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 الفصل االول
 اهمية مكننة االنتاج الحيواني

 
ان مكننة االنتاج الحيواني يعتبر احد االختصاصات الزراعية الهامة، الذي تكمنن امميتنا اننا 

االساسي لتوفير المنتجات الحيوانية، سواء ما كنان منهنا ونروريا الشنباع حاجنات  يشكل المصدر
وغيرمنا او تمنا التنني تشنكل مناد  خننا،  (الحمينن كنالمحو،، البنيض، النناس منن المنتجنات الحيوانيننة  

لمصناعات الغذائينة، كمنا ومينمت منجنزات التاند، العممني والتكننولجي امكانينة كبينر  لتنظني، االنتناج 
فني منذا االختصناص، منن خننخل اسنتخدا، المكنننة المركبنة سنواء مننا يتعمنا منهنا تغذينة الحيوانننات 

يفننتل لنننا امميننة وسننائل مكننننة االنتنناج الحيننواني  وتوزيننا العمننل وحمنن  االباننار وتطهيننر الحوننائر،
 والتي يمكن تمخيصها باالمور التالية:

خفض تكاليل الوحد  االنتاجية: من البديهي ان مكننة أي عممينة انتاجينة سنواء بالزراعنة  -أ 
 او الصناعة ستؤدي الى خفض تكاليل االنتاج.

المكننننة واالالت الزراعينة بشننكل زيناد  االنتاجينة لموحنند  االنتاجينة: ان اسننتغخل واسنتخدا،  -  
 صحيل في عمميات مكننة االنتاج الحيواني يؤدي دون شا الى زياد  الوحد  االنتاجية.

سننرعة انجنناز العمميننات الحاميننة وا رمننا عمننى االنتنناج: ان لكننل عمميننة زراعيننة و ننت محنندد  -ج 
االنتاجينننة يجننن  انجازمنننا خخلنننا، فباسنننتعمال واسنننتغخل المكنننائن واالالت الزراعينننة الكبينننر  

الخاصننة بمكننننة االنتنناج الحيننواني نكننون  نند وفرنننا امكانيننة انجنناز أي عمميننة حاميننة خننخل 
المنننند  المعينننننة مننننن الننننزمن، وباسننننتعمال العنننندد الكننننافي مننننن مننننذ  االالت والمكننننائن حسنننن  
االمكانننات المووننوعية المتننوفر  وحسنن  سننعة كننل عمميننة وحاننل وباسننتغخل فننني صننحيل 

 لتما االالت.

 خحين والمزارعين وشدم، الى المشاريا الزراعية.تطوير الف -د 

 
ممننا ال شننا فيننا ان انجنناز أي عمميننة حاميننة ينندويا يتطمنن  جهنندًا فيزيائيننا  عوننميًا( كبيننرا والننى 
ابعد الحدود، واذا ما اخند بنظنر االعتبنار دور المكنننة الحامينة ومردودمنا اال تصنادي واالجتمناعي 

ال او  صر، يكون فيا المردود اال تصادي واالجتماعي عمى الفخح، فاننا سول نجد بعد و ت ط
ما ورور  تطوير الخدمات االجتماعية اك ر استارارُا، اوافة الى االستارار النفسي، كل ذلا يت، 

 في الريل او الارية الزراعية
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 مكننة التزويد بالمياه
 Pumpsالمضخات 

 المقدمة:
لطا ننننة الميكانيكيننننة الننننى طا ننننة الموننننخات ومنننني معنننندات ميدروليكيننننة تسننننتخد، لتحويننننل ا

ميدروليكينننة  منننائا( او تسنننتخد، لزيننناد  طا نننة المنننائا. ان لمطا نننة الهيدروليكينننة  نننخ  صنننور مننني 
 الطا ة الكامنة ، الطا ة الحركية وطا ة وغط.

والسنننتغخل منننذ  الصنننور منننن الطا نننة بشنننكل عممننني يجننن  ان تكنننون عمنننى صنننور  شنننحنة 
 headن خننزان منننخفض الننى اخننر مرتفننا. وال يمننز، ان تكننون ( فمنن خ تاننو، الموننخة برفننا المنناء منن

الموننخة ةلننة لرفننا المنناء او السننوائل فاننط، اال انهننا تسننتخد، لونني أي مننائا يمكننن ان يسننري فنني 
 االنابي .

فهنننناا مونننخات تتعامنننل معنننى سنننوائل خفيفنننة م نننل المننناء او الحميننن  واخنننرى تتعامنننل منننا 
ل اكالننننة كننننالحوامض والامويننننات ومننننن سننننوائل ك يفننننة م ننننل الزيننننوت والشننننحو، او تتعامننننل مننننا سننننوائ

الموخات تاو، بنال سوائل كخميط السمنت والرمل والماء  كونكريت مائا( بل و د تنال الموخة 
خميطا من مائعين كالغاز الطبيعي وزيت البترول. ومكنذا تسنتخد، المونخات فني مجناالت واسنعة 

 في الحيا  اليومية. 
ض والبند ان تنت، عمنى افونل صنور  ا تصنادية وتستعمل الميا  في المزرعنة لجمينا االغنرا

فان االسرال في استهخا الميا  يكمل تكاليل كبير  ولذلا يت، التخطيط لتوزيا شبكات الميا  في 
المزرعننة بالصننور  المخئمننة والمناسننبة السننتهخا االنسننان والحيننوان. فننيمكن تخطننيط شننبكة لمميننا  

النى خزاننات عمينا او ابنراج وينت، توزينا المينا  عمنى بتوفير الموخات الكافية والخاصة لرفا الميا  
 مباني المزرعة جميعها.

 
 Types Of Pumpsانواع المضخات 

 تناس، الموخات الى نوعين رئيسيين مما:
 (.Rotary Pumpsالموخات الدورانية   -1
 (Reciprocating Pumpsالموخات الترددية   -2

 
 (Rotary Pumpsالمضخات الدورانية )-1

 التي يتحرا جزءما الفعمي حركة دورانية حول محور. واممها: ومي الموخات
 الموخات الطارد  المركزية. - أ
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 الموخات البريمية. -  

 الموخات التربينية. - ت

 الموخات الترسية. -  

 ونظرا الستخدا، الواسا لمموخات الطارد  المركزية نوول مامية مذا النوع من الموخات.
 
 Centrifugal Pumpsالمضخة الطاردة المركزية  -أ

سنميت منذ  المونخة بهنذا االسن، الن الزيناد  فني الونغط داخنل عونوما الندوار  الدفاعنة 
Impeller.الناتجة عن الاو  الطارد  المركزية تكون سببا رئيسيا في تشغيمها ) 

( الدفاعنننة وتحتنننوي عنننددا منننن النننريش الماوسنننة نحنننو 1-1تتكنننون منننذ  المونننخة كمنننا فننني الشنننكل  
ل غنخل حمزونني  ند يصننا منن جنزئين لتسنهيل عممينة فنا المونخة الخمل، وتدور الدفاعة بداخ

وتركيبهنننا، ولممونننخة عمنننود محمنننول عمنننى كرسنننيين، وعننناد  منننايارن العمنننود مباشنننر  منننا المحنننرا 
باارنة. و د تكون الدفاعة جانبينة او مزدوجنة المندخل يندخل المنائا النى الدفاعنة فني الجنزء الوسنط 

رج وينصننرل مننن حننول المحننيط الكمنني الننى الغننخل  نن، ينسننا  فنني اتجننا  نصننل الاطننر الننى الخننا
ا ناء جريان المائا خخل الدفاعة ليزود بالطا نة، ممنا ينؤدي النى زيناد  كنل منن الونغط والسنرعة. 
ويتصل انبنو  السنح  بجسن، المونخة عنند محنور المونخة وعنند اكبنر جنزء فني الحمنزون يكنون 

يمعنننى ان  طننر انبنننو   8/6ر انبننو  الطننرد وتسننمى الموننخة با طارمننا فياننال منن خ موننخة  طنن
بوصننة وغالبننا مننا يكننون  طننر انبننو  السننح  اكبننر مننن  8بوصننة و طننر انبننو  السننح   6الطننرد 

  طر انبو  الطرد.
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 (1-1شكل )
يوضح المضخة الطاردة المركزية ومنحنيات ادائهاا حياث القة اة باين التصار  وكال مان الر ا  

م( 4.4 – 5.4قادرة الصصاانيةو وهااا الناوع مان المضاخات حماود حاحبها محاادود )والكفااةة وال
م( و باال الباادة  ااي تشاابيمها يصاا) تحضاايرها )أ  ممئهااا 06-54ور قهااا الكمااي ال يزيااد حاان )

 بالماة(
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 Primingتشبيل المضخة )تحضير المضخة( 
يطننرد كنننل  يمننز، مننذ  الموننخة  بننل بدايننة تشننغيمها ان يكننون جسننمها مممننوءا بالمنناء حتننى

الهواء الموجود داخمها، ومو امنر ونروري السنتمرار عمنل المونخة. ومنا دامنت المونخة مممنوء  
بالسننائل فالتصننريل يسننتمر بايمتننا التنني تحننددما السننرعة. والشننحنة التنني تعمننل بهننا الموننخة لكننن 
تسر  الهواء الى داخل انبو  السح  يعمل عمى تاميل التصريل، رغن، دوران المونخة بالسنرعة 

 لصحيحة وبالشحنة الموبوطة و د يؤدي تسر  الهواء الى تو ل الموخة عن االداء نهائيا.ا
 

 القدرة الةزمة لتشبيل المضخات:
( ومننني الاننندر  النظرينننة Water horsepower (W.Hp)الاننندر  المائينننة لممونننخة:   -1

 الخزمة لرفا وزن معين من الماء رفعا ديناميكيا معينا.
( مننني الاننندر  الفعمينننة Brake horse power (B-Hp)  الاننندر  الفرممينننة لممونننخة: -2

المطموبة لرفا وزن معين من الماء رفعا معينا اخذين في االعتبار كفناء  المونخة والتني 
 .%100ليست 

( ومني الاندر  Motor Brake Horse Power (M-B-Hp)الاندر  الفرممينة لممحنرا:   -3
 ا.المطمو  توفرما لكي ياو، بتشغيل الموخة عمى احسن وج

 
 (W. Hpاوال: القدرة المائية لممضخة: )

 

 
 = حصان            الادر  المائية =                                         

 
 

 (B. Hpثانيا: القدرة الفرممية لممضخة: )
%( اذيوننني جنننزء منننن الاننندر  داخنننل 86 -% 66تتو نننل عمنننى كفننناء  المونننخة وتتنننراوح منننا بنننين  

المونننخة نتيجنننة االحتكننناا الناشنننر منننن سنننرعة دوران المروحنننة لنننذا يجننن  ان تكنننون الاننندر  الدار  
 الدفاعة  الخنزير ( اكبر من  درتها والتي تعبر عنها بالادر  الفرممية.

 
 حصان فرممي×                            = ة والكفاء  الكمية = الادر  المائي

 
 

 الرفا الديناميكي  ،(× /ساعة( 3التصريل  ،

270 
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 الكفاء  الكمية لمموخة
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 (:.M. B. Hpثالثا: القدرة الفرممية لممحرك )
 %( عمى الادر  لمموخة فتكون مي الادر  المطموبة لممحرا.26يوال عاد   

 
 حصان×             أي ان الادر  الفرممية = الادر  الفرممية لمموخة  

 
 
 
 
 

 (Pump characteristic curvesمنحنيات خصائص المضخة )
اداء المونخة الطنارد  المركزينة، ولكنل مونخة منحنينات ادائهنا تنو د  نخ  كمينات تحنندد 

 اداء الموخة لعممها عمى الوجا االكمل ومي:
الشحنة،التصننريل والانندر  الحصننانية الخزمننة لتشننغيمها ومننذ  الكميننات مترابطننة بعوننها مننا بعننض 

وننا. فعننند سننرعة دوران وشننحنة محننددين تعطنني الموننخة ومرتبطننة مننا سننرعة دوران الموننخة اي
تصريفا معينا وتستهما  در  معينة. لمعرفة حاياة مذ  العخ ة البد من اجنراء تجنار  عممينة عمنى 
الموخة ورس، منحنيات االداء والمتفنا عمينا عناد ، منو تشنغيل المونخة عنند سنرعة دوران  ابتنة 

فوخ عن  يناس الشنحنة والاندر  بهنذ  الكمينات  وتغيير التصريل من الصفر حتى ا صى  يمة لا
 يمكن حسا  الكفاء  الكمية لذلا وترس، المنحنيات االتية:

التصننريل مننا الشننحنة، التصننريل مننا الانندر  الكميننة، التصننريل مننا الكفنناء  الكميننة كمننا فنني الشننكل 
لعالينننة ( وبنننالرجوع النننى منننذ  المنحنينننات يمكنننن اختينننار المونننخة اال تصنننادية ذات الكفننناء  ا3-2 

 المخئمة لحالة معينة لمتشغيل.
 

 نص) المضخات:
 تراعى النااط التالية عند نص  الموخات:

بفونننل ربنننط المونننخة ربطنننا مباشنننرا باسنننتعمال  ارننننة   نننرص منننزدوج( وعنننند النننربط يجننن   -1
مخحظننة وننرور  و ننوع محننور الموننخة عمننى امتننداد محننور عمننود االدار  فنني المحننرا، 

ة ومنننن  ننن، كسنننر العمنننودين. امنننا اذا كنننان النننربط غينننر وبعكنننس ذلنننا يننننتا امتنننزاز المونننخ
مباشر  استعمال البكرات والحزا،( فعندما يج  االعتناء بالربط بتجنن  ربنط الحنزا، اك نر 

 من الخز، او ارتخائا.

120 
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يج  االنتبا  الى اتجا  دوران كل من المونخة والمحنرا وونرور   ادار  المونخة بننفس  -2
 اتجا  السه، الموووع عمى جسمها.

ختينننارا المحنننرا النننذي يعطننني نفنننس العننندد منننن الننندورات الخزمنننة لتشنننغيل المونننخة واال ا -3
 تختار البكرات التي تعطي العدد الخز، من الدورات لمموخة،باستخدا، الاانون التالي:

 2ن×  2= ا 1ن×  1ا                                   
 حي :

 :  طر بكر  المحرا.1ا
 : عدد لفات المحرا.1ن
  طر بكر  الموخة.: 2ا
 : غدد لفات الموخة.2ن

يجنن  ان يكننون انبوبننا السننح  والنندفا متينننين جنندا بحينن  اليكننون مننناا وننغط اوزانهمننا  -4
 عمى الجس، الموخة.

تجن  ربط االنابي  ما بعوها البعض او ما الوصخت او ما الموخة بشكل اجبناري  -5
ى امنا دخنول الهنواء فني بل تربط لتمخذ مووعها الصحيل. ان عد، احكا، الربط يؤدي الن

 انبو  السح  ومن  ، تو ل الموخة عن التصريل او خروج الماء من انبو  الدفا.

يفوننل ووننا مصننغر فنني نهايننة انبننو  السننح  المتصننل بالموننخة وذلننا لزينناد  سننرعة  -6
الماء الداخل لمموخة وتسهيل دوران البشنار ، كمنا يفونل وونا موسنا فني بداينة انبنو  

 ر  لتحويل السائل الى وغط.الدفا بعد الموخة مباش

 تحاشي انحناء االنابي   ر  الموخة وخاصة انبو  السح . -7

يج  ربط انبو  السح  بالموخة بشكل مائل نحو االعمى أي يكون مرتفعنا  منيخ كممنا  -8
 اتجا نحو الموخة منعا لتكوين فااعات موائية فيا.

الننى الموننخة بعنند يفوننل ووننا صننما، وننابط فنني بدايننة انبننو  النندفا لمنننا رجننوع المنناء  -9
اياافهنننا وبالتنننالي تمنننل البشنننار  او عمودمنننا، كمنننا يفونننل وونننا صنننما، بنننوابي فائدتنننا مننننا 

منننننرور الماء ا نننننناء غمانننننا( عنننننند بننننندء تشنننننغيل المحنننننرا النننننى ان يمخنننننذ المحنننننرا سنننننرعتا  
 االعتيادية ومن  ، يفتل ليسمل بمرور الماء منعا الجهاد المحرا في بداية اشتغالا.

 
 اردة المركزية واحبابها:حوارض المضخات الط
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 د تنشم ا ناء اشتغال الموخات الطارد  المركزية بعض العوارض تؤدي النى اعا نة المونخة 
مننن اداء عممهننا بالشننكل الصننحيل وادنننا  مجمننخ لهننذ  العننوارض واسننبابها المحتممننة، وعننند معرفننة 

 السب  يمكن معالجة العارض:
 او بعض او كل مما يمتي: الموخات التصرل الماء: اسبابها المحتممة احد -1

 الموخة غير مممؤ  بالماء. -أ 

 انبو  السح  او المصفي مغما بالشوائ . -  

 البشار   الدفاعة( مممؤ  بالمواد الغريبة. -ج 

 اتجا  دوران البشار  معكوس. -د 

 الموخة منصوبة عمى ارتفاع اك رمن الخز،. -ه 

 سرعة البشار   الدفاعة( غير كافية. -و 

من سعتها التصميمية اسبابها المحتممنة احند او بعنض  الموخة تدفا الماء لتصريل ا ل -2
 او كل مما ياتي:

 وجود  ا  في انبو  السح . -أ 
 سرعة البشار   الدفاعة(  ميمة. -  

 ارتفاع السح  اواالرتفاع الكمي اك ر من الخز،. -ج 

 الصما، الادمي مغمور جزئيا بالماء. -د 

تكنون البشنار   البشار   الدفاعة( اصغر من الحج، المصم، عميها المونخة او  ند -ه 
 تالفة

 الحشية المطاطية بين جزئي جس، الموخة تالفة. -و 

الموننخة تبنندأ بالتصننريل ولكنهننا تتو ننل فجننم ، اسننبابها المحتممننة او بعننض او كننل ممننا  -3
 ياتي:

 الموخة غير مممؤ  تماما بالماء. -أ 
وجود جيو  موائية في انبنو  السنح  بسنب  وونعيتا غينر الصنحيحة  انحندار  -  

 خة(.كمما اتجا نحو المو

 ارتفاع السح  اك ر من الخز،. -ج 

 الموخة تحتاج الى  در  كبير  الدائها: اسبابها المحتممة احد او بعض او كل مما يمتي: -4

سننرعة البشننار  عاليننة جنندا، اذ يجنن  ان تكننون عنندد لفاتهننا مسنناوية لمننر ، الم بنننت  -أ 
 عمى جس، الموخة.

 اعوجاج محور الموخة او تمل الكرسي. -  

 اسبا  متنوعة: -5
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اننننرص المننننزدوج تتمننننل بسننننرعة: سننننببا عنننند، اسننننتواء محننننوري الموننننخة كرسنننني ال -أ 
 والمحرا.

ارتفاع درجنة حنرار  الكراسني: سنببا عند، وجنود شنح، فيهنا او الحنزا، مشندود اك نر  -  
 من الخز،.

امتننزاز المونننخة: سننببا عننند، اسننتواء محنننوري الموننخة والمحنننرا او وجننود منننواد  -ج 
 غريبة بالبشار .

ن النننخز،: سنننببا تحمينننل المحنننرا اك نننر منننن ارتفننناع درجنننة حنننرار  المحنننرا اك نننر مننن -د 
الننخز، الننناتا امننا ان تكننون تصننريل الموننخة اك ننر مننن  ابميننة المحننرا او زينناد  

 االرتفاع الكمي او بسب  انخفاض الفولتية الكهربائية اذا كان المحرا كهربائيا.

 
 ادامة المضخات:

 نخحظ النااط التالية الدامة الموخات:
بصور  منتظمة وبدون امتزاز او بدون ارتفناع فني درجنة حنرار  اذا كانت الموخة تشتغل  -1

 محركها، فمدامتها تتم ل بتزييت الكراسي واالعتناء باالنابي  وربطها بالشكل الصحيل.
فحننص جميننا الصننمامات والتوصننيخت بانتظننا، والتمكنند مننن عنند، وجننود نوننوح لممنناء او  -2

 سح  مواء من مذ  التوصيخت.

خة لمند  اسنبوع او اك نر فعنندما يجن  ادار  البشنار  باليند منر  عند عد، الحاجنة النى المون -3
 باليو، وادار  المحرا مر  في االسبوع.

 
 


