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 الجلسة العملية الرابعة

 تصميم مستودعات تخزين العلف

تختلؾ طرائق تخزٌن المادة العلفٌة باختالؾ نوع المادة العلفٌة وحجم وشكل مخازن أو مستودعات العلؾ. وٌشترط عند 

 حجم وكمٌة األعالؾ المراد تخزٌنها مع المحافظة على نوعٌتها الجٌدة.تصمٌم مستودعات التخزٌن معرفة 

 طرائق تخزين المواد العلفية:

,مخلفات مصانع كسبة القطن  بان ,درٌستوتختلؾ حسب نوع المادة العلفٌة)خضراء ,درنٌة ,سٌالج ,علؾ مركز ,أ

 والشوندر(.

 

 تخزين العلف األخضر:-1

على مساحة محددة من األرض فوقها مظلة لحماٌة العلؾ األخضر من أشعة الشمس صٌفاً وٌكون على شكل أكوام مؽطاة أو 

 ومٌاه األمطار شتاًء.

وإن سوء التخزٌن وطول مدته ٌؤدي إلى فقدان العلؾ بعض المركبات الؽذائٌة وبالتالً قلة استساؼته من قبل الحٌوانات 

 ء من هذه المركبات إلى مركبات سامة كالنترات والنترٌت وؼٌرها.الزراعٌة وانخفاض الكمٌة المتناولة منه ,وقد ٌتحول جز

وٌمكن إطالة مدة التخزٌن للعلؾ األخضر بتهوٌته باستخدام شبكة من األنابٌب على أرضٌة المستودع المؽلق لضخ الهواء 

 البارد وبالتالً تهوٌته على مراحل وحسب الضرورة.

 

 تخزين األعالف الدرنية:-2
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والسكري واللفت ,وٌجب قبل تخزٌنها تنظٌفها وتقطٌعها. أما درجة حرارة تخزٌن الدرنات العلفٌة فتتراوح  كالشوندر العلفً

 وتصل مدة تخزٌنها إلى ست أشهر أو أكثر حسب المنطقة والبٌئة. (°م00-0ما بٌن )

 

 حفظ وتخزين السيالج:-3

 حفر أو خنادق أفقٌة أو مخازن سٌالج عمودٌة.ٌتم تخزٌن المواد الخضراء بعد معاملتها وتحوٌلها إلى سٌالج ضمن 

وتؤخذ كمٌات السٌالج حسب الحاجة من الباب السفلً لمخازن السٌالج القائمة ,ومن السطح العلوي للمكمورات الحفرٌة 

 والخندقٌة.

ٌالج ثم تكبس ولتقلٌل هدر السٌالج ٌجب قبل معاملته تقطٌع األعالؾ الخضراء وتوزٌعها بشكل منتظم فً حفر أو خنادق الس

 باستخدام الجرار.

 

 

 خنادق أو حفر السيالج األفقية:-أ

سم فوق البالستٌك أو الناٌلون وتلؾ أطراؾ 00تؽطى المكمورات الخندقٌة أوالحفرٌة بطبقة من الرمل أو التبن بسماكة 

بإخراج ال بالقدر الذي ٌسمح (أشهر وٌراعى عدم إزالة الؽطاء إ0-2المكمورة لفاً تاماً لعدم تطاٌره وٌنضج السٌالج بعد )

 الكمٌة الالزمة من السٌالج ألن إزالة الؽطاء كلٌاً ٌؤدي إلى تلؾ جزء كبٌر من السٌالج.

 وٌتم أخذ الكمٌات الالزمة منه باستخدام الجرار  وقد تستخدم أحٌاناً جدران مسبقة الصنع لتجهٌز حفر السٌالج وتصنٌعه.

 والمقطورة لنقله وتوزٌعه.

 العمودية)األسطوانية(:المسالج -ب
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وٌتم تخزٌن األعالؾ الخضراء فٌها على شكل سٌالج وتكون محددة األبعاد ولتقلٌل نسبة الهدر والحصول على سٌالج جٌد 

 (.2000النوعٌة ٌجب أن ٌكون حجم الجزء المملوء بالعلؾ إلى حجم الجزء الفارغ بالمسلج)

وٌتم معرفة كمٌة السٌالج الكافٌة لعلؾ األبقار فً المسالج األسطوانٌة بمعرفة حجمها وذلك من ضرب مساحة قاعدتها 

 بارتفاعها.

0م/كػ000-000ثم ٌضرب حجم األسطوانة بعدد الكٌلوؼرامات الموجودة فً المتر المكعب الواحد وٌتراوح بٌن )
 )

 كػ.050ج وبالمتوسط ٌكون وزن المتر المكعب من السٌال

 كػ فٌنتج وزن السٌالج. 025أما فً الحفر والخنادق فٌعرؾ وزن السٌالج من حساب حجمها ومن ثم ضرب الناتج ب 

 

 تخزين األتبان والدريس:-4

تخزن األتبان فً مستودعات خاصة أو على شكل أكوام مؽطاة بالناٌلون او منطقة مسقوفة . أما الدرٌس والذي هو عبارة 

أسابٌع 0-2سم( وتحتاج إلى )00×00×00ء مجففة ,فٌخزن على شكل باالت مكعبة الشكل بأبعاد)عن أعالؾ خضرا

 للتجفٌؾ( ثم تخزن وتقل فترة التجفٌؾ فً المناطق المعتدلة وشبه الحارة حسب المنطقة والبٌئة.

م0التبن المكبوس وبشكل عام ٌجب ان تؤمن المستودعات خزن أعالؾ للقطٌع لمدة موسم كامل هذا وٌلزم لخزن طن من 
0

 

م0من الفراغ ,والدرٌس 
0
 ,وطن الحبوب متراً مكعباً. 

 وٌجب أن تكون مخازن العلؾ جٌدة التهوٌة وذات شبابٌك مرتفعة ومحكمة اإلؼالق أو تكون مؽلقة من جهة هبوب الرٌاح.

 

 تخزين العلف المركز:-5
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واألعالؾ المركبة فً مستودعات بٌتونٌة مؽلقة أو صوامع أسطوانٌة تؤمن  فٌها تخزٌن الحبوب واألعالؾ المجروشة وٌتم

 فٌها كافة التجهٌزات والشروط المناسبة لحفظها سلٌمة ومستساؼة من قبل الحٌوانات الزراعٌة.

 %(.05-00وتخزن المواد العلفٌة المركزة بعد تجفٌفها وخفض رطوبتها حتى)

 

 

 حساب حجم مستودعات مواد العلف:

 0لب حساب حجوم المستودعات العلفٌة ماٌلًعملٌة تصمٌم مستودعات المواد العلفٌة وبنائها حساب حجومها ,وٌتط ٌسبق

 عدد حٌوانات القطٌع واحتٌاجاتها الٌومٌة من المواد العلفٌة. (0

 عدد المواد العلفٌة ونوعها وكمٌتها وحجمها. (2

 حجم احتٌاطً التخزٌن. (0

 ٌاً من مستودع التخزٌن.النسبة المئوٌة ألقصى حجم مستؽل فعل (0

وبناًء على ما تقدم سوؾ نشرح بالتفصٌل كٌفٌة حساب حجم مستودع المواد العلفٌة. ولتحقٌق ذلك ٌجب االنطالق من حساب 

 (00كػ مادة علفٌة ٌومٌاً لكل حٌوان ولمدة عام كامل باستخدام العالقة)0االحتٌاج الحجمً من المستودع لتخزٌن 

La=L1.Rd 

Laلحجمً)م0االحتٌاج ا
0

 ( من المستودع لكل حٌوان فً العام.

L10االحتٌاج الحجمً)م
0

 كػ مادة علفٌة ٌومٌاً لكل حٌوان ولمدة عام كامل.0( من المستودع لتخزٌن 

Rd.)0الحصة العلفٌة الٌومٌة لكل حٌوان)كػ 
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,لذلك ٌجب تعدٌل حجومها باالعتماد وبما أن بعض المواد العلفٌة ال تقدم على مدار العام وإنما تقدم خالل مدة زمنٌة محددة 

 (20( ,وذلك باستخدام العالقة)kعلى مدة توفرها عن طرق معادل التصحٌح)

Lz=La.k 

Lz0االحتٌاج الحجمً الٌومً)م
0

 (من المستودع لتخزٌن المادة العلفٌة لكل حٌوان خالل مدة محددة.

K.)0معامل التصحٌح)ثابت 

 (00العالقة)( نحصل على 2(و)0ومن العالقة)

Lz=L1.Rd.k 

 (00( حٌواناً نحصل على العالقة)nوعندما ٌكون عدد حٌوانات القطٌع )

Lg=L1.Rd.k.n 

 مدة محددة.المادة العلفٌة لحٌوانات القطٌع خالل (ٌمكن حساب االحتٌاجات الحجمٌة من المستودع لتخزٌن 0)باستخدام العالقة

 لتخزٌن المادة العلفٌة لمدة عام كامل ٌجب الوضع فً الحسبان ما ٌل0ً( من المستودع Lgوعند حساب االحتٌاج الكلً)

 ( بحسب المادة العلفٌة.Lz%( من قٌمة )20-5إضافة قٌمة حجم احتٌاطً التخزٌن التً تتراوح ما بٌن ) -

بحسب المادة ( Lz%( من قٌمة )5-0,5إضافة قٌمة الحجم المفقود من المادة العلفٌة خالل التخزٌن والتً تتراوح ما بٌن ) -

 العلفٌة.

%( بحسب المادة العلفٌة المخزنة ونموذج 55-05قٌمة أقصى حد مستؽل فعلٌاً من مستودع التخزٌن والذي ٌتراوح بٌن ) -

 مستودع المواد العلفٌة.

 ( باستخدام العالقة التالٌةLg0وعندها تحسب قٌمة )
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 *100L=
          

  
 

 حٌث أن0

Lg: الحجمً الكلً من المستودع للتخزٌن)ماالحتٌاج
0

.) 

Lr:احتٌاطً حجم التخزٌن)م
0

.) 

Lv:الحجم المفقود من المادة العلفٌة خالل التخزٌن)م
0

.) 

:Lmقٌمة الحجم المستؽل فعلٌاً من مستودع التخزٌن)م
0

.) 

 

 

 

 

 

 


