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 العملٌة تلك وتتم تهوٌتها وزٌادة التربة تفكٌك عملٌة وهى

 أو التربة طبقات نظام من الٌغٌر الذى الحفار بالمحراث إما

 األجزاء قلب على ٌعمل والذى القالب المحراث بواسطة

 التربة تحت محارٌث توجد كما .وبالعكس أسفل إلى العلٌا

 نتٌجة والمتكونة العمٌقة الصلبة الطبقات حرث وهى

 كبس على تعمل والتى الثقٌلة الزراعٌة اآلالت استخدام

 عدة كل المحراث من النوع هذا ٌستخدم وبذلك التربة

 سطح من سم50 من أكثر عمق بحرث وٌقوم سنوات

 .األرض

 الحــــرث
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 المحراث البلدي
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 المحراث الحفار
Chisel plow 
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 المحراث الحفار
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 المحراث القالب
Moldboard Plows  
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 المحراث القالب
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 محراث تحت سطح التربة
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 .تهوٌتها على ٌساعد مما التربة سطح تفكٌك -1

 عند اقتالعها نتٌجة النامٌة الحشائش من التخلص -2

 .الحرث

 ٌساعد مما الشمس إلى بالتربة التى الحشرات تعرٌض -3

 .علٌها القضاء على

 تضاف والتى بالتربة الفوسفاتٌة أو البلدٌة األسمدة تقلٌب -4

 لضٌاع للشمس تعرضها ٌتسبب حٌث الزراعة قبل عادة

 .تحتوٌها التى الفعالة المادة

 .التهوٌة تحسٌن نتٌجة الهوائٌة البكترٌا تنشٌط -5

 ممٌزات الحرث
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 األرض كانت لو عما التربة اختراق النباتات جذور على ٌسهل -6

 .صلبه

 الغذاء من النباتات تستفٌد القالب بالمحراث الحرث حالة فى -7

 .المختلفة التربة طبقات فى الموجود

 على تساعد التى الدقٌقة الكائنات بها تنشط التهوٌة جٌدة األرض -8

 .لالمتصاص قابلة عناصر إلى المعقدة الغذائٌة العناصر تحوٌل

 تحت بمحراث تفكٌكها ٌمكن التربة تحت صلبة طبقة تكونت إذا -9

 .التربة

 مثل المحاصٌل بعض حصاد طرق من كطرٌقة الحرث ٌستخدم -10

 الحصاد تكالٌف لتقلٌل وذلك السودانى والفول والبطاطا البطاطس

 جزء الٌتلف حتى عمٌقا الحرث ٌكون أن الحالة تلك فى وٌراعى

 .المحصول من

 ممٌزات الحرث
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 :كٌف ٌمكن الحكم على جودة الحرث

 اذا كانت موجة الحرث مستقٌمة  -1

 ( أرض آس)الٌوجد باألرض بعد الحرث بقع تركت بدون حرث  -2

 التوجد حشائش نامٌة بعد الحرث -3

أال ٌتخلف بعد الحرث قالقٌل نتٌجة زٌادة جفاف األرض أو كتل  -4

 .الطٌن نتٌجة حرث األرض وبها نسبة عالٌة من الطٌن

( تدبٌلة)أال ٌترك أجزاء من األرض فى نهاٌة المرجع بدون حرث  -5

لعدم امكان وصول المحراث لها وبذلك تحرث نهاٌتى المرجع 

 .عمودٌا على بقٌة األرض
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 شكل االرض بعد الحرث

http://www.flickr.com/photos/hassimilli/2197960452/
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 التزحٌف
 :التزحٌف عملٌة من الغرض

 الحرث أن حٌث الشعرٌة الخاصٌة لتحسٌن التربة حبٌبات كبس -1

 عدم من ٌخشى مما الشعرٌة الخاصة وضعف التربة تفكك من ٌزٌد

 نتح أو البخر نتٌجة التربة سطح من المفقودة الرطوبة تعوٌض

 تحت المخزن الماء انتقال على ٌساعد التزحٌف فان وبذلك النباتات

 الخاصة طرٌق عن النباتات جذور مستوى إلى التربة سطح

 .الثقٌلة الزحافه تلك فى وٌستخدم الشعرٌة

 على عالوة التربة وتنعٌم القالقٌل تكسٌر على التزحٌف ٌعمل -2

 .سطحها تسوٌة

 البدار الزراعة حالة فى البذور لتغطٌة التزحٌف عملٌة تستخدم -3

 المغطٌة الطبقة بكبس التقوم حتى خفٌفة الزحافة تكون أن وٌفضل

 .اختراقها الرٌشة على وٌصعب للبذرة
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 الهراسات القرصٌة
Disk harrow. 
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 :التزحٌف جودة على الحكم

 

 -:اآلتٌة الشروط توفرت إذا التزحٌف جودة على الحكم ٌمكن

 

 .قالقٌل التزحٌف بعد ٌتخلف لم إذا -1

 

 جرات تداخل عدم نتٌجة الزحافة جرات بٌن سٌور ٌتخلف لم إذا -2

 .تزحٌفها تم كالتى األرض عن عالٌة السٌور تلك وتكون الزحافة

 

 فى أجله من المستخدمة الغرض مع التزحٌف عملٌة تتناسب أن -3

 حالة وفى ثقٌلة الزحافة تكون القالقٌل وتكسٌر التربة كبس حالة

 بوضع أما ثقٌلة الزحافة وتكون  .خفٌفة الزحافة تكون البذرة تغطٌة

 . علٌها العامل ركوب أو علٌها حجر
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 عملٌات تسوٌة االرض الزراعٌة

 التقصٌب -1

 ٌكون عندما جافة واألرض وتجرى  

 والمنخفضات المرتفعات بٌن الفرق

 الفرق ٌكون بحٌث سم10 من أكبر

 واالرض وتتم المجردة للعٌن واضحا

 .جافة
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 القصابٌة االفرنجٌة
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 ما ٌجب مراعاتة عن اجراء عملٌة التقصٌب

 ٌراعى ان االصالح مناطق فى األرض تسوٌة عند ٌفضل    

 األرض تكون بحٌث العمومٌة والمصارف الترع مواقع

 وذٌل الرى مصدر جهة األرض رأس وٌكون قلٌال منحدرة

 .الصرف جهة منها المنخفض الجزء األرض
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 ممٌزات عملٌة التقصٌب

 نسبة ارتفاع وضمان المحاصٌل رى فى التحكم ٌمكن -1

 الماء ارتفاع ٌكون مستوٌة الغٌر األرض ألن نظرا اإلنبات

 فى البذور تفقع فى ٌتسبب مما متجانس غٌر الحوض فى

 .المرتفعة األجزاء فى البذور تحمص المنخفضة األجزاء

 

 رأس ٌكون حٌث األرض فى المناسب االنحدار عمل إمكان -2

 وبذلك المصرف جهة األرض وذٌل الرى مصدر جهة األرض

 .بسهولة المراوى فى الماء انسٌاب على ٌساعد
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 عملٌات تسوٌة االرض الزراعٌة

 التلوٌط -2

 كان اذا العملٌة تلك وتتم

 العالٌة األجزاء بٌن الفرق

 سم10 من أقل والمنخفضة

 الفرق تعٌٌن ٌصعب بحٌث

 فً وذلك المجردة بالعٌن

 .الماء وجود
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 التلوٌط
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 ما ٌجب مراعاتة عن اجراء عملٌة التلوٌط

 شرائح إلى تقسٌمها بعد تلوٌطها المراد األرض تروى أن -1

 ساعات 4-3 عن التزٌد بحٌث التلوٌط عملٌة اجراء قبل

  عن بالماء األرض من المشبع الجزء عمق الٌزٌد بحٌث

 المواشى أرجل التغرس حتى وذلك (الطٌن عمق) سم10

 عملٌة فى التحكم امكان على عالوة سٌرها وٌتعذر

 .التسوٌة

 من سٌور التترك حتى اللواطة جرات تتراهل أن ٌراعى -2

 ٌعتبر ذلك ألن اللواطة جرات بٌن (مرتفعة أجزاء) الطٌن

  .التلوٌط عملٌة اتقان عدم
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 :التلوٌط عملٌة أجراء ممٌزات

 

 بعض زراعة وإمكان تامة تسوٌة األرض تسوٌة ضمان -1

 من جزء على ٌؤثر مما كبٌرة أحواض فى المحاصٌل

 زرعت لو والمراوى التبون اقامة نتٌجة المفقودة المساحة

 .صغٌرة أحواض فى

 

 ألن الترشٌح نتٌجة الماء من المفقود قلة على المساعدة -2

 عملٌة من وٌقلل التربة حبٌبات كبس على ٌعمل التلوٌط

 .الرى مٌاه من جزء توفر وبالتالى الرشح
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 :التلوٌط عملٌة عٌوب

 

 

 نتٌجة األرض لصالبة نظرا الخدمة صعبة األرض تجعل أن -1

 .العملٌة اجراء عند التربة حبٌبات كبس

 

 من للمواشى اجهاد أكثر وهى اجراءها لصعوبة التكالٌف باهظة -2

 .الماء وجود فى اجراءها لضرورة نظرا التقصٌب عملٌة
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 عملٌات تسوٌة االرض الزراعٌة

 التسوٌة باللٌزر -3

 حالة فى تستخدم وهى اللٌزر بأشعة تعمل كبٌرة آلة وهى

 والمنخفضات المرتفعات بٌن الفرق كان إذا الدقٌقة التسوٌة

 وهى جافة واألرض التسوٌة وتتم (سم 20 -10) كبٌر لٌس

 تكالٌف الرتفاع ونظرا   الكبٌرة المساحات فى عادة تستخدم

 التى المحاصٌل فى إستخدامها فٌنبغى اللزٌر بأشعة التسوٌة

 ٌتم وقد األرز مثل تامة تسوٌة فٌها األرض تسوٌة ٌلزم

 زٌادة مع الرى مٌاه توفٌر فى المزارع رغب إذا استخدامها

 من وغٌرة القبلى الوجه فى القصب مثل المحصول إنتاجٌة

 .الحقلٌة المحاصٌل
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 التسوٌة باللٌزر
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 معدات اخري لتسوٌة االرض
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 تقسٌم االرض

 التبتٌن -1

 تقسيم يراد  عندما وتزحيفها األرض حرث بعد العملية تلك وتتم

 عليها ويطلق .والمراوى  البتون  بواسطة  أحواض إلى األرض

 (البتامة) البتانة تسمى آلة بواسطة وتجرى التبتين بعملية أحيانا

  المساحات فى)  المواشى من زوج بواسطة تجر أن إما وهى

 .(الكبيرة المساحات فى) الجرار باستخدام أو  (الصغيرة
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 ارض مقسمة الً احواض
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 :الحكم على جودة التبتٌن

 .مستقٌمة البتون تكون أن -1

 .والسمك االرتفاع فى متساوٌة البتون تكون أن -2

 .البتون قمة على (مدر) قالقٌل الٌوجد -3

 .ومستقٌمة متوازٌة خطوط فى البتون تكون أن -4

 المحبة المحاصٌل فى المحصول نوع مع الحوض مساحة تتناسب أن -5

 المحاصٌل فى بٌنما كبٌرة األحواض تكون والبرسٌم األرز مثل للماء

 .والسمسم - الشامٌة الذرة مثل صغٌرة األحواض تكون للماء الحساسة

 تكون الثقٌلة األراضى ففى التربة نوع مع الحوض مساحة تتناسب أن -6

 األرض ألن وذلك رملٌة األرض كانت لو عما نسبٌا أكبر األحواض

 بٌنما للتشبع فرصة إلعطائها الرى عملٌة فى أكبر لوقت تحتاج الثقٌلة

 .للتشبع أقل وقت لها فٌلزم الرشح سرٌعة الخفٌفة األراضى
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 تقسٌم االرض

 التخطٌط -2

 تلك وتتم الطراد بواسطة خطوط إقامة هو بالتخطٌط المقصود

 وفكرة .الجرار بواسطة أو المواشى من زوج بواسطة إما العملٌة

 تلك وتتم وتزحٌفها حرثها تم التى األرض شق هو الخطوط إقامة

 سالح ٌقوم وبذلك المحراث سالح أمام الطراد بتثبٌت العملٌة

 بعمل الطراد وٌقوم (الخط بطن) للخط األخدود بعمل المحراث

 .الخطوط إقامة ٌتم وبذلك الخط جانبى
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 الحكم علً جودة التخطٌط

 .ومتوازٌة مستقٌمة الخطوط تكون أن -1

 نوع مع تتناسب بحٌث والسمك االرتفاع فى تتماثل أن -2

 .المحصول

 .الفرعٌة (المراوى) القنوات على متعامدة الخطوط تكون أن -3

 تنتهى الخطوط من مجموعة) الحوال مساحة تتناسب أن -4

 مثل للماء المحبة  المحاصٌل مثال المحصول نوع مع (برباط

 مثل للماء الحساسة المحاصٌل بٌنما كبٌرا الحوال ٌكون القصب

 الحوال مساحة ٌكون السمسم - الشمس عباد - الشامٌة الذرة

 .صغٌرا

   .(مـدر) قالقٌل الخط قمة على ٌوجد أال -5
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 شكرا


