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المحاريثالمختلفة من األنواع 

.المحراث المطرحي•

.المحراث القرصي•

.المحراث الدوراني•

.المحراث تحت التربه•

.المحراث الحفار•



؟ Mouldboardما هو المحراث المطرحي 

هي آلة مثبتة على الجرار •

لتربة تستخدم للتحضير األولي ل

يتم . الجل زرع البذور

20استخدامه عموًما الى عمق 

قة سم، للمساعدة في قلب الطب

اب العليا من التربة ودفن األعش
.وبقايا المحصول السابق



؟متى تم اختراع المحراث المطرحي 

منذ االف السنين في كل من 

. العراق والصين ومصر

استخدم لزراعة المحاصيل 

في المناطق األقل خصوبة 

التي تتطلب الى تغذيه 

بالعناصر الضروريه لنمو 
.النبات



م كم دونم يمكنك حرثها في يو•

واحد؟

. اعتمادا على تطورالجرار•

الجرارات المتطورة حاليا 

دونم في 115يمكنها زراعة 
.يوم واحد



هل الحرث ضروري؟•

الغرض األساسي من الحراثة •

هو قلب التربة العلوية ، 

ذائية وبالتالي جلب العناصر الغ

إلى السطح ، وبنفس الوقت 

األعشاب وبقايا المحاصيل ال

علويه تزال تتحلل تحت الطبقه ال
.من التربه



ما هي أجزاء المحراث؟•

الهيكل•

الرباط•

الجناح او )بدن المحراث •

المطرحه، القاعدة السفليه، 

مقدمة المحراث او انف 

الكعب في مؤخرة . المحراث
(القاعده



؟ماذا تفعل بعد الحرث

هولة يتم التسوية بعد الحراثة وبذر البذور بس
.وكفاءة



المحراث القرصي



 Discالمحراث القرصي 

ما هو استخدام المحراث •
القرصي؟

تم تصميم محراث القرصي •
ة للعمل في جميع أنواع الترب

للوظائف األساسية مثل كسر
حويل التربة ، ورفع التربة ، وت

يتم . التربة وخلط التربة
يدة استخدامه لفتح الحقول الجد
.  ومعالجة المناطق الصخرية
يمكن استخدامه بسهولة في 

.الترب الحصويه



ي لماذا يتم تعديل زاوية اإلمالة ف•
القرص؟

تؤدي زيادة زاوية امالة القرص •

إلى تحسين اختراق القرص 
. °25–° 15تتراوح من . للتربه

تعمل زيادة زاوية اإلمالة على 

تربة تحسين اختراق القرص في ال
.الثقيلة واللزجة



ي ما الفرق بين المحراث القرص•
واالمشاط القرصيه؟

دم يستخ: الفرق في االستخدام•
رب المحراث القرصي لتهيئة الت

االمشاط . غير المزروعة
القرصيه هي اصغر حجما من 

المحراث القرصي وتستخدم 
ه وتكون الحراثلتنعيم التربه بعد 

هناك . حوافها ملساء او محززة
انواع من الترب تحتاج الى 
قط استخدام االمشاط القرصيه ف
ى مثل الترب ذات النسبه االعل

.من الرمل



حمراث حتت الرتبه. املنعمة القرصية. احلراثة الثانوية

ما هي احلراثة الثانويه؟•

ة ، والحفاظ على يتم إجراء الحراثة الثانوية ، لتحسين عملية البذار عن طريق زيادة تنعيم الكتل الترابي•
شاط ، أو الرطوبة من خالل قطع الحشائش ، وتقطيع مخلفات المحاصيل ، باستخدام أنواع مختلفة من األم

.  األقراص

ما الفرق بني احلراثة األولية والثانوية؟•

ة للسماح عادة ما يتم إجراء الحراثة األولية بعد الحصاد األخير ، عندما تكون التربة رطبة بدرجة كافي•
تقليل اما الحراثة الثانوية هي حراثة الحقة ، من أجل دمج األسمدة ، و. بالحراثه و السحب الجيد للمحاريث

شاب إلى مجاميع اصغر ، أو تسوية السطح ، أو مكافحة األعاالوليهحجم مجاميع التربه من بعد الحراثة 
.الضارة

؟القرصيهواملنعمهما الفرق بني احملراث القرصي •

ن بعد مالقرصيهالمنعمهيتم استخدام المحراث القرصي لحرث األرض غير المزروعة ويتم استخدام •
مع قارنهبالميتم استخدام المحراث القرصي إلنشاء شرائح من كتل ترابيه اكبر حجما . االوليهالحراثة 

.المنعمة القرصية ، نظًرا لحجم القرص



حمراث حتت الرتبه. املنعمة القرصية. احلراثة الثانوية

عبارة عن مشط حوافه محززة : المشط القرصي•

عرة او ملساء وبشكل صف من األقراص المعدنية المق

دم إنه تطبيق زراعي يستخ. ، مثبتة بزاوية مائلة

ها كما أن. لحرث التربة حيث يتم زراعة المحاصيل

أو بقايا تستخدم لتقطيع الحشائش غير المرغوب فيها

.المحاصيل

عند النظر إليها من األعلى ، ستظهر األقسام •

يتم أيًضا إزاحة " . X"األربعة على شكل حرف 

.  عملاألقراص بحيث ال تكون متوازية مع اتجاه خط ال

متكرر يضمن هذا الترتيب أن األقراص ستقطع بشكل

سبب يت. التربهضروفعلى التربه من أجل تحسين 

قطع تقعر األقراص باإلضافة إلى زاوية االنزياح في

.التربة ورفعها



حمراث حتت الرتبه. املنعمة القرصية. احلراثة الثانوية

الحراثهلفتها تساعد األمشاط القرصية الثانوية األخف وزنًا على دمج البقايا التي خ•

المتبقية ، والقضاء على الكتل ، تدمج األمشاط القرصية المخلفاتأالوليةالقرصية 

. في التربة العلوية ، مما يعزز التحلل السريع لمواد النبات الميتة

و "26يعد القرص شديد التحمل المزود بشفرات قرصية ذات قطر كبير يبلغ•

و "10انج، مع زيادة تباعد األقراص بمقدار " 40و "36و " 32و "30و " 28

ة عند اختيار معدات الحراثة الثانوية ، يجب مراعاة نوع الترب. انج" 18و " 14

ة األخف في تستخدم األمشاط القرصية الثانوي. ومحتوى رطوبة التربة في ذلك الوقت

سهولة أكبر وبذلك ، يتغلغل الماء ب. المقام األول لتفكيك كتل التربة إلى قطع أصغر

ربة ؛ النتيجة في التربة ، ويزداد تهوية التربة ، ويتعزز نشاط الكائنات الحية في الت

.النهائية هي توفر مرقد بذرة مناسب للزراعة



حمراث حتت الرتبه

 Subsoilerمحراث تحت التربه  •

plough

تها عبارة عن أداة زراعية يتم تثبي•

قة ، خلف الجرار تستخدم للحراثة العمي

ماق أقل وتخفيف وتفتيت التربة على أع

يث من المستويات التي تعمل بها المحار

، أو األمشاط القرصية ، أو المطرحيه

معظم هذه . الدورانيهآالت الحراثة 

به األدوات تقوم بتكسير طبقات التر

.وتفكيكهاالتحتيه



حمراث حتت الرتبه

نياب حيث تعمل ا. العميقهالتربه للطبقات ضروفمحراث تحت التربه تعمل على تحسين •

لجرارات بسبب الضغط المستمر عليها من مرور االمتكونهالمتصلبهالمحراث على تحطيم التربه 

.سم60به حتى عمق الحراثهوتصل . والمعدات الزراعيه

•

ى هيكل يتكون محراث تحت التربه من ثالثة أو أكثر من السيقان العمودية الثقيلة مثبتة عل•

السيقان منحنية ولها . أو أكثر( انج30-18)سم 75-45يمكن العمل به على عمق من . المحراث

60من : لذلك يتطل العمل الى استخدام جرار زراعي ذو قدرة حصانيه عالية. رؤوس قابلة لالستبدال

.  ويمكن استبدالها بسهولة( انج12)سم 30يبلغ عرض الساق الواحد عادة حوالي . حصان100إلى 

، مما يزيد بشكل ( انج12)سم 30يمكن تزويد نهاية كل ساق بأجنحة أفقية ، يبلغ عرضها حوالي 

محاريث يتم تجهيز هذه ال. كبير من عرض خط التربة المتكسر تحت العمق الذي يفككه هذا المحراث

باعد النموذجي الت.  صغيرة معدنيه لعمل قنوات تصريف صغيرة للمياه تحت السطحباسطوانهأحيانًا 

.بين السيقان( انج39-30)سم 100-76هو 



بذر المحاصيل 

صندوق البذور الميكانيكيهالباذرات



آلية تغذية البذور

الداخليهالجبريهالتغذية  الخارجيهالجبريهالتغذية 



التغذية الطاردة عن المركز باالقداحالتغذية 



المسمدهالباذرة



الدقهمعدات البذار متناهية 

عجلة الخاليا المتخلخلة الضغط ذات الحزام المثقبالباذرة



الحاصدة 



مقطع توضيحي للحاصدة



السكين في وحدة القطع



ابعاد االنياب للجزء الثابت بالسكين مع توضيح

الجزاء السكين



االجزاء المكونه للسكين



حركة المرواح فوق السكين القاطعه



يه وحدة الدياسه مع ممشى التبن والغرابيل العلو

والسفليه ووحدة التنظيف



حركة المحصول المقطوع على الناقل ثم وحد 

الدياسه وممشى التبن



ع تفريط البذور من السنابل في وحدة الدياسه م

من التبن الى االسفل% 20التوضيح بتساقط 



اعادة العمليات المتسلسله لقطع ونقل وتفريط و

ى الخلف تفريط السنابل مع توضيح حركة التبن ال

ونقل البذور الى االعلى



اجزاء الحاصده بشكل عام 



المصادر •

سين استاذ لطفي ح. اساسيات الساحبات والمعدات الزراعيه•

كتاب . محمد علي

بد دكتور ع. اساسيات الساحبات ومعدات مكننة البساتين•
كتاب. الرحمن ايوب الصباغ


