلى بعٌده عن سطح المنضده عند 

اد محصول مرتفع او سٌقانه ؼلٌظه خشنه او محتوي على نسبه عالٌه من حص



الرطوبه او عندما ٌخشى فرط البذور عن قرونها على المنضده قبل وصولها الى 

 وحدة ال من الدٌاسه كما فً حصاد الفاصولٌا والبزالٌا.

فً  ان الخلوص العمودي بٌن الحافه السفلى لزعنفة البرٌمه وسطح المنضده ال ٌزٌد

سم وتنظٌم موقع البرٌمه بالنسبه للمنضده ٌتوقؾ بالدرجه  5اؼلب الحاصدات عن 

االولى على كثافه المحصول وصالبه التبن والمالحظه المقرونه بالخبره عمل 

 الحاصده اثناء عملٌه الحصاد.

 اسطوانه الدٌاسه والمقعر :-4

الحبوب الناتجه او وهً من التظٌمات االساسٌه للحاصده التً ٌتوقؾ علٌها جوده 

 تلفها او فقدانها وتشمل :

الخلوص بٌن اسطوانه الدٌاسه والمقعر :له اهمٌه كبٌره هذا الخلوص وٌتم  - أ

التنظٌم بطرٌقتان هما برفع وخفض المقعر بواسطه ذبراؼً او صاموالت 

خاصه مع ثبات االسطوانه او برفع وخفض االسطوانه بكاملها مع كراسً 

ر وهذا التنظٌم اما ان ٌجري آلٌا بؤستخدام مفاتٌح عمودها مع ثبات المقع

 الصوامٌل او هٌدرولٌكٌا عن طرٌق عتله قرب مقعد السائق

 سرعة اسطوانة الدٌاسه :-ب

لكل محصول او مجموعه من المحاصٌل سرعه مثالٌا ألسطوانه الدٌاسه مدونه 

فً  كسرعه محٌطٌه تحت موضوع وحدة الدٌاسه او كعدد لفات اسطوانه الدٌاسه

الدقٌقه فً كتب االرشادات الخاص بكل حاصده وٌمكن الحصول على عدد 

الدورات بالدقٌقه من قسمه السرعه المحٌطٌه  )متر/دقٌقه( على محٌط اسطوانه 

الدٌاسه )متر( وتؽٌر السرعه بتقلٌلها او زٌادتها وذلك بؤبعاد او تقرٌب فكً  

الطرٌقه المتبعه لتنظٌم سرعه البكره المقاده التً تدٌر اسطوانه الدٌاسه بنفس 

المراوح وتقاس سرعه دوران االسطوانه )دوره/دقٌقه( بواسطه جهاز صؽٌر 

 وفً بعض الحاصدات ٌزود هذا الجهاز مع الحاصده . Tachometer ٌدعى 

 العالقه التوافقٌه بٌن سرعه االسطوانه وخلوص االسطوانه المقعر : -ج

لحصول على دٌاسه جٌده فالخلوص القلٌل تلعب هذه االسطوانه دورا رئٌسٌا فً ا

المتمثل بكسر البذور وتهشمها , زٌادة كمٌه القش مع او زٌاده دٌاسه المحصول 



البذور وتمزق التبن , كما ان زٌادة الخلوص او تقلٌل سرعة االسطوانه ٌإدي الى 

عدم فصل الحبوب جٌدا من السنابل وزٌاده كمٌه الكرزه المعاده لوحده الدٌاسه 

افه الى احتمال التفاؾ التبن حول االسطوانه وخاصه اذا كان المحصول رطبا  اض

او ؼٌر ناضج او محتوٌا على بقاٌا نباتات خضراء لذلك ٌستحسن تقلٌل سرعه 

االسطوانه للحصول على جوده دٌاسه عالٌه كما ان كلما صؽر حجم البذور قل 

الدٌاسه  وعلى العكس  الخلوص بٌن االسطوانه والمقعر مع زٌادة سرعه اسطوانه

ٌزداد الخلوص وتقلل السرعه لالسطوانه كلما زاد حجم البذور كالفاصولٌا 

 وؼٌرها.

 

 ممشى التبن :-5

فً اؼلب الحاصدات ٌكون ممشى التبن ؼٌر قابل للتنظٌم وبسرعه ترددٌه او تذبذبٌه 

 ثابته

 علل / ماهو سبب اختناق ممشى التبن؟

راكم التبن علٌه وخاصه عند حصاد المحاصٌل التً قد ٌحدث اختناق الممشى نتٌجه ت

لم ٌتم جفافها كلٌا او المحاصٌل ذات السٌقان الخشنه وٌزداد هذا االحتمال عند بطء 

حركه الممشى بسبب ارتخاء االحزمه الموصوله للحركه. وٌعاد تنظٌمها الى 

 سرعتها الطبٌعٌه بشده هذه االحزمه لمنع االنزالق

 التنظٌؾ :تنظٌمات وحدة -6

وتشمل عدة تنظٌمات وجمٌعها ٌعمل بشكل متكامل لتنظٌؾ الحبوب من القش 

 والؽبار والكرزه معتمدا على اختالؾ المحاصٌل فً وزن وحجم البذور

الؽربال العلوي )الهزاز(: فً اؼلب الحاصدات ٌوجد تنظٌمات للؽربال العلوي -أ

ات بواسطة عتله خاصه بٌنما ٌنظم اولهما لسعه فتحاته والثانً ألرتفاعه وتؽٌر الفتح

ارتفاعه بواسطه براؼً واقعه فً جانبٌه الخلفٌٌن كقاعده عامه تنظم فتحات الؽربال 

لتسمح بنزول جمٌع البذور خاللها قبل وصولها الى ثلثً طوله فً حٌن ٌجرى 

التنظٌم الثانً برفع مإخرته اذ لوحظ ان قسما من البذور وخاصه الصؽٌره والخفٌفه 

 خارج الحاصده بالرؼم من تنظٌم كمٌه هواء المروحه . تخرج



ؼربال التنظٌؾ :توجد طرٌقتان لتنظٌفه حسب نوع الحاصده البعض تحوي على -ب

ؼربال ٌمكن تنظٌم فتحاته بشكل مشابه لتنظٌم فتحات الؽربال العلوي فً حٌن 

لها حاصدات اخرى ٌمكن تبدٌل الؽربال بؽربال آخر ٌختلؾ بؤقطار فتحاته واشكا

 تبعا لنوع المحصول المراد حصاده وحسب كتب االرشادات الخاص بالحاصده

المروحه : التنظٌم الصحٌح لها ان تعطً تصرٌفا للهواء باالتجاه الصحٌح كافً -ج

لطرد القش والؽبار من الؽرابٌل الى الخارج الحاصده دون طرد الحبوب وهذا 

ى كمٌه الهواء وثانٌهما على اتجاهه التنظٌم ٌتطلب وجود وسٌلتٌن أولهما للسٌطره عل

 اما السٌطره على كمٌه الهواء فٌتبع فٌها احدى الوسائل الثالث التالٌه : 

تؽٌر سرعة المروحه : تحوي هذه الوسٌله على بكره تنظٌم ٌمكن بواسطتها  -1

زٌاده او تقلٌل قطرها لتقلٌل او زٌاده عدد دورات عمود المروحه على التوالً 

وبشكل مشابه لتنظٌم سرعه المراوح او اسطوانه الدٌاسه وبالتالً زٌادة 

 تصرٌؾ الهواء او تقلٌله 

وتتم عن طرٌق عتله ٌمكن بواسطتها توسٌع  فتحه التصرٌؾ قابله للتنظٌم : -2

 فتحه التصرٌؾ لزٌاده تصرٌؾ الهواء او بالعكس 

فتحه السحب قابله للتنظٌم : وفٌها ٌمكن السٌطره على سعه فتحة السحب اذ  -3

المصرفه خالل فتحه التصرٌؾ او تقلٌلها ٌمكن زٌادة كمٌه الهواء المسحوبه و

هذا التنظٌم ٌحتاج الى االنتباه اثناء  لتقلٌل كمٌه الهواء المسحوبه علما ان

التصؽٌر او التكبٌر بحٌث ٌكون مناظرا وبعكسه ٌكون تٌار الهواء ؼٌر منتظم 

وال ٌإدي الؽرض بشكل جٌد لذلك تصنع بعض الحاصدات بحٌث التسمح 

بتحرٌك جانب دون اآلخربل ٌتحرك الجانبان معا لتقتربا او  ٌتباعد عن 

 المركز بشكل متناظر.

عٌن االول والثانً ٌعطٌان تٌارا منتظما وموزعا على جمٌع عرض النو

الؽرابٌل فً حٌن ٌكون تٌار الهواء فً النوع الثالث مركزا فً الوسط اكثر من 

 الجانبٌن فالنوعان االول والثانً مفضالن على النوع الثالث.

ا اما السٌطره على اتجاه سٌر الهواء فتتم بواسطه بوابات ٌمكن تؽٌٌر اتجاهه

 عن طرٌق عتله خاصه بها 

ان توسع فتحات الؽربال العلوي ٌسمح لمرور كمٌه كبٌره من التبن على 

ؼربال التنظٌؾ وتإدي الى اختناقه وتكون البذور محتوٌه على قش كثٌر فً 



حٌن تضٌق فتحاته او تضٌق فتحاته او تضٌق فتحات ؼربال التنظٌؾ ٌإدي 

مجموعه اعاده الدٌاسه وبالتالً زٌادة الى اعادة البذور التً جرى فصلها الى 

من امتداد الؽربال نسبه البذور المكسوره اضافه الى احتمال فقدان البذور 

العلوي نحو الخارج وخاصه المحاصٌل ذات االنتاج العالً وعند اشتعال 

الحاصدهعلى منحدر وعلٌه عند تنظٌم الؽربالٌن ٌجب مالقاة االخطاء 

الهواء للمروحه او اتجاهه الخاطئ الى تراكم القش  تإدي قلة كمٌة السابقه.كما

على الؽربال واختناقه وبالتالً فقدان البذور الى خارج الحاصده والى وجود 

كمٌات كبٌره من القش مع البذور وتحمٌل جهاز اعاده الدٌاسه اكثر من طاقته 

 ان كمٌة البذور المفقوده بزٌادة كمٌة هواء المروحه تكون اقل من استعمال

 الهواء بكمٌات قلٌله

 

/عدد الوحدات التً تتركب منها حاصده البنجر السكري 2115-2114س 

 بصوره متسلسله ثم اشرح وحدة القلع موضحا اجابتك بالرسم ؟

 تتركب من 

 وحدة قطع القمم -1

 وحدة ازاحة القمم -2

 وحدة قلع الرإوس -3

 وحدة رفع وتنظٌؾ الرإوس المقلوعه -4

 وحدة التعبئه -5

بنجر السكري : توجد وسائل مختلفه لقلع رإوس البنجر وحدة قلع رإوس ال

اال ان اكثرها استعماال نوعان هما القالع العجلً وسكة القلع , ٌتركب القالع 

العجلً من زوج من العجالت المقعره والمائله عن الخط العمودي نحو 

الداخل عند االرض عند دوران العجلتٌن بفعل تالمسهما مع االرض لضؽط 

ند الجانبٌن وتنحصر بٌنهما رإوس البنجر لتقلع وترفع قلٌال الى التربه ع

االعلى لٌستلمها مضرب دوار ٌدفعها نحو الناقله الرافعه . اما سكه القلع 

فتتركب من زوج من السكك المثلثه الشكل سطحها العلوي مقعر قلٌال 

وٌنحدر هذا التقعر نحو االسفل وٌفٌد ذلك من تولٌد ضؽط عند جانبً خط 

 لبنجر وبالتالً سهولة القلع عند سٌر الحاصده ا

 ٌمتاز القلع العجلً على سكة القلع



 قلة قوة السحب الالزمه بسبب دوران العجلتٌن -1

 قلة احتمال تكسر رإوس البنجر داخل التربه -2

 سهولة قٌاده الحاصده المحتوٌه على قالع عجلً -3

 

 /اذكر سبب كل مما ٌؤتً :2115-2114س

 فً وحدة قطع القمم فً حاصده البنجر السكري؟ وجود عجله االستشعار - أ

وذلك لمسك المجموع الخضري للبنجر السكري حٌث لها تؤثٌر كبٌر على جودة 

القطع فالعجله الصؽٌره تعطً قطعا اكثر دقه من العجله الكبٌره بسبب صؽر 

قوس المحٌط المالمس للقمه بٌنما مرور عجله االستشعار الكبٌره على الرإوس 

ا وؼٌر مصحوب بؤرتجاج وبالتالً تقلٌل قوى الدفع االمامٌه على اكثر رفق

الرإوس وكذلك فائدتها للضؽط على الرإوس وتحدٌد منطقه قطع القمم 

 الصحٌحه.

 

 اجزاء العزق لحقول البنجر السكري؟-ء

الن وجودها ٌإثر تؤثٌرا سٌئاعلى كفاءة الحاصده حٌث تزداد قوة السحب الالزمه 

مل على تماسك التربه وتمنع تفكٌكها وسقوطها خالل تشبك اضافه الى كونها تع

 الناقل لسلسلً وبالتالً عدم نظافة رإوس البنجر.

 وجود العجالت األهلٌجٌه فً قالعات البطاطا؟-ب

سبب وجودها العطاء الحركه االهتزازٌه للناقل السلسلً وذلك لفصل الكتل الترابٌه 

النزول خالل  الصاعده مع الخط لتستطٌع  العالقه بالدرنات ولتكسٌر الكتل الكبٌره

 مشبك الناقل .

 

 ترطٌب المؽازل ؟-ج

للمساعده فً عملٌه جنً الٌاؾ لاللتصاق بالسطح الحدٌدي المبلل اكثر من  -1

 السطح الجاؾ



للحفاظ على نظافه المؽازل اذ تتعرض المؽازل اثناء دورانها الى مالمسه  -2

لمؽازل واذا تركت هذه الماده بدون الماده الصمؽٌه فً النباتات والتصاقها با

 تنظٌؾ فؤنها تسبب تراكم الؽبار علٌها وبالتالً انخفاض كفاءة الجنً

 

تؤثٌر عمق القطع بؤستخدام قالعة البطاطا ذات /اشرح 2115-2114س

الحصٌره الناقله ؟ وما هو تصنٌؾ هذه االله برأٌك وماهً العوامل المإدٌه 

 الى زٌادة كفاءه هذه االله؟

 د بقالعة البطاطا ذات الحصٌره الناقله هً قالعه البطاطا الناقله :ٌقص

تؤثٌر عمق القلع : االساس بؤختٌار عمق القله ان ٌكون قطع السكه مباشره 

اسفل الدرنات دون التسبب فً قطعها وٌجب تجنب القلع العمٌق وخاصه فً 

التاحه  لخفٌفه وذلكالتربه الثقٌله اللزجه بٌنما ٌنصح بالتعمق بالقلع فً التربه ا

الفرصه للتربه المقلوعه لتكون كوساده للدرنات وتخفٌؾ ضربها وخاصه اذا 

كانت قشرة البطاطا زهٌقهكما فً الحصاد المبكر وتتم السٌطره على العمق 

بواسطه عجلتً تحدٌد العمق الموجودتٌن على جانبً السكه عن طرٌق العتله 

 ٌدرولٌكً .الخاصه بكل عجله او بواسطه الجهاز اله

 العوامل المإدٌه الى زٌادة كفاءة االله :

العمل بهذه االله فً االراضً الخفٌفه والمزٌجٌه بكفاءه عالٌه وانتظام رمً  -1

 خط البطاطا المقلوع على االرض

وجود العجله النجمٌه الهزازه )االهلٌجٌه وذلك لزٌادة فصل الكتل الترابٌه  -2

ره الصاعده مع الخط لتسقط خالل العالقه بالدرنات وتكسٌر الكتل الكبٌ

 مشبك الناقل وهذا ٌزٌد من كفاءتها بالتنظٌؾ والعمل

وجود فً الطرؾ الخلفً للناقل السلسلً امتداد منحدر نحو الجانب ٌساعد  -3

 فً وضع البطاطا فوق بشطل خط ضٌق لٌسهل جمعها

ومن العوامل االخرى المإدٌه الى زٌادة الفصل والتنظٌؾ فٌها وجود  -4

ن منفصلتٌن بحٌث ٌكون موضع السلسله الخلفٌه اوطؤ من االمامٌه سلسلتٌ

وبالتالً تعرض البطاطا والكتل الترابٌه للسقوط لٌسهل فصل ونزول التربه 

 خالل مشبك الناقل السلسلً الخلفً

 

 س/تكلم عن اهمٌة اجزاء عملٌه العزق فً حقول البنجر السكري؟



وان وجودها ٌإثر تؤثٌرا سٌئا على ٌنتشر فً حقول البنجر كثٌر من االدؼال 

كفاءة الحاصده اذ تزٌد قوة السحب الالزمه اضافه الى كونها تعمل على 

تماسك التربه وتمنع تفكٌكها وسقوطها خالل تشبك الناقل السلسلً وبالتالً 

 عدم نظافة رإوس البنجر.

 س/ عرؾ كل مما ٌؤتً :

ري محفور علٌه المؽزل المشطً )المنشاري(: هو عباره عن قضٌب دائ -1

ثالثة اخادٌد طولٌه مثلثه المقطع تكون رإوسها الخارجٌه مسننه بؤسنان 

ناعمه شبٌهه بؤسنان المنشار والمؽزل الواحد ٌحوي على سته مناشٌر 

وتثبت هذه المؽازل على قرصٌن احدهما علوي واالخر سفلً لتكون 

الشكل االسطوانً للمجموعه الواحده فً جانبه القطن المشطٌه 

)المنشارٌه( وٌكون اتجاه اسنان مؽازل المجموعتٌن االمامٌه متعاكسا 

 وكذلك الخلفٌه .

عجلة االستشعار : وهً احدى مكونات حاصده البنجر السكري التً  -2

تتكون منها وحده القطع للقمم وتحوي على عجله االستشعار عددا من 

العجالت المسننه الحواؾ وبشكل متراص مع بعضها وتدور نتٌجه 

رتباطها مع احدى عجالت الحاصده االرضٌه بواسطه العجالت النجمٌه ا

والسلسله بٌنما تكون حره الحركه فً االتجاه العمودي فوق رإوس 

البنجر وٌساعدها فً ذلك نابض موازنه ٌمكن التحكم من شده لٌالئم 

درجه خشونه وؼضاضه المجموعه الخضرٌه للبنجر فهو ٌمسكها وله 

ة القطع من ناحٌه صؽر وكبر عجله االستشعار تؤثٌر كبٌر على جود

 كذلك تقوم بالضؽط على الرإوس وتحدٌد منطقه قطع القمم الصحٌحه

القالع العجلً : وهً احدى وسائل قلع البنجر السكري وفً وحدة قلع  -3

الرإوس وٌتركب من زوج من العجالت المقعره والمائله عن الخط 

 :ز على سكة القلع بوهو ٌمتا العمودي نحو الداخل عند االرض

 قلة قوة السحب الالزمه بسبب دوران العجلتٌن  -1

 اضافه الى قلة احتمال تكسٌر رإوس البنجر داخل التربه -2

 اضافه الى سهوله قٌاده الحاصده المحتوٌه على القالع العجلً . -3



وعند دوران عجلتٌن القالع العجلً وبفعل تالمسهما مع االرض تضؽط 

حصر بٌنهما رإوس البنجر لتقلع وترفع قلٌال الى التربه عند الجانبٌن وتن

 االعلى .

   

: توجد هذه العجالت فً قالعه  العجالت النجمٌه الهزازه)االهلٌجٌه( -4

البطاطا الناقله تقوم بؤعطاء الحركه االهتزازٌه للناقل السلسلً وذلك 

لفصل الكتل الترابٌه العالقه بالدرنات ولتكسٌر الكتل الكبٌره الصاعده مع 

 الخط لتستطٌع النزول خالل مسبك الناقل .

: وهو عباره عن حاجز ٌستعمل فً مإخره الناقل  الحاجز البوابً -5

السلسلً فً وحده رفع وتنظٌؾ رإوس البنجر ٌقوم بحجز رإوس 

البنجر حتى تصل كمٌتها )وزنها( لتشكٌل عزما اكبر من عزم الثقل 

التنظٌؾ طٌلة فترة المثبت على الذراع وهذا ٌفٌد فً استمرار عملٌه 

 اصطدام البنجر بعضه عند البوابه .

وهً طرٌقه للمساعده فً عملٌه جنً الٌاؾ القطن من :  ترطٌب المؽازل -6

الجوزات اذان الٌاؾ القطن تمٌل لاللتصاق بالصح الحدٌدي المبلل اكثر 

من السطح الجاؾ وكذلك للحفاظ على نظافه المؽازل وعدم تنظٌفها 

 علٌها وبالتالً انخفاض كفاءه الجنً .ٌسبب تراكم الؽبار 

 

 س/أشرح تركٌب وحده ترطٌب المؽازل ؟

تتركب وحدة الترطٌب من قطع مطاطٌه مصممه بشكل خاص وبواقع 

قطعه لكل صؾ افقً من صفوؾ المؽازل وتزود كل قطعه بالماء بشكل 

متساو وقبل دخول المؽازل منطقه الجنً عند النباتات وقد تضاؾ ماده 

اء الترطٌب تكون فً الؽالب احد منظفات الؽسٌل حٌث تقلل مرطبه لم

 من كمٌه الماء المطلوبه للترطٌب اضافه الى كسٌنها كفاءه الجنً .

 

 

س/عدد الوحدات التً تتركب منها حاصده البنجر السكري وحسب 

 مراحل اجزاءها ؟ مع شرح وحدة ازاحه القمم والرسم ؟



 تتركب من 

 وحدة قطع القمم -6

 القمم وحدة ازاحة -7

 وحدة قلع الرإوس -8

 وحدة رفع وتنظٌؾ الرإوس المقلوعه -9

 وحدة التعبئه -11

 

  ازاحة القمم : ان عملها هو ازاحه القمم التً جرى قطعها فً الخط السابق

وذلك بطرحها بعٌدا عن وحده القلع وتتركب من دوالب مؽزلً اصابعه 

مصنوعه فً الؽالب من المطاط ٌدور بمستوى عمودي على اتجاه خط 

الزراعه ونتٌجه لدورانه تطرح القمم وما تحوبه من مجموعه خضرٌه بعٌدا 

عن الخط الذي جرى قطع قممه بوحده القطع المتقدمه على وحده ازاحه 

القمم وقد توجد هذه الوحده فً مقدمه وحده قلع الرإوس . وان قمم البنجر 

ٌإدي  السكري تعتبر علؾ جٌد للحٌوانات وطرحها بالطرٌقه السابقه اعاله

الى تلوثها بالتراب وجعلها ؼٌر مرؼوبه من قبل الحٌوانات لذلك زودت 

الحاصده الحدٌثه بوحده رفع وتجمٌع القمم متكونه من ناقله رافعه خلؾ 

السكٌن تقوم بنقل القمم اما الى عربه مقطوره تسٌر جنب الحاصده او الى 

هذه القمم صندوق ٌمكن التحكم فً موضعه وفً فتحه تفرٌؽه الٌمكن وضع 

على شكل خط لٌسهل جمعها او توزٌعها بؤنتظام فً الحقل لقلبها بالتربه اذا 

 ارٌد االستفاده منها كماده عضوٌه خضراء .

 

 س / اشرح تركٌب وعمل قلعة البطاطا المؽزلٌه موضحا اجابتك بالرسم ؟

تمتاز القالعه بقابلٌتها العالٌه للعمل فً الظروؾ الصعبه كالترب الصلبه او المحتوٌه 

على بقاٌا نباتات . تتركب من سكه مثلثه الشكل تقع اسفل قرص دور مؽزلً ٌحوي 

عددا من االصابع ٌدور هذا القرص بفعل ارتباطه بعمود اٌصال الحركه من مؤخذ 

ا القرص الدوار حاجز شبكً قابل للتنظٌم القدره بالساحبه وٌوجد على جنب هذ

 مصنوع من القماش لتجنب تخدٌش الدرنات عند اصطدامها به . 



العمل : عند ستعمال القالعه تقوم السكه بخلخله خط البطاطا فٌما تقوم االصابع بدفع 

ورمً هذا الخط بم فٌه من درنات , بقاي النباتات والتربه نحو الحاجز الشبكً 

درنات وتنفصل عما علق بها من كتل تربٌه وتسقط على االرض على فتصدم فٌه ال

شكل خط لتجمع ٌدوي اما عمق القلع فٌمكن التحكم فٌه بواسطه الجهاز الهٌدرولٌكً 

او قد تحتوي على عجله تحدٌد عمق القلع كما قد تحوي بعض القالعات على قرص 

ع النباتات المتشابكه موضوع بشكل عمود على التربه وقرب ساق السكه فائدته تقطٌ

 بٌن الخطٌن المتجاورٌن لمنع اختناق الساق بهذه النباتات .

 

 س / ماهً التصمٌم االخرى لقالعه لبطاطا المؽزلٌه ؟

احد التصمٌم ٌرتبط القرص الدوار ال مركزٌا بدوالب ٌحوي عددا من االصابع  -1

 تؤخذ اتجاها عمودٌا باستمرار نتٌجه لهذا االرتباط الال مركزي .

تصمٌم اخر ٌتمٌز بوجود دوالب مؽزلً وٌدور الدوالبان بنفس االتجاه وٌساعد  -2

الدوالب الثانوي على دفع التربه وترك الدرنات معرضه على سطح التربه 

 بشكل افضل .

 

 س / ماهو تركٌب وعمل سلسله القلع فً حاصده البنجر السكري لثالثه خطوط ؟

خط تقوم بتفكٌك التربه المحٌطه برإوس وحدة القلع بهذه الحاصده فتحوي سكه لكل 

البنجر فً الخط الواحد بٌنما تقوم سلسله القلع بمسك المجموعه الخضرٌه وقله 

رإوس البنجر ونقلها الى االعلى حٌث ٌوجد منظم تسوٌه المجموعه الخضرٌه ٌقوم 

بتثبٌت الرإوس عمودٌا لتقوم سكٌن قرصٌه دواره بقطع القمم فتسقط الرإوس على 

 سلسلً رافع نحو الخزان فً حٌن تدفع المجموعه الخضرٌه الى خزان اخر. ناقل

تركٌبها :تركب سلسله القلع من عجله نجمٌه قائده وعجله مقده تركب علٌهما سلسله 

مؽلقه تحوي عددا من القراصات كما توجد عجله مساعده )فائدتها لحمل السلسله 

قائده ومحور العجله لمقاده بكرتان وشدها عند ارتخائها ( ٌركب على عمود العجله ال

مخروطٌتان متقاربتان فً جهة ومتباعدتان فً الجهه االخرى وٌكون هذا التقارب 

من الناحٌه الخلفٌه فً العجله القائده العلوٌهبٌنما ٌكون من الناحٌه االمامٌه فً العجله 



تقاربه المقاده االمامٌه وتحوي السلسله عددا من القراصات مثبته على مسافات م

ومتساوٌه وكل منها ٌتركب من ذراعٌن ٌصل بٌنهما نابض ٌعمل على سحبهما نحو 

الداخل وٌوجد فً طرؾ كل ذراع من جهة البكره المخروطٌه ساق مخروطً فً 

حٌن ٌنتهً الطرؾ االخر بفك سطحه خشن الملمس وان فكً القرصه ٌفتحان عند 

ن المخروطٌتان من بعضهما فً دخول ساقٌهما فً المنطقه التً تقرب فٌه البكرتا

 حٌن ٌنطبق الفكان على بعضهما فً ؼٌر ذلك بسبب سحب النابض للذراعٌن .

 

عمل سلسلة القلع : اثناء اشتؽال الحاصده ودوران سلسلة القلع فؤن كل قرصه 

مفتوحه قبل وصولها المجموعه الخضرٌه بسبب دخول ساقٌها المخروطٌن فً 

لسلسله كثر ٌخرج الساقان عن هذه المنطقه لٌنطبق المنطقه الضٌقه وكلما دارت ا

الفكان على المجموعه الخضرٌه التً جرى تفكٌك التربه لمحٌطه بالرأس بسبب 

سحب النابض للفكٌن وعندها ٌقلع لرأس من التربه لٌرفع لى االعلى حٌث تجرى 

وطٌان علٌه عملٌه قطع القمه لٌسقط على الناقل السلسلً وبعدها ٌدخل الساقان المخر

فً المنطقه الضٌقه للعجله القائده العلوٌه فٌفتح الفكان وعندها تسقط المجموعه 

 الخضرٌه فتنتقل الى الخزان الخاص بها .

 

 س / علل كل مما ٌؤتً :

 تعمق القلع فً الترب الخفٌفه بؤستخدام قالعه البطاطا المؽزلٌه ؟ -1

خفٌؾ ضرب ألتاحة لفرصه للتربه المقلوعه لتكون كوساده للدرنات وت

 االصابع لها زخاصه ذا كانت قشره لبطاطا رهٌفه كما فً الحصاد لمبكر .

 ال ٌنصح بؤستخدم قالعة البطاطا فً الترب لثقٌله ؟ -2

بسبب تعدد اصطدام لدرنات مع الكتل التربٌه طٌلة مرورها على الناقل 

 السلسلً وبالتالً تخدٌشها

فً وحدة رفع وتنظٌؾ وجود الحاجز البوابً فً مإخرة الناقل السلسلً  -3

 رإوس البنجر ؟



لٌقوم بحجز رإوس البنجر حتى تصل كمٌتها )وزنها ( لتشكل عزما اكبرمن 

عزم الثقل المثبت على الذراع وهو ٌفٌد فً استمرارٌه عملٌه التنظٌؾ طٌله 

 فتره اصطدام البنجر مع بعضه عند البوابه .

 

 س/ تكلم مع الرسم :

 ٌه ؟حاصده البطاطا المؽزلٌه القفص -1

ٌختلؾ اساس عملها كلٌا عن حاصده البطاطا السابقه اذ ٌتم فٌها القطع 

والفصل ٌواسطة قرص قلع مقعر مائل ٌقوم بتفكٌك خط البطاطا بٌنما ٌقوم 

دوالب مؽزلً ٌدور بالمستوى االفقً بنقل خط البطاطا بقوه الطرد 

ئري المركزي نحو قفص التنظٌؾ الناقل على امتداد القرص وبشكل قوس دا

حول الدوالب المؽزلً ٌوجد مشبك ٌصطدم فٌه خط البطاطا المقلوع 

لتكسٌر الكتل الترابٌه اما المجموعه الخضرٌه فٌتم التخلص منها بواسطه 

حادله تدور فوق سطح اصابع الدوالب المؽزلً تدخل البطاطا والكتل 

الترابٌه داخل قفص التنظٌؾ الناقل وفٌه ٌتم فصل الكتل الترابٌه عن 

لدرنات سقوطها خالل فتحاته فً حٌن تستمر الدرنات بالدوران على ا

اصابع القفص الدائرٌه لتسقط بالجذب االرض على المنضده الفصل الدواره 

وعندها ٌقوم بفصل الكتل الترابٌه والبطاطا ؼٌر المرؼوب فٌها ووضعها 

فً فتحه لتسقط نحو االرض بٌنما تستمر الدرنات لتنقل خالل ناقله الى 

 .وحدة التكٌٌس او العربه المقطوره

 

 

س/عدد فقط وتراكٌب حاصده البنجر السكري مع شرح وحدة قطع القمم مع 

 الرسم ؟

 تتركب من 

 وحدة قطع القمم -1

 وحدة ازاحة القمم-2

 وحدة قلع الرإوس-3

 وحدة رفع وتنظٌؾ الرإوس المقلوعه-4



 وحدة التعبئه-5

التاجٌهللرإوس من مجموعه خضرٌه وحدة قطع القمم :وظٌفتها قطع المنطقه 

مع تجنب القطع الزائد المسبب لفقدان قسم من سكر هذه المنطقه وتتركب من 

عجله استشعار تحوي عددا من عجالت الحواؾ وبشكل متراص مع بعضها 

وتدور عجله االستشعار نتٌجه ارتباطها مع احدى عجالت الحاصده االرضٌه 

كما تكون عجله االستشعار حره الحركه بواسطه العجالت النجمٌه والسلسله 

فً االتجاه العمودي فوق رإوس البنجر بؤختالؾ ارتفاعها وٌساعد فً ذلك 

نابض موازنه ٌمكن التحكم فً درجه شده لٌالئم درجه خشونه وؼضاضه 

المجموعه الخضرٌه وٌثبت اسفل هٌكل عجله االستشعار سكٌن تقوم بقطع قمم 

له للتنظٌم على المستوى االفقً والعمودي الرإوس وتكون هذه السكٌن قاب

للحصول على افضل ارتفاع للقطع وبؤعلى كفاءه وٌجري هذه التنظٌم بتحرٌك 

ساق السكٌن عمودٌا وافقٌا ومن ثم ٌثبت موضعها بؤستخدام براؼً التثبٌت 

الخاصه بالتنظٌم وتوجد وحدة قطع القمم فً اؼلب الحاصدات عند جانب 

القمم احد خطوط البنجر فً نفس الوقت الذي ٌتم فٌه الحاصده بحث ٌتم قطع 

 قلع خط اخر جرى قطع القمم له من الخط السابق .

 

 س/ارسم مإشرا على االجزاء حاصده البنجر السكري ؟

س/اذكر تنظٌمات سكه قلع للبنجر السكري فً وحده القلع لحاصده البنجر 

 السكري؟

 تنظٌم عمق القلع -1

 تنظٌم عرض القلع -2

 ار السكهتنظٌم انحد -3

 تنظٌم القالع العجلً -4

 

تنظٌم انحدار السكه : ٌمكن تنظٌم هذا االنحدار بواسطه منظم خاص 

فاالنحدار الزائد ٌإدي نفس النتٌجه من تعمق القلع الزائد وعلٌه فالتنظٌم 

 الصحٌح اعطاء اقل انحدار ٌضمن قلع جمٌع رإوس البنجر السكري



 

 

قابلٌتها العالٌه لالستعمال فً الظروؾ علل / تمتاز قالعة البطاطا المؽزلٌه ب

 الصعبه كالترب الصلبه او المحتوٌه على بقاٌا نباتات؟

النها تتركب من سكه مثلثه الشكل تقع اسفل قرص دوار مؽزلً ٌحوي 

عددا من االصابع وٌوجد على جانب هذا القرص الدوار حاجز شبكً 

به وهو قابل مصنوع من القماش لتجنب تخدٌش الدرنات عند اصطدام مها

للتنظٌم وعند استعمال القالعه تقوم السكه بخلخله خط البطاطا بٌنما تقوم 

االصابع بدفع ورمً الخط بما فٌه من درنات وبقاٌا النباتات والتربه الصلبه 

نحو الحاجز الشبكً فتصدم فٌه الدرنات وتنفصل عما علق بها من كتل 

 ترابٌه وتسقط على االرض .

 

 لعه البطاطا الناقله ؟ماهً ممٌزات قاس/

اكثر قالعات البطاطا انتشار للعمل فً االراضً الخفٌفه والمزٌجٌه بسبب  -1

 كفاءتها العالمٌه وانتظام رمً خط البطاطا المقلوع على االرض

احتواءها على عجله نجمٌه هزازه )اهلٌجٌه(العطاء الحركه االهتزازٌه  -2

لقه بالدرنات ولتكسٌر للناقل السلسلً من اجل فصل الكتل الترابٌه العا

 الكتل الكبٌره الصاعده مع الخط لتستطٌع النزول خالل مشبك الناقل

احتواءها من الطرؾ الخلفً  للناقل السلسلً امتداد منحدر نحو الجانب  -3

 ٌساعد فً وضع البطاطا فوق االرض بشكل خط ضٌق لٌسهل جمعها

القالعات تحسٌن عملٌه الفصل والتنظٌؾ وذلك من خالل تزوٌد بعض  -4

بسلسلتٌن منفصلتٌن بحٌث ٌكون موضع السلسله الخلفً اوطؤ من 

االمامً وبالتالً تعرض البطاطا والكتل الترابٌه للسقوط لٌسهل فصل 

 ونزول التربه خالل مشبك الناقل السلسلً الخلفً .

  ٌستلم الناقل السلسلً حركته من مؤخذ القدره بالساحبه اما بشكل مباشر

ال الحركه باحدى العجالت النجمٌه او بشكل ؼٌر بؤٌصال عمود أٌص

 مباشره عن طرٌق حزام او عده احزمه

  تحوي القالعه على عجلتٌن قابلتٌن للتنظٌم هٌدرولٌكٌا تقعان خلؾ القالعه

 تفٌد هذه الوسٌله فً امكانٌة جعل القالعه مستوٌه عند العمل بالمنحدرات



 عه المؽزلٌه اال انها تتطلب تنظٌمات التشؽٌل مشابه لتنظٌمات تشؽٌل القال

رفع السكه اثناء االستداره وٌتم ذلك اما بواسطة جهاز التعلٌق الثالثً اذا 

كانت معلقه او بواسطة التوصٌله الهٌدرولٌكٌه الخارجٌه عن طرٌق الٌده 

الخاصه اذا كانت مسحوبه وفً كلتا الحالتٌن ٌتم تحدٌد عمق القلع بواسطه 

 عتٌن على جانبً السكهعجلتٌن تحدٌد العمق الواق

س/ ماهً ممٌزات حاصدة البطاطا الكامله على القالعه وبماذا تختلؾ حاصدات 

 البطاطا الكامله وما هً انواعها ؟

تقوم بعملٌات القلع وفصل الكتل الترابٌه والصخور فً المجموعه الخضرٌه  -1

 عن النباتات

 ب الحاصدهنقل الدرنات الى وحدة التكٌٌس او المقطوره والتً تسٌر جن -2

تختلؾ فٌما بٌنهما فً طرٌقة القلع وفصل المجموعه الخضرٌه وفً عدد 

 العمال الالزمٌن للحاصده الواحده.

 وهً نوعان من حاصدات البطاطا الكامله

احدهما ٌعتمد فً تفكٌك التربه والتنظٌؾ على السكه والناقل السلسلً  -1

 الشبكً

 ً والقفص.النوع االخر ٌعتمد على القرص والدوالب المؽزل -2

 

 

 س/ اشرح تركٌب وطرٌقة عمل حاصده البطاطا الحفاره الناقله مع الرسم؟

تتكون من سكه وناقل سلسلً شبكً وتحوي على عدد اخر من السالسل واالحزمه 

قل السلسلً الناقله . عند اشتؽال الحاصده تقوم السكه بقلع خط البطاطا وٌستلمه النا

ه والبطاطا الصؽٌره جدا نحو االرض فً حٌن ال الشبكً لٌسمح بمرور الكتل الترابٌ

تسمح فتحات قضبانه بمرور الدرنات الجٌده والمجموعه الخضرٌه للنباتات والكتل 

الترابٌه والصخور الكبٌره لتسقط على ناقل سلسلً فتحاته كبٌره تسمح بنزول 

ذا البطاطا وتعٌق نزول المجموعه الخضرٌه والصخور لتستمر علٌه وتسقط بنهاٌة ه

الناقل نحو االرض اما البطاطا فتستمر منتقله من ناقل سلسلً الى اخر لفصل الكتل 

الترابٌه عنها حتى تسقط على وحدة الفصل المكٌكانٌكً االخٌره المتكونه من ناقل 

سلسلً فتحاته اضٌق من الفتحات السابقه بحٌث تسمح الفتحات الضٌقه بنزول 



لكتل الترابٌه لتسقط على حزام ناقل اول فً الدرنات الصؽٌره ةتثبٌتها حجما من ا

حٌن تستمر البطاطا الكبٌره على الناقل الفصل المٌكانٌكً لتسقط على حزام ثان 

وٌقؾ جول الحزامٌن عمال ٌقوموا بعملٌه الفصل النهائٌه ٌدوٌا فٌها ٌتم تحوٌل 

الترابٌه الدرنات الجٌده الساقطه على الحزام االول الى الحزام الثانً ونقل الكتل 

والدرنات المقطوعه من الحزام الثانً الى الحزام االول , وٌقوم الحزام االول بنقل 

البطاطا ؼٌر المرؼوب فٌها والكتل الترابٌه نحو االرض بٌنما ٌقوم الحزام الثانً 

بنقل البطاطا الجٌده نحو االرض بٌنما ٌقوم الحزام الثانً بنقل البطاطا الجٌده نحو 

 العربه حسب تصمٌم الحاصده . وحدة التكٌٌساو

 س/على ماذا ٌتوقؾ حصاد البطاطا وماهً طرقه؟

 طرٌقه الزراعه -1

 طرٌقة تعبئة المحصول -2

 موقع خزن البطاطا -3

 

حصاد البطاطا المزروعه على ارض مستوٌه اسهل من المزروعه على 

 المروز عند المباشره بحصاد على ارض مستوٌه ٌبدأ

 المحٌطٌه بالحقل قبل الخطوط الداخلٌهاوال : بقلع الخطوط الخارجٌه 

ثانٌا : االنتباه الى سٌر مجموعه الحصاد بحٌث تكون وحده التعبئه عند الجانب 

 الخارجً للحقل ؼٌر المزروع

ثالثا : االنتباه الى كون عجالت كل من القالعه او الحاصده والساحبه تسٌر بٌن 

 خطوط الزراعه

 

ز فهً تحدد طرٌقة القلع مع سواقً أما حصاد البطاطا المزروعه على مرو

 الري الحقلٌه

اول ماٌباشر بردم سواقً الري الحقلٌه التً تعٌق سٌر مجموعه القلع اضافه -1

 الى انها تإدي الى كثرة االعطال

ثانٌا ٌباشر بعدها بقلع المروز من احد جوانب الحقل بؤمتداد خطوط الزراعه -2

ووحدة القلع اسفل خط البطاطا مع ضمان سٌر العجالت بٌن مروز الزراعه 



وان مقطوره التعبئه تسٌر فً االرض ؼٌر المزروعه  او التً جرى 

 .حصادها

 

 

 س/ماهً االسباب المإدٌه لذلك.؟

 علل/ بقاء بعض الدرنات باالرض عند الحصاد؟-1

وذلك بسبب ان عمق السكه كان ؼٌر كاؾ او عدم تنظٌمها تبعالعرض خط 

 البطاطا

 

 ابه العمق لعتله الجهاز الهٌدرولٌكً او لعجله تحدٌد العمق؟علل/ عدم استج-2

 ٌعود سبب ذلك الى استهالك طرؾ السكه او لزٌادة صالبة التربه

 

عند الحصاد ٌالحظ بؤن الدرنات التً تم حصادها محاطه بكتل ترابٌه علل/-3

 ؟التنظٌؾ لٌس بصوره جٌده؟

تخدشها ٌدل على زٌاده  وذلك بسبب عدم كفاٌه االهتزاز اثناء النقل فً حٌن

 االهتزاز اكثر من الالزم.

 

 

 س/كٌفٌه ادامه قالعات وحاصدات البطاطا؟

 تحتاج القالعه المؽزلٌه الى تحشٌم كافه حلم التشحٌم الموجوده ٌومٌا -1

القالعات االخرى التحتاج التشحٌم الٌومً النها تحوي على كراسً مؽلقه  -2

 تحوي على شحم بكفٌها طٌله عمرها الشؽال.

تجنب وضع الزٌت على الناقل السلسً لتجنب تراكم االتربه على الزٌت  -3

 وبالتالً سرعه تآكل السلسله

االدامه المرحلٌه : تتمثل بمراقبه شد السالسل واالحزمه مع المحافظه على  -4

 ضؽط هواء االطارات ضمن الضؽط الموصى به.

بها من اتربه  ادامه التخزٌن: تشمل تنظٌؾ القالعه او الحاصده كلٌا بما علق -5

ومن ثم طالئها بماده مقاومه للتؤكل او تؽطٌتها بالزٌت الجدٌد مع تزٌت 

جمٌع االجزاء التً تحتاج الى تزٌت او تحشٌم حسب الشركه المنتجه مع 



مالحظه االجزاء المستهلكه وتحضٌر االدوات االحتٌاطٌه  الالزمه للموسم 

 القادم.

 

 

 نجر فً الحاصده؟س/تكلم عن وحدة رفع وتنظٌؾ رإوس الب

تقع هذه الوحده خلؾ وحده القلع وتركٌبها مشابه للنقل السلسلً فً قالعه 

وحاصده البطاطا وفٌها ٌتم فصل الكتل الترابٌه عن رإوس البنجر بسبب 

اهتزاز السلسله الناتج من حركتها على العجالت النجمٌه الهزازه فتسقط 

لسلسلً لكبر حجمها وقد االرض بٌنما تستمر رإوس البنجر على الناقل ا

ٌستعمل حاجز بوابً من مإخرة الناقل السلسلً ٌقوم بحجز رإوس البنجر 

حتى تصل كمٌتها)وزنها( لتشكٌل عزما اكبر من عزم الثقل المثبت على 

الذراع وٌمكن تؽٌر وزن البنجر المحجوز بتؽٌر موضع الثقل على الذراع 

ٌد الحاجز البوابً فً وذلك بدفعه نحو الخلؾ العطائه عزما اكبر وٌف

استمرار عملٌه التنظٌؾ طٌله فترة اصطدام البنجر مع بعضه عند البوابه 

والتنظٌؾ ٌجب ان الٌكون على حساب تخدٌش وتلؾ الرإوس وخاصه عند 

 احتمال تؤخر ارسال البنجر الى معامل السكر.

 

 

 س/تكلم عن وحدة تعبئه البنجر السكري مع الرسم؟

فً طرٌقه التعبئه وٌمكن اٌجاز طرق التعبئه من تختلؾ حاصدات البنجر 

 الناقل السلسلً للحاصده

 نحو عربه قالبه ذاتٌه الحركه - أ

 نحو عربه مقطوره - ب

 نحو حوض تجمٌع قالب فوق الساحبه - ت

 

 س/ارسم وحدة تنظٌؾ ورفع رإوس البنجر السكري؟

 



 س/ماهً انواع حاصدات البنجر السكري مع شرحها ورسمها؟

 ي ذات االحزمه الناقلهحاصده البنجر السكر -1

 حاصده بنجر سكري لثالثه خطوط ذات سلسله قلع  -2

 حاصده البنجر السكري ذات السكك الدواره -3

 

  تركٌب واساس عمل الحاصده ذات االحزمه الناقله: تقوم سكه او زوج من

السكك بتفكٌك التربه المحٌطٌه بخط البنجر فً حٌن ٌقوم حزامان مؽلقان 

الخلؾ بحصرا اسفل المجموعه الخضرٌه لخط ٌدور ان من االمام الى 

البنجر ورفعها من مواضعها لتنتقل وترفع الى االعلى لتالقً زوجا من 

االقراص الدواره الحاده التً تقوم بقطع الرإوس من المنطقه الفاصله بٌن 

المنطقه التاجٌه والرإوس وتستمر المجموعه الخضرٌه لتسقط خلؾ 

جر السكري على ناقل سلسلً رافع نحو الحاصده بٌنما تسقط رإوس البن

 الموضع المراد النقل الٌه ممٌزات هذا النوع :

 اشتؽاله بسرعه عالٌه نسبٌا -1

 قطع القمم ٌتم بعٌدا عن التربه وماتحوٌه من صخور وصحً. -2

 عٌوبه :

 عدم كفاٌة التنظٌؾ -1

 صعوبة االستعمال فً الترب الثقٌله -2

 ملها :حاصدات البنجر ذات الثالث خطوط تركٌبها وع 

تتكون وحده حصاد الخط الواحد من وحدة ضم المجموعه الخضرٌه 

 الموضوعه على جانبً خط البنجر .

فائدتها :لضم اوراق المجموعه الخضرٌه المطروحه ارضا ووضعها بشكل 

حزم وتوجٌهها نحو فتحه استقبال وحدة القلع وٌمكن تنظٌم عرض فتحه 

للبنجر وحده القلع فتحوي سكه وحدة الضم لتالئم حجم المجموعه الخضرٌه 

لكل خط تقوم بتفكٌك التربه المحٌطٌه برإوس البنجر فً الخط الواحد بٌنما 

تقوم سلسله القلع بمسك المجموعه الخضرٌه وقلع رإوس البنجر ونقلها الى 

االعلى حٌث ٌوجد منظم تسوٌة المجموعه الخضرٌه وٌقوم بتثبٌت الرإوس 

ه بقطع القمم فتسقط الرإوس على ناقل لتقوم سكٌن فرصٌه دوار عمودٌا



سلسلً رافع نحو الخزان فً حٌن تدفع المجموعه الخضرٌه الى خزان 

 اخره.

 

 

 : حاصده البنجر ذات السكك الدواره تركٌب واالختالؾ 

تتركب من وحدة القطع وازاحة القمم اال انه ٌختلؾ عن الحاصدات السابقه 

مجموعتٌن من السكك الدواره  فً طرٌقه القلع اذ تحوي وحده القلع على

بواقع مجموعه لكل جانب من جانبً خط البنجر وٌتم فٌها نتٌجه دوران 

المجموعتٌن وضربها لرإوس البنجر ورفعها ودفعها الى الخلؾ نحو الناقل 

 السلسلً .

 

 

س/ماهً العوامل التً تإثر على كفاءه حصاد حقل البنجر السكري عددها 

 مع شرح؟

 عوامل التربه -1

 عوامل الجو -2

 كثافه المحصول -3

 

 اهم العوامل )المشاكل( التً ٌمكن تالفٌها هً : 

استواء مرقد البذره : حٌث ٌلعب دورا مهما فً انتظام قطع الرإوس  -1

وعلٌه فالحاصده تحتاج الى نباتات مزروعه فً ارض مستوٌه ٌمكن 

تسوٌتها قبل المباشره بالزراعه اما اذا كان البنجر ٌزرع على مروز 

جب ان تكون المروز بؤرتفاعات متساوٌه وابعاد متساوٌه والزراعه فٌ

 بؤعماق متساوٌه

المسافه بٌن خطوط الزراعه : ٌزرع البنجر على مسافه تتراوح بٌن  -2

(سم بٌن خط آخر وتعتبر هذه المسافه كافٌه لسٌر دوالٌب 51-61)

 الساحبه الجراء عملٌات العزؾ والتسمٌد والحصاد المٌكانٌكً 

لزراعه : تتطلب زراعه البنجر ترك وسائد حول الحقل تسمح نظام ا -3

نهاٌات خطوط الزراعه كما ان  بؤستداره معدات مكننه البنجر عند



المسافات بٌن خطوط الزراعه ٌجب ان ٌوافق المسافه بٌن خطوط 

 الحاصده وخاصه اذا كانت وحدة قطع القمم على جانب وحدة القلع.

 العزق :  -4

 

 البنجر السكري وعلى ماذا تعتمد عددها مع شرحها ؟س/ ماهً طرق حصاد 

 طرٌقه الحصاد تتوقؾ على :

 نوع الحاصده -1

 طرٌقه الزراعه -2

 

حصاد الحقل المزروع بؤرض مستوٌه بؤستعمال حاصدات البنجر الحاوٌه  -1

على وحده قمم جانبٌه : وفٌها ٌتم قطع القمم لخط بنفس الوقت ٌقلع فٌه خط 

ب الخط االول حول الحقل بؤتجاه معاكس مجاور قطعت قممه حٌث ٌتم سح

التجاه عقرب الساعه وفٌه تكون وحدة قطع القمم عامله بٌنما وحدة القلع 

مرفوعه وعند تقطٌع القمم وٌتم ازاحتها جانبا وعند اكمال الدوره تسحب 

الخطوط التالٌه بؤتجاه عقرب الساعه مع خفض وحدة القلع وعند تعمل وحدة 

فً الخط الجدٌد عند الجانب االٌمن للخط السابق الذي القطع على قطع القمم 

 جرى قطع قممه وازاحتها جانبا بٌنما تقوم وحدة القلع بقلع الخط السابق.

حصاد الحقل المزروع بؤرض مستوٌه بؤستعمال الحاصدات التً ٌتم فٌها  -2

قلع الرإوس مع مجموعتها الخضرٌه وتجرى علٌها عملٌة القطع باالقراص 

اٌة الناقل السلسلً او االحزمه الناقله : ٌحدد اتجاه السٌر بؤتجاه الدواره بنه

سلسله التعبئه فؤذا كانت سلسله التعبئه تقع فً الجانب االٌسر من الحاصده 

ٌباشر بحصاد الحقل كما فً الطرٌقه السابقه فً حٌن ٌباشر بحصاد الحقل 

ً الجانب بشكل  معاكس للطرٌقه السابقه اذا كانت سلسله التعبئه تقع ف

 االٌمن من الحاصده .

حصاد الحقل المزروع على مروز : ٌحدد اتجاه خطوط القلع بؤتجاه المروز  -3

حٌث تسٌر الحاصده بنفس اتجاه المروز وعندها ٌقسم الحقل الى اعداد 

زوجٌه من المروز الن كل خط للحاصده تجرى فٌه عملتٌن لخطٌن 



م فقط)وحدة القلع مرفوعه( متجاورٌن )القطع والقلع( ثم ٌباشر بقطع القم

للخطٌن المحددٌن لهذا القسم ثم تجرى عملٌه الحصاد بنفس الطرٌقه االولى 

مع مراعاة سٌر دوالٌب الساحبه وعربه النقل وعجالت الحاصده بٌن 

 خطوط الزراعه .

 

س/وضح كٌؾ تلعب السرعه االرضٌه للحاصده دورا مهما ورئٌسٌا فً 

 جوده الحصاد؟

المنتجه لحاصدات البنجر بالسرع  رئٌسٌا لذلك تزود الشركاتتلعب دورا 

االرضٌه المالئمه لعملٌه حصاد البنجر اذ أن السرعه العالٌه تسبب تلؾ آلٌة 

الحاصده بٌنما تقلٌل السرعه ٌإدي الى انخفاض انتاجٌتها وٌنصح بتقلٌل 

 السرعه االرضٌه عن السرعه الموصى بها فً عدة حاالت هً :

 ة المحصولزٌادة كثاف -1

 عدم انتظام حجم رإوس البنجر -2

 عدم انتظام مسافات الزراعه -3

 انتشار االدؼال فً حقل البنجر -4

 

 س/ تكلم عن ادامة حاصدات البنجر السكري؟

 تختلؾ بؤختالؾ تراكٌب الحاصدات االدامه هً تقس الى :

 االدامه الٌومٌه وتشمل : - أ

 تشحٌم كافة نقاط التشحٌم -1

 االتربه العالقهتنظٌؾ السالسل الناقله من  -2

شحذ السكٌن ٌومٌا وخاصه عند االشتؽال كثٌره بالٌوم فً ارض صلبه او  -3

 تربه أكاله.

 االدامه المرحلٌه وتشمل :-ب

 فحص ضؽط االطارات  -1

 فحص شد السالسل او االحزمه الخاصه بنقل الحركه -2



فحص دوالب ازاحه القمم اذ ان فقدان احد اصابعه ٌإدي الى عدم اتزان  -3

اهتزازه وٌإدي الى عدم اتزان دورانه اي اهتزازه وٌإدي دورانه اي 

 بالتالً الى تلؾ الكراسً

 ادامة التخزٌن وتشمل :-ج

تنظٌؾ الحاصده كلٌا وؼسلها جٌدا بالماء وطالإها بماده مقاومه للصدأ وفً  -1

حالة ؼسلها بتٌار عال من الماء او البخار ٌجب االنتباه الى تجنب دخول الماء 

 الكراسً المؽلقه او البخار داخل

فحص االجزاء المستهلكه من الكراسً او حلقات السلسله وؼٌرها وتحضٌر  -2

 االجزاء البدٌله للموسم القادم

رفع جمٌع االحزمه المطاطٌه ان وجدت من مواضعها وخزنها بعٌدا عن  -3

 الحراره والرطوبه

 رفع الحاصده على كتل خشبٌه لتطفو اطارتها عن االرض -4

 

 الوقائٌه عند حصاد البنجر؟س/ ماهً التدابٌر 

عدم اجراء اي تنظٌم او تشحٌم اثناء حركة االجزاء المتحركه بالحاصده او  -1

 اثناء سٌرها

اذا كانت حاصدة البنجر تحتاج الى شخصٌن فؤن على المشؽل مراعاة عدم  -2

سٌر الحاصده فجؤه وعدم اٌقافها فجؤه مع تجنب اٌصال الحركه فً الوقت 

 عد بؤجراء التنظٌم .الذي ٌقوم الشخص المسا

 س/ماهً تنظٌمات تشؽٌل قالعات البطاطا ؟

تنظٌم القالعة تبعا لعرض الخط : ٌتم تنظٌم السكه بحٌث تسٌر مباشره تحت وسط  -1

الخط المراد قلعه والمهم بهذا التنظٌم هو موقع السكه بالنسبه لدوالب الساحبه 

المؽزلً على عموده القرٌب من هذا الخط وٌجرى هذا التنظٌم بتحرٌك الدوالب 

او ساقه العرضً بحٌث تكون المسافه بٌن وسط خط البطاطا ومنتصؾ اثر 

دوالب الساحبه مساوٌا للمسافه بٌن االصبع العمودي عند االرض بٌن منتصؾ 

 االثر

تتوقؾ جودة قلع خط البطاطا بشكل مستو على استواء السكه  استواء القالعه : -2

تها من الخلؾ او كون ساقها عمودٌا على وٌمكن التؤكد من استوائها بمالحظ



االرض االرض وٌجري هذا التنظٌم بواسطه لولب االستواء المرفعً لذراع 

 التعلٌق االٌمن فً جهاز التعلٌق الثالثً للساحبه

 عمق القلع : شرح سابقا فً التخلص -3

سرعة الدوالب المؽزلً : تلعب سرعة الدوالب المؽزلً المناسبه دورا كبٌرا فً  -4

ة عملٌه القلع من ناحٌه رمً الدرنات على االرض وازالة الكتل الترابٌه من جود

الدرنات ودرجه المحافظه على البطاطا من التلؾ فالسرعه العالٌه جدا تإدي الى 

شدة ضرب اصابع الدوالب للدرنات وخاصه فً التربه الخفٌفه مسببه رض 

لالصابه بالفطرٌات عند  وتخدٌش البطاطا مما ٌإدي الى تلفها او تعرضها السرٌع

الخزن بٌنما تإدي السرعه البطٌئه الى عدم تعرض الدرنات فوق سطح االرض 

بشكل جٌد وبالتالً صعوبة جمعها كما ان الدرنات المقلوعه تكون محاطه بكتل 

ترابٌه وخاصه فً االراضً الطٌنٌه علٌه البد من اختٌار السرعه المناسبه 

رضٌه فً القالعات المسحوبه تؽٌر سرعة الدوالب للدوالب بما ٌناسب السرعه اال

المؽزلً بؤختٌار العجالت النجمٌه المالئمه بٌنما القالعات المعلقه ٌتم تؽٌر سرعة 

 الدوالب بواسطة تؽٌر سرعة مؤخذة القدره بالساحبه 

تنظٌم الحاجز الشبكً : ٌمكن التحكم فٌه طرٌق ابعاد او تقرٌب الحاجز من الخط  -5

تثبٌت وان احسن موضع للحاجز هو الذي ٌترك الدرنات معرضه بواسطه براؼً 

 على سطح التربه بخط ضٌق.

 

 

 س/ماهً تنظٌمات تشؽٌل حاصدات البنجر السكري ؟

بؽض النظر عن اختالؾ الحاصدات للبنجر اال ان جمٌعها تحوي وحدات القلع 

 والقطع وطرح المجموعه الخضرٌه .

 الساحبه بٌن خطوط الزراعه :تنظٌم سٌر عجالت الحاصده ودوالٌب  -1

تتوفر فً بعض الحاصدات عجله قٌادة تحتاج الى شخص آخر باالضافه الى 

سائق الساحبه لٌضمن سٌر عجلتً الحاصده بٌن خطوط البنجر وتنظٌم العجلتٌن 

عمودٌا للسٌطره على عمق القلع اما الحاصده التً التحتوي على مثل هذه العجله 

رفع وخفض وحدة القلع بواسطة عتله خاصه او بواسطة فٌمكن تحدٌد عمق القلع ب

 الجهاز الهٌدرولٌكً عن طرٌق المصدر الخارجً لجهاز الساحبه الهٌدرولٌكً .



 س/اٌن توجد قرص تحدٌد المجموعه الخضرٌه وماهً فائدته ؟

 

تنظٌم قرص تحدٌد حجم المجموعه الخضرٌه : ٌقع هذا القرص اما فً مقدمه  -2

وحدة القلع فاتدته لقطع االوراق الجانبٌه والمتشابكه  وحدة القطع او مقدمه

وطرحها بعٌدا عن مسار الحاصده . فً بعض الحاصدات تكون االقراص 

محمله نابضا لتالئم ارتفاع وانخفاض االرض اذ ان تنظٌم االقراص بشكل 

مرتفع ال ٌإدي الؽرض المطلوب بٌنما تنظٌمها للقطع العمٌق ٌإدي الى سرعة 

ا واستهالك كراسٌها وٌمكن تنظٌم ارتفاعها اما بواسطة فك ماسك تآكل حوافه

القرص او تؽٌر شد النابض حسب التنظٌم المستخدم كما ٌمكن تنظٌم مقدار 

مٌل االقراص لتستطٌع طرح االوراق المقفطوعه بعٌدا عن مسار وحدتً 

 القطع والقلع .

 تنظٌم وحدة قطع القمم : توجد اربعة تنظٌمات لها : -3

م تبعا لعرض الخط : ٌتطلب بحاصدات البنجر التً تجري فٌها عملٌة التنظٌ - أ

قطع القمم لخط معٌن بنفس الوقت ٌتم قلع الخط المجاور الذي ازٌلت 

مجموعته الخضرٌه تنظٌم البعد بٌن وحدة قطع القمم وبٌن وحدة قلع 

الرإوس بما ٌساوي البعد بٌن خط وآخر ٌلٌه وٌتم التنظٌم بفتح الصاموالت 

بته لعجله االستشعار وتحرٌك العجله على هذا الذراع عرضٌا بحٌث المث

ٌكون الخط العمودي النازل من مركز عجله االستشعار مارا بواسط رأي 

 البنجر فً الوقت الذي ٌكون فٌه الخط المجاور محصورا بٌن سكٌن القلع 

 تنظٌم وزن وحدة قطع القمم :  - ب

؟ وذلك منعا لتولٌد ضؽط كبٌر علل /ان وزن وحدة قطع القمم معادل نابضا 

نحو االسفل الذي قد ٌإدي الى دفع الرإوس نحو االسفل او الى تلفها . 

وٌنظم وزن الوحده منظم شد النابض بحٌث تطفو وحده قطع القمم فوق 

رإوس البنجر الى االعلى واالسفل بشكل ذاتً حسب ارتفاع الرإوس علما 

نتظام القطع فتحتاج الرإوس بؤن الوزن المحمل الكبٌر ٌإدي الى عدم ا

الطوٌله والخشنه القمه الى تقلٌل الوزن المحمل نابضا )وزن وحدة القطع 

الموجه على رإوس ٌكون كبٌرا لضمان تؽلؽل عجله االستشعار فً 



المنطقه التاجٌه(والعكس تحتاج الرإوس الصؽٌره الى زٌادة الوزن المحمل 

 نابضا )تقلٌل وزن وحدة القطع على الرإوس(

 س/ماهو تؤثٌر قطر عجلة االستشعار على جودة القطع ؟

ان لقطر عجله االستشعار تؤثٌرا كبٌرا على جودة القطع فالعجله الصؽٌره 

تعطً قطعا اكثر دقه من العجله الكبٌره بسبب صؽر قوس المحٌط المالمس 

للقمه لكن من ناحٌة اخرى ٌكون مرور عجلة االستشعار الكبٌره على 

فقا وؼٌر مصحوب بؤرتجاج وبالتالً تقلٌل قوى الدفع الرإوس اكثر ر

 االمامٌه على الرإوس .

التنظٌم العمودي للسكٌن: الؽرض من التنظٌم هذا جعل السكٌن تقطع -ج

رإوس البنجر عند المنطقه الفاصله بٌن المنطقه السكرٌه واللٌفٌه . ان 

االستشعار تعتبر المسافه العمودٌه )الخلوص( بٌن سكٌن القطع واسفل عجلة 

العامل المحدد لمقدار قطع القمم المزاله فتقلٌل هذا الخلوص ٌإدي الى قطع 

ناقص احتواء رإوس البنجر على منطقه لٌفٌه خالٌه من السكر تزٌد فً 

نفقات النقل الى معامل السكر اضافه الى تقلٌل سعر البنجر اما زٌادة 

م من سكر هذه المنطقه الخلوص ٌإدي الى قطع زائد وبالتالً فقدان قس

وعلٌه فالتنظٌم العمودي الصحٌح للسكٌن هو عندما ٌكون مستوى السكٌن 

 عند مستوى معدل ارتفاع المنطقه الخشنه فً المنطقه التاجٌه .

التنظٌم االفقً للسكٌن : الؽرض من هذا التنظٌم الٌجاد توافق بٌن ضؽط -د

مستوى المنتظم فؤذا عجله االستشعار وبٌن سكٌن القطع لضمان القطع ال

كانت السكٌن متقدمه اكثر من الالزم فالسكٌن تبدأ بالقطع وعجله االستشعار 

لم تكن قد مست الرأس مما ٌسبب دفع الرأس الى االمام وقطعه داخل التربه 

بٌنما اذا كانت السكٌن متؤخره عن العجله فؤن القطع ٌكون مدرجا ان التنظٌم 

د معرفة معدل قطر رإوس البنجر من عٌنه االفقً للسكٌن الصحٌح ٌكون بع

قلٌله وبعدها تنظٌم السكٌن بحٌث تكون مالمسه للرأس عند  المستوى المراد 

قطعه فً الوقت الذي تكون فٌه عجلة االستشعار عمودٌه المار من مركز  

عجله االستشعار ومركز الرأس وبٌن طرؾ السكٌن المالمس للرأس تكون 

 رإوس.مساوٌه لمعدل نصؾ قطر ال

 

 



 تنظٌم وحدة ازاحة القمم :-4

تقع هذه الوحده بعد وحدة قطع القمم او قبل وحدة القلع مباشره والؽرض 

منها لطرح القمم بعٌدا عن وحده القلع وبرؼم من بساطه عمل الوحده اال ان 

تنظٌمها ضروري لضمان ازاحة جمٌع القمم المقطوعه بعٌدا عن وحدة القلع 

ازاحة القمم احدهما افقً االخر عمودي , التنظٌم وٌوجد تنظٌمان لوحدة 

االفقً الصحٌح ٌكون بمٌالن دوالب ازاحة القمم قلٌال نحو الجهه المعاكسه 

لموضع القمم المزاحه اما التنظٌم العمودي الصحٌح فٌجري بعد اجراء 

التنظٌم االفقً وٌكون فٌه االصبع السفلً للدوالب قرٌبا جدا من الرأس 

ان دفع الدوالب بعٌدا عن الرإوس ٌإدي الى عدم سماح المقطوعه اذ 

لالصابعمن اواحة القمم بعٌدا بٌنما اذا كان الدوالب منخفضا اكثر من الالزم 

فؤنه  ٌإدي الى ضرب الرإوس بقوه نحو الجانب والذي ٌإدي الى تحرٌك 

الرإوس عن اماكنها او قلعها من االرض اضافه الى استهالك االصابه 

 جراء ضربها لالرض .السرٌع من 

 

 

 تنظٌم وحدة القلع : تشمل عدة تنظٌمات -5

تنظٌم عمق القلع : ٌمكن السٌطره على عمق القلع بواسطة تحدٌد عمق  - أ

القلع فالتعمق الزائد بالقلع ٌإدي الى زٌادة قوة السحب الالزمه ؼٌر 

الضرورٌه اضافه الى صعوبة التنظٌؾ وخاصه فً الترب الطٌنٌه 

عدم كفاٌة التعمق بالقلع ٌإدي الى قطع الجزء العلوي  اللزجه فً حٌن

من رإوس البنجر وترك االقسام السفلٌه اخل االرض ٌلحق بالعجله 

اعتٌادٌا قاشطه لقشط ماٌتراكم حولها من اوصال وتتطلب هذه القاشطه 

 تنظٌما لضمان تنظٌفها العجله وبالتالً انتظام عمق القلع 

تنظٌم عرض القلع : ٌقصد به تنظٌم البعد بٌن الطرفٌن االمامٌن  - ب

لسكتً القلع والبعد الصحٌح بٌنهما ٌعتمد على معدل اقطار رإوس 

البنجر فؤذا كانت المسافه الخلفٌه بٌن السكتٌن كبٌره فؤنها تسمح لرإوس 

البنجر الصؽٌره من المرور خاللها والسقوط على االرض دون الصعود 

له الرافعه اما اذا كانت المسافه الخلفٌه صؽٌره فانها تسمح الى الناق

 لكمٌات كبٌره من التربه فً الصعود على الناقله الرافعه . 



تنظٌم انحدار السكه : ٌمكن تنظٌم هذا االنحدار بواسطه منظم  - ت

خاص فاالنحدار الزائد ٌإدي نفس النتٌجه من تعمق القلع الزائد وعلٌه 

 اقل انحدارا ٌضمن قلع جمٌع الرإوس . فالتنظٌم الصحٌح اعطاء

القالع العجلً : ان من الحاصدات الحدٌثه تستعمل القالع العجلً  - ث

بدال من سكك القلع وبالرؼم من قابلٌه القالع العجلً لقلع الرإوس 

المختلفه الحجم اال ان تنظٌم عرض القطع ٌكون ضرورٌا كما ان 

ن الحقل ٌتمثل فٌه صؽر المضرب الدوار ٌتطلب تنظٌمه عند االنتقال م

الرإوس الى الحقل االخر بٌنما ٌتمثل فٌه كبر الرإوس علما بؤن 

الرإوس الكبٌره تحتاج الى رفع موضع المضرب اكثر مما تحتاجه 

 الرإوس الصؽٌره

 

تنظٌم وحدة التنظٌؾ : تجرى عملٌة تنظٌؾ البنجر وفصل الكتل -6

الناقل السلسلً اال  الترابٌه فً معضم حاصدات البنجر خالل رفعه على

ان زٌادة التنظٌؾ تختلؾ بؤختالؾ الحاصدات قسم منها ٌستخدم العجالت 

النجمٌه البضوٌه الشكل ذات الحرك الالمركزٌه بٌنما القسم االخر 

ٌستخدم طرٌقة تعدد السالسل التاقله بمستوٌات مختلفه فً حٌن قسم اخر 

سٌله المستخدمه فؤن ٌستخدم طرٌقه البوابه الحاجزه وبؽض النظر عن الو

اتخاذ االحتٌاطات الالزمه ٌكون ضرورٌا لمنع تلؾ رإوس البنجر اثناء 

 تنظٌفها .

 

 س/تكلم عن :

 ممٌزات اصناؾ القطن المالئمه للجنً االلً ؟ - أ

حجم النباتات متوسط لٌسهل انسٌابه داخل الجانٌه وٌسمح للمؽازل -1

 بالتقاط االلٌاؾ بسهوله

سم عن  11باتات ال ٌقل ارتفاعه عن ان اوطؤ فرع رئٌسً للن-2

 مستوى سطح االرض

 جوزاته تتفتح بشكل جٌد-3

 ذات الٌاؾ طولٌه لٌسهل لفها حول المؽازل.-4

 



 عملٌه اسقاط اوراق القطن عند عملٌة الجنً؟ - ب

ان وجود االوراق الخضراء مع محصول القطن اثناء جنٌه آلٌا ٌقلل 

االوراق عن الٌاؾ من نوعٌة وقٌمة اضافه الى صعوبة عزل هذه 

القطن على عكس االوراق الجافه وتستخدم فً الوقت الحاضر مواد 

كٌمٌاوٌه السقاط اوراق القطن مثل سٌانٌد الكالسٌوم اال ان رش هذه 

ٌوما ٌإدي الى  36المواد على جوزات القطن التً ٌقل عمرها عن 

 فقدان وزن االلٌاؾ والبذور مع رداءة النوعٌه . وبما ان الجوزات

السفلى تنضج وتتفتح قبل العلٌا لذا ٌنصح اسقاط اوراق المنطقه 

السفلٌه اوال وذلك بتوجٌه نافورات المرشات ضمن النصؾ االسفل 

للنباتات وبعد سقوط االوراق تجرى الجنٌه االولى للنصؾ االسفل 

صفا من المؽازل ابتداء من االسفل  14-12للنباتات وذلك بؤستخدام 

صفوؾ اما عند الجنٌه  8-6بما ٌتراوح بٌن  ورفع الصفوؾ العلٌا

أسابٌع من موعد الجنٌه االولى اي لحٌن نضج  6-4الثانٌه فتجرى بعد 

وتفتح الجوزات بالقسم العلوي لتجرى نفس العملٌه بالجنٌه الثانٌه مع 

 رفع المؽازل السفلى بدل العلٌا .

 

 لسلٌه ؟اٌهما أكفؤ فً جنً القطن وحدة الجنً االسطوانٌه اما الس-ج

 علل/وحدة الجنً السلسلٌه اكفؤ من االسطوانٌه؟

ان وحدة الجنً السلسلٌه اكثر كفاءه فً جنً القطن من االسطوانٌه وذلك لتوفٌر وقت 

اكبر للمؽازل فً النفاذ خالل النباتات وفرصه التقاط االلٌاؾ اكفؤ وكذلك القدره اقل 

ت وكذلك وجوده على جانب واحد لتوقؾ المؽزل فً الجهة االخرى البعٌده عن النباتا

من الخط وتكون المؽازل اطول من مؽازل االسطوانٌه )المخروطٌه المؽازل( 

ومقطعها اما مربع او دائري وقد ٌكون سطحه املسا او خشنا وكل مؽزل ٌنتهً بجادله 

مطاطٌه وٌسٌر كل صؾ من صفوؾ الجادالت االفقٌه على سكه مطاطٌه عند جهة 

دور الحادالت بسبب االحتكاك الموجود بٌن سطوح الحادالت خط نباتات القطن فت

اي ان المؽازل تدور من جانب نباتات القطن فقط بسبب وجود السكه والسكه المطاطٌه 

عند هذا الجانب وال تدور فً الجانب البعٌد عن النباتات باالضافه الى ذلك عدد 

 مؽزل. 561بعكس االسطوانه عددها  1281المؽازل بالخط من القطن 

 



/ اذكر انواع آلٌات انتزاع ألٌاؾ القطن فً وحدات جنً القطن 2111-2111س/

 المختلفه مع الرسم ؟

 وحدة الجنً االسطوانٌه : )اقراص مطاطٌه(-1

 وحدة الجنً السلسلٌه )أصابع انتزاع االلٌاؾ(-2

فرشة انتزاع االلٌاؾ( أن الفرشه العمودٌه (وحدة الجنً المشطٌه او المنشارٌه -3

تقوم بنزع الٌاؾ القطن من المجموعه أثناء توقؾ المؽازل عن الدوران اي فً 

المنطقه البعٌده عن خط النباتات ودفع هذه االلٌاؾ داخل مستقبل االلٌاؾ لتقوم 

 المروحه )ناقله(هوائٌه بسحب القطن ودفعه نحو خزان القطن )السله(

 

 الوحدات التً ٌحصل فٌها الفقد ؟

 وحدة القطع -1

 ٌاسهوحد الد -2

 وحدة الفصل -3

 

 

 س/ أشرح كٌؾ ٌتم انتزاع الٌاؾ القطن فً وحدات الجنً المختلفه مع الرسم؟

أقراص مطاطٌه ألنتزاع االلٌاؾ(: ٌتم انتزاع االلٌاؾ (وحدة الجنً االسطوانٌه  -1

بواسطة اقراص دواره تحوي بروزات مطاطٌه على سطحها السفلً وعددها بعدد 

قرصا تعمل  21-11قضٌب الواحد اي بٌن صفوؾ المؽازل  العمودٌه على ال

البروزات عند دورانها بسحب القطن من المؽازل وٌساعد الشكل المخروطً 

للمؽازل على سهوله انتزاع االلٌاؾ اما الخلوص  بٌن البروزات المطاطٌه فٌكون 

 ملم . 0.25-0.75بٌن 

السلسلٌه وحدة الجنً السلسلٌه : )اصابع انتزاع االلٌاؾ( : وٌكون بالجاذبٌه  -2

ذات المؽازل امستقٌمٌه انتزاع االلٌاؾ منها بشكل اسهل لعدم دورانها بعد مؽادرتها 

منطقه الجنً وٌتم انتزاع االلٌاؾ نتٌجه مرور المؽازل فً مسافه ضٌقه بٌن اصابع 

 ثابته .

 فرشة انتزاع االلٌاؾ(i)وحدة الجنً المشطٌه او المنشاري -3

 



 

قلٌل االضرار المكانٌكٌه لمحصول القطن وتقلٌل س/كٌؾ ٌتم تنظٌم جانبه القطن لت

 كمٌه الشوائب فً الٌاؾ القطن  ؟

تلعب تنظٌمات التشؽٌل دورا اساسٌا فً كفاءة الجنً االلً وتشمله هذه التنظٌمات 

كال من مالحظه كمٌه الماء الالزمه لترطٌب اقراص الترطٌب وتنظٌم لوحً الضؽط 

م الخلووص بٌن بروزات اقراص انتزاع االلٌاؾ بما ٌالئم حجم النباتات مراعاة تنظٌ

والمؽازل سرعه المؽازل بما ٌكفً النتزاع االلٌاؾ واخٌرا مراقبه المؽازل 

 بؤستمرار وٌبدل التالؾ منها .

 

 

/اذكر العملٌات المتبعه لتحضٌر الحاصده المركبه للموسم الحصاد 2118-2117س

 القادم ؟

المتحركه او التً تكون بتماس مع ازالة الصدأ المتراكم على االجزاء  -1

 المحصول .

تركٌب االحزمه والسالسل فً مواضعها وبالشكل الصحٌح والتً تم نزعها  -2

 وخزنها بعد انتهاء فترة الحصاد السابقه

 شحذ شفرات السكٌن وتركٌبها وتحضٌر سكٌن جدٌد كؤحتٌاط -3

 التؤكد من شد جمٌع البراؼً والصاموالت -4

 والماء والوقود والبطارٌه المشحونه تجهٌز محرك الساحبه بالزٌت -5

أدارة اسطوانه الدٌاسه وباقً االجزاء المتحركه بالٌد لعدة مرات للتؤكد من  -6

 وضعها الصحٌح

عند تشؽٌل محرك الحاصده توصٌل الحركه الى االجزاء المتحركه بالحاصده  -7

 بشكل تدرٌجً وبتحمٌل خفٌؾ لمدة قصٌره قبل االبتداء بالعمل

 االرشادات الخاص بالحاصده.الرجوع الى كتب  -8

 

 

 س/اٌهما اسرع االسطوانه االمامٌه ام الخلفٌه فً وحدة الجنً االسطوانٌه مع الرسم؟

لفه فً الدقٌقه فً حٌن تدور  61االسطوانه االمامٌه تدور حول نفسها بسرعه 

لفه فً الدقٌقه وهذا ٌدل ان االسطوانه الخلفٌه اسرع من  79الخلفٌه االسطوانه 



ٌه وان سبب االختالؾ هو بسبب اختالؾ القضبان التً ٌحولها كل شكل االمام

اسطوانً اي لجعل السرعه المحٌطٌه للشكلٌن االسطوانٌن متساوٌه وبقدر السرعه 

 االرضٌه الجانبٌه .

 

 س/عدد وحدات جانبه القطن مع الرسم والشرح؟

 وحده توجٌه وضم النباتات -1

 وحدة جنً الٌاؾ القطن من الجوازات ومن نزعها من وحده الجنً  -2

 وحدة نقل وتنظٌؾ وخزن الٌاؾ القطن. -3

 

 

 س/ماهً فائده وجود وحده توجٌه وضم النباتات فً جانبه القطن؟

وحدة توجٌه وضم النباتات :  )رفع التفرعات الجانبٌه السفلً المطروحه  -1

الوسط وتوجٌهها نحو وحدة ارضا مع ضم تفرعات نباتات القطن نحو 

 الجنً(

بٌن لكل خط بواقع لوح محدب لكل جانب من جانبً تتركب من لوحٌن محد

نباتات الخطوط   خط النباتات وٌنتهً كل لوح بطرق مدبب ٌعمل على فصل

تساعد فً عمل  من كل لوح اصابع تتجه نحو الوسطالمتجاوره وٌمتد 

توجٌه والضم وقبل وحده الجنً اللوحٌن المحدبٌن وٌوجد فً نهاٌه وحدة ال

لوح ضؽط لكل جانب من جانبً خط النباتات وظٌفته حصر النباتات 

المنتشره االفرع ضمن منطقه الجنً . وٌمكن تنظٌم لوحً الضؽط نحو 

الداخل او الخارج تبعا لحجم نباتات القطن تطفو هذه الوحده قرٌبا من 

التفرعات الجانبٌه كما  االرض عند استعمال الجانٌه لضمان رفع وضم اوطؤ

 انها تفٌد فً التقلٌل من فقدان الحاصل نتٌجه القٌاده ؼٌر الدقٌقه .

 

 

وحدة الجنً والترطٌب واالنتزاع : االساس فً جنً الٌاؾ القطن وجود  -2

مؽازل تدور بسرعه كبٌره حول محورها تقوم بلؾ الٌاؾ القطن من 

باتات خالل سٌر الجانٌه بٌن الجوزات المتفتحه و لقطها اثناء نفاذها بٌن الن



خطوط القطن وتقسم جانٌات القطن من حٌث الشكل وتركٌب المؽازل الى 

 ثالثه اقسام االسطوانً والسلسلً والمشطً او المنشاري .

انتزاع االلٌاؾ من المؽازل : الؽرض منها النتزاع الٌاؾ القطن من 

االنتزاع  المؽازل التً قامت بلقط االلٌاؾ من جوزات القطن وتختلؾ

 باالسطوانه عن السلسلٌه وعن المشطٌه او المنشارٌه

 

وحده النقل والتنظٌؾ والخزن : تستعمل ناقله هوائٌه لسحب القطن -3

المنزوع من منطقه االنتزاع ومن ثم دفعه نحو الخزان بواسطه مجاري  

تحوي ثقوبا عند ؼطاء سله جمع القطن تسمح بطرد االوساخ وتحوي 

جرٌٌن احدهما لنقل القطن نحو السله واالخر لسحب الجانٌات على م

الخارج اما سلة جمع القطن فتوجد فً االوساخ من القطن وطردها نحو

كؽم للجانٌه ذات  611-411الؽالب بؤعلى الجانبٌه وتتراوح سعتها بٌن 

كؽم للجانٌه ذات الخطٌن اما تفرٌػ السله  1411-911الخط الواحدوبٌن 

 بقلبها نحو العربه .فٌتم هٌدرولٌكٌا وذلك 

 

 

 س/ماهً العوامل المإثره على جنً القطن آلٌا عددها واشرح واحده منها ؟

 صفات القطن الوراثٌه -1

 اسقاط االوراق  -2

 تنظٌمات التشؽٌل -3

 ظروؾ الزراعه -4

 *جمٌع النقاط الثالثه االولى شرحت سابقا

 

ظروؾ الزراعه : ان استواء التربه وخلوها من االدؼال عامالن 

ن لرفع كفاءة الجانٌه وتقلٌل اعطالها اضافه الى تحسٌن نوعٌه اساسٌا

الٌاؾ القطن لذا من الضروري تعدٌل ارض القطن جٌدا وعزق االدؼال 

النامٌه بٌن النباتات كما ان المسافه بٌن خطوط الزراعه ٌجب ان توافق 

 المسافه بٌن خطوط الجانٌه .

 



 

 س/عدد ادامة الجانٌان وماهً ادامه التخزٌن ؟

تشحٌم كافه نقط التشحٌم مع فحص زٌت صندوق التروس واضافه  -1

 اذا كان مستواه اقل من المستوى الموصى بهزٌت جدٌد 

اٌصال الحركه الى اجزاء الجانٌه المتحركه بشكل بطًء لبضع دقائق  -2

ثم اٌقافها بعد ذلك ٌتم فحص االجزاء المرتخٌه من براؼً واحزمه 

 وسالسل وؼٌر ذلك مع التؤكد من شدها بشكل صحٌح حسب التعلٌمات 

وبدون تحمٌل لمدة ساعتٌن مع  اعادة تشؽٌل الجانٌه بسرعه بطٌئه -3

 حه التنظٌمات ومدى شد االحزمه والسالسل .اعاده التؤكد من ص

 

 

 االدامه الٌومٌه :

 تشحٌم كافه ملم التشحٌم المتوفره بالجانٌه -1

 تنظٌؾ المؽازل من االلٌاؾ واالوساخ -2

تنظٌؾ مدخل وحدة الجنً من بقاٌا النباتات وتنظٌؾ مجاري نقل  -3

 القطن من االوساخ

خزن تنظٌؾ فتحات طرد االوساخ من مجاري النقل قرب سله  -4

 القطن

 التؤكد من عمل المؽازل وتبدٌل التالؾ منها . -5

 

 

 ادامة التخزٌن : بعد انتهاء موسم الحصاد :

تنظٌؾ الجانٌه تنظٌفا جٌدا من الخارج والداخل من كافه  -1

 االوساخ

 طالء االجزاء التً ازٌل طالإها بماده مانعه للتآكل  -2

 تنظٌؾ السالسل بفرشاة وتؽطٌتها بالزٌت -3

 تحضٌر االجزاء المستهلكه لموسم جنً القطن القادم  -4

 خزن الجانٌه تحت مظله بعٌدا عن الرطوبه والحراره. -5

 



 

 وحدة الجنً االسطوانٌه :

خطوط طولٌه من النتوءات )تساعد فً  4-3كل المؽزل فٌها مخروطا ٌحوي ش

 عملٌه لؾ الٌاؾ القطن حول سطح المخروط( كما ان الشكل المخروطً )ٌساعد فً

سهولة انتزاع القطن منه بعد مؽادره المؽزل منطقه الجنً( وتثبٌت المؽازل 

مؽزال والمسافه  21-11المخروطٌه على قضبان عمودٌه ٌحوي القضٌب الواحد بٌن 

ملم وتربط هذه القضبان  41-38بٌنمؽزل وآخر على نفس القضٌب تتراوح بٌن 

ا وبشكل اسطوانً اي ان ملم اٌض 41-38الواحد جنب االخر بمسافه تتراوح بٌن 

توزٌع المؽازل بشكل مربع . تتؤلؾ وحدة الجنً لكل خط من اسطوانٌتٌن بشكل 

متعاقب بواقع اسطوانه لكل جانب من خطوط النباتات وٌحوي الشكل متعاقب بواقع 

قضٌبا  اي  13-12ما بٌن قضٌبا والخلفً  16-15اسطوانه لكل جانب من خطوط 

 15مؽزال واالسطوانه االمامٌه متكونه من  21لى انه  لو كان القضٌب ٌحوي ؼ

قضٌبا فعندها ٌكون نصٌب خط القطن من المؽازل  13قضٌبا والخلفٌه من 

 مؽزل  561( =15+13)21

طرٌقة عملها : تدور القضبان )المؽازل( حول الشكل االسطوانً عند منطقه الجنً 

كم /ساعه وبشكل  4,5-3بسرعه معادله لسرعه الجانٌه االرضٌه التً تكون بحدود 

معاكس التجاه حركه الجانٌه وذلك )لمعادله سرعه الجانٌه دون دفع النباتات لالمام 

او الخلؾ( وكل مؽزل ٌنفذ الى داخل نباتات  القطن بشكل خط مستقٌم وعمودي على 

اتجاه خطوط نباتات القطن وذلك )لتقلٌل تلؾ النباتات الى اقل ما ٌمكن ( وعند ذلك 

القطن حول المؽازل الدواره وتسحب من جوزاتها . تختلؾ اسطوانتا  تلتؾ الٌاؾ

لفه  61الجنً فً عدد لفاتهما فالشكل االسطوانً االمامً ٌدور حول نفسه بسرعه 

لفه فً الدقٌقه بسبب اختالؾ  79فً الدقٌقه فً حٌن ٌدور الشكل االسطوانً الخلفً 

سرعه المحٌطٌه للشكلٌن القضبان التً ٌحوٌها كل شكل اسطوانً اي لجعل  ال

االرضٌه للجانٌه . أما سرعه المؽازل حول  االسطوانٌٌن متساوٌه وبقدر السرعه

 لفه فً الدقٌقه . 3251-1851نفسها فتتراوح بٌن 

  

 س/ بٌن كٌفٌه تؤثٌر كفاءه جنً االلٌاؾ بدوران المؽازل ؟



لفه  711% عند سرعه  81تتؤثر كفاءه جنً االلٌاؾ بدوران المؽازل فتزداد من 

لفه بالدقٌقه وبعدها تنخفض قلٌال عند  3911-2311% عند سرعه  95بالدقٌقه الى 

انخفاض كفاءه الجنً عند السرعهالبطٌئه ناتج من  بالدقٌق هانلفه  4711سرعة 

زات فً حٌن ان انخفاضها عند زٌادة عدم كفاٌه السرعه الستخراج االلٌاؾ من الجو

 السرعه ناتج عن رمً االلٌاؾ قبل وصولها وحدة االنتزاع .

 

 

 وحدة الجنً السلسلٌه : 

تصمٌمها مشابه تقربٌا لتصمٌم النوع االسطوانً السابق وفٌا تتركب وحدة الجنً من 

سلسلتٌن احدهما علوٌه واالخرى سفلٌه وكل منهما ٌدور على عجلتٌن نجمتٌن 

 16قضٌبا موضوعا بشكل عمودي وكل قضٌب ٌحمل  81وٌرتبط بٌن السلسلتٌن 

مؽزال وهذا جعلها اكفا من الجانٌه  1281مؽزال اي ان ما ٌصٌب خط القطن 

االسطوانٌه)واالسباب ذكرت سابقا( عند دوران المؽازل خالل النباتات تقوم بلؾ 

 ٌه .الٌاؾ القطن حولها ولقطها من الجوزات كما فً االسطوان

 

 

 وحدة الجنً المشطٌه او المنشارٌه : 

تختلؾ وحده الجنً هذه عن الوحدتٌن السابقتٌن فً عدم وجود مؽازل صؽٌره مفرده 

بل تحوي قضبانا دائرٌه مسننه السطح الخارجً موضوعه بشكل عمودي لتمثٌل 

المؽازل المشطٌه وتحوي وحدة الجنً على اربعه مجامٌع جنً اسطوانٌه الشكل . 

تان امامٌه واثنتان خلفٌه اي ما ٌصٌب جانب خط نباتات القطن مجموعتان امامٌه اثن

مؽزال مشطٌا . وٌمكن  18وخلفٌه وكل مجموعه من هذه المجامٌع االربعه تحوي 

خاص تنظٌم المسافه بٌن كل اسطوانتٌن متقابلتٌن عبر خط النباتات بواسطه الٌه 

 % عن السرعه االمامٌه للجانٌه 31السرعه المحٌطٌه لكل اسطوانه فتقل ب هاما

 علل/تكون كل اسطوانه مدفوعه بنوابض خط نباتات القطن ؟ 



وذلك لتجنب تلؾ المؽازل عند دخول جسم صلب بٌن مجامٌع االسطوانت مع ضمان 

 لقط االلٌاؾ .

 

 س/ماهو تركٌب المؽزل المشطً بالجانٌه المنشارٌه؟

لٌه ثالثه اخادٌد طولٌه مثلثه المؽزل المشطً عباره عن قضٌب دائري محفور ع

المقطع تكون رإوسها الخارجٌه مسننه بؤسنان ناعمه شبٌهه بؤسنان المنشار اي ان 

المؽزل الواحد ٌحوي على سته مناشٌر تثبت هذه المؽازل حول قرصٌن احدهما 

علوي واالخر سفلً لتكون الشكل االسطوانً للمجموعه الواحده كما ٌكون اتجاه 

مجموعتٌن االمامٌتٌن متعاكسا وكذاال المجموعتٌن الخلفتٌن اما اتجاه اسنان مؽازل ال

 دوران المجامٌع فهو من االمام الى الخلؾ عند خط نباتات القطن .

ٌثبت على القرص العلوي لكل مجموعه بكره مزدوجه ٌلؾ حولها زوج من االحزمه 

المجموعه تضمن االسفٌنٌه الٌصال الحركه الى المجموعه كما ان طرٌقه ربط 

دوران المؽازل عند خط نباتات القطن فقط فً حٌن ال تدور عند ابتعادها عن خط 

النباتات .ٌلحق بكل مجموعه فرشه عمودٌه تقوم بنزع الٌاؾ القطن من المجموعه 

اثناء توقؾ المؽازل عن الدوران اي فً المنطقه البعٌده عن خط النباتات ودفع هذه 

ٌاؾ القطن لتقوم مروحه ناقله )هوائٌه( بسحب القطن ودفعه االلٌاؾ داخل مستقبل ال

 نحو خزان القطن )السله(.

 

 س/ ما هو سبب تؤخر استخدام الجانٌات الحدٌثه؟

بسبب المصاعب التً كانت تحول دون وجود جانٌه تفً بمتطلبات الجنً الصحٌح 

ك الخضراء تلتقط الٌاؾ القطن من الجوزات المتفتحه مع تر ان هبالجانٌفالمفروض 

 6-4فتحه لحٌن نضجها وتفتحها لٌمكن التقاط الٌافها بالجنٌه الثانٌه بعد ؼٌر المت

أسابٌع من موعد الجنٌه االولى اضافه الى التقاط اقل ما ٌمكن من الشوائب )االوراق 

 ,السٌقان ,االدؼال وؼٌرها(


