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 د. حارث الحماد  م. بتول المير سليمان

 تهوية الحظائر
تتميز الطرائق الحديثة في تربية الحيوان باالستعمال األمثل لممساحة المخصصة لتربية الحيوانات 
عن طريق زيادة أعدادىا لمحد األقصى المقبول, إال أنو ينجم عن ذلك جو غير صحي في تمك 

الماء وارتفاع  , لنقص االكسجين وزيادة نسبة كل من غاز ثاني اوكسيد الكربون وبخاراالبنية
 الحرارة بسبب عمميات التنفس.

باإلضافة لذلك فإن نسبة الرطوبة تزداد نتيجة تبخر الماء من مناىل الشرب وفضالت 
الحيوانات, كما أن تحمل فضالت الحيوانات وفراشيا يولد غازات كريية خانقة كاألمونيا وكبريتيد 

 الييدروجين.
حيوانات وحرارة التنفس تزيدان من الظروف غير المريحة كذلك إن الحرارة المطروحة من أجسام ال

تييئ جوًا مناسبًا النتشار المسببات  رطوبةعممًا بأن ىذه الحرارة وتمك ال والخانقة لمحيوانات,
 المرضية وسرعة انتقاليا بين الحيوانات.

عاد الحرارة إلب وعميو تحتاج الحظائر  في الجو الدافئ إلى كميات كبيرة من اليواء تدخل داخميا
 الفائضة, وبالعكس ففي الجو البارد يخفض معدل تحريك اليواء منعًا لمتبريد الجائر.

 ويتوقف عدد المرات المطموبة لتغيير ىواء الحظيرة في الساعة عمى:
 درجات الحرارة والرطوبة السائدة في المحيط الخارجي لمحظيرة وتمك التي داخميا. .1
 الحظيرة.كميات الحرارة الناشئة داخل  .2
 كميات الحرارة والرطوبة التي يمكن لميواء الخارج من الحظيرة إزاحتيا معو. .3

 تبديل الهواء:
 :تعمل منظومة التيوية عمى

  فإنيا تزود تمك المساكن باألكسجين المطموب استبدال ىواء مساكن الحيوانات وبيذا
 الستمرارية الحياة.

 الخارج يحمل معو الغازات الضارة والروائح الغير مرغوبة ويخفف من  ن تيار اليواءكما أ
 تركيز الجراثيم المرضية التي تنتقل باليواء الخارج.

  طرد الحرارة والرطوبة من داخل مساكن الحيوانات ومن ثم السيطرة عمى الظروف البيئية
 داخل تمك المساكن.
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  تستخدم فييا أنظمة التيوية تحسين نوعية الحميب في حظائر أبقار الحميب التي
 اإلجبارية, كما أن التيوية تزيد من العمر االستثماري لمحظائر وآالتيا.

زالة رطوبة جو الحظيرة:  التهوية وا 
إذا كانللت درجللة الحللرارة , وال سلليما بللالحظيرة الفائضللة تعمللل التيويللة عمللى إزالللة جللزء مللن الرطوبللة
 ولمحظيللرة فللاليواء البللارد يتمللدد بالتسللخين و بللذلك يمكنللالخارجيللة اقللل مللن درجللة الحللرارة الداخميللة 

 .االحتفاظ بكمية اكبر من الرطوبة
 اجهزة التهوية:

ن أينة من الحيوانات وليس بالضلرورة نواع معأو ألمتيوية يصمم ليمبي متطمبات نوع ن أي نظام إ
لملدواجن.  بالضرورة مالئماً يكون  بقار الألفالنظام المالئم ل ,اع الحيواناتنو أيمبي متطمبات جميع 

 عام يمكن تقسيم االنظمة المستعممة في التيوية الى نظامين رئيسين ىما: وبشكل
 النظام الطبيعي المعتمد عمى تيارات الحمل داخل الحظيرة. -1
 لية لتبديل ىواء الحظيرة.آظام االجباري المعتمد عمى وسائل الن

 النظام الطبيعي: -1
عملى ليخلرج ملن مخارجلو فلي حلين أللو يتملدد وتقلل كثافتلو ويرتفلع نلإفدما يسخن ىواء الحظيلرة نع

وتتلوزع ملداخل ومخلارج اليلواء بطرائلق  ,د النقلي اللداخل اللى داخلل الحظيلرةيحل محمو اليواء البار 
 (.1-2مختمفة )الشكل 

 

 
 

 (:األنظمة المختمفة لمتهوية الطبيعية حيث تظهر مداخل ومخارج الهواء.1-2شكل رقم)
 بوابة منزلقة.-3مخرج الهواء, -2الهواء, مدخل -1
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 :النظام الطبيعي مميزات
 .رخص انشائو وليس لو نفقات تشغيليمتاز النظام الطبيعي ب

خرج لمرعي في مواسم تتستخدم نظام الرعي الطبيعي حيث  بقار الحميب التيأ بنيةأل يكون مالئماً 
جساميا لتدفئة المبنى ألشتاء تكفي الحرارة المطروحة من الرعي الدافئة والحارة خالل النيار وفي ا

 حمل الالزمة لتبديل ىواء المبنى.وتكوين تيارات ال
قفلللاص متعلللددة الطوابلللق التلللي تكلللون أربيلللة بلبيلللوت اللللدواجن وخاصلللة الت يكلللون مالئملللاً  نلللو الأال إ

 بدال اليواء باستمرار.إار عمى مدى العام وتحتم الضرورة مشغولة باستمر 
والرطوبللة داخللل المبنللى بللل يعتمللد  ن النظللام ال يللوفر وسللائل لمسلليطرة عمللى درجللات الحللرارةأكمللا 

عمى الظروف الجوية السائدة خارج المبنى وعميو فان استعمال النظام الطبيعي في التيويلة  ساساً أ
 قميل االنتشار.

 نظام التهوية االجباري:-2
سحب اليواء من داخلل الحظيلرة او دفلع اليلواء يعتمد ىذا النظام عمى استخدام الوسائل االلية في 

مللن خللارج الللى داخللل الحظيللرة مللع اسللتخدام وسللائل السلليطرة عمللى درجللات الحللرارة والرطوبللة داخللل 
مسللاكن الحيوانللات فللي حللين تتللوزع مللداخل ومخللارج اليللواء عنللد الجللدران والسللقف او عنللد الجللدران 

 فقط حسب تصميم نظام التيوية المستعمل. 
 :ين او نظامين لمتيوية االجباريةبق ان ىناك نوعنستنتج مما س

 :االول نظام الضغط الداخمي المنخفض
الللذي تقللوم فيللو مللراوح بسللحب اليللواء مللن داخللل الحظيللرة وطللرده الللى خارجيللا وبللذا ينشللأ تخمخللل  

جزئلللي لمضلللغط داخلللل الحظيلللرة ويعملللل وفلللق الضلللغط بلللين اللللداخل والخلللارج عملللى دخلللول اليلللواء 
 (.2-2الخارجي الى داخل الحظيرة من خالل مداخل مخصصة لدخول اليواء )شكل
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اإلجبككاري  و الضككغط المككنخفض, يوضككع المواضكك  المختمفككة نظككام التهويككة :(2-2شكككل رقككم)
 لمفرغات الهواء ومداخل الهواء المرادفة.

 بوابة منزلقة.-3مروحة السحب, -2مدخل الهواء, -1
 
 :ثاني نظام الضغط الداخمي المرتف ال

ويعمللل ضللغط  ,حظيللرة ممللا يتسللبب فللي زيللادة الضللغطالداخللل لللى إوفيللو تقللوم المللراوح بللدفع اليللواء 
للى خلارج الحظيلرة ملن خلالل مخلارج خاصلة إعمى طرد اليلواء اللداخمي الفاسلد  اليواء المرتفع ىذا

 (.3-2لميواء )شكل 
 

 
 

نظككام التهويككة اإلجبككاري  و الضككغط المرتفكك , يبككين طريقككة دفكك  الهككواء داخككل :(3-2شكككل رقككم)
 الحظيرة والمخارج المرادفة.
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 :مكونات جهاز التهوية االجباري
 يتكون جياز التيوية االجباري من ثالثة اجزاء رئيسية ىي:

 المراوح. -1
 نظام التوزيع. -2
 .اجيزة السيطرة -3

 نواعها:أالمراوح و -1
 :(4-2ان من ىذه المراوح )شكلتقوم المراوح بتحريك اليواء المطموب داخل المبنى ويستعمل نوع

 :المراوح المحورية-أ
مواز لمحورىا الدوار ويمكن تمييزىلا ظاىريلا ملن ريشلاتيا التي تجبر اليواء عمى المرور في اتجاه 

المروحيللة وكبللر حجللم وسللطيا المتصللل بعمللود االدارة والتللواء الريشللات لزيللادة قللدرتيا عمللى التغمللب 
 عمى مقاومة المجابية لميواء المدفوع خالليا.

 :المراوح الناب ة-ب
ن ثللم فللي اتجللاه عمللودي عمللى التللي تجبللر اليللواء عمللى التحللرك الللى الخللارج فللي اتجللاه قطللري وملل 

 قطرىا الن مخرجيا يكون كمماس لمحيط بيتيا.
  

 
 (:نوعان من المراوح المستخدمة في تهوية الحظائر.4-2)شكل

 أ_المروحة المروحية, ب_المروحة الناب ة.
 خروج الهواء.-2دخول الهواء, -1
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تتوافر فييا بعض الصفات الميمة يراعى في اختيار المراوح التي تم تحديد تصريفيا واعدادىا ان 
 والتي يكن ايجازىا بما يمي:

 ن تكون زعانف المروحة مقاومة لمصدأ.أ -1
 ن تكون الحمقة المحيطة بزعانف المروحة ذات سطح دائري منتظم وناعم.أ -2
 ن تكون بوابات الغمق والفتح بالحجم والصنف المطموب.أ -3

 الضغط الثابت المتوقع.مالئمة المحرك المشغل لمعدل التصريف المطموب عند  -4

 

 نظام التوزي : -2
عندما تكون الحظيرة المغمقة واقعة تحت ضغط الملراوح فلإن فتحلات التيويلة التلي يلدخل أو يخلرج 
منيا اليواء يجب أن تتناسلب ملع قلوة الملراوح, فلإذا كانلت ىلذه الفتحلات ضليقة فلإن اليلواء اللداخل 

ذا كانلت ىلذه الفتحلات واسلعة أكثلر أو الخارج يواجو مقاومة ىذه الفتحات مما يقمل  ملن كفاءتلو, واا
ملللن اللللالزم فلللإن الضلللغط داخلللل الحظيلللرة سللليقل وتتسلللرب كميلللات ملللن اليلللواء الخلللارجي إللللى داخلللل 
الحظيللرة وتضللعف كفللاءة فللي سللحب اليللواء الموجللود فللي الحظيللرة وتللنقص بللذلك قيمللة المللراوح فللي 

 تيوية الحظيرة المغمقة.
ملا انتظلام توزيلع اليلواء فيتوقلف أيتوقف معدل تغيير اليواء داخلل الحظيلرة عملى تصلريف الملراوح 

وينطبللق ذلللك عمللى نظللامي الضللغط  ,عمللى موقللع وتصللميم وتنظلليم فتحللات دخللول وخللروج اليللواء
 .و المنخفض )سحب اليواء( داخل الحظيرةأالمرتفع )دفع اليواء( 

ارات سللريعة لميللواء ومنللع وصللوليا المباشللر الللى ويجللب عمللى التصللميم الصللحيح تجنللب حللدوث تيلل
 .الحيوانات

 
 جهزة السيطرة:أ-3

تقوم منظومة التيوية في الحاالت المثمى باالحتفاظ بدرجة الحرارة والرطوبة في حدود المجال 
 حدى الطرائق التالية:إتغييرات الجو الخارجي ويتم ذلك بالمطموب بغض النظر عن 

حيث تستعمل مراوح متغيرة ليا القابميلة عملى تغييلر سلرعتيا  :السيطرة عمى سرعة المراوح -1
 ومن ثم تغيير تصريفيا.

السماح بتمرير اليواء خالل المراوح بشكل منلتظم وذللك بتشلغيميا بشلكل مسلتمر وبسلرعة  -2
 ثابتة.

بتغييلر قطرىلا الفعلال او تغيير كمية اليواء المارة خالل المراوح عنلد ثبلات سلرعتيا وذللك  -3
 ىلللواء, حيللث تقللوم وسلللائل الللتحكم بتغييللر تصللريف فتحللة تصلللريف اليللواء مسللاحةتغييللر 
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المراوح وذلك بتصغير قطرىا الفعال, أو تقميل مساحة فتحة تصريف اليواء عنلدما تكلون 
 درجة الحرارة داخل الحظيرة منخفضة والعكس بالعكس.

التشللغيل الزمنلللي المتقطلللع لممروحلللة علللن طريلللق اسلللتخدام ملللنظم حلللراري يتحسلللس درجلللات  -4
 و اسللتخدام سللاعة توقيللت تعمللل عمللىأ ,الحللرارة داخللل المبنللى لتشللغيل او توقيللف المروحللة

 توصيل أو قطع الدارة الكيربائية عن المراوح لفترات زمنية سبق تحديدىا.
 

                         و كيربائيللللللللللللللة:أليلللللللللللللة آسللللللللللللللباب أترجلللللللللللللع االعطللللللللللللللال التلللللللللللللي تحللللللللللللللدث فلللللللللللللي المللللللللللللللراوح اللللللللللللللى 
التللي تعيللق حركللة ليللة سللباب اآىللم األأايللات عمللى بوابللات المللراوح مللن النفوسللاخ و يعتبللر تللراكم األ
للللى تحميلللل محركلللات الملللراوح إضلللافة إوبالتلللالي ارتفلللاع حلللرارة المبنلللى  و منعلللو كميلللاً أملللرور اليلللواء 

 خر.اقبة البوابات وتنظيفيا من حين آذلك يجب مر لواحتمال تمفيا و  جائراً  تحميالً 
حلد أو قطلع فلي أ )الفواصلم الكيربائيلة(احتمال تملف المصيرات عطال الكيربائية فتتمثل فيما األأ

 في الدائرة الكيربائية. و حدوث قصرأئية سالك الكيربااأل
 


