
تعدیل المروحة الھوائیة: یتم تعدیل قوة الھواء بالتحكم في سرعة المروحة وذلك 

حسب وزن الحب وحجمھ كما یمكن التحكم في االتجاه وبذلك نضمن نقاء الحبوب 

وتفادي ضیاعھا.

یتم تعدیل قوة الھواء بالمروحة بالزیادة إذا لوحظ وجـود شوائـب في األكیـاس أو 

فـي صنـدوق اآللـة ویجـب أن تكـون المروحـة متجھـة للغرابیـل وبالتخفیـض فـي 

السرعة إذا لوحظ خروج الحب من خلف اآللة.

القواعد األساسیة إلنجاح عملیة الحصاد 2

تبدأ عملیة الحصاد عند النضج التام للحبوب نسبة رطوبة الحب أقل من     %        

تجنب الحصاد في الساعات المبكرة من الصباح حیث تكون درجة رطوبة الھواء 

مرتفعة.

14

تنظیف مصفاة الھواء وأجھزة التبرید وحوض الحجارة أكثر من مرة أثناء النھار.

تشحیم كل المفاصل وتزییت السالسل في المساء 

ملء خزان الوقود في المساء بعد الرجوع من العمل 

إخراج بقایا الحصاد من األجھـزة العاملـة بتـرك اآللـة تشتغـل بالفـارغ وبطاقتھا 

القصوى لعدة دقائق یومیا بعد نھایة العمل. 

إنزال مصطبة القص على األرض بعد الرجوع من العمل 

الوقایة من الحرائق أثناء عملیة الحصاد 4

تجھیز آلة الحصاد والجرارات الفالحیة بقواریر إطفاء من نوع الرذاذ المائي 

وضع غطاء على أنبوب تصریف دخان المحرك بالنسبة لآلالت والجرارات 

عدم إشعال النار بالمزارع أو بالقرب منھا 

تنظیف دوائر البیادر واألماكن المخصصـة لخزن التبـن بإزالـة األعشـاب الجافـة 

البـدء بحصـاد الحقـول المحاذیــة للطرقــات العامــة ولخطوط السكــك الحدیدیــة 

باعتبارھا مصادر الندالع الحرائق 

تقسیم الحقول إلى عدة قطع لحمایتھا من الحرائق المحتملة وذلك بحصاد وحرث 

خطوط عریضة للفصل بینھا 

تجھیز كل ضیعة بصھریج ماء وعدد من المجارف واألمشاط

مالحظة: یجب على الفالح متابعة انطالق عملیة الحصاد مھمـا كانت حالة اآللة 

ومھما كانت التعدیالت وذلك بتفقد مخلفات الدرس وراء اآللة للقیام بالتعدیالت 

اإلضافیة كلما ما اقتضى األمر.
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الصیانة الیومیة آللة الحصاد  3

بالرجوع إلى دلیل استعمال آلة الحصاد وخاصة فیما یتعلق بالصیانة یجـب الحرص 

یومیا على: 

مراقبة مستوى الزیت في المحرك عند الصباح 

عملیة تشغیل المروحة





إعالم الحمایة المدنیة في حالة اندالع حریق بالحقل
االتصال بالرقم 



تعتبر عملیة تعدیل آلة الحصــاد أساسیة وتؤثر بصــفة مباشرة على كمیة المحصـــول 

وجودتھ، وبالتالي فان نسبة ضیاع الحب عند الحصاد یجب أال تتجاوز ٢ % من معدل

اإلنتاج. 

عموما یتم تسجیل الضیاع لعدة أسباب وفي مراحل مختلفة قبل وأثناء عملیة الحصــاد 

وھي: 

قبل جمع المحصول؛ جراء انفراط السنابل أو تساقطھا بفعل التھرم الناتج عن 

تأخیر عملیة الحصاد

أثناء عملیة االستقبال والقص

أثناء عملیة الدرس

أثناء عملیة الفرز والتنظیف
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التعدیالت األساسیة لآللة الحاصدة  1

على مستوى االستقبال والقص 1

تعدیل الحائش:

في حالة الزرع القائم: یكون الحائش إلى الوراء على مستوى عالى وأصابعھ 

نحو األرض وسرعتھ منخفضة 

في حـالة الـزرع الطـریح: یـكون الحـائش إلى األمـام على مستـوى منـخفض 

وأصابعھ منحنیة إلى الوراء وسرعتھ مرتفعة نسبیا.  

عمـوما تكـون سـرعة دوران الحـائش أعلى من سرعة تقدم اآللة بقلیل إذا كان 

الزرع غیر كثیف أو طریح وتكون العكس إذا كان الزرع قائما أو كثیفا.

تعدیل القاسم: 

یعدل مستوى موضعھ حسب كثافة الصابة وعلـو النبات وقد تنجـر عنـھ خسائـر 

كبیرة في الحبوب والسنابل إذا ما لم یقع تركیبھ. 

تعدیل مصطبة القص حسب كثافة الزرع

المحصول لولب التزوید الحائشناقل السنابل المنجل

مالحظة: یجب ضبط سرعة آلة الحصاد حسـب كثـافة وحالة المزروعات ان كانت 
مطروحة او قائمة.

تعدیل المنجل: 

یجب تغییر المقاطع المتآكلة لتجنب ضیاع المحصول الناتج عن سوء القص.

یكـون قص السنابـل أكثـر علـوا إذا كان تحضیـر األرض غیر جیـد أو عنـد وجـود  

أعشاب طفیلیة.

یجب تركیب رافع السنابل على مستوى المنجل في حالة الزرع الطریح. 

تجنب احتكاك المنجل بأجھزة التوجیھ واالھتزاز العمودي والتأكـد من أن مقاطعـھ 

تقوم بجولة كاملة أثناء العمل.

على مستوى لولب التزوید وناقل السنابل:  2

تعدیل المسافة الفاصلة بین لولب التزوید وقاع المصطبة من    إلى      صم. 

تعدیل طول أصابع لولب التزود مع ضرورة ترك مسافة       إلى    صم بینھــا 

وبین قاع المصطبة 

تعدیـل ناقـل المحصول عن طریـق حزق السالسـل بالطریقـة التـي تجعلھـا غیـر  

مرخیة أو محزوقھ 

تنظیف صندوق الحجارة بصفة دوریة في الیوم.

612
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على مستوى جھاز الدرس:  3

تكـون سعـة الفتحـة بین الدراس وعاكـس الدراس مرتیـن أو ثالث مرات أوسـع 

عند الدخول ممـا ھـي علیـھ عنـد الخروج وذلك لفصـل الحـب عن السنبلـة دون 

اإلضرار بھا. 

الحـرص علـى تعدیـل اآللـة على مستـوى الفتحـة وسرعـة دوران الدراس قبـل 

الشـروع فــي الحصـاد وذلك حسـب نوعیـة المزروعـات ونسبـة رطوبـة الحـب 

ودرجة الحرارة.

تفقـد عاكس الدراس أكثر من مرة في الیوم وتنظیفـھ حتى ال یقع انسداد ثقـوب 

فرز الحب من التبن 

أجھزة الدرس

ّیجب الحرص على تعدیل وصیانة اآللة الحاصدة قبل وأثناء عملیـة الحصـاد وذلك للحــّد 

والتقلیص من نسبة ضیاع المحصول   ّ
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تعدیل لولب التزوید

على مستوى جھاز الفصل والتنظیف  4

الرجاج: یجب تنظیفھ بصفة دوریة لتجنب الضیاع. 

الغرابیل: یجب القیام بتنظیفھا بصفة دوریة وتعدیل حجم فتحتھا كل ما تغیر نوع 

الزراعة، في حال كانت الغرابیل ذات الثقوب الثابتة فیجب تغییرھا.

الغرابیل
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