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كفاءة نوع الحشوة المستخدمة في النهار في كفاءة تبريد قاعات الدواجن
سامربدري سممان البدري

قسم المكننة الزراعية  -كمية الزراعة  -جامعة بغداد
المستخمص
أجريت تجربة عامميه لدراسة تأثير نوع الحشوة المستخدمة خالل ساعات النهار باستخدام

حشوة ليف النخيل والحشوة السيميموزية و حشوة المشبك

البالستيكي .كان سمك <سم لكل نوع من انواع الحشوات المستخدمة ،تم تطبيق التجربة في حقل الدواجن/كميةالزراعة/جامعةبغداد اخذت القياسات خالل
ساعات النهار بالوقت المتمثل من العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا،اذ يمثل ذلك طول االشعاع الشمسي االكثر حرارة خالل النهار .سجمت القراءات
بصورة لحظية لكل من درجة الحرارة والرطوبة ونقطة الندى وسرعة الهواء و الضغط الساكن .حسبت كفاءة التبريد لمحشوات المستخدمة من خالل معادلة
خاصة  .طبقت تجربة عاممية بتصميم تام التعشية بثالثة مكررات شممت الحشوات وساعات النهار .اثر تغيير نوع الحشوة في كفاءة التبريد.اذ بمغت اعمى
قيمة لكفاءة التبريد >@ %@9.عند استخدام حشوة ليف النخيل عند الساعة الرابعة عصرا واقل كفاءة  %:?.;4عند استخدام المشبك البالستيكي عند

نفس الساعة قد يعود ذلك الى ان تركيب حشوة ليف النخيل لها القابمية عمى االحتفاظ بالماء لمدة اطول بالمقارنة مع حشوة المشبك البالستيكي مما
انعكس بشكل سمبي عمى الكفاءة .ولم يكن هنالك تاثير كبير لساعات النهارفي كفاءة التبريد.ان ذلك يوضح ان حشوة ليف النخيل مالئمة لجميع ساعات

النهار  .ان تغيير نوع الحشوة قداثر في الضغط الساكن ،حيث بمغت اعمى قيمة له  0.21باسكال عند استخدام المشبك البالستيكي بسمك  5سم واقل قيمة
لمضغط الساكن  0.09باسكال لنفس السمك عند استخدام حشوة ليف النخيل .تختمف قيمة الضغط الساكن باختالف نوع المادة المستخدمة.فقد حدث أكثر
تخفيض في درجة الحرارة عند استخدام الحشوة السيميموزية عند الساعة الرابعة عصرا حيث كانت درجة الحرارة الخارجية ; ;:.4م فانخفضت الى  28.88م

 .ان ذلك يعود إلى ارتفاع درجة الحرارة الخارجية وانخفاض الرطوبة النسبية مما ينعكس ايجابيا عمى درجة الح اررة الداخمية الن التبريد التبخيري يعتمد عمى
كم يتبخر من الماء في الهواء بوقت محدد ،اذا كمما زاد ارتفعت كفاءة التبريد .

Al- Badri

)The Iraqi Journal of Agricultural Sciences 40 (:): 108-113 (2009

STUDY ON THE EFFICIENCY OF PAD DURING DAY IN COOLING
POULTRY FARM
Samir B.Al- Badri
Department of Agricultural Mechanization
University of Baghdad /College of Agriculture
ABSTRACT

An experiment was undertaken at Abu-Ghraib to the west of Baghdad to investigate the ability of using best kinds
of pads (fillings) used in poultry farms. Three kinds of fillings were used; palm fiber filling, cellulose filling, in
addition to the plastic mesh filling. Filling thickness (5cm). This study was performed in a poultry farm belonging
to the College of Agriculture – University of Baghdad during the summer 2005. This was to measure temperature,
internal-external dew point, static pressure and air speed .The efficiency of cooling for the pads used was calculated
through a certain formula. The measurement was taken during the day time from 10:00 am - 4:00 pm. A factorial
experiment with a completely randomized design with three replicates was used. There was no effect of time on
cooling efficiency when kinds of pads affect on cooling efficiency the highest degree was 92.97% when using palm
fiber at 4 pm and the least was 38.40% when using plastic mesh at 4 pm. The variation kind of pad effects on a
static pressure ،when the highest 0.21 when using plastic mesh and the lowest was 0.09 when used palm fiber.
The decreas
effect of time on air speed during the pads. So that, the pads were suitable for the day time and the best kind of
pads was the leaf palm which gave higher cooling efficiency.
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المداخل ,والذي يكون بحدود  0.03 - 0.1باسكال ). (9

المقدمة

ىنالك جممة من المشاكل التي تواجو مربي الدواجن ومن أىم

واشار )8( Czarickان اختالف الضغط في بيوت الدواجن

ىذه المشاكل ىو عدم انتظام درجات الح اررة داخل الحظيرة

يبين لنا اين تكمن المشكمة ,انخفاض الضغط خالل المداخل

حيث تعتبر درجة الح اررة أىم عامل يتأثر بساعات النيار ,إن

لميواء يرتبط ارتباطا مباش ار بسرعة اليواء الداخمة لمقاعة.

ارتفاع وانخفاض درجات الح اررة عن الحد الطبيعي يؤثر في

المواد وطرائق العمل

إجياد الطيور ,كما يؤثر في انخفاض اإلنتاج وارتفاع كمفتة

لصيف عام  0005وكانت القاعة بإبعاد  3*6*8متر وكانت

وأيضا انخفاض درجات الح اررة يؤدي الى استغالل جزء كبير

القاعة مبنية بالطابوق وكان نظام التبريد ألتبخيري المستخدم

من الطاقة الح اررية الموجودة في غذاء الطائر لتدفئة وىذا

باستخدام الوسائد والمراوح حيث تم استخدام مشبكي تبريد

أجريت التجربة في قاعة دواجن كمية الزراعة ابو غريب

الكفاءة اإلنتاجية لمدواجن فارتفاع درجات الح اررة يؤدي إلى

بالتالي يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج وارتفاع كمفتو أيضا

تبخيري مع مروحتين لمسحب  ,تم استخدام ثالث أنواع من

باإلضافة إلى نفوق إعداد كبيرة من الطيور نتيجة إصابتيا

الوسائد وىما وسائد ليف النخيل ووسائد الحشوة السميموزية

باالمراض( .)3من كل ما تقدم تبرز أىمية توفير المناخ

والمشبك البالستيكي عمى التوالي ,بسمك  5سم وتم تسجيل

المناسب لمدواجن لمحصول عمى أقصى درجات االستفادة

ظير
ا
القراءات عند الساعة العاشرة صباحا والثانية عشر

والكفاءة منيا ويكون توفير ىذا المناخ بوسائل بسيطة مثل

والثانية بعد الظير والرابعة عص ار وبمعدل  4قراءات كل

استخدام التبريد التبخيري ولو تناولنا نظام التبريد التبخيري

نصف ساعة وبمعدل تصريف ماء  5لتر/دقيقة ( .)8تم

الذي يعتمد عمى الحشوات نجد ان المبدأ الرئيسي الذي يقوم

اختبار كل حشوة من الحشوات المستخدمة

حيث طبقت

عميو ىذا النظام ىو مرور اليواء الخارجي خالل الحشوة

تجربة عامميو بتصميم تام التعشية وبواقع عاممين االول كان

المشبعة بالماء وبذلك يبدأ اليواء الخارجي بالترطيب نتيجة

نوع الحشوة حيث استخدم(حشوة ليف النخيل والحشوة

المصاحبة لميواء تستعمل في تبخير الماء من الحشوة فيفقد

النيار وبثالث مكررات تم اخذ قياس درجة الح اررة و قياس

اليواء بعضا من ح اررتو فيبرد( . )8اشار )89(Donald

باستخدام مقياس  Krestell 3000امريكي

السيميموزية

لتالمسو مع السطح الرطب (الحشوة) بذلك فان الح اررة

سرعة اليواء

الى ان الطيور تحتاج الى ىواء متحرك ولذا فانو خالل فصل

والمشبك البالستيكي) والعامل الثاني

ساعات

الصنع  ,الموقع االول درجة الح اررة الخارجية والثاني في موقع

امام الحشوة

الصيف اوعند سكون اليواء فان الطيور تتجمع في االماكن

باإلضافة إلى درجة ح اررة البصيمة الجافة

والرطبة ونقطة الندى الستخراج كفاءة التبريد التبخيري ,فضال

ذات اليواء المتحرك ذكر  )80( Czarickان حركة اليواء

عن قياس الضغط الساكن بواسط ( Static Pressure

ىي دورة داخل القاعة  ,فبدونيا نحن نفقد تاثير البرودة ودرجة
الح اررة لمقاعة سوف تزداد خصوصا عند خروج اليواء (قرب

)Gaugeالموضحة صورتة ادناة وقد ذكر  )9( Czarickان

المراوح ) .عند دراسة الظروف المسيطر عمييا داخل القاعة

مقياس الضغط(  )Static pressure Gagيعمل في قياس

الضغط الثابت لمحقل لمعرفة احكام الحقل المشيد والجياز يق أر

فأن الضغط الثابت يعد من المؤثرات الميمة التي يجب

من الصفرالى  0.25باسكال .

دراستيا والذي يعبر عن االختالف بالضغط من خالل
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شكل Static Pressure Gauge .8.
الضغط الساكن  -:ىو الفرق بالضغط بين الضغط الخارجي

السيميموزية عند الساعة الرابعة عص ار حيث كانت درجة الح اررة

وضغط التأثير الذي تحدثو المراوح ويقاس الضغط الساكن

الخارجية  43.04م وتم تخفيضيا الى  28.88م إي بفارق

تم حساب كفاءة التبريد

 14.16م درجة مئوية والسبب يعود إلى ارتفاع درجة الح اررة

%

الخارجية وانخفاض الرطوبة النسبية مما ينعكس ايجابيا عمى

بالمانوميتر ووحداتو انج .ماء,

-:

لحشوات التبريد المستعممة من خالل المعادلة
)EF= (T1-T2)/ (T1-Wb
 =EFكفاءة التبريد = T1, %درجة الح اررة الخارجية م= T2,

درجة الحارة الداخمية حيث إن مبدأ عمل التبريد التبخيري كمما
استطعنا إن نبخر كمية اكبر من الماء في اليواء حصمنا عمى

درجة الح اررة الداخمية امام الحشوة م  =Wb ,البصيمة الرطبة

كفاء تبريد أعمى ,وىذا يتفق مع النتائج التي توصل

م.

)  (8و ) . ( 4فضال عن نوع المادة المستعممة وقابميتيا في

النتائج والمناقشة

االحتفاظ بالماء وىذا يتفق مع النتائج التي توصل اخرون

من الجدول  .2.بينت نتائج التحميل اإلحصائي إن أكثر

( )80و( .)84

تخفيض حصل بدرجة الح اررة ىو عند استخدام الحشوة

جدول .8.يبين معدل درجات الحرارة الخارجية المقاسة
الوقـــــــــــــــــــت (ساعة)
9
89
@;:.8
;@;4.

نوع الحشوة

;
;;:.4

;4.@:

حشوة ليف النخيل

:=.>4

>:@.9

;8.;4

=;;8.

:@.>0

المشبك البالستيكي

:=.00

;4.00

=;9.4

@=;9.

?;4.8

الحشوة السيميموزية

أ.ف.م <%
المعدل
أ.ف.م <%

اخرون

84
:>.00

المعدل

4.@8
=<:=.

=4.9
;9.98

>;4.4

4.:4
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جدول .9.يبين درجات الحرارة الداخمية المقاسة امام الحشوة
نوع الحشوة
84
28.32

الوقـــــــــــــــــــت (ساعة)
9
89
29.44
29.60

;
28.88

29.06

حشوة ليف النخيل

28.55

28.72

29.36

29.31

28.98

المشبك البالستيكي

32.57

35.58

36.22

37.60

35.49

الحشوة السيميموزية

أ.ف.م <%

المعدل

8.84

المعدل

29.81

أ.ف.م <%

0.29

0.25
31.67

31.3

من الجدول  .3.بينت نتائج التحميل اإلحصائي ان كفاءة

31.93

31.17

عند الساعة  4عص ار ايضا حيث بمغت كفاءة التبريد

التبريد خالل نوع الحشوة المستخدمة مع الوقت لم تتاثر تاثي ار

 %38.40والسبب يعود الى ان تركيب حشوة ليف النخيل ليا

كبي ار وىذا ما يدل عمى ان الحشوات المستخدمة ىي مالئمة

القابمية عمى االحتفاظ بالماء لفترات اطول بينما حشوة المشبك

لجميع اوقات النيار وسجمت أعمى كفاء تبريد عند استخدام

البالستيكي التستطيع االحتفاظ بالماء مما انعكس بشكل سمبي

حشوة ليف النخيل عند الساعة  4عص ار حيث بمغت

عمى كفاء التبريد وىذا يتفق مع النتائج التي توصل اخرون (

 )4و)  ( 88و) .)85

 %90.97واقل كفاءة لمتبريد عند استخدام المشبك البالستيكي

جدول  .:.يوضح تأثير كل من نوع الحشوة والوقت في كفاءة التبريد%
نوع الحشوة

الوقـــــــــــــــــــت (ساعة)
9
89
=<?;.
=>@.9

;
=?;.:

82.81

حشوة ليف النخيل

>@8.9

?@.@4

?<.@:

>@@9.

90.01

المشبك البالستيكي

@<<4.

;@;;.

=@;4.

:?.;4

43.72

الحشوة السيميموزية

أ.ف.م <%
المعدل
أ.ف.م <%

84
??:.4

المعدل

4.84
74.98

8.<4
70.48

71.36

71.71

72.13

8.>9

من الجدول  .4.بينت نتائج التحميل اإلحصائي ان ىنالك

استخدام الحشوة السيميموزية وحشوة ليف النخيل عند الساعة 0

فروق طفيفة لتاثير الوقت عمى سرعة اليواء يعود الى تغير

ظي ار و  4عص ار حيث بمغت سرعة اليواء  8.87م/ثا والسبب

لنوع الحشوة المستخدمة عمى سرعة اليواء المار خالليا الى

المستخدمة عمى العكس من حشوة المشبك البالستيكي ذات

داخل القاعة تبعا لتركيب النسيج لمحشوة المستخدمة حيث

الجزئيات المفككة  .وىذا يتفق مع النتائج التي توصل اخرون

كانت اعمى سرعة ىواء عند استخدام المشبك البالستيكي عند

( ) 8و ) ( 0و( )6و ( . )84

يعود الى تجانس التوزيع والتماسك بين جزيئات الحشوات

سرعة اليواء الخارجية خالل ساعات النيار بينما ىنالك تاثير

الساعة  80صباحا حيث بمغ  8.88م/ثا واقل سرعة ىواء عند
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جدول .;.يوضح تاثير كل من نوع الحشوة والوقت في سرعة الهواء( م/ثا)
نوع الحشوة
84
1.20

الوقـــــــــــــــــــت (ساعة)
9
89
1.17
1.55

;
1.20

1.28

حشوة ليف النخيل

1.32

1.20

1.17

1.17

1.21

المشبك البالستيكي

1.81

1.64

1.61

1.78

1.71

الحشوة السيميموزية

أ.ف.م <%

المعدل

4.;8

المعدل

1.44

أ.ف.م <%

?4.8

=4.8
1.31

1.44

1.38

1.40

من الجدول  .5.بينت نتائج التحميل اإلحصائي ان تغيير نوع

لم تكن ىنالك تاثيرات معنوية لساعات النيار في كفاءة التبريد

 0.21باسكال عند استعمال المشبك البالستيكي بسمك  5سم

يجعميا صالحة لالستخدام طيمة موسم الصيف وبكافة االوقات

واقل قيمة لمضغط الساكن بمغت  0.09باسكال لنفس السمك

 ,وان افضل نوع من الحشوات المستخدمة ىي حشوة ليف

عند استعمال حشوة ليف النخيل والحشوة السيميموزية,تختمف

النخيل حيث سجمت اعمى كفاءة تبريد خالل ساعات النيار

يتفق مع النتائج التي توصل اخرون (  ) 83و (  )8و( )7

الحشوات في بحوث اخرى لموقوف عمى خواص اليواء في

و ( )3و ( .)5

قاعات الدواجن .

لكن ىنالك تاثير لنوع الحشوة المستخدمة عمى الكفاءة ىذا ما

الحشوة يؤثر في الضغط الساكن ,حيث بمغت اعمى قيمة لو

وبمعدل  % 90.01لذا نوصي باستخدام ىذا النوع من

قيمة الضغط الساكن باختالف نوع المادة المستخدمة وىذا

جدول .<.يوضح تاثير كل من نوع الحشوة والوقت في الضغط الساكن
نوع الحشوة

الوقـــــــــــــــــــت (ساعة)
9
89
0.09
0.09

;
0.09

0.09

حشوة ليف النخيل

0.11

0.11

0.09

0.09

0.10

المشبك البالستيكي

0.18

0.21

0.20

0.14

0.18

الحشوة السيميموزية

أ.ف.م <%
المعدل
أ.ف.م <%

84
0.09

المعدل

4.84
0.12

?4.48
0.12

0.13

0.10

0.11

@4.48
المحمية .جامعة الخميج العربية ,مممكة البحرين.,

المصادر

 -8البدري  .سامر بدري سممان . 0005 .دراسة تاثير

مجمة

الخميج العربي لمبحوث العممية.17-12 :)2( 22 .
 -2اليالل .إبراىيم محمد وحمود صالح التويجري.

نوع الحشوات المصنعة محميا في كفاءة وحدة تبريد تبخيرية
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