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 101-57ص حسٌن لطفً.د تألٌف الحٌوانً اإلنتاج مكننة معدات كتابالمصدر إنشائها وكٌفٌة الزراعٌة المبانً

على القابم بعملٌة تربٌة الحٌوان أن ٌكون على دراٌة كافٌة بمبادئ التحكم البٌبً وإنشاء ٌجب 

الحظابر والمبانً الخاصة إلٌواء الحٌوانات فتصمٌم المكان المرٌح والمالبم للحٌوان من ناحٌة 

التهوٌة ودرجة الحرارة والبرودة وسهولة تقدٌم الغذاء وتوزٌعها توزٌعا جٌدا وان ٌكون المبنى 

مالبما لجمٌع الشروط الصحٌة والمرٌحة كل هذا ٌؤدي إلى زٌادة إنتاجٌة الحٌوان فلقد وجد أن 

الحٌوان الذي ٌترك بال مأوى ٌحمٌه من درجات الحرارة العالٌة أو المنخفضة وتقلبات الجو 

السرٌعة فان هذا ٌقلل من إنتاجٌته كما ان العجل الرضٌع أذا وضع فً غرفة مالبمة بعد والدته 

بالقرب من أمه فانه ٌكتسب قوة فً بداٌة حٌاته تمكنه من مجابهة اإلخطار ولكن على العكس لو 

ترك هو وشانه لٌجابه الظروف المحٌطة فانه ممكن أن ٌموت مباشرة ولو بقً حٌا فٌكون من النوع 

الهزٌل وٌالحظ انه عند تصمٌم المبانً الزراعٌة البد للمهندس المصمم أن ٌدرس مبناه من جمٌع 

الوجوه اإلنشابٌة واالقتصادٌة وٌحلل مطالبه بحٌث ٌصل فً النهاٌة إلى حل ٌفً بالغرض الذي من 

اجله أنشا المبنى فعالوة على قلة التكالٌف النسبٌة ٌكون مستكمالً لجمٌع المطالٌب والتسهٌالت 

الالزمة للعمل دون مشقة وٌسهل تحرك العمال القابمٌن على التغذٌة  والتنظٌف واإلشراف على 

الحٌوان وتلبٌة جمٌع احتٌاجاته وٌمكن للمهندس تصمٌم مبنى بسهولة ولكن ال ٌمكن معرفة 

االحتٌاجات الزراعٌة المطلوبة إال أذا عاٌش الواقع الزراعً ودرس دراسة مستفٌضة عن 

المتطلبات الزراعٌة والعوامل البٌبٌة التً تالبم الحٌوان الزراعً وذلك البد من المشاركة الفعلٌة 

 .بٌن المهندس القابم على التصمٌم وبٌن المهندس الزراعً القابم على عملٌتً التربٌة واإلنتاج



 -:الشروط الواجب أتباعها عند تصمٌم المبانً الزراعٌة 

أن ٌكون المبنى مرنا سهل التغٌر فهناك مبان كثٌرة ٌمكننا بتعدٌل بسٌط  -1

استخدامها فً أغراض غٌر التً بنٌت من اجلها فمثال إسطبالت الخٌول ٌمكن 

 .استخدامها لألبقار بتعدٌل بسٌط أذا رغب فً عدم استخدامها للخٌول

أن ٌكون المبنى مستوفٌا للشروط التً تسهل العمل والتنقل داخله من ناحٌة  -2

حركة العمال أو حركة الحٌوان نفسه وٌجب ترك الفراغ المناسب لكل حٌوان 

 .ٌناسب حجمه وسرعة حركته

ان ٌكون مستوفٌا للشروط الصحٌة الموضوعة من قبل الهٌبات المختصة  -3

وبه الشبابٌك المناسبة لكل نوع من الحٌوانات مما ٌسهل التهوٌة وبحٌث ال 

 .تحدث تٌارات هوابٌة شدٌدة

تصمٌم المبانً الزراعٌة لتالبم الخطة المستقبلٌة فٌجب ان تحتسب على مدى  -4

عام ألنه من غٌر المعقول ان تتم عملٌة إنشاء المبانً سنوٌا حسب 20مستقبلً 

 .زٌادة القطٌع

ٌجب أن ٌكون القابم بتصمٌم المبانً الزراعٌة على دراٌة كافٌة باألصول  -5

 .المعمارٌة والهندسٌة واإلنشابٌة والكهربابٌة والزراعٌة



 الحٌواناتحظائر  داخلالسٌطرة على الظروف البٌئٌة 

  







 :تبدٌل الهواء
تعمل منظومة التهوٌة على استبدال هواء مساكن الحٌوانات وبذا فانها تزود تلك المساكن باالوكسجٌن المطلوب 

الستمرارٌة الحٌاة كما ان تٌار الهواء الخارج ٌحمل معه الغازات الضارة والروابح غٌر المرغوبة وٌخفف من 

تركٌزات الجراثٌم المرضٌة التً تنتقل بالهواء الخارج وبنفس الوقت تعمل منظومة التهوٌة على طرد الحرارة 

والرطوبة من داخل مساكن الحٌوانات وبالتالً السٌطرة المعقولة على الظروف البٌبٌة داخل داخل تلك المساكن 

ولقد دلت  االبحاث على تحسٌن نوعٌة الحلٌب فً حظابر ابقار الحلٌب التً تستخدم فٌها انظمة التهوٌة االجبارٌة 

 .كما ان التهوٌة تزٌد من العمر االستثماري للحظابر ومعداتها

 :كٌفٌة القٌام بعملٌة التهوٌة لتحسٌن بٌئة مساكن الحٌوانات
ٌتحقق الغرض من التهوٌة نتٌجة قٌامها بابعاد كمٌة من الحرارة المحسوسة من داخل الحظٌرة بسبب التبادل 

الحراري بٌن الهواء الجدٌد الداخل للحظٌرة وبٌن الهواء داخل الحظٌرة وبفعل اخراج الهواء الفاسد من داخل 

 الحظٌرة الى خارجها وكذلك بازالة الرطوبة من داخل الحظٌرة

 نتٌجة لدخول الهواء الجدٌد وخروج الهواء الفاسد أما اإلغراض 

 االخرى من التهوٌة فتحقق كتحصٌل حاصل من تحقٌق 

 الغرضٌن الربٌسٌن وهما طرح الحرارة الزابدة والرطوبة  

 .العالٌة من حظٌرة الحٌوانات



 التً ٌجب السٌطرة علٌها داخل الحظائرالبٌئٌة ما هً الظروف 

 التبرٌد-3التدفئة    -2التهوٌة     -1

أن التهوٌة فً حظابر الحٌوانات مسألة مهمة جدا حٌث أن بقاء الحظابر وبداخلها الحٌوانات : التهوٌة -1

بدون تهوٌة تؤدي إلى ارتفاع فً نسبة الغازات المؤذٌة الناتجة من تنفس الحٌوانات ومن تفسخ الفضالت الناتجة 

من الحٌوانات ففً هذه الحالة ٌجب تهوٌة الحظابر من اجل التخلص من هذه الغازات السامة والحرارة الزابدة 

 والرطوبة من اجل توفٌر ظروف بٌبٌة مناسبة لتربٌة هذه الحٌوانات

 مكونات الهواء والتغٌرات التً تحدث فً مساكن الحٌوانات 
وثانً اوكسٌد % 21،األوكسجٌن بنسبة %78من المعروف أن مكونات الهواء الربٌسٌة هً النتروجٌن بنسبة 

إال أن العملٌات الحٌوٌة والكٌمٌابٌة التً تحدث فً مساكن الحٌوانات تغٌر % 1الكاربون وغازات أخرى بنسبة 

من هذه النسب وٌنتج عنها زٌادة تركٌز ثانً اوكسٌد الكاربون وبعض الغازات األخرى الضارة وانخفاض نسبة  

 .األوكسجٌن

 

 
 



 -:انواع التهوٌة
ان اي نظام  للتهوٌة ٌصمم لٌلبً متطلبات انواع معٌنة من الحٌوانات ولٌس بالضرورة ان ٌلبً متطلبات جمٌع 

انواع الحٌوانات ،فالنظام المالبم لالبقار الٌكون بالضرورة مالبما للدواجن وبشكل عام ٌمكن تقسٌم االنظمة 

 -:المستعملة فً التهوٌة الى نظامٌٌن ربٌسٌٌن هما

 .المعتمد على تٌارات الحمل داخل الحظٌرة -:نظام التهوٌة الطبٌعً -1

 .المعتمد على وسابل الٌة لتبدٌل هواء الحظٌرة  -:نظام التهوٌة اإلجباري -2

فً النظام الطبٌعً عندما ٌسخن هواء الحظٌرة فانه ٌتمدد وتقل كثافته وٌرتفع لالعلى لٌخرج من مخارجه فً حٌن 

 ٌحل محله الهواء البارد النقً الداخل الى داخل الحظٌرة، وتتوزع مداخل ومخارج الهواء بطرابق مختلفة



 نظام التهوٌة الطبٌعً  -1
ٌمتاز هذا النوع برخص انشابه ولٌس له نفقات تشغٌل وٌكون مالبماً البنٌة ابقار الحلٌب التً تستخدم نظام الرعً 

الطبٌعً حٌث تخرج للرعً فً مواسم الرعً الدافبة والحارة  خالل النهار وفً الشتاء تكفً الحرارة المطروحة 

من اجسامها لتدفبة المبنى وتكوٌن تٌارات الحمل الالزمة لتبدٌل هواء المبنى اال انه ال ٌكون مالبماً لبٌوت الدواجن 

وخاصة التربٌة باقفاص متعددة الطوابق التً تكون مشغولة باستمرار على مدى العام وتحتم الضرورة ابدال 

الهواء باستمرار كما ان النظام ال ٌوفر وسابل للسٌطرة على درجات الحرارة والرطوبة داخل المبنى بل ٌعتمد 

 .اساسا على الظروف الجوٌة السابدة خارج المبنى وعلٌه فان استعمال النظام الطبٌعً فً التهوٌة قلٌل االنتشار 

 نظام التهوٌة االجباري -2
ٌعتمد هذا النظام على استخدام االلٌة فً سحب الهواء من داخل الحظٌرة او دفع الهواء من الخارج الى داخل 

الحظٌرة مع استخدام وسابل للسٌطرة على درجات الحرارة الرطوبة داخل مساكن الحٌوانات فً حٌن تتوزع 

مداخل ومخارج الهواء عند الجدران والسقف او عند الجدران فقط  حسب تصمٌم نظام التهوٌة المستعمل، وٌشمل 

 هذا النظام نوعٌن للتهوٌة اإلجبارٌة 

 نظام الضغط الداخلً المنخفض -أ

 نظام الضغط الداخلً المرتفع -ب



تقوم فٌه مراوح بسحب الهواء من داخل الحظٌرة   (:المتخلخل)نظام الضغط الداخلً المنخفض -أ

وطرده الى خارجها وبذا ٌنشا تخلخل جزبً للضغط داخل الحظٌرة وٌعمل فرق الضغط بٌن الداخل والخارج على 

 دخول الهواء الخارجً الى داخل الحظٌرة من خالل مداخل مخصصة لدخول الهواء



وفٌه تقوم المراوح بدفع الهواء الى داخل الحظٌرة مما : نظام الضغط الداخلً المرتفع -ب

ٌتسبب فً زٌادة الضغط داخلها وٌعمل ضغط الهواء المرتفع هذا على طرد الهواء الداخلً الفاسد الى 

 خارج الحظٌرة من خالل مخارج خاصة للهواء



 :مكونات جهاز التهوٌة االجباري

 -:ٌتكون جهاز التهوٌة االجباري من ثالثة اجزاء ربٌسٌة هً

 المراوح -1



 نظام التوزٌع-2



 اجهزة السٌطرة -3



 -:المراوح وانواعها
 تقوم المراوح بتحرٌك الهواء المطوب داخل المبنى وٌستعمل نوعان من هذه المراوح هما 

التً تجبر الهواء على المرور فً اتجاه  مواز لمحورها الدوار : المراوح  المحورٌة -1

وٌمكن تمٌٌزها ظاهرٌا من رٌشاتها المروحٌة وكبر حجم وسطها المتصل بعمود االدارة 

والتواء الرٌشات لزٌادة قدرتها على التغلب على مقاومة المجابهة للهواء المدفوع خاللها  كما 

 .فً الشكل أدناه 



هً النوع الثانً من المراوح التً تجبر الهواء على التحرك الى :المراوح النابذة   -2

الخارج فً اتجاه قطري ومن ثم فً اتجاه عمودي على قطرها الن مخرجها ٌكون 

 كمماس لمحٌط غالفها 



 مواصفات اختٌار المراوح
ٌراعى فً اختٌار المراوح التً تم تحدٌد تصرٌفها واعدادها ان تتوفر فٌها بعض الصفات المهمة والتً ٌمكن 

 -:اٌجازها بما ٌلً 

 .ان تكون زعانف المروحة مقاومة للصدأ  -1

 ان تكون الحلقة المحٌطة بزعانف  المروحة ذات سطح دابري منتظم وناعم -2

 .ان تكون بوابات الغلق والفتح بالحجم والصنف المطلوب -3

 مالبمة المحرك المشغل لمعدل التصرٌف المطلوب عند الضغط الثابت المتوقع -4



 -:مداخل ومخارج الهواء
ٌتوقف معدل تغٌٌر الهواء داخل الحظٌرة على تصرٌف المراوح اما انتظام توزٌع الهواء فٌتوقف على موقع 

 وتصمٌم وتنظٌم فتحات دخول وخروج الهواء 

 وٌنطبق ذلك على نظامً الضغط  المرتفع

 (سحب الهواء)او المنخفض( دفع الهواء) 

 تقوم المراوح بضخ اقصى .داخل الحظٌرة 

 تصرٌف لها وعند احسن كفاءة عند انخفاض

 اجمالً المقاومة داخل الحظٌرة وٌتم ذلك  

 باختٌار فتحات مرور الهواء باتساع اكبر قلٌالً 

 من االتساع المحسوب وخاصة فتحات الدخول 

 فً النظام المتخلخل او فتحات الخروج فً 

 .النظام المرتفع الضغط





ٌتوقف موضع مداخل ومخارج الهواء حسب نظام التهوٌة المستعمل ان كان من النوع المتخلخل او الضغط 

 المرتفع وبكلٌهما تتوزع المداخل والمخارج عند الطرف العلوي للجدران او السقف والتً تتوزع فٌها المراوح



 -:الطرائق المستخدمة فً تنظٌم عملٌات التهوٌة
تقوم منظومة التهوٌة فً الحاالت المثلى باالحتفاظ بدرجة الحرارة والرطوبة فً حدود المجال المطلوب بغض 

 :النظر عن تغٌٌرات الجو الخارجً وٌتم ذلك بإحدى الطرق التالٌة

 السٌطرة على سرعة المراوح -1

 .السماح بتمرٌر الهواء خالل المراوح بشكل منتظم وذلك بتشغٌلها بشكل مستمر وبسرعة ثابتة  -2

تغٌٌر كمٌة الهواء المارة خالل المراوح عند ثبات سرعها وذلك بتغٌٌر قطرها الفعال أو تغٌٌر سعة فتحة  -3

 .تصرٌف الهواء

التشغٌل الزمنً المتقطع للمروحة عن طرٌق استخدام منظم حراري ٌتحسس درجات الحرارة داخل المبنى  -4

لتشغٌل أو توقٌف المروحة أو استخدام ساعة توقٌت تعمل على توصٌل أو قطع الدابرة الكهربابٌة عن المراوح 

 .لفترات زمنٌة سبق تحدٌدها

 التدفئة فً الحظائر -2
تتوقف الحاجة لتدفبة الحٌوانات من عدمها على مقدار انخفاض درجات الحرارة السابدة فً المنطقة ونوع 

الحظٌرة ونظام التربٌة ونوع وعمر الحٌوان ٌنصح دابما بمراعاة استعمال طرابق العزل الحراري الجٌد ألبنٌة 

الحظابر لالستفادة من الحرارة المطروحة من أجسام الحٌوانات التً تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلٌة 

 .للحظٌرة مع تنظٌم مرور التٌارات الهوابٌة بشكل ٌمنع وصول التٌارات الباردة إلى الحٌوانات مباشرة 

تحتاج معظم المناطق العربٌة لعملٌات التدفبة االصطناعٌة خالل فصل الشتاء وخاصة فً فترة حضانة كتاكٌت 

م وتقل هذه الدرجة بمعدل نصف 35الدجاج حٌث تكون درجة الحرارة المالبمة فً الٌوم األول من عمرها 

 .م عند األسبوع الثالث من عمره23-28درجة مبوٌة تقرٌبا كل ٌوم من عمر الكتكوت لٌحتفظ بها بحدود 

 



 :أنواع أنظمة التدفئة

 المعلقةالنفطٌة او الغازٌة بالمدفأة التدفئة  -1

 التدفئة باستخدام مصابٌح األشعة تحت الحمراء -2

 التدفئة بإحماء التٌار الهوائً المكون لدائرة التهوٌة -3

 التدفئة باستخدام بطارٌة التدفئة الكاملة -4

 التدفئة بالمدفأة  -1

 :الغازٌة المعلقة





 التدفئة باستخدام مصابٌح األشعة تحت الحمراء -2
 



 -:التدفئة بإحماء التٌار الهوائً المكون لدائرة التهوٌة -3
تستخدم هذه الطرٌقة فً المزارع الكبٌرة والحظابر المغلقة حٌث ٌدفأ هواء الحظٌرة 

بأكمله باستخدام مدفأة تعمل أما بالغاز السابل أو النفط األبٌض أو وقود الدٌزل أو أي 

وقود بدٌل وٌقوم منظم حراري بالسٌطرة على اإلشعال وٌتكون هذا النظام من مشعل أو 

 حراق ٌقوم بحرق الوقود وإخراج النواتج



 :التدفئة باستخدام بطارٌة التدفئة الكاملة -4
تتكون هذه الوحدة من عدة طوابق لكً تتسع ألعداد كبٌرة من الدواجن وقد 

تحوي على مدفأة خاصة لكل طابق من طوابق الدجاج إضافة لما ٌحوٌه الطابق 

 من معالف ومناهل تثبت خارجٌاً 



 :تدفئة أرضٌة الحظٌرة
تستخدم هذه الطرٌقة فً األجواء الباردة جدا حٌث تمرر شبكة من أنابٌب الماء الحار أو البخار الساخن تحت أرضٌة الحظٌرة 

الخرسانٌة لتدفأ هذه األرضٌة وتشع حرارتها لتدفبة جو الحظٌرة وهً طرٌقة غٌر مستخدمة فً المنطقة العربٌة بسبب عدم 

 .وجود تلك األجواء الباردة جدا 

 :تدفئة حظائر عجول األبقار
تنعدم الحاجة لتدفبة حظابر األبقار غٌر انه ٌستحسن توفٌر الجو المالبم للعجول الصغٌرة بواسطة وسابل التدفبة الطبٌعٌة حٌث 

م وإذا دعت الحاجة لتدفبة حظابرها فقد تستخدم إحدى المدافا البسٌطة 15أن درجة الحرارة المالبمة لها تكون بحدود 

 المستعملة فً تدفبة بٌوت الدواجن

 التبرٌد  -3

 (:بالتبخٌر)تبرٌدالحظائر 
 ٌحتاج كل لتر من الماء لتحوٌله من

 الحالة السابلة إلى الحالة الغازٌة 

 كٌلو سعرة وهذا ٌعنً ان 550 

 عملٌة تبخٌر الماء تحتاج إلى 

 مقدار من الحرارة الكامنة تمتصها

 من محٌط حظابر الحٌوانات  

 وبالتالً تخفٌضها لدرجة 

 حرارة ذلك المحٌط مع إضافة

 قدر من الرطوبة إلى الهواء 

 وبالتالً توفٌر البٌبة المالبمة لتربٌة 

 تصلح هذه الطرٌقة بشكل .الحٌوانات 

 فعال فً المناطق الحارة الجافة وتكون

 مثالٌة فً المناطق التً تصل فٌها  

 %.30م وتقل فٌها درجة الرطوبة النسبٌة إلى اقل من 45درجة الحرارة إلى 



 :أنواع أنظمة التبرٌد فً الحظائر
 :مجموعة النافورات المروحٌة -1

ٌعتبر هذا النظام من ابسط أنظمة التبرٌد بالتبخٌر وٌطلق علٌه أحٌاناً بنظام التبرٌد الصحراوي وٌتركب من عدد من 

ٌعمل على تكسٌر الماء إلى قطٌرات لتحمل وتبخر بواسطة تبار  2سم/كغم8-5النافورات تعمل عند ضغط مقداره بٌن 

هوابً سرٌع مصدره مروحة ٌمكن تركٌب الوحدة منها داخل الحظٌرة سواء كانت التهوٌة طبٌعٌة مستعملة أو الصناعٌة 

لتر  10كما ٌمكن تجمٌع عدد من النافورات أمام إحدى المراوح وتستطٌع النافورة الواحدة من تدفٌق حوالً ( اإلجبارٌة)

 5500من الماء فً الساعة الواحدة أي أن كمٌة الحرارة التً تسحب من الهواء الالزمة إلتمام عملٌة التبخٌر تقدر بحوالً 

 .كٌلو سعرة فً الساعة لكل نافورة من النافورات

 عٌوب هذا النظام
 ٌعاب على هذا النظام 

 قلة كفاءته   -1

 الحٌوانات القرٌبة من النافورات -2

 تتعرض للبلل الشدٌد مع زٌادة رطوبة الفرشة 

 سرعة انسداد النافورات بترسبات -3

 األمالح والذي ٌوجب تنظٌفها بشكل 

 .منتظم 





 :نظام نافورات التبرٌد الخارجٌة -2
ٌتكون نظام التبرٌد من أنبوب مستطٌل المقطع ٌمر الهواء خالله داخل الحظٌرة المغلقة 

ذات الضغط المتخلخل الناتج من عمل مراوح ساحبة مفرغة مركبة على الجانب األخر 

 .للحظٌرة والتً ٌكون عددها بعدد وحدات النافورات

نافورات وٌوجد فوق وأسفل  8-4ٌوجد داخل األنبوب عدد من النافورات ٌتراوح بٌن 

 (.أ)سم 1-0.5النافورات مسطحات شبكٌة من اللدابن تتراوح أقطار فتحاتها بٌن 

تعمل المجموعة الشبكٌة العلوٌة على منع قطرات الماء الكبٌرة من الدخول إلى داخل 

الحظٌرة فً حٌن تمنع المسطحات الشبكٌة السفلٌة دخول األتربة والمواد الغرٌبة كما أن 

تساقط قطرات الماء على المسطح الشبكً السفلً والتصاقها علٌه ٌؤدي إلى زٌادة السطح 

 . المبلل بالماء وبالتالً زٌادة معدل التبخر 

فً نظام أخر للنافورات التبخٌر الخارجٌة تتم دورة الماء خارج الحظٌرة وبذا ٌنعدم 

التعرض للبلل كما ٌمكن تجمٌع القطرات التً لم ٌتم تبخٌرها فً حوض أسفل الوحدة 

ٌكون ( ب)لتنتقل عابدة إلى حوض تنقٌة ومنه إلى حوض تزوٌد وحدات التبخٌر بالماء

أمتار بامتداد طول الحظٌرة  4البعد بٌن كل وحدتٌن متجاورتٌن فً هذا النظام حوالً 

وتتم تغذٌة وحدات التبخٌر بالماء من مضخة واحدة موقعها بالقرب من حوض الماء 

السفلً المتجمع فٌه القطرات غٌر المتبخرة وٌسٌطر على منسوب الماء فٌه بواسطة 

 .  صمام طوافً





 :نظام التبرٌد بالتضبٌب -3
تستخدم فً هذا النظام مضخة متعددة المراحل لدفع الماء بضغط عال جدا ٌصل إلى 

لٌمر فً أنابٌب توزٌع تحوي نافورات من نوع خاص لتخرج منها قطرات مابٌة  2سم/كغم35

ثا وبذا ٌتم تبخٌر الماء وسحب /م100وبسرعة تصل ( على شكل ضباب)متناهٌة الصغر

لتر فً الساعة الواحدة وٌستخدم فً 5حرارة الهواء لٌبرد وٌصل معدل الماء المضبب لحوالً 

 .الحظابر المغلقة والمفتوحة

تتأثر كفاءة هذا النظام على نوعٌة الماء المستخدم والذي ٌوجب تنقٌته من الملوثات التً ٌزٌد 

مٌكرون وقد تستدعً الحاجة فً بعض األحوال إلى معاملة الماء كٌمٌابٌا إلزالة 10قطرها عن 

 .بعض العناصر واألمالح عنه

ٌمكن تثبٌت أنبوب طولً حامل للنافورات فً ممر جانبً مخصص له فً الحظٌرة على أن 

ٌسحب الهواء المبرد بفعل مراوح السحب المثبتة على الجانب األخر للحظٌرة أو أن تمد 

 .األنابٌب الطولٌة داخل الحظٌرة مباشرة مع وجود المراوح الجانبٌة











 نظام التبرٌد باستخدام القرص الدوار -4
ٌستعمل نظام القرص الدوار على نطاق واسع وتعتبر المبردات القرصٌة األفقٌة 

لتراً فً الساعة الواحدة بحٌث ٌلزم 60أكثر فعالٌة إذ تصل سعة التبخٌر فٌها 

طابر عدد من وحدات التبخٌر  20000لحظٌرة دواجن حدٌثة تتسع إلى 

وحدة وٌمكن أن ٌضاف منظم رطوبة لوحدة 25-20القرصٌة ٌتراوح بٌن 

 .السٌطرة 

بحٌث ٌحمل معاً على قوابم تضمن استواء القرص أفقٌاً وٌتم تزوٌد القرص 

بالماء من خالل أنبوب فرعً ٌسٌطر علٌه بصمام من أنبوب تجهٌز الماء 

أ وعند سقوط الماء تتناثر قطرات الماء حول الوحدة لٌتم 22-4الربٌسً شكل 

 .نقلها مع الهواء المسحوب إلى داخل الحظٌرة





 :نظام التبرٌد بالتبخٌر باستخدام الوسادة -5
 :وٌوجد لهذا النظام نوعٌن هما

 (المبردة المنزلٌة)المبردة المكتملة ذات االوسدة المتحركة  -أ

 االوسدة المسامٌة الجدارٌة الثابتة -ب

فً كال النوعٌن تتم عملٌة التبادل الحراري عندما ٌخترق الهواء الخارجً نتٌجة لسحبه 

بواسطة مروحة خالل وسادة مسامٌة لها القابلٌة للتشبع بالماء مع تمتعها بكبر سطح تالمس 

 .الهواء للمسطح المبلل بالماء



 االوسدة المسامٌة الجدارٌة الثابتة -ب



 (كفاءة المبردة)كفاءة التبرٌد
 :ان طرٌقة التبرٌد بالتبخٌر الوسادي ٌمكن قٌاس الكفاءة لها بواسطة القانون التالً

 (  دم-دخ)÷(در-دخ=)ك ت

 -:حٌث

 كفاءة التشبع ببخار الماء=ك ت

 (بصٌلة المحرار جافة)درجة حرارة الهواء الخارجً=د خ

 درجة حرارة الهواء المبرد=د ر

 (بصٌلة المحرار مبتلة اي رطبة)درجة حرارة الهواء الخارجً المشبع تماما ببخار الماء=د م

 

 مثال

م ودرجة حرارة 45اوجد كفاءة المبردة وكانت درجة حرارة الهواء الخارجً بصٌلة جافة 

 .م 23م وان درجة حرارة الهواء الخارجً بصٌلة مبتلة هً 27.4الهواء المبرد هً 



 مكننة التزود بالمٌاه داخل الحظائر

Mechanization water supply 

فً حظائر تربٌة الحٌوانات نحتاج ٌومٌا إلى كمٌات كبٌرة من المٌاه لسد احتٌاجات الحظٌرة 

 :  وهذه االحتٌاجات هً لـ

 .لسقً الحٌوانات -1

 .لغسل وتنظٌف الحٌوانات والحظائر -2

 .إضافته إلى بعض أنواع األعالف التً تتطلب إضافة الماء ألٌها عند تحضٌرها  -3

 .لخزن كمٌات من المٌاه لالحتٌاط عند قطع المٌاه أو ضد الحرائق -4  

 .لالستخدامات الخاصة للعمال والمربٌن داخل الحظائر -5  

 أهمٌة استخدام الماء داخل الحظائر
 .لتسهٌل جهد المربً من ناحٌة استخدام التنظٌف بالماء مقارنة بالتنظٌف الجاف -1

 .  لتقلٌل عدد مرات التنظٌف المائً مقارنة بكثرة عدد التنظٌف الجاف -2  

 .نظافة الحظٌرة والحفاظ علٌها من المسببات المرضٌة المرتبطة بقلة التنظٌف -3

 .توفٌر ظروف صحٌة جٌدة ومناسبة لتربٌة الحٌوانات مما ٌساعد على زٌادة اإلنتاج -4

 

 



ٌحتم  توفر  أن مهمة توفٌر الكمٌات الضرورٌة من المٌاه لالستخدام داخل حظائر الحٌوانات

 شبكة لتوصٌل المٌاه من المصدر إلى الحظٌرة  -1

 منظومات لسحب الماء من المصدر -2

 عملٌة جمع الماء وتعقٌمه  -3

 .محطات لضخ  الماء إلى داخل الحظٌرة المتواجد فٌها خزانات لخزن المٌاه  -4

 

 :أن مناطق تواجد مصادر المٌاه تحدد شكل ونوعٌة شبكة توزٌع المٌاه

وهً المصادر التً تكون بموضع أعلى من مكان الحظٌرة فان : مصادر المٌاه المرتفعة -1

 .هذا الماء سٌجري بصفة الجرٌان بفعل الجاذبٌة من المنطقة العلٌا إلى مكان تواجد الحظٌرة

 

 

 

 

 

 

    

 



 

وهً المصادر التً تكون فً مستوى اخفض من مكان الحظٌرة :مصادر المٌاه المنخفضة -2

فلذلك ٌجب توفر محطات لضخ المٌاه ٌتم من خاللها تجهٌز الماء للحظٌرة وذلك بواسطة 

 .شبكة األنابٌب إلى مكان الحظٌرة

  

    

 



 :مكننة التزود بالمٌاه وتوزٌعها
 

 ٌمكن تعرٌف مكننة التزود بالمٌاه بؤنها 

 

من المصدر وتوصٌله إلى محل االستفادة منه فً داخل الحظائر كما أن  عملٌة سحب الماء

شكل شبكة التزود بالمٌاه ونوع المعدات وقدرة مضخاتها تعتمد جمٌعها على ظروف الحظٌرة 

 .ومكان تواجدها 

 

  :أن من المتطلبات الواجب توفرها لغرض نقل وتوزٌع المٌاه إلى الحظائر

 

 مضخات لسحب وضخ الماء: شبكة توزٌع المٌاه            ثانٌاا : أوالا 

  

    

 



  :شبكة توزٌع المٌاه: أوال

 وتشمل :Water supply network componentsمكونات شبكة التزود بالمٌاه 

 Water sourceمصدر الماء -1

   Water Filterمحل تركٌد الماء لتخلٌصه من الطٌن والمواد العالقة  -2

 Water pumping station( المضخات)محطة لضخ الماء -3

 External pipeline networkشبكة أنابٌب خارجٌة لتوصٌل الماء إلى الحظٌرة -4

 Tankالخزان  -5

 Internal pipeline networkشبكة أنابٌب داخلٌة لتوزٌع الماء داخل الحظٌرة -6

 Drinking fountains .مكان االستفادة وتشمل الصنابٌر ومناهل الشرب -7



 :أن عملٌة خزن الماء فً الخزانات لخزن كمٌات احتٌاطٌة من الماء ضروري لـ

 .سد الحاجة الٌومٌة من المٌاه عند توقف عمل المضخات المسئولة عن سحب الماء -1

 .عندما ٌكون صرف الماء داخل الحظٌرة اكبر من كمٌات المٌاه المجهزة من المضخات -2

 

 :الهدف األساسً
على المقدار هذه الخزانات حٌث أن حجمها ٌعتمد  ارتفاعاتمن هذا كله ٌجب تحدٌد أحجام و

من الناحٌة ومخطط عمل محطات الضخ أما فً الحظٌرة الكلً المصرف من الماء بالساعة 

من حجم الماء المصروف خالل % 30-15العملٌة فان هنالك زٌادة فً حجم الخزان بحدود 

 .الٌوم

أن ارتفاع الخزان ٌولد الضغط الضروري الالزم لجرٌان للماء داخل الشبكة لٌعطً إمكانٌة 

 .توصٌل الماء إلى أعلى وابعد نقطة فً شبكة التوزٌع

أن من المعلوم بان عدد مرات شرب البقرة بصورة حرة من مناهل أوتوماتٌكٌة موضوعة فً 

مرة ٌومٌا أما عدد مرات شرب الماء وهً  12-10محل قرٌب من المعلف ٌصل إلى حوالً 

مرات ٌومٌا وٌجب أن ٌكون الماء الواصل إلى المناهل 4-3فتكون ( حرة)خارج الحظٌرة 

 وبكمٌات كافٌة خالل الٌوم الواحد° م10-8صافٌا نظٌفا ذا حرارة طبٌعٌة تصل بحدود 



  Pull water pumpsمضخات سحب وضخ الماء : ثانٌا
عبارة عن وحدة مٌكانٌكٌة تقوم بسحب الماء من البئر أو من حوض التجمٌع ودفعه  -:المضخة

وتعتبر من المنظومات األساسٌة المستعملة فً .بضغط معٌن إلى المناطق المراد إٌصال الماء إلٌها

مكننة التزود بالمٌاه لحظائر تربٌة الحٌوانات وان قٌاساتها التصمٌمٌة ٌتم اختٌارها باالعتماد على 

ارتفاع الماء وهذه المضخات تعمل مٌكانٌكٌا بواسطة محرك كهربائً أو بمحرك احتراق داخلً  وان 

االجزاء الشغالة للمضخة تتحرك دروا نٌاا أو ترددٌا داخل االسطوانة  الشغالة التً تكون مجهزة 

 (.للسحب والدفع)بؤنبوبٌن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ممٌزات المضخات المكبسٌة
 إنتاجٌتها العالٌة -1

 وتصمٌمها البسٌط -2

 تصرٌفها للمٌاه ذات الشوائب-3

 إمكانٌة نصبها فً اآلبار ضٌقة القطر -4

 الدورات الكبٌرة ألجزائها الشغالة -3

 إمكانٌة ربط محورها الدوار -4

 .مع محور المحرك بدون أجزاء أضافٌة 

 المضخات المكبسية مساوئ

 التصرٌف المتقطع الذي ٌسبب فً كثرة االهتزاز والضوضاء-1

 احتوائها على صمامات تكون عرضة للتلف بسرعة عند ازدٌاد -2

 الشوائب فً الماء

 

 Types of pumps أنواع المضخات
 reciprocating piston pumpsالمضخات المكبسٌة الترددٌة -أوالا 

 centrifugal piston pumpsالمضخة الطاردة المركزٌة  -ثانٌاا 

 (التوربٌنٌة والتوربٌنٌة الغاطسة والمزج التدفقً) أنواع أخرى -ثالثاا  

تستعمل هذه المضخات لنقل المٌاه من اآلبار إلى األماكن المرتفعة وتتكون :المضخات المكبسٌة

من مكبس وصمامات وأنبوبً سحب ودفع وٌكون عمل هذه المضخة  بنظام تغٌر حجم االسطوانة 

 الشغال وبدون هواء أن وضعٌة المكبس داخل المضخة تكون بوضعٌة إما أفقٌة أو عمودٌة



 -:وتكون هذه المضخات على نوعٌنالمضخات المكبسٌة الترددٌة -أوالا 

 (     بسٌطة)المضخة المكبسٌة أحادٌة التؤثٌر -أ

 (مركبة)المضخة المكبسٌة مزدوجة التؤثٌر -ب 
 

 وتشمل (:بسٌطة)المضخة المكبسٌة أحادٌة التؤثٌرأ-

 
 

 النوع الثانً النوع األول



 :النوع األول

 -:ٌكون عملها على شوطٌن 

 (:شوط السحب)الشوط األول -1
 ٌحدث عند رفع المكبس إلى األعلى  

 ٌفتح صمام السحب مع بقاء صمام 

 الدفع  مغلق فان الماء سٌملئ  

 االسطوانة كما فً الشكل ألمجاور

 

 

 

   

 
 



 ٌحدث عند حركة (:شوط الدفع)الشوط الثانً-2

 المكبس إلى األسفل فان الكبس سٌإثر على الماء 

 بقوة الضغط فٌجري الماء من خالل صمام الدفع 

 شكما فً الشكل ألمجاور. المفتوح فً أنبوب الدفع 

 فً مثل هذه المضخات ٌجري الماء عند نزول  

 المكبس إلى األسفل لذلك تعمل على شكل 

 نبضات وذلك لكً تكون كمٌة الماء

 .المدفوع مساوٌا لكمٌة الماء المسحوب 

 
 



 :النوع الثانً 
 -:ٌكون عملها أٌضا بشوطٌن

 عند رفع المكبس(: شوط السحب)الشوط األول-1

 ٌفتح صمام السحب أما صمام الدفع فٌكون مغلقا  

 وفً الوقت نفسه ٌدفع المكبس المرفوع الماء 

 الموجود فً االسطوانة من خالل أنبوب الدفع

 .الموجود فً أعلى االسطوانة كما فً الشكل المجاور 
 
 



 ٌكون صمام السحب :(شوط الدفع)الشوط الثانً -2

 مغلقا إما صمام الدفع فٌفتح فٌما بعد حٌث ٌسمح

 بمرور الماء من خالل فتحة المكبس إلى الفجوة 

 فوق المكبس وفً مثل هذه الوضعٌة لحركة  

 عملٌة سحب الماء:المكبس سوف ٌتم عملٌتان

 من المصدر وعملٌة دفع الماء الموجود فوق  

 المكبس وعملٌة تحوٌل الماء المسحوب 

 من الفجوة تحت المكبس إلى الفجوة 

 فوق المكبس كما فً الشكل ألمجاور
 
 



 (:مركبة)المضخة المكبسٌة مزدوجة التؤثٌر -ب
تتركب هذه المضخة من مكبس ٌتردد داخل بٌت اسطوانً ٌحوي أربعة صمامات لجهة واحدة فعند 

حركة المكبس التجاه معٌن فانه ٌعمل على تصرٌف الماء خالل ذلك الجانب فً حٌن ٌتخلخل الضغط 

فً الجانب الثانً لٌقوم بسحب الماء من مصدره وٌحدث العكس متى ما غٌر المكبس من اتجاه 

عدد )حركته بٌن النقطتٌن المٌتتٌن وعلٌه فان تصرٌف المضخة ٌعتمد على سرعة تردد المكبس

وعلى الحجم الفعال من االسطوانة واللذان بزٌادتهما تحتاج المضخة لقدرة ( الضربات فً الدقٌقة

 حصانٌه اكبر من محركها



 المضخات المكبسٌة صٌانة
 لتاكد من عمل صمام السحب وصمام الدفعإ -1

 التاكد من حشوة منع تسرب الماء وعدم تؤكلها وتكسرها -2

 التاكد من صمام الدفع او السحب وعدم تؤكله بسبب نوعٌة الماء التً تتعامل معه-3

 التاكد من مكبس المضخة وعمله بصورة طبٌعٌة وعدم وجود تؤثٌرات على عمله -4

من وجود تسرٌب وذلك لتؤثٌره على شحنة (الجدار الخارجً)التاكد من خلو اسطوانة المكبس  -5

 الماء المنقولة

 إمكانٌة ربط محورها الدوار -4

 .مع محور المحرك بدون أجزاء أضافٌة 

 



 :Centrifugal pumpالمضخة الطاردة المركزٌة  -ثانٌاا 

 

 مزاٌاها

 تصرٌفها العالً -1

 سهولة التركٌب والتصمٌم  -2  

 صغٌرة الحجم -3

 ذات قوة دفع كبٌرة-4

 كفاءتها العالٌة  -5

 .   مالئمتها لسرعات المحرك المختلفة -6

 .أمكانٌة استخدامها فً المٌاه غٌر النقٌة -7

 :مساوئها

 ال تستطٌع سحب المٌاه إال من مصادر الماء السطحٌة أو من اآلبار القلٌلة العمق-1

 .مقدار رفعها للمٌاه محدود نسبٌا   -2

فقدها السرٌع لسهولة التشغٌل وذلك بسبب عدم قابلٌتها لتفرٌغ جسمها من الهواء لذا  -3

 ٌجب ملء جسم المضخة بالماء مع أنبوب السحب قبل تشغٌلها
 

 

 

 

 

 

 



 طاردة المركزٌةالمضخات ال صٌانة
 التؤكد من عمل البشارة بصورة صحٌحة  -1

 لتؤكد من عدم تآكل البشارة داخل جسم المضخةإ-2

التاكد من عمل القارنة وتزٌٌت أجزائها المتحركة اذا كانت المضخة تعمل بصورة مستقلة بعٌدة  -3

 عن المحرك

 التاكد من عمل صمام الدفع او السحب خاصة بوجود صمام أنبوب السحب-4

وبالتالً التؤثٌر على شحنة الماء التؤكد من جسم المضخة الخارجً وعدم وجود تسرٌب  -5

 المرفوعة

 



 أجزاء المضخة الطاردة المركزٌة

 أنبوب الدفع -1

 جسم المضخة -2

 الموجه-4

 ( البشارة)رٌشة العمل الدوارة  -5

 أنبوب السحب -6

 صمام أنبوب السحب  -7

 مصفاة -8  

 :طرٌقة عمل المضخة

 (  البشارة)عند دوران العجلة الدوارة 

 فان الماء الذي ٌمر بمحورها ٌدفع نحو

 المحٌط الخارجً بتأثٌر قوة الطرد 

 المركزي حٌث أن البشارة تكون  

 ذات رٌش تكون بٌنها قناة لتحرٌك ودفع

 الماء من خاللها وبهذه الطرٌقة ٌدفع 

 .الماء بقوة عالٌة نحو أنبوب الدفع  

 متطلبات التشغٌل ٌجب ملء المضخة بالماء

 لضمان العمل 

 

 

 

 



 أنواع المضخة الطاردة المركزٌة

 (البسٌطة)مضخة طاردة مركزٌة ذات مرحلة واحدة -1

ٌتكون هذا النوع  من بشارة واحدة مركبة على عمود ٌسمى عمود المضخة وبدوره 

 .  ٌكون مرتبط بمحور المحرك وٌكون لها فجوة دفع وفجوة سحب واحدة فقط

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  . 

 



 (:المركبة)مضخة طاردة مركزٌة ذات عدة مراحل -2
مرتبطة بمحور واحد ( بشارات)ٌتكون هذا النوع من المضخات من عدة عجالت دوارة 

وموزعة فً فجوات انفرادٌة بحٌث أن فجوة الدفع ألحدى العجالت تكون مرتبطة مع 

 فجوة السحب لألخرى وتكون بصورة أفقٌة 



 وتشمل: مضخات اآلبار العمٌقة  -ثالثاا 

 :المضخات التوربٌنٌة متعددة المراحل -أ 

 تستخدم هذه المضخة لرفع المٌاه من

 األعماق الكبٌرة تحت سطح  األرض 

 وهً تستخدم ( م350تصل حوالً )  

 .فً الري وإغراض أخرى

 وتتركب هذه المضخة من عمود راسً

 ٌدور حول نفسه وتدور معه بشارة( عمودي)

 موضوعة فوق بعضها( أو عدة بشارات)  

 البعض وهذا العمود ٌكون داخل أنبوب كبٌر 

 ٌدعى  

 الذي بدوره ٌقوم بنقل الماء غالف المضخة

 إلى أعلى وٌدار هذا العمود بواسطة  

 .  محرك كهربائً موجود على سطح األرض

 

 



 المضخة التوربٌنٌة الغاطسة متعددة المراحل -ب 

 هً نفس النوع السابق لكن فً هذا النوع من

 المضخات تكون فٌها المحركات الكهربائٌة 

 غاطسة بالماء مع المضخة  وتستعمل لسحب  

 م4000المٌاه على أعماق كبٌرة جدا تصل إلى 

 مرحلة وتصل 50وٌصل عدد مراحلها إلى  

 حصان فً أبار ٌصل 250قدرة محركاتها إلى  

 سم كفاءة هذه المضخة أعلى 20قطرها إلى 

 من األنواع غٌر الغاطسة وذلك الن

 المحرك والمضخة ٌكونان باتصال 

 مباشر مع الماء مما ٌؤدي إلى تبرٌدها 

 وزٌادة كفاءة التبرٌد لها وتستعمل بكفاءة  

 .فً اآلبار المنحنٌة

 

 
 

 

 

 

 



 الغاطسة المضخات األعطال الشائعة فً
من األعطال الشائعة التً تحدث للمضخات الغاطسة هو إن تعمل المضخة ولكن بتصرف اقل من المقدر لها 

 -:والسبب فً أحدى األمور التالٌة  أو ال تعطى مٌاه على اإلطالق

 وخصوصا فً مضخات التً تعمل بنظام الكهرباء ثالثً أألطوار... المحرك ٌعمل فً االتجاه العكسً -1

 علو الضغط اكبر من طاقة المضخة الممكنة -2

انسداد فتحة السحب الخاصة بالمضخة بواسطة مواد غرٌبة او ترسبات ملحٌة او انهٌار جوانب البئر  -3

 فوق فتحة السحب

حٌث ٌسبب وجود هذا الجٌب عدم خروج الماء . انسداد المضخة بواسطة فقاعة هواء أو جٌب الهواء  -4

 نهائٌا من المضخة

 فوق المضخة رجوعهعدم وصمام الانسداد  -6

 عائق بؤيانسداد أنابٌب الضخ أو التصرف  -7

 فً التوصٌل الكهربائً للخ -8

 المضخة او المحرك داخل أجزاءاحتكاك مٌكانٌكً وجود  -9

 حدوث ثقب فً أنابٌب الضخ والتصرٌف تسبب فً تسرب المٌاه قبل وصولها الى سطح األرض -10

 الـــصـــــٌــــــانـــــــــة
 التاكد من تنظٌف مصفاة السحب قبل انزال المضخة الى المٌاه-1

 التاكد من التوصٌالت الكهربائٌة للمحرك لضمان اٌصال الكهرباء -2

 تزٌٌت وتشحٌم االجزاء المتحركة التً ٌمكن الوصول الٌها -3

 التاكد من عدم تآكل البشارات وتبدٌلها عند وجود أي تؤكل فٌها باخرى جدٌدة -4

 التاكد من عدم وجود تسرٌب من خارج المضخة وبالتالً التاثٌر على شحنة الماء المرفوعة -5
 

http://www.eng2all.net/vb/showthread.php?t=39112


 مضخات المزج التدفقً  -ج

 تستعمل هذه المضخة لرفع المٌاه من اآلبار العمٌقة

 متر وٌمكن استعمالها30التً ٌصل عمقها حوالً 

 لسحب المٌاه من اآلبار الضحلة وٌمكن وضعها فوق

 البئر مباشرة أو على مقربة منه

 

 



الخضراء،فمن هذه وٌكون على صورته لتغذٌة الحٌوان على ٌقدم العلف الذي هو األخضر العلف 

تقطٌعها وٌخزن فً مخازن وٌتم ( الذي ٌزرع من اجل العلف)األعالف البرسٌم وسٌقان الذرة الخضراء 

حتى ال ٌصٌبه ( سحب كمٌة الرطوبة)خاصة لحٌن استعماله، أما أذا طالت مدة تخزٌنه فٌلزم تجفٌفه نوعاً 

 العلف نوعان.والتلفالعفن 

ٌتكون من النباتات الخضراء مثل الجت والبرسٌم والحشائش العلفٌة وسٌقان واوراق النباتات : اخضر

الذرة الصفراء والبٌضاء وٌعطى مباشرة الى الحٌوانات وٌمكن ان ٌنتج منه اما مثل الخضراء 
 اوالدرٌس (السٌالج)الغمٌر

  او من  (القش)من مخلفات حصاد محاصٌل الحنطة اوالشعٌر وٌطلق علٌه التبن  ويتكون:جاف

   .الصفراء والبقولٌات  العلفٌةالمجروشة مثل الذرة الحبوب العلفٌة 

 

 معاملة و تحضٌر الحصٌد معدات : ثانٌا                    harvesterمعدات الحـصــاد : أوالً 

هً عملٌة قطع الجزء الخضري للنبات لالستفادة منه فً تغذٌة الحٌوانات بواسطة آالت :الحصاد

فً حٌن ٌكون المحتوى الرطوبً للنباتات بعد قطعها حوالً . مخصصة لحصاد هكذا نوع من النباتات

تحدٌد العملٌات التً تلً عملٌة الحصاد حسب نوع العلف المراد انتاجه فمثال وٌمكن % 75

فلذلك ٌجب ان تكون هناك % 75-55ٌحتاج الى محتوى رطوبً للنبات بعد قطعه بحدود  (سٌالج)الغمٌر

 عملٌات اخرى اضافٌة مثل  دعس و جمع ثم فرم ونقل ومن ثم تقدٌمه الى الحٌوانات  داخل الحظائر

ٌكون حصاد النباتات قبل واثناء التزهٌر النها الفترة التً تجعل المخزون الغذائً فً فً الدرٌس ام  

النبات اكبر ما ٌمكن باالضافة الى وجوب تخفٌض رطوبة الحصٌد الى الحد الذي ٌسمح بخزنه بطرٌقة 

اذ ان خزن الدرٌس %  20-16امنه وبأسرع ماٌمكن فٌجب ان ٌكون المحتوى الرطوبً للدرٌس بحدود 

بدون معاملة ٌؤدي الى التعفن الذي ٌؤثر على القٌمة الغذائٌة للمحصول فٌحتاج عملٌات اخرى اضافٌة 

 مثل نشر ثم تقلٌب ثم جمع ورزم ونقل وخزن ثم تقدٌمه الى الحٌوانات  داخل الحظائر
 

 

 مكننة تحضٌر االعالف



 حصاد-1

 دعس-2

 جمع-3

 فرم-4

 نقل-5

 خزن-6

 تقدٌم-7

 حصاد-1

 نشر-2

 تقلٌب-3

 جمع-4

 رزم-5

 نقل-6

 خزن-7

 تقدٌم-8



 جمع دعس حصاد

 تقدٌم خزن نقل فرم



 حصاد العلف



 القاصالتأنواع  

 :القاصالت المنجلٌة -أ

 

 

 

 

 :القاصالت القرصٌة -ب



 تنظيم وإعداد القاصالت



 ت بالساحبةمواضع ربط القاصال
 مسحوبة ال :ثانٌاً                                            معلقة ال: أوالً •

 األمام•

 

 

 الوسط•

 

 

 

 

 

 الخلف•



 :الجوؾٌمات الحكلٌة الفامة للكاصالت
رفعيا عن طريق  اوالمعمقة بتخفيضيا  بالقاصمةيسيطر عمى ارتفاع القطع  :ارتفاع القطع-1

،مع استخدام الييروليكيرفع اذرع الشبك الثالثة بواسطة عتمة تشغيل الجياز  اوخفض 
 .الشبك اليةالسمسمة المثبتة عند 

يزود منجل القطع عادة بالية لضبط االنحدار ففي االستعمال :انحدار منجل القطع-2
انو في المحصول الكثيف والمتشابك  اال االسفللتنحدر قميال نحو  االصابعاالعتيادي تنظم 

 .االعمىلتنحدر قميال نحو  االصابعيصبح من الضروري توجيو 
العوامل المؤثرة  اىمتعتبر ىذه العالقة من :القطع اليةوسرعة  االماميةالعالقة بين السرعة -3

قواعد  اعطاءعمى كفاءة القطع وذلك الختالف ظروف المحاصيل المتباينة بشكل عام يمكن 
 عامة

تكون سرعة  ايالقطع عند اقل سرعة قطع عمميا  اجراءففي الظروف االعتيادية يجب 
عالية  اماميةالمحرك واطئة وبالتالي انخفاض سرعة سكين القطع مع االحتفاظ بسرعة 

القطع زيادة سرعة المحرك مع  اليةفي حالة الظروف الصعبة فتزداد سرعة  امامقبولة عمميا 
 بطيئة اماميةاختيار سرعة 



 
 :التالية األجزاء القاصمة الترددية فتتركب من أما 

الييكل عبارة عن مجموعة رباطات من الحديد ويتألف من غالفين : Frameالييكل  -أ
نقل الحركة أما الغالف تروس يغمف عمود نقل الحركة ومجموعة األول حديديين حيث الغالف 

 جياز الحصد إلى بالعمود الذي ينقل الحركة  الثاني فيحيط
من  النوع  كانت القاصمةأذا يثبت الييكل عمى عجمتين قد :  Wheelsالعجالت-ب

 .المسحوب
  transmission systemالحركة أجيزة  -ج

 :أجزاء من ثالثة وتتكون    
مون الفووالذ تتصول مقدمتوو بعموود أدارة عبوارة عون عموود  : move shaftالحركوة عموود -1

 .ونيايتو بمحور التروس اإلدارة الخمفي لمساحبة  
بواسوطة أو تتصول موع بعضويا بشوكل مباشور وىي :   Gears  groupالتروسمجموعة  -2

 .حركة ترددية إلى وظيفتيا تغيير الحركة من حركة باتجاه واحد سمسمة أو أحزمة 
اليدف منوو ىوو نقول الحركوة مون مجموعوة التوروس :  connecting roadالتوصيلذراع  -3

 .السكين في مجموعة القطع إلى 
وىووي مجموعووة موون السووكاكين الثابتووة والمتحركووة تتحوورك عمووى : cutter barجيوواز القطووع -د

 بعضيا البعض من اجل القيام بعممية القطع

جزاء الكاصلة الجرددًة الموجلٌة
 
 ا

 







 مكػؿ ـرطي في الكاصلة الموجلٌة

 

 



 :منوهات جهاز الكػؿ
 -:يتكون من االجزاء التالية 
 وؽٌفجهاوىي تراكيب معدنية مدببة الرأس تمتد أمام السكاكين المتحركة : guardالحوافؼ -1

حمل السكين الثابتة وبالتالي تحسن من عممية -بحماية السكين من العوائق الصمبة -أ
 توجيو النبات إلى السالح لتتم عممية القطع -جالقص 

 -:وىي عمى أنواع رئيسية
 : Rock Guardsحوافظ الصخور

 وىي حوافظ تصنع من الصمب وتصمم بحيث تتحمل الصدمات الناتجة من األراضي الخشنة أو الصخرية
 :Regular Guardsالحوافظ العادية 

 .مثل حوافظ الصخور ولكنيا تصنع من الحديد المطاوع أو العادي
 :Lipless Guardsالحوافظ عديمة الشفاة 

 مصممة أساسًا لمعالجة مشكمة اختراق المحصول وخاصة المحاصيل الكثيفة،تكون الحافظة قصيرة نسبيًا،
خاصة،لعدم وجود شفاه ،أو أصابع فوق السكين وال يوصى باستخدام ىذا النوع  كمبساتويحتاج ىذا النوع إلى 

 ساعة اقل من العادية/كم3لحاالت الحصاد  العادي وذلك الن السرعة تقل في ىذا النوع بحوالي 
 :Tow-Tined Guardsالحوافظ المزدوجة 

تصنع وتثبت في أزواج وىذا يعمل عمى زيادة القوة ويقمل التكمفة لممجموعة بالمقارنة بالحوافظ العادية ويعتبر 
 الضبط المالئم لمسكينة ىام جدا في ىذا النوع من الحوافظ كما أن السكاكين تتآكل أسرع في ىذا النوع

 
 
 



مجموعة سكاكين مثمثة الشكل تكون مثبتة ومحمولة  ىي:ledger plateسنٌن الكػؿ الدابت  -2
 في الجزء الداخمي لمحوافظ بواسطة البراغي وتعتبر الجزء األساسي في عممية القطع

ىي مجموعة من السكاكين مثمثة الشكل مثبتة عمى :Cutter knifeسنٌن الكػؿ المجحرك -3
مسطرة حديدية بواسطة البراغي أو البراجيم تتحرك ىذه السكاكين فوق السكين الثابتة التي 
في الحوافظ ويكون ىناك خموص بين السكين المتحركة والسكين الثابت لمقيام بعممية القطع 

 وىي عمى أنواع
 
 
 
 
 
ىو تركيب معدني مقوس يقع فوق السكين المتحرك وظيفتو :  Clips Knifeماسم السنٌن-4

 المحافظة عمى حركة السكين بالمستوى األفقي ويمنعو من الحركة إلى األعمى 
هو -5

 
 ىو لوح يوجد خمف السكين المتحرك وأسفل ماسك السكين  : wear plateلوح الجا

 ىي مسطرة حديدية تكون مثبت عمييا السكاكين المتحركة بواسطة البراغي: Barالمشع -6
 
 



مان في الكاصلة الجرددًة 
 
 :وسائو ال

 من الضروري حماية منجل القطع من الكسر  
 ففي حالة أعاقة منجل القطع بأي عائق فان آلية 
 التحرير التي تحتوي نابض تحميل سوف يسمح 

 بالتفاف المنجل القاطع إلى الخمف ليأخذ وضعا قريبا 
 من خط السير وعند زوال العائق سيعود منجل 

 القطع إلى موضعو الشغال ويكون بواسطة الدفع 
 اليدوي من قبل السائق أو بإرجاع الساحبة إلى الخمف ، 

 أما شفرات المنجل فيؤمن عمييا من الكسر فعند 
 دخول حصاة بين الشفرات والحوافظ  فان 

 األحزمة الخاصة بنقل الحركة سوف تنزلق عمى 
 .  البكرات وبيذا سوف تتوقف حركة المنجل

 
 : بالكاصلةالجوؾٌمات الخاصة 

 التقابل الصحيح لمسكين مع أطراف الحوافظ حيث يجب أن تنطبق  -1
 إطراف رقائق السكين المتحركة مع إطراف الحوافظ عند وصول السكين 

 ( شوط نياية كل)المتحركة النقطتين الميتتين الداخمية والخارجية 
 بالنسبة  الحصيدالتقدم الصحيح لمنياية الخارجية لجياز  -2

 .لمنياية الداخمية 
 



 :الفوامو المؤخرة ـلى ه فاءة الكػؿ   *
 :درجة حدية السكين  -1
كانت حافتي السكين الثابتة والمتحركة حادة كمما ساعد ذلك في كمما  

 .القطع زيادة كفاءة عممية 
 :درجة الرطوبة في النبات  -2
أدى ذلك إلى كانت درجة الرطوبة في سيقان النباتات منخفضة كمما كمما  

 .زيادة كفاءة القطع 
 :لآللة األمامية السرعة  -3

زيادة في كفاءة إلى لآللة يؤدي ذلك األمامية انخفاض السرعة عند 
 .بوحدة المساحة اإلنتاجية القطع ولكن ىذا يؤثر عمى 

 :السرعة الترددية لمسكين  -4
زيادة كفاءة عممية قطع إلى زيادة السرعة الترددية لمسكين يؤدي أن 

 .سيقان النباتات 





 :صٌاهة الكاصلة الجرددًة•

 الصٌاهة الٌومٌة

ويتم استبدال السكاكين بفك البراجيم ، أصالح أو استبدال األجزاء التالفة وخصوصًا السكاكين والحوافظ -1
 .  المثبتة وربط السكاكين الجديدة

إعادة سن أو حد السكين ويتم بواسطة مبرد خاص ويجب مالحظة السكين حيث أن تكرار السن يؤدي  -2
 .إلى التقاء نصمييا القاطعين وبالتالي يجب أن يستبدل 

سم وفي حالة اختالفو يطرق أو يفتح ( 1.25-093)تنظيم خموص المسان في الحوافظ في حدود  -2
 .لكي تعمل الحوافظ بشكميا الصحيح 

 .التأكد من سالمة الوصالت المرنة مع األعمدة  -3
 .التشحيم والتزييت لآللة يوميا أثناء موسم التشغيل عمى أن ال يصل الزيت إلى السكاكين -4
 .أعادة أصالح األجزاء التالفة أو استبداليا -5
 .أعادة ربط األجزاء المفككة -6
 .في نياية الموسم تنظف اآللة وتشحم جميع االجزاء ثم تخزن -7
عند تشقق أو تكسر المادة المطاطية المصنع منيا السيور واألحزمة قد يؤدي إلى ارتخائيا حيث  -8

 .يؤدي إلى فقد في القدرة لذلك يجب تبديميا بأخرى جديدة 
 :الصٌاهة لبو الجخزًن

 .أعادة إجراءات الصيانة اليومية -1
 .طالء اآللة أو تغطية أجزائيا بالزيت والشحم لوقايتيا من الصدأ  -2
البحث عن المحاور الدورانية واستبدال ما زاد التآكل فيو عن الحدود المسموح بو والموضح في كتيب  -3

 اآللة

 

 



   Disc mowerالقاصلة القرصية 
لراص دوارة ثحجوي ـلى شفرثٌن ثودففان إلى  وربٌة حٌح ًنون جهاز الكػؿ منون ا 

 
هواع اسجفمال في الدول ال

 
ه در ال وهي من ا 

هواع ثنون ـلى شنو صحن 
 
لراص والفة ـلى مسجوى وخع واحد وفي بفض ال

 
الخارج بففو لوة الػرد المرهزي وثنون هذى ال

خذ الكدرة الجابؿ للساحبة وثجهز بالحرهة من الجزء السفلي 
 
لراص بواسػة محور ما

 
و  ـلى شنو مخروغي وثدار هذى ال مكلوب ا 

لراص ـن غرًق المسووات 
 
 لال

 

 



جزائها  ا 
جهزة الحرهة  -Frame    2 الهٌنو -1  وثشمو: transmission systemا 

  الساحبة  p.t.oمن move shaft ـمود هكو الحرهة-ا  
حزمة -ب

 
   Pulleys and belts البنرات وال

 Gears connecting movementثروس ثوصٌو الحرهة  -ج
 وًجنون من:  cutter barجهاز الكػؿ -3
لراص الدوارة -ا   

 
    Rotating Discsال
 Bladesالشفرات  -ب





 :صٌاهة الكاصلة الكرصٌة

 التأكد من سالمة تروس نقل الحركة والبكرات وأعمدة نقل الحركة من الساحبة  -1
التشحيم والتزييت لآللة يوميا أثناء موسم التشغيل عمى أن يصل الزيت إلى  -2

 .صندوق التروس االعتيادية والمخروطية
 .تبديل التروس التالفة  -3
 .مالحظة تآكل الشفرات المتحركة واستبداليا -4
 .في نياية الموسم تنظف اآللة وتشحم جميع األجزاء ثم تخزن -5
عند حدوث تشقق أو تكسر في المادة المصنع منيا السيور واألحزمة قد يؤدي  -6

 .إلى ارتخائيا حيث يؤدي إلى فقد في القدرة لذلك يجب تبديميا بأخرى جديدة 
 :الصٌاهة لبو الجخزًن

 .أعادة إجراءات الصيانة اليومية -1
 .طالء اآللة أو تغطية أجزائيا بالزيت والشحم لوقايتيا من الصدأ  -2
البحث عن المحاور الدورانية واستبدال ما زاد التآكل فيو عن الحدود المسموح بو  -3

 والموضح في كتيب اآللة
 
 



 Cylindrical mowerالكاصلة السػواهٌة 
المحاصٌل  انوهذا النوع من القاصالت من أكثر األنواع شٌوعا فً الدول األوربٌة بفعل 

العلفٌة تكون فٌها ذات ارتفاعات عالٌة وٌكون جهاز القطع فٌها مكون من تراكٌب اسطوانٌة 

رباعٌة أما بالنسبة للجزء  اودوارة تحتوي فً الجزء األسفل منها على شفرات ثالثٌة 

االسطوانً فٌحتوي سطحه الخارج على زعنفة أو شفرة حلزونٌة وتدار األقراص بواسطة 

محور مأخذ القدرة التابع للساحبة وتجهز بالحركة من الجزء العلوي لألسطوانات عن طرٌق 

 المسننات 

 

   

 

 



  Cylindrical mower القاصلة االسطوانية

جزائها
 
 ا
  Frameالهٌنو -1
جهزة الحرهة  -2

 
 وثشمو:  move systemsا

 
 
  move shaft الساحبة   p.t.oـمود هكو الحرهة من -ا

  yokeالكارهة -ب
 Bevel Gearsالجروس المخروغٌة  -ج
 وًجنون من:  Cutter barجهاز الكػؿ -3
- 
 
  Rotary Cylindersالسػواهات الدوارة ا

 Bladesالشفرات  -ب











 صٌاهة الكاصلة السػواهٌة

 .التأكد من سالمة التروس المخروطية والقارنة مع أعمدة نقل الحركة من الساحبة  -1
التشحيم والتزييت لآللة يوميا أثناء موسم التشغيل عمى أن يصل الزيت إلى التروس  -2

 .االعتيادية والمخروطية
 .تبديل التروس ذات المسننات المتآكمة  -3
 .مالحظة الشفرات المتآكمة واستبداليا -4
 التأكد من االسطوانات الدوارة ومالحظة عدم تعرضيا إلى التغيير في الشكل االسطواني -5
 .في نياية الموسم تنظف اآللة وتشحم جميع األجزاء ثم تخزن -6
عند الحركة السريعة قد يؤدي ىذا إلى ارتخاء بعض االجزاء المتحركة فمذلك يجب ربطيا  -7
. 

 :الصٌاهة لبو الجخزًن

 .أعادة إجراءات الصيانة اليومية -1
 .طالء اآللة أو تغطية أجزائيا بالزيت والشحم لوقايتيا من الصدأ  -2
البحث عن المحاور الدورانية واستبدال ما زاد التآكل فيو عن الحدود المسموح بو  -3

 والموضح في كتيب اآللة
 
 



 
 
 المظربٌة الكاصلة: Flail Mower 

القطع فييا آلية تسحب ىذه المعدة خمف الساحبة من عند جانبيا وتسمم     
الحركة من عمود مأخذ القدرة في الساحبة الذي ينقل الحركة منو عن طريق 
أفقيا مجموعة من التروس موضوعة في صندوق محكم الغمق لتدير عمودا دوارا 

قضبان يحمل كل منيا عددا من المضارب الحرة أربعة تحيط بو وعمى امتداده 
أثناء الحركة بسبب اتصاليا المفصمي والتي تأخذ وضعا عموديا عمى العمود في 

كما يسمح ىذا االتصال المفصمي ( الطاردة المركزية)دورانو بسبب القوة النابذة 
زيادة الحمل عمييا أو الداخل عند اصطداميا بعائق إلى لممضارب من الطي 

يكون اتجاه دوران المضارب باتجاه معاكس التجاه دوران عجالت الساحبة لتقوم 
وباتجاه الغطاء األعمى والى إلى األمام المضارب بقطع المحصول وقذفو 

الفوالذي الذي يصمم لإلقالل من سرعة المحصول ليسقط بعدىا بخفة في صف 
 .خمف القاصمةمنتظم 

     



 القاصلة المضربية 
جزائها  ا 

جهزة الحرهة -Cover  3 الغػاء -Frame  2الهٌنو -1  وثشمو: move systems ا 

  move shaftالساحبة   p.t.oـمود هكو الحرهة من-ا   
  gears boxصودوق الجروس -ب
 وًجنون من:Cutter barجهاز الكػؿ  -4

  Articulated Flailsالمظارب المفصلٌة ا  -
 الموطوـة ـلى المظارب Blades الشفرات  -ب









 صٌاهة الكاصلة المظربٌة

التأكد من صندوق التروس وسالمة المسننات التي فيو مع أعمدة نقل الحركة من  -1
 .الساحبة 

التشحيم والتزييت لآللة يوميا أثناء موسم التشغيل عمى أن يصل الزيت إلى  -2
 .صندوق التروس والمفاصل المضربية لجياز القطع

مالحظة الشفرات المتآكمة في المضارب المفصمية وتبديميا مع المفاصل المرتبطة -4
 .بيا
التأكد من عدم التواء العمود الدوار ومالحظة عدم تعرضو إلى التغيير في  -5

 .استوائو
 .في نياية الموسم تنظف اآللة وتشحم جميع األجزاء ثم تخزن -6

 :الصٌاهة لبو الجخزًن

 .أعادة إجراءات الصيانة اليومية -1
 .طالء اآللة أو تغطية أجزائيا بالزيت والشحم لوقايتيا من الصدأ  -2
البحث عن المحاور الدورانية واستبدال ما زاد التآكل فيو عن الحدود المسموح بو  -3

 والموضح في كتيب اآللة
 
 



 إهجاجٌة الكاصالت
 -:تحسب إنتاجٌة حاصدة العلف بمقدار كمٌة العلف األخضر المقطع وهً على نوعٌن

   -:وتحسب بالقانون التالً( أساس الوزن)إنتاجٌة الحاصدة على  -1
  1-  Qk=B V q Kb Kt 

 ساعة/مٌغاغرام( Mg/ hour) بـإنتاجٌة الحاصدة وتقاس = Qkحٌث      

           B  =العرض الشغال لآللة  وٌقاس بالمتر(m) 

           V  = سرعة انتقال اآللة(السرعة األرضٌة()m/hour )ساعة/م 

             Kb  =معامل استغالل العرض الشغال 

            Kt =معامل استغالل الوقت 

            q =ٌقاس  (العلف المحصود بالحقل)مقدار العلف الموجود فً الحقلmg/m2  متر مربع/مٌغاغرام 

 

 المسافة الجانبٌة بٌن طرفً وحدة القطع+عرض الخط الواحد(1-عدد خطوط العلف= )العرض الشغال الفعلً
                 B=(n-1)b+2t 

 عرض الخط الواحد من العلف المزروع×عدد خطوط المعالف=العرض الشغال النظري
                    B=n*b 

   -:وتحسب بالقانون التالً( أساس كمٌة العلف المحصود) إنتاجٌة الحاصدة على -2
 2- Q=w*q 

 10000او2500أذا لم تقسم على( ساعة/2م( )m2/hour)إنتاجٌة الحاصدة وتقاس بـ= Qحٌث 

      W =ًاإلنتاجٌة الحقلٌة وتحسب بالقانون التال 

       q =كمٌة العلف المراد حصاده 
 

Qk=B V q Kb Kt 

 
= m*m/hour*Mg/m2 

= Mg/hour  

 



 هكتار وان العرض الشغال/مٌغاغرام 1.2اوجد سرعة حاصدة تعمل فً حقل ٌنتج علفا اخضر بمقدار : مثال

، وإنتاجٌة %80،ومعامل استغالل الوقت %90متر،ومعامل استغالل العرض الشغال 5الفعلً للحاصدة 

 ساعة /مٌغاغرام 3.6الحاصدة لمادة العلف 

 
Qk=B V q Kb Kt 

3.6=5*v*0.00012*0.9*0.8 
V=3.6÷0.000432 
V= 8333.333 m/hour 

عرض الخظ )ساعة والمسافة ما بين خطوط محصول العلف /كم9اوجذ إنتاجية حاصذة تعمل بسرعة : مثال

 أمتار ثم اوجذ عذد الخطوط التي تحصذها الحاصذة 4سم وعرض الحاصذة 20( الواحذ
 B=n*b 

4=0.2*n 
N=4÷0.2 =20 
 W=B*V اإلنتاجية
W=4*9*1000= 36000 m

2
/hour 

  

 هكتار وان العرض الشغال/مٌغاغرام 1.2اوجد إنتاجٌة حاصدة تعمل فً حقل ٌنتج علفا اخضر بمقدار : 1س

،ومعامل %90ساعة ومعامل استغالل العرض الشغال /كم8.3متر، وسرعة الحاصدة 5الفعلً للحاصدة 

 %.80استغالل الوقت 

 ساعة/2متر3600متر وان إنتاجٌة الحاصدة 4اوجد سرعة حاصدة أذا علمت أن عرض الحاصدة :2س

 

 
 

 
 



 معدات رزم وتداول العلف



 معدات رزم وتداول العلف

 ( العلف آلة تبٌٌل)تصنٌف الرازمات 

 Pickup balerآلة لقطة  -Stationary baler  2آلة ثابتة  -1:المحصولمن حٌث طرٌقة تغذٌة  :أولا 

 :من حٌث شكل البالة  :ثانٌاا 

 Rectangular balerالمستطٌلة الشكل  -1

    Round balerاسطوانٌة الشكل  -2

 :  من حٌث طرٌقة الرزم  :ثالثاا 

 آلٌاا  -2   ٌدوٌاا  -1

 :من حٌث مصدر القدرة  :رابعاا 

 من خالل عمود مأخذ القدرة  -1

 من خالل محرك مستقل -2

 :من حٌث حجم البالة  :خامساا 

  Low densityكثافة صغٌرة  -1

  medium densityكثافة متوسطة -2

  High densityكثافة عالٌة  -3

 من حٌث دخول الحصٌد إلى :سادساا 

 غرفة الكبس 

 من األمام  -3 من األعلى  -2  من الجانب -1

 

 



 Balersالرازمات 
كالقش )واألعالف الجافة ( كالجت والبرسٌم)وهً آلة تستخدم فً كبس األعالف الخضراء 

بهٌئة مكعبات أو متوازي المستطٌالت أو اسطوانٌة وبأحجام مناسبة وضغط كاف ( والتبن

أن كان ٌدوٌاا أو آلٌاا إضافة إلى شغلها حٌزاا المخزن اقل من الحٌز  ٌسمح بتداولها بسهولة

الكمٌة من الحصٌد عند خزنه بشكل غٌر مرزوم فضالا عن رفع كفاءة  المطلوب لخزن نفس

 .العملٌات المكننٌة داخل المزرعة

 فوائد كبس العلف بشكل باالت

 سهولة تداول ونقل العلف من الحقل إلى أماكن التخزٌن ومنه إلى حظائر تربٌة الماشٌة -1

 لخزنهتقلٌل حجم العلف إلى اقل ما ٌمكن لتسهٌل خزنه وبالتالً تقلٌل حجم المخازن الالزمة  -2

 .سهولة توزٌعه للماشٌة بكفاءة عالٌة -3

 :طرٌقة عمل الرازمة

ٌلتقط العلف المحصود من الحقل لٌنقل بواسطة برٌمة إلى غرفة الكبس لٌتم كبسه 

بواسطة مكبس أو مدك ٌتردد ذهابا وإٌاباا حتى ٌصل المكبس إلى الكثافة التً نظمت 

 .علٌها الكابسة لتحزم بواسطة جهاز عقد للحبل



 أنواع الرازمات

 Rectangular bales  رزم مستطٌل الشكلالرازمة ذات ال-1

   اسطوانًرزم الرازمة ذات ال-2

 Rectangular bales  الشكل



 مواصفات الرازمة
كبسه فً بالت مربوطة بحبل على شكل  وتصمم الالقطة الرازمة للتقاط القش أو الحصٌد المصفوف 

توفر الرازمة إمكانٌة تنظٌم طول البالة من  وسم 90×45×35متوازي مستطٌالت بإبعاد قٌاسٌة هً 

صول ، حنوع الم وكثافة  وسم كحد ادنً ، أما وزنها فٌختلف بحسب حجم  45سم كحد أعلى أو  90

إذ ٌمكن  ةالرطوب درجةو حجمهو وكثافته ونوع المحصول   ٌتحدد على أساسالبالة  وزنعلماا بأن 

 . كغم  36بشكل عام ٌكون وزن البالة فً حدود  ورزم البالة بضغط اكبر أو بهٌئة مفككة ، 
  الوحدات الرئٌسٌة العاملة فً الرازمة 

 غرفة تشكٌل البالة-3وحدة التغذٌة  -2وحدة اللقط  -1
 



هً غرفة مستطٌلة الشكل تحتوي ناقل حلزونً مهمته توصٌل :وحدة التغذٌة •

 العلف المرفوع من الحقل إلى غرفة تشكٌل البالة

   الوحدات الرئٌسٌة العاملة فً الرازمة
 





هً غرفة مستطٌلة الشكل تحتوي ناقل :وحدة التغذٌة •

حلزونً فً بداٌته القط ذات شوكات مهمته توصٌل العلف 

 المرفوع من الحقل إلى غرفة تشكٌل البالة



 أجــزاء الـرازمـــــة



 الرازمة مكونات

 (المرواح الالقط)االسطوانة الالقطة  -1

Pickup mechanism 



Cross-Conveyor  





Plunger 



 Compression Chamber كبسغرفة ال-6
(  بمقطع الغرفة)يحتوي  هذا الجزء عمى المكبس وظيفته ضغط الحصيد داخل الغرفة لمحصول عمى بالة 

اإلمام والخمف بفعل عمود المرفق المتصل به ويتحرك بتوقيت مع اذرع  الىوالطول المحدد حيث يتحرك 
الرزم حيث يضمن هذا التوقيت تراجع المدك نحو الموضع الخمفي خالل سحب اذرع الرزم لممحصول 

وعند ارتفاع األذرع يتقدم المدك ليضغط المحصول  ومقطع المكبس بنفس ( الباالت)داخل غرفة الكبس
مقطع غرفة الباالت ويحتوي المكبس عمى قنوات طويمة تسمح بدخول اإلبرتين خاللهما عند العقد لمبالة 

ويحوي عمى سكين جانبية من جهة غرفة التغذية لفصل الحصيد الداخل إلى غرفة الكبس عن طريق 
 غرفة التغذية 





       Tying mechanism( أو العاقد الربط)جهاز الرزم مكونات -7









 بواسطة العاقد مراحل تكوٌن العقدة



 مكونات جهاز العقد

 ا



 المرحلة األولى



 المرحلة الثانٌة



 المرحلة الثالثة



 المرحلة الرابعة



 المرحلة الخامسة



 ابرز مشاكل عملٌات العقد فً الرازمة
 





 الرازمة األسطوانٌة

 Round Baler  



  Round Balerأجزاء الرازمة األسطوانٌة 



 جامعة العلف األخضر من ارض الحقل





 مكننة انتاج وخزن الؽمٌر
 عمل السٌالج من األعالؾ الخضراء 

 : السٌالجتعرٌؾ 

العلؾ المقطع من نبات الذرة العلفٌة الصفراء ونبات زهرة الشمس  :بأنهالسٌالج  ٌعرؾ

وهً من النباتات ذات السٌقان الطوٌلة المحفوظة بمعزل عن الهواء عن طرٌق تخمر 

السكرٌات وذلك إلنتاج مواد حامضٌة تزٌد من حموضة العلؾ بدرجة تتوقؾ معه عوامل 

 .فساده

فهو العلؾ األخضر المكبوس أو المخمر بمعزل عن الهواء والمواد األولٌة :السٌناجأما 

 الداخلة فً تصنٌعه هً من النباتات العلفٌة قصٌرة السٌقان مثل الحشائش والجت والبرسٌم

  فوائد السٌالج
 باألعالؾ األخرى مقارنةأعلى من الطاقة والبروتٌن والكاروتٌن نسبة ٌحتوي السٌالج  -1
   .والقش والمخلفات النباتٌة  الدرٌسك
  .لتصنٌعه التكالٌؾفً أي وقت من السنة وبأقل  جٌد حٌوانًكعلؾ  ٌكون متوفرا السٌالج -2

 .الحٌوانًبطعم مستساغ من قبل الحٌوانات مما ٌزٌد اإلنتاج ٌتمٌز  السٌالج -3

 .السٌالج ٌساعد على ثبات وتوازن التؽذٌة فً العالئق-4

 
 



 : السٌالج طرٌقة عمل
 :الطرٌقة العامة لعمل السٌالج تتلخص بعدة خطوات أهمها

 .وكذلك تجهٌز المعدات والعمالة الالزمة (الساٌلوات)إعداد المكان المناسب لعمل السٌالج -1

 .حصاد وحش العلؾ األخضر المراد عمله سٌالج  -2

 .نقل العلؾ األخضر المحصود من الحقل إلى المكان المخصص لؽرض عمل السٌالج منه-3

 .القٌام بعملٌة فرش العلؾ داخل مكان عمل السٌالج على شكل طبقات -4

أو المواد السكرٌة من مخلفات   الموالسإضافة المواد المساعدة لعملٌة التخمر ومنها -5  

 .معامل السكر أو معامل صناعة الدبس

 .تؽطٌة العلؾ بأحكام ومنع دخول الهواء إلٌه لتوفٌر الظروؾ الالهوائٌة لؽرض التخمٌر -6

 

 -:المواد العلفٌة التً ٌمكن تصنٌع السٌالج منها
 .األعالؾ الخضراء كالجت والبرسٌم -1   

 .الحشائش البرٌة النامٌة فً األراضً المتروكة-2

 .المخلفات الزراعٌة الخضراء من مخلفات معامل تعلٌب الخضروات  -2

 .مخلفات التصنٌع الؽذائً -3
 



 (:الساٌلوات)الخزانات أو الصوامع 

هً أماكن لتجمٌع وحفظ األعالؾ الخضراء مثل الجت والبرسٌم وسٌقان 

أو ( التبن)النباتات الخضراء مثل الذرة الصفراء أو األعالؾ الجافة كالقش

لالستفادة منه الدرٌس أو الحبوب العلفٌة مثل الحنطة والشعٌر والباقالء العلفٌة 

 .فً أوقات عدم توفر العلؾ

 وتقسم إلى أفقٌة وعمودٌة( الساٌلوات)أنواع الخزانات 

 ومنها: األفقٌة  -1

   -:وتكون على فوق سطح األرض مباشرة وبنوعٌن: السطحٌة-أ

 على األرض مباشرة بدون جدران -1



 وضع العلؾ على ؼطاء لدائنً وتوزٌعه بشكل متساوي-1
 كبس العلؾ بواسطة الجرار الزراعً لتفرٌػ الهواء من العلؾ-2

وضع المواد السكرٌة السائلة على العلؾ وتوزٌعه بشكل -3

 متساوي

 مراحل عمل السٌالج فً الخزانات السطحٌة

 وضع ؼطاء لدائنً على العلؾ وتؽطٌته بشكل جٌد-4



 التراب على العلؾ وتؽطٌته بشكل جٌد إلعطاء السٌالج الظروؾ الالزمة لعملٌة التخمٌر -5



 على األرض مباشرة ذات الجدران  أألسمنتٌة -2



 -:ممٌزات الساٌلوات ذات الجدران األسمنتٌة 

 .  جدرانه قوٌة -أ

 .الهواءوالماء مانعة لتسرب  -ب

 .متر 6متر أما عرض الساٌلو فٌجب أن ال ٌقل عن 2 ارتفاعب العلؾقابلة لتخزٌن  -ج  

 مع احتواء احد الجوانب على منصة تستعمل للملء10:1تكون جدرانه بانحدار مقداره  -د

 :طرٌقة ملء الساٌلو 
أن الطرٌقة البسٌطة لملء الساٌلو األفقً فهً تتم بعد تفرٌػ الحصٌد على ارض خراسانٌة 

بامتداد الجدار ثم تحوٌله إلى داخل الساٌلو باستعمال الجامعة الناقلة الخلفٌة ذات الشوكات 

 القصٌرة أو استعمال المحملة الخلفٌة 



معدات ملء 

 الساٌلوات



 وهً على هٌئة أخدود فً داخل األرض: الخندقٌة-ب

 الخندقٌةمراحل عمل السٌالج فً الخزانات 

 وضع العلؾ على ؼطاء لدائنً وتوزٌعه بشكل متساوي-1

وضع المواد السكرٌة السائلة على العلؾ وتوزٌعه بشكل -3 كبس العلؾ بواسطة الجرار الزراعً لتفرٌػ الهواء من العلؾ-2

 متساوي



 وضع ؼطاء لدائنً على العلؾ وتؽطٌته بشكل جٌد-4

 التراب على العلؾ وتؽطٌته بشكل جٌد إلعطاء السٌالج الظروؾ الالزمة لعملٌة التخمٌر -5



 وتكون على هٌئة أبراج قائمة مصنوعة من:العمودٌة-2

 االسمنت-أ

 



 :وٌطلق علٌها الساٌلوات المعدنٌة وهً على نوعٌن: المعدن -ب

 ساٌلوات مستوٌة القاع -األول

 



 ساٌلوات مخروطٌة القاع -الثانً

 







ٌعتمد أبعاد الخزان على حجم الخزان وٌمكن حساب حجم الخزان (: الساٌلوات)الخزاناتأبعاد 

 بالقانون التالً

 

 أشكال الخزانات
  خندقً على شكل شبه المنحرف -2اسطوانً عمودي                                         -1
 

 

 

 

 



اسطوانً لخزن علؾ السٌالج لقطٌع من األبقار مكون عمودي (ساٌلو)خزاناوجد قطر وارتفاع /مثال

كؽم إذا علمت أن 450سنة وان وزن البقرة الواحدة /ٌوم200بقرة وذلك لتجهٌز علؾ لمدة  450من 

وسمك ( كؽم)من وزن البقرة 100/كؽم3ولكل بقرة ٌعطى  3متر/كؽم650كثافة العلؾ المكبوس هو 

من حجم العلؾ % 15سم والفقد الحاصل بسب تلؾ العلؾ هو 10طبقة العلؾ المزاح ٌومٌا بمقدار 

 الكلً

 /الحل

 كؽم13.5(=450)كؽم من وزن البقرة100كٌلو علؾ لكل3=كمٌة العلؾ المعطى لكل بقرة فً الٌوم 

 ٌوم/كؽم 6075=450×13.5= كمٌة العلؾ المعطى للقطٌع 

 3متر9.3=650÷6075=حجم العلؾ المستهلك ٌومٌا 

 10.7(=0.15*9.3+)9.3%( =10)الحجم الحقٌقً للعلؾ عند إضافة مقدار التلؾ

 ع×   ×2ق= حجم الساٌلو

 0.1×0.785× 2ق=10.7

 0.0785×  2ق=10.7

 0.0785÷ 10.7= 2ق

 2متر فإننا سوؾ نقسم الرقم على 7وبما انه من شروط التصمٌم تقضً أن ال ٌزٌد عن 11.66=ق

 بارتفاع كبٌر  ساٌلوألنه ال ٌمكن إنشاء  ساٌلوٌٌنإلنشاء 

11.66/2=5.8 

 متر االرتفاع20=200×0.1أما االرتفاع فٌصبح 

 أما بالنسبة  للخزانات ذات الشكل شبه المنحرؾ فٌكون قانون المساحة له

 االرتفاع×(القاعدة العلٌا+القاعدة السفلى =    )مساحة شبه المنحرؾ



 بالساٌلواتأسئلة خاصة 
رأس من الجاموس معدل وزنها  250خندقً فً حقل ٌحتوي على  ساٌلوصمم  1س

علما أن كثافة العلؾ % 50متر ومٌالن للجدران  3سنة ذات عمق /ٌوم150كؽم لمدة 700

سم من سمك العلؾ علما أن الوجبة 10ٌزاح ٌومٌا ما مقداره  3م/كؽم750المكبوس هً 
 .كؽم من وزن الحٌوان5المعطاة لكل حٌوان هً 

 100(/كؽم من وزن البقرة100احتٌاج البقرة لكل × وزن البقرة =) ٌوم/كمٌة العلؾ المعطى لكل بقرة 
 كؽم35=       100(/ 5×  700= )                                            

 عدد األبقار× كمٌة العلؾ المعطى للبقرة الواحدة =كمٌة العلؾ المعطى لكل القطٌع 
 ٌوم/كؽم 8750= 250×  35=                                    

 كثافة العلؾ÷كمٌة العلؾ المعطى للقطٌع= حجم العلؾ المستهلك الحقٌقً ٌومٌا 

 3متر 11.66= 750÷8750=                                           

 االرتفاع×(القاعدة العلٌا+القاعدة السفلى ) 1/2×السمك =حجم الشبه المنحرؾ 
 (س+3+س)0.5×3×0.1=11.66
 س0.15+0.45+س0.15=11.66
 0.45+س0.3= 11.66
 س0.3=11.66-0.45

 (العرض)متر القاعدة السفلى 37.4=س
 متر40.4=3+37.4= عرض القاعدة العلٌا = س

 متر 15=150×0.1=  الخندقًطول الساٌلو 









 100صمم ساٌلو خندقً مستطٌل المقطع  فً األرض أذا علمت أن القطٌع مكون من  2س

سنة وكل بقرة من /ٌوم200كؽم تجهز بعلؾ  لمدة 350بقرة معدل وزن البقرة الواحدة

 3م/كؽم700كؽم علؾ ٌومٌا  أذا علمت أن كثافة العلؾ المكبوس هً 6القطٌع تحتاج إلى 
 متر3سم وعمق الساٌلو 10وسمك طبقة العلؾ المزاح 

  
 كؽم من العلؾ ٌومٌا600= 100×6= كمٌة العلؾ لقطٌع ٌومٌا 

 3م 0,86=600/700= حجم العلؾ المستهلك ٌومٌا 
 السمك× العرض× الطول = بما أن الحجم 

                 0,1×ص×3=0,86          
 ص0.3= 0,86          
 متر  2,85=  0.3÷ 0,86= أذن ص

 متر20=أذن سمك الساٌلو 
 

 



 :حاصدات العلؾ المخصصة إلنتاج السٌالج

تقسم حاصدات العلف بشكل عام إلى ثالثة مجامٌع حسب طول األجزاء 

 :المقطوعة إلى

تستخدم هذه المعدات سكاكٌن مضربٌة لقطع  :الحاصدة المفردة القطع -1

سم أو أكثر وٌمكن أن تستخدم هذه 15المحصول وإنتاج محصول مقطع بطول 

 .المعدات لقطع المحصول القائم مباشرة أو اللتقاط الحصٌد الذابل وتقطٌعه

وفٌها ٌتم تقطٌع المحصول مرتٌن إذ تستخدم : الحاصدة المزدوجة القطع -2

 .السكاكٌن المضربٌة لتقطٌعه فً المرة األولى وٌقطع ثانٌة بسكٌن أخر

وتستخدم لتقطٌع الحصٌد الذابل : الحاصدة ذات القطع المتناهً فً الصؽر -3

 .ملم تقرٌبا60-30بحٌث ٌصبح طول القطع بٌن 



 الحاصدة مفردة القطع -1
تتكون آلٌة القطع فٌها من عمود أفقً ٌحمل عددا من السكاكٌن المضربٌة المتصلة بالدوار أما مفصلٌا أو 

بحلقات ومن لوح القص الذي ٌمثل السكٌن الثابتة ، ٌستلم العمود الدوار حركته من عمود مآخذ القدرة 

لتحصر ( الطاردة المركزٌة)وعند دورانه تندفع السكاكٌن المضربٌة إلى الخارج بفعل القوة النابذة 

المحصول بٌنها وبٌن سكٌن القص لٌقطع فً حٌن ٌقوم التٌار الهوائً الناتج برفع المحصول المقطع 

نحو خرطوم التصرٌف وعلٌه ٌكون لموقع سكٌن القص تؤثٌر فً مدى تقطٌع المحصول بدرجات 

 مختلفة فً اغلب األحوال ٌجمع

 المحصول المقطع فً عربة  

 ولذلك فان خرطوم التصرٌف 

 ٌمكن تنظٌم اتجاهه للسٌطرة على

 اتجاه تحوٌل المحصول وبالتالً 

 .زٌادة كفاءة الملء 

 ٌتكون خط توصٌل الحركة 

 للمعدة من عمود مآخذ القدرة 

 الذي ٌنقل الحركة إلى صندوق

 للتروس تقوم بنقل الحركة إلى  

 عمود مستعرض لٌدٌر بكرة تنقل

 الحركة منها بواسطة مجموعة 

 من األحزمة االسفٌنٌة إلى العمود  

 .الدوار حامل السكاكٌن المضربٌة 



ٌزود العمود الدوار حامل السكاكٌن المضربٌة عند طرفٌه بلوحٌن انزالقٌٌن وذلك لتجنب احتمال ضرب السكاكٌن 

 .لألرض فً حالة انحدار العجلة أو العجالت فً أخدود االرض

 :ٌستخدم فً العادة نوعان من هذه اآللة

 النوع المسحوب خلؾ الساحبة مباشرة -1

 النوع المسحوب جنب الساحبة -2

 :تنظٌمات التشؽٌل
ٌمكن السٌطرة على ارتفاع القطع بؤحد أو كال طرٌقتٌن أوالً تغٌٌر وضعٌة : ارتفاع القطع -1

 .عجلتً الحاصدة وثانٌهما تغٌٌر موضع شبك الحاصدة بمجر الساحبة

ٌمكن السٌطرة على درجة تقطٌع المحصول بواسطة وضعٌة لوح : درجة تقطٌع المحصول -2

فكلما صغر الخلوص بٌن السكاكٌن المضربٌة ولوح القص كلما ازدادت ( السكٌن الثابتة )القص 

 .  درجة التقطٌع أثناء اشتغال اآللة وعلٌه ٌرفع هذا اللوح من مكانه عند استخدام اآللة إلنتاج الدرٌس

بما أن اآللة تحتاج إلى قدرة كبٌرة لذا كان من : العالقة بٌن سرعة المحرك والسرعة األمامٌة -3

الضروري تشغٌل المحرك الساحبة عند أو قرب أقصى سرعة مع ضرورة اختٌار السرعة 

األمامٌة العالٌة القادرة على السحب التً فٌها ال ٌعاق تسرب الهواء إلى داخل اآللة من قبل 

المحصول فً حٌن تسمح السرعة األمامٌة البطٌئة بدخول الهواء بكثرة عند مقدمة غطاء السكاكٌن 

 .المضربٌة 

ٌمكن استخدام حاصدة العلف مفردة القطع فً أعمال كثٌرة بعد أجراء بعض التعدٌالت  الطفٌفة أو 

إضافة بعض الملحقات لها ومن هذه األعمال تقطٌع القش قطع األعشاب لعمل الدرٌس تقلٌب 

 .الحصٌد وتنظٌف األرض من مخلفات النباتات وقطع الذرة الصفراء وغٌرها

  



 الحاصدة مزدوجة القطع -2

تعمل هذه اآللة بطرٌقة مشابهه للحاصدة مفردة القطع ما عدا إضافة عملٌة إلعادة التقطٌع إذ 

بعد تقطٌع المحصول بالسكاكٌن المضربٌة ٌنقل برٌمة تدور فً حوض تعمل على نقل 

المحصول المقطوع جانبٌا نحو ثالث سكاكٌن مثبتة على دوالب طٌار لٌقطع مرة أخرى بٌن 

هذه السكاكٌن وبٌن هذه السكاكٌن وبٌن لوح القص الممثل لجزء القطع الثابت تكون أطوال 

سم أما رفع المحصول المقطع فٌتم بواسطة التٌار 6األجزاء المقطوعة من المحصول بحدود 

 .الهوائً المتولد من الزعانف المثبتة على الدوالب الطٌار



تتشابه عملٌات التنظٌم فً هذه الحاصدة مع الحاصدة مفردة القطع أال انه فً 

الحاصدة مزدوجة القطع ٌكون من الضروري االحتفاظ بالخلوص بٌن سكاكٌن 

ملم والذي ٌتم بإضافة أو رفع 0.3الدوالب الطٌار والسكٌن الثابتة بحدود 

الحشٌات الموجودة خلف السكٌن إضافة إلى تصحٌح خلوص الزعانف والذي 

ملم وذلك بتحرٌكها ضمن مواضع تثبٌتها ومن ثم شد براغً 1ٌكون حوالً 

 .التثبٌت

 :حاصدات القطع المتناهً فً الصؽر-3

فكرة عمل هذه اآللة هً التقاط الحصٌد بواسطة المراوح الالقط لٌدفعه نحو 

برٌمة تقوم بتحوٌله بٌن أربع حادالت تعمل على ضغط المحصول بشكل كتلة 

موجهه إٌاها إلى اسطوانة دوارة تحمل فً الغالب ستة ( متجانسة)متماسكة 

سكاكٌن تعمل على تقطٌع المحصول فوق سكٌنة قص ثابتة فً حٌن ٌقوم التٌار 

الهوائً المتكون عن حركة سكاكٌن االسطوانة برفع المحصول خالل خرطوم 

التصرٌف المحتوي على بوابة قابلة للتنظٌم علما بان خرطوم التصرٌف قابل 

 .للتنظٌم لالتجاهات األفقٌة المختلفة







 :التحوٌرات الخاصة فً حاصدة القطع المتناهً الصؽر

ٌستعاض عن المرواح الالقط بدوالب دوار ٌتكون من أربعة قضبان مستعرضة فً حالة حصاد محصول قائم -1

ٌحمل كل منها عددا من السكاكٌن المضربٌة تعمل على قطع المحصول وتحوٌله إلى برٌمة لتنقله إلى حادلتٌن 

 .ناقلتٌن إلى وحدة القطع





تزود اآللة بملحقات لحصاد الذرة الصفاء المتمثلة بوحدات بتوجٌه :  حصاد محصول الذرة -2

وضم النباتات وبواقع وحدة واحدة لكل خط من خطوط الزراعة وهذه الوحدة تتكون من لوحٌن 

درجة مع المحور األفقً  45-30جانبٌٌن منحدرٌن بحٌث ٌشكالن زاوٌة ٌتراوح مقدارها بٌن

وٌنتهً كل لوح فً مقدمته بطرف مدبب بحٌث ٌكون البعد بٌن الطرفٌن اكبر من مإخرتهما 

 .وذلك لضمان جمع تفرعات النباتات الجانبٌة .



 :عمل الؽمٌر من الحصٌد الذابل
 عند عمل الغمٌر ٌفضل قطع المحصول وتركه فً صفوف قبل التقاطه بواسطة حاصدة العلف

 معدات تداول ونقل الؽمٌر
عند عمل الغمٌر داخل الحقل ٌجب توفر وسٌلة أو أكثر لتداول ونقل الغمٌر أن كان من الحقول إلى مواضع الخزن 

أو لملء المخازن أو لتفرٌغ هذه المخازن ونظراً للصفات الفٌزٌائٌة التً ٌتمتع بها الغمٌر فان ٌحتاج إلى معدات 

 .متخصصة لتداوله 

 العربات أو المقطورات الزراعٌة
 تختلف المقطورات فٌما بٌنها من حٌث عدد عجالتها فقد تكون مزودة بعجلتٌن أو بؤربعة

 -:ممٌزات المقطورات ذات العجلتٌن بما ٌلً 
 مرونة التوجٌه وسهولة الرجوع بها إلى الخلف -1

توزٌع الحمل داخل الصندوق على محور العربة الذي ٌرتبط بالجزء األمامً المربوط بالساحبة مما ٌزٌد  -2

 .تماسك اإلطارات مع التربة وٌقلل االنزالق

 .أمكانٌة وضع المقطورة على األرض ما ٌجعل أرضٌة الصندوق منخفضة وبالتالً ٌسهل تحمٌها وتفرٌغها -3

  :عٌوبها

 عم ثباتها عند التحمٌل وتكون محملة غٌر مشبوكة بالساحبة وصعوبة شبكها بالساحبة

 -:ممٌزات المقطورات ذات األربع عجالت بما ٌلً
 حمولتها أكثر من ذات العجلتٌن -3ثباتها أثناء التحمٌل بوعده  -2سهولة شبكها وفصلها عن الساحبة  -1

   :عٌوبها 

 ال ٌمكن جعل أرضٌتها منخفضة لوجود صٌنٌة توجٌه فً مقدمة المقطورة-1

 .صعوبة إرجاع المقطورة إلى الخلف وتحتاج إلى خبرة عالٌة-2

 .حمولتها ال تزٌد من قوة تماسك اإلطارات الساحبة مع التربة -3





 -:المروحة النافخة المقطعة للؽمٌر
ٌمكن عمل الغمٌر بشكل جٌد باستخدام هذه اآللة كما تستعمل المروحة النافخة المقطعة للغمٌر فً تقطٌع ونقل 

 .الغمٌر والتً تكون من وٌمتد ناقل برٌمً عند قعر الحوض

 مكوناتها
 حوض بسعة متوسطة إلى كبٌرة وبجوانب مائلة -1

 .ناقل برٌمً ٌمتد عند قعر الحوض -2

 سكٌن قص ثابت لتقطٌع المحصول -3

 دوالب ٌحتوي عدد من السكاكٌن المثبتة بشكل شعاعً -4

 بشارة مزعنفة -5

 .أنبوب تصرٌؾ -6

 طرٌقة العمل
ٌوضع المحصول فً الحوض ثم ٌقوم الناقل البرٌمً بتوجٌه 

المحصول نحو لوح القص أي سكٌن ثابت لٌالقً دوالبا ثقٌال 

ٌحمل عددا من السكاكٌن المثبتة بشكل شعاعً حول محٌطه  

مع بشارة مزعنفة وبدوران الدوالب بمكوناته فانه ٌقطع 

بسكاكٌنه المتحركة والسكٌن الثابتة المحصول وتقوم البشارة 

بدفع المحصول المقطع بشكل مماسً لمحٌط البشارة نحو 

 .أنبوب التصرٌؾ

ونظرا النتشار استعمال حاصدات العلؾ المقطعة فقد قلت 

 .الحاجة الستعمال هذه اآللة



 مخازن الؽمٌر

 ومعدات ملئها  

 وتفرٌؽها

 النظام المتكامل

 فً مكننة الؽمٌر 



 وتشمل:معدات ملء الساٌلوات

 داخل الساٌلو العلؾ توزٌع أجهزة 
 داخل الساٌلوالعلف ٌوجد أربع طرق متبعة فً توزٌع 

عبارة عن لوح ٌعترض مسار الحصٌد المتساقط من القمة والذي ٌسبب مع تٌار الهواء الناقل : اللوح المنحدر -1

 .دوران اللوح

 .باستخدام المحرك الكهربائً وبسرعة كبٌرة: المتحركاللوح  -2

ترددي دائري لإلدارة بشكل هذا النوع ٌستخدم محركا كهربائٌا : أنبوب التعبئة الراسً الشبٌه برقبة اإلوزة -3

مع اللوح وعاكس المحصول وفً نفس الوقت ٌتحرك طرف األنبوب المفصلً إلى األعلى واألسفل حسب مستوى 
 الحصٌد داخل الساٌلو



تتضمن هذه الطرٌقة من أكثر موزعات الحصٌد كفاءة والتً تستعمل فً : التفرٌػ اآللً -4

ساٌلوات ذات األقطار الكبٌرة المحتوٌة على أجهزة مل وتفرٌغ حٌث تتم عملٌة الملء من قمة 

الساٌلو عند وسط سقفه لٌتساقط إلى األسفل فً حٌن تقوم سلسلة مغلقة مزودة بسكاكٌن 

العلف تفرٌغ بالدوران على قعر الساٌلو باتجاه معاكس التجاهها عندما ٌراد استعمالها فً 
 اوالغمٌر 



الستعماله العلف نقل بعد ذلك ٌمكن الساٌلو الراسً داخل المقطع تعبئة العلف متى ما تم :الساٌلواتتفرٌػ  

 :وهما على نوعٌنالكهربائٌة تسمى المفرغات تعمل بالقوة معدات خاصة فً تغذٌة القطعان بواسطة 

 1شكل.التً تبدأ التفرٌغ من األعلى نزوال نحو األسفل:مفرغات السطح العلوي -1

عن النوع األول بقابلٌتها على وٌمتاز من قاعدة الساٌلو العلف وهً مفرغات تمزق وتنقل : القعرمفرغات  -2
 2شكل.وعدم الحاجة لصعود الساٌلو لغرض إعادة تنظٌم خرطوم التفرٌغالعلف تفرٌغ مواصلة 

 1شكل

 2شكل



 :الميكانيكي   مميزات الحلب
 .االنتظام فً عملٌة الحلب وسهولته-1
 .القطٌع  السرعة فً حلب-2
 .سهولة انتقال الحلٌب إلى أوعٌة التبرٌد -3
 .التقلٌل من حجم العمالة -4
 .الحصول على حلٌب نظٌؾ بدرجة عالٌة -5
 

 معدات الحلب وأنظمته 

هو عملٌة الحصول على الحلٌب من الحٌوانات الحلوب بواسطة معدات : الحلب اآللي 

 . تقوم بهذا العمل االلًالحلب  ماكنةمٌكانٌكٌة متخصصة تسمى 



 ماكنةالحلب حٌث تتكون من  ماكنات انواعهو ابسط : حلب ذات قناني جمع الحليب ماكنة -1

 االبقارمتنقل تحتوي على قنانً لجمع الحلٌب وعجالت حٌث ٌمكن من خاللها التنقل بٌن 

 لؽرض الحلب

 الحلب ماكنات انواع

 حلب ذات قنانً جمع الحلٌب ماكنة -1

 حلب ذات خطوط لسحب الحلٌب ماكنة -2

 حلٌب ذات مواقؾ بجهاز حلب ثابت ماكنة -3



ثم  الحلٌب وحدة نقلهً ماكنة  تتكون من : ماكنة حلب ذات خطوط لسحب الحليب  -2

إضافة إلى أوعٌة استقبال  الحلٌب تتكون من مجموعة أنابٌب ومضخات لنقلو تجمٌعه

المحلوبة من كل بقرة فً أثناء  الحلٌب مجهزة بمؤشر حجمً أو وزنً تحدد كمٌة

  الحلٌب الوردٌة الواحدة إضافة إلى خزانات تجمٌع
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 حليب ذات مواقف بجهاز حلب ثابت ماكنة -3

  حظائر وتتكون منضمن الالقلٌلة  االعداد ذات االبقارمن خاللها حلب  تجري الماكنةهذه 

محمولة أو مجرورة على عجالت أو بأجهزة حالبة مزودة  بسطولمزودة  بحل جهزةا

إلى وحدة المعاملة اآللٌة، بعد ذلك توالت عملٌات التطوٌر فً الجامعات  الحليب بأنبوب ٌنقل

آلٌة عالٌة اإلنتاجٌة  محالبومراكز األبحاث والشركات التجارٌة، وتتوافر فً الوقت الراهن 

ذات مواصفات فائقة الجودة توفر السرعة والراحة والسالمة فً إنجاز عملٌات الحالبة 

على حسن اختٌارها  المحالبوالمعاملة األولٌة للحلٌب وٌتوقؾ نجاح استعمال هذه 

اآللٌة وأنواعها وتجهٌزاتها  المحالبواستخدامها وصٌانتها، وهذا ٌتطلب معرفًة ببناء 
 .والشروط الواجب توافرها
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 الحلب البسيطة ماكنةمكونات 

 : التالٌة االساسٌة االجزاءمن  المٌكانٌكةالحلب  الةتتكون 

 المحرك الكهربائً  -1

 ؼطاء -2

 مضخة التفرٌػ الهواء -3

 موصل الفراغ-4

 خزان للهواء المفرغ -5

 منظم التفرٌػ -6

 منظم -7

 حنفٌة  -8

 كووس الحلب -9

 مجمع -10

 موصل الحلٌب -11

 موصل الفراغ -12

 نابض او المنضب-13

 الحلٌبسطل -14

 موصل الفراغ المركزي -15

 انبوب الهواء -16

























 :الميكانيكي   مميزات الحلب
 .االنتظام فً عملٌة الحلب وسهولته-1
 .القطٌع  السرعة فً حلب-2
 .سهولة انتقال الحلٌب إلى أوعٌة التبرٌد -3
 .التقلٌل من حجم العمالة -4
 .الحصول على حلٌب نظٌؾ بدرجة عالٌة -5
 

 معدات الحلب وأنظمته 

هو عملٌة الحصول على الحلٌب من الحٌوانات الحلوب بواسطة معدات : الحلب اآللي 

 . تقوم بهذا العمل االلًالحلب  ماكنةمٌكانٌكٌة متخصصة تسمى 



 ماكنةالحلب حٌث تتكون من  ماكنات انواعهو ابسط : حلب ذات قناني جمع الحليب ماكنة -1

 االبقارمتنقل تحتوي على قنانً لجمع الحلٌب وعجالت حٌث ٌمكن من خاللها التنقل بٌن 

 لؽرض الحلب

 الحلب ماكنات انواع

 حلب ذات قنانً جمع الحلٌب ماكنة -1

 حلب ذات خطوط لسحب الحلٌب ماكنة -2

 حلٌب ذات مواقؾ بجهاز حلب ثابت ماكنة -3



ثم  الحلٌب وحدة نقلهً ماكنة  تتكون من : ماكنة حلب ذات خطوط لسحب الحليب  -2

إضافة إلى أوعٌة استقبال  الحلٌب تتكون من مجموعة أنابٌب ومضخات لنقلو تجمٌعه

المحلوبة من كل بقرة فً أثناء  الحلٌب مجهزة بمؤشر حجمً أو وزنً تحدد كمٌة

  الحلٌب الوردٌة الواحدة إضافة إلى خزانات تجمٌع
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 حليب ذات مواقف بجهاز حلب ثابت ماكنة -3

  حظائر وتتكون منضمن الالقلٌلة  االعداد ذات االبقارمن خاللها حلب  تجري الماكنةهذه 

محمولة أو مجرورة على عجالت أو بأجهزة حالبة مزودة  بسطولمزودة  بحل جهزةا

إلى وحدة المعاملة اآللٌة، بعد ذلك توالت عملٌات التطوٌر فً الجامعات  الحليب بأنبوب ٌنقل

آلٌة عالٌة اإلنتاجٌة  محالبومراكز األبحاث والشركات التجارٌة، وتتوافر فً الوقت الراهن 

ذات مواصفات فائقة الجودة توفر السرعة والراحة والسالمة فً إنجاز عملٌات الحالبة 

على حسن اختٌارها  المحالبوالمعاملة األولٌة للحلٌب وٌتوقؾ نجاح استعمال هذه 

اآللٌة وأنواعها وتجهٌزاتها  المحالبواستخدامها وصٌانتها، وهذا ٌتطلب معرفًة ببناء 
 .والشروط الواجب توافرها
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 الحلب البسيطة ماكنةمكونات 

 : التالٌة االساسٌة االجزاءمن  المٌكانٌكةالحلب  الةتتكون 
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 مكائن ومعدات جرش االعالف وخلطها
لقد اصبحت عملٌة تصغٌر حجم البذور بجرشها او تكسٌرها لغرض االستخدام 

االمثل فً معظم المزارع و هذه العملٌة تؤدي الى جعل العلٌقة اطٌب مذاقا و اسهل 

هضما وصوال للفائدة القصوى من القٌمة الغذائٌة المتوفرة فً االعالف اضافة الى 

 .سهولة خلطها بمكونات العلٌقة االخرى

عند االنتاج الكبٌر الكمً لهذا النوع من االعالف تستعمل عملٌتان مهمتان وهً 

و تستعمل عملٌة التنظٌف للتخلص من االتربة و االدغال و , التنظٌف و الجرش 

بذورها و العٌدان و غٌرها و تتم هذه العملٌة من خالل مرور الحبوب على شبكة او 

غرابٌل مع تٌار من الهواء المتحرك و تكون الغرابٌل مائلة على حوامل متأرجحة  و 

تتم عملٌة التنظٌف عبر غربالٌن على االقل بحٌث توضع واحدا فوق االخر او واحدا 

بعد االخر اما الشوائب المعدنٌة فتفصل بواسطة الجهاز المغناطٌسً وهو من 

كما وٌوضع مغناطٌس . االجهزة البسٌطة التً ٌمكن تصنٌعها من مخلفات الحظٌرة

فً مكائن جرش الحبوب وهو عبارة عن تقعر ممغنط ٌوجد فً نهاٌة مجرى التغذٌة 

 . لٌقوم بجمع هذه المواد الصلبة قبل دخولها غرفة الجرش

اما االعالف التً ٌمكن ان تتعرض للتعفن عند خزنها فً جو مظلم ورطب ٌتطلب 

تعقٌمها من امراض بكترٌا التعفن و التفسخ من تعرضها الى نوع من االشعة المعقمة 

دقٌقة او تستعمل مواد معقمة اهذا  25-10بواسطة مصابٌح و لفترة زمنٌة بحدود 
 .الغرض

 



 الطرق التكنولوجٌة لجرش االعالف

توجد انواع مختلفة من المكائن التً تقوم بجرش حبوب االعالف و طحنها من خالل 

تأثٌر معٌن على الحبوب و تضمن درجة معٌنة من النعومة و النوعٌة للمادة المجروشة 

 :لذا فأن الحبوب العلفٌة ٌمكن ان تطحن بعدة طرق اهمها

طرٌقة ضغط الحبوب حٌث تدخل الحبوب العلفٌة من خالل اسطوانتٌن حادلتٌن ذات (1

سطوح ملساء تدور بأتجاهٌن مختلفٌن و باالعتماد على درجة الرطوبة ٌمكن ان تتكسر 

الى جزٌئات صغٌرة او تعصر حٌث تتسطح و تنسلخ منها قشرتها الخارجٌة لتصبح 

 .حبوبا مقشرة مثل المجر

تفتت الحبوب تحت تأثٌر سطحٌن عاملٌن متقابلٌن تكون : طرٌقة تكسٌر الحبوب (2

حافتا كل منهما حادة ذلك ان االسطح العاملة تكون من نوع االسطوانات الحادلٌة 

 .المسننة

حٌث تتعرض الحبوب الى تأثٌر قوتٌن بأتجاهٌن مختلفٌن و : طرٌقة سحق الحبوب(3

 .تكون السطوح العاملة مسننة خشنة حٌث تدور احدهما و ٌبقى االخر ثابتا

طرٌقة طرق الحبوب و ذلك بالطرق علٌها من خالل مطارق معدنٌة دوارة حٌث (4

تؤثر علٌها عن طرٌق حركتها الدورانٌة لتقوم المطارق بتفتٌتها الى جزٌئات اصغر 

 .حٌث ان حجمها ٌعتمد على قوة الضربة

تصنف المجارش الى ثالثة انواع استنادا الى الطرق التكنولوجٌة المتبعة فً جرش 

 االعالف 
 



 :الرحوٌةالمجارش القرصٌة -1

تعمل على نظام سحق الحبوب الذي ٌحدث بٌن قرصٌن لهما سطوح خشنة احدهما دوار و االخر ثابت  و تدخل 

االعالف من خالل فتحة توجد فً وسط القرص العلوي و تمر بٌن السطحٌن حٌث تجرش بقوة الضغط و االحتكاك 

 .و تخرج بقوة الطرد المركزي للحركة الدورانٌة للقرص المتحرك الدوار
 انواعها

 االفقٌة   الرحوٌةالمجارش القرصٌة -أ
 



 العمودٌة   الرحوٌة المجارش القرصٌة -ب
 



 :المجارش االسطوانٌة -

تتكون من حادلتٌن تمر الحبوب بٌنهما بعد تغذٌتها من حوض الحبوب المحتوي على حادلة تغذٌة متموجة و صغٌرة 

تقوم بتكسٌر قشرة الحبوب دون تكوٌن منتج دقٌقً ناعم متطاٌر , موضوعة عند بوابة انزالقٌة موجودة فً قاع الحوض

. حٌث تعمل التحززات المقساة سطحٌا على تشقق الحبوب و تكسٌرها بدرجة اكبر من التأثٌر بفرشها بشكل قرصً

وعندما تكون الحبوب جافة فال بأس من اضافة بعض الماء %  25وٌفضل ان ال ٌزٌد المحتوى الرطوبً للحبوب عن 

ان .الٌها قبل اجراء عملٌة الجرش وذلك بتقطٌره اثناء مرور الحبوب بالناقل او تعرٌضها لبخار الماء قبل الجرش مباشرة

احدى المزاٌا فً ترطٌب الحبوب قبل تقدٌمها للحٌوانات هً االقالل من االتربة المتطاٌرة التً تسبب اضطرابات 

 .بالجهاز التنفسً
 



 :المجرشة المطرقٌة -3

فعند , ٌتمثل بدوران مجموعة من المطارق بسرعة كبٌرة مركبة على عمود دوران موضوع فً صندوق قوي اساس عملها 

دخول المواد الى وسط المجرشة فأن المطارق تضربها بقوة كبٌرة و تفتتها سرٌعا و دافعة الجرٌش الى الخارج بفعل القوة 

النابذة لتخرج دقائق الموادمن خالل مشبك غربال موضوع حول المطارق و لتسحب من قبل مروحة تقوم بتصعٌدها 

السطوانة تنتهً بمخروط التعبئة السفلً متعرضة اثناء دخولها للحركة الدوامٌة او لتصعد الى خزان التخزٌن او الى خالط 

 .العلٌقة وتتمٌز ببساطة تركٌبها ورخص ثمنها وانتاجٌتها العالٌة وسهولة استبدال اجزاءها
 





 خلط االعالف

تعتبر عملٌة خلط العلٌقة قبل تقدٌمها للحٌوانات من االمور االساسٌة و تستهدف المحافظة على نسبة المواد الداخلة 

بالعلٌقة و جعل العلٌقة اكثر استساغا و ٌمكننا اضافة مكونات بمقادٌر قلٌلة جدا مثل الهورمونات او المضادات 

هنالك ثالث انواع هً الخالطات االفقٌة و الراسٌة و السلسلٌة الناقلة المنحدرة و ٌغلب استعمال النوعٌن .الحٌوٌة

 .االولٌن على النوع الثالث

 :الخالط االفقً

ٌتكون من جسم الخالط معلق على ارجل و جزءه السفلً على شكل نصف اسطوانة ٌنتهً من الجانبٌن بجدران 

لفة  50-30ٌمتد وسط نصف االسطوانة خالط ٌدار من عمود بسرعة قلٌلة بٌن . عمودٌة و جهته العلٌا مفتوحة

بالدقٌقة و ٌحوي الخالط على اصابع او شوكات مرتبة بشكل ٌمكنها من نقل المواد المخلوطة نحو الوسط الذي 

 .و من هذه المنطقة ٌمكن وضع ناقل برٌمً نحو الخزان او التوزٌع, ٌحوي بوابة منزلقة لتفرٌغ العلٌقة  من خاللها

 



 الخالط الرأسً
ٌكون معلق على حوامل و ٌغلب فٌه امكانٌة الملء من االسفل و كذلك التفرٌغ و ٌتكون من جسم اسطوانً ٌنتهً 

من االسفل بمخروط ٌنحدر للداخل لٌكون انبوب الملء الذي ٌمتد الى اسفل االرضٌة حٌث ٌكون موضع تغذٌة 

ٌمتد ناقل برٌمً وسط االنبوب السفلً فعند دوران الناقل فأنه ٌقوم برفع المواد الى الجهة العلوٌة لتتساقط . المواد

من حوالً فتحة الناقل العلوي و بأستمرار نقل المواد و امتالء الخالط فأن البرٌمة تعمل على استمرارٌة الرفع و 

 .االستالم من نفس الخالط لتتم خاللها عملٌة الخلط
 







 معامل انتاج االعالف
تصنع بواسطة مكائن و معدات مختلفة مخصصة لهذا الغرض و حسب المخطط و التصمٌم التكنولوجً ومن  -1

اهم المعدات هً المجارش و الخالطات و ناقالت االعالف المرتبطة بشكل خط انتاجً لتكمل الواحدة عمل 

 .االخرى
و للوصول الى خط انتاجً متكامل عند تصنٌع العلف داخل معامل انتاج االعالف الكبٌرة ٌجهز المعمل  -2

باقسام لتصنٌع انواع مختلفة من االعالف التً تكون على شكل علف من النوع الطري موادها االولٌة الدرنٌات 

كالبطاطا و البنجر او اعالف منالنوع الخشن و موادها االولٌة القصب و سٌقان النباتات و االعالف المركزة و 

 .موادها االولٌة الحبوب العلفٌة كالشعٌر و الذرة و غٌرها 
فً معامل االعالف المركزة تدخل المواد خزان االستالم الحاوي على شبكة لفصل الشوائب الكبٌرة و تسحب  -3

الحبوب من قبل الناقل الهوائً و تمررمن خالل شٌكة التصفٌة ثم من خالل الجهاز المغناطٌسً ثم ٌجمع و ٌدفع 

نحو الناقل الهوائً الثانً نحو خزانات التوزٌع التً توجد فً اسفلها خزانات التثنٌن لتقوم بتغذٌة المجارش 
 المطرقٌة ثم ٌدفع العلف المجروش نحو االسطوانات الدوامٌة

 



 ومن خالل خزان اضافً خاص تنزل مواد علفٌة اضافٌة مثل االمالح و الفٌتامٌنات لتضاف

الى العلف المركز ثم تنقل الى الخالط العمودي اللولبً بحٌث تمرر قبل دخولها من مجال مغناطٌسً وذلك 

لفصل المواد العلفٌة ثم ٌعبأ العلف المخلوط  الجاهز فً االكٌاس او ٌنقل الى وحدة نقل خاصة ٌكون موقعها تحت 

طن بالساعة عند عمل مجرشتٌن من النوع المطرقً ذات  1.5وتكون انتاجٌة مثل هذه المعامل بحدود . الخالط
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