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 مقّدمة
 

من  مجموعةخالل السنوات الماضية  (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  أعّدت
الصناعة )القطاعات مختلف وسبل تحسين كفاءتها في  استهالك الطاقة ومؤّشراتها تناولت فيهاالدراسات 

قاء إلبهدف هذه الوثيقة  الدراسات، تصدر اإلسكوا لتلكواستكمااًل  . (السياحةوإنتاج الكهرباء والنقل والمباني و
قطاع الدواجن يساهم ف . الضوء على استهالك الطاقة في قطاع الدواجن باعتباره من القطاعات الزراعّية الهامة

البلدان يساهم إلى حّد كبير في خلق فرص عمل في ون، يمصدر أساسّي للبروتيك دعم التنمية الغذائية في
أن كلفة الطاقة تشكل نسبة محدودة من الكلفة الكلية لإلنتاج، فأن عنصر وبالرغم من .  اإلسكوااألعضاء في 

 ،ولو لفترة قصيرة ،ن صغار الدجاجانقطاع التدفئة عفعلى سبيل المثال، يتسبب .  الطاقة يشكل أهمية قصوى
الطاقة قطاع  كذلك يشارك  .مشروعاتال هذه خسائر فادحة فيب ،الدواجن بعد ذبحهاالتبريد عن  أو انقطاع

نشاء البنية التحتية إسي في إنتاج أعالف الدواجن ويرئ مدخلك عات الدواجنوبشكل غير مباشر في مشر
 .في هذا القطاع مشروعاتلل
 

ستهالك الطاقة وسبل دعم استدامتها وتحسين كفاءة استخدامها في االتعريفّية تركـّز على  هذه الوثيقةو
مؤشرات استهالك  أبرزعرض تثم  ،دورة إنتاج الدواجناول نتتالوثيقة بمقّدمة هذه  تستهّلو . قطاع الدواجن

 طسلـّوت  .كلفة الكلـّية لإلنتاجوعي للطاقة ونسبة كلفة الطاقة من الاالستهالك الّن وهي الطاقة في قطاع الدواجن
بداية لتنفيذ إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في هذا كالوثيقة الضوء على مراجعة الطاقة في قطاع الدواجن 

في ترشيد استهالك الطاقة في  تهامراحل مراجعة الطاقة وأجهزة القياس المستخدمة وأهمي عرضفتست  .القطاع
محاور لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم استدامتها في قطاع الدواجن في  قترح ثالثةتثم .  مشاريع الدواجن

سبل تحسين كفاءة استخدام الطاقة الحرارية والكهربائية متضّمنة نظم ( 1): وهي اإلسكواالبلدان األعضاء في 
وتنظيف  سلخوتربية ، من نتاجإلراحل دورة امختلف مضاءة واالحتراق في إلوا التهويةالتدفئة والتبريد و

تحويل مخلفات الدواجن إلى طاقة وتقدير كمية الطاقة المحتمل إنتاجها من مخلـّفات قطاع ( 2) ؛نقلوتصنيع و
التجارب  ومجموعة من ،وأهم المؤشرات واالعتبارات في هذا الشأن اإلسكواالبلدان األعضاء في الدواجن في 

إلى مجموعة انتهت الوثيقة قد و . في مشاريع الدواجناستخدام الطاقة الشمسّية ( 3) ؛العالمية في هذا المجال
إعداد برامج وطنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الدواجن، خاصة حول اإلرشادات و لمقترحاتا من

 اتالتشريعات وآليواختيار اإلجراءات ذات الجدوى االقتصادية والبيئية، وفيما يتعلق بالتوعية والتدريب، 
 .التنفيذ
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 دورة حياة إنتاج الدواجن والعالقة مع استخدام الطاقة  -أواًل
 

تبدأ هذه المشاريع بتجهيز .  قتصادية واجتماعية وبيئيةإ ،أبعاد تنموية مختلفةذات مشاريع الدواجن 
تخلص من الفضالت العالف واألإنتاج تنتقل إلى تربية الدواجن وما يتصل بها من أنشطة وومزارع الدواجن 

وتتكّون دورة إنتاج الدواجن  . هاوتبريد هاونقل هاوتنظيف هاوسلخ هاللمستهلك أي ذبح الدواجن جهيزإلى تومنها 
مثل تصنيع األعالف ، نتاج باحتياجاتهاإمداد دورة اإلأخرى تتعّلق بأنشطة و عملياتو من مراحل أساسية

تها في استخدام الطاقة خصوصّيمرحلة من هذه المراحل  ولكّل.  (1الشكل ) وأنشطة النقل والتوزيع والتصدير
 .(1)1حسبما يبينه الجدول  والمعدات المستهلكة للطاقة

 
 دورة حياة إنتاج الدواجن  -1الشول 

 

 
 

                                                                 

(0) Philippe LESCOAT, Thierry BONAUDO, Jean LOSSOUARN, René POCCARD-CHAPUIS, Luis Carlos 

MIOR, Questioning poultry industry about sustainability and bonds to territories: a case study in France and Brazil, ISDA 2010, 

Montpellier, June 28-30, 2010. 
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 نتاج الدواجن واستخدام الطاقةفي إالمراحل الرئيسية   -1الجدول 
 

 المراحل
 ومجاالتناع الطاقة 

 استخدامها

 في معظم األحيانعملية التربية في المنطقة العربية  تبدأ : مزارع الدواجنفي التربية  (0)
وفي  . من الخارج( عمر يومبالصيصان أو  الكتاكيتأي ما يسّمى ب)مهات ألباستيراد صغار ا

أي ما )مهات ألهات اّمأرد صغار وستتمرحلة متقدمة حيث في عملية التربية  أتبد ،حيانألبعض ا
مداد الدجاج بالغذاء إلة بزة بنظم مناسفي مزارع مجّهذه رّبى صغار الدواجن هوت  (.الجدوديسّمى ب

وتدفئة ورطوبة داخل عنابر التربية،  تهويةمن زالة المخلفات، وتهيئة ظروف الجو إوالماء، و
حضانات أو  إلى فقاساتيتم نقله مهات بيضها ألضع اأن توبعد  . جناللدو طبقا للمراحل العمرية

 05إلى  01 الصيصان التي تنمو في مزارع الدواجن مدةأو  تنتاج الكتاكيإليوما  20حيث يمكث 
  .للدجاجة الواحدة غرامكيلو 2 ىحواليبلغ الفروج بوزن متوسط أو نتاج دجاج اللحم إل يومًا

 تهاالمائدة وتستمر دورة حيامهات تضع بيض أ ، هناكتي تنتج دجاج اللحمالمهات الألجانب اوب
 .سنةال ى سنة ونصفحوال

 عمليات في الوقود
، الكهرباء، والتدفئه

 التهويةنارة ولإل
ات وتشغيل مضّخ

 .المياه

وزان المطلوبة إلى المسالخ ألها ابلوغنقل دواجن اللحم من المزارع بعد ت: الذبح والسلخ (2)
وتبدأ عملية الذبح   .لفحص الطبي البيطري ويتم التخلص من الدجاج المريضتخضع لحيث 

 ك الدجاج بواسطة نواقل، ثم يتحّر(األرجل) القوائمدجاج من تكبيل الأو  والسلخ بتعليق
(conveyers)  ض الدجاج إلى بخار أو ماء ثم يتعّر . التخلص من الدميتّم ذبح ويإلى المذبح حيث

يتم التنظيف بالماء وإزالة الرؤوس و، لهذه الغايةم خصيصا جهاز مصّم داخلساخن إلزالة الريش 
بعد ذلك تتم عملية التعبئة والتغليف التي تبدأ . سيل والشطف والتطهيرحشاء، ثم الغألوا القوائمو

الماء بو أمختلط برذاذ الماء الهواء الو أبواسطة الهواء  (chilling)بتبريد الدجاج تبريدًا مفاجئًا 
فرز الدجاج حسب الوزن وتتم عملية الفحص البصري قبل التغليف ثم النقل إلى ي ثّم . فقط

 . تصنيعو الأالمستهلك 

 البخارنتاج في إ الوقود
وتسخين المياه، 

التبريد في  الكهرباءو
وتشغيل محركات 

 (conveyers)نواقل ال
 التهويةنارة وإلاو

ات وتشغيل مضّخ
 .المياه

تهدف عمليات التصنيع إلى تحويل لحم الدجاج إلى منتجات متعددة طبقا : التصنيع (3)
التصنيع عمليات و  ."ستو، والناغيتسوسكالوب، والرإلاوالمرتديال، "ها ومن، سواقألا اتالحتياج

تبدأ عمليات مثاًل  "المرتديال والالنشون"في حالة ف . إلى حد كبيرتتشابه من حيث مراحلها 
ثّم يعّبأ  . يخرج المنتج كالمعجونفبالبهارات والماء  هحم على مرحلتين وخلطلالتصنيع بفرم ال

إلى عملية ثّم تنقل بة كبيرة مكّع "بلوكات"هذه العبوات في تجمع ووزان ألعبوات مختلفة ا داخل
إلى  هونقل همفاجىء للمنتج ثم تخزينالتبريد ال ، يليهاتعمل بالبخار "وتوكالفاتأ"في  الطبخ التي تتّم

 .المستهلك النهائي

تشغيل في  الوقود
لطبخ  "وتوكالفاتألا"

في  الكهرباء، والمنتج
نتاج إلتشغيل خطوط ا

تشغيل نارة وإلوا
 .ات المياهمضّخ

 منشآتتستخدم الشاحنات وسيارات الركوب للربط بين مزارع الدواجن والمسالخ و :النقل (0)
 .النقل إلى المستهلك النهائيثّم التصنيع 

 "لديزلا"مثل  ،الوقود
في  "الجازولين"و أ

الشاحنات تسيير 
 .وسيارات الركوب
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 ها في قطاع الدواجنمؤشرات استهالك الطاقة ومراجعات  -ثانيًا
 

 نمط استهالك الطاقة ومؤشرات كلفتها  -ألف
 

نتاج وموسمه، والتكنولوجيا ونوع الطاقة إليتباين نمط استهالك الطاقة في مشاريع الدواجن تبعا لحجم ا 
 ،ويعتبر االستهالك النوعي للطاقة . منشأةالمستوى كفاءة استخدام الطاقة في و، لمشاريعاذه ه المستخدمة في

  .ل استهالك الطاقة ومستوى كفاءة استخدامها في أي منشأةرئيسيا لمعّد مؤشرًا ،نتاجإوحدة  كمية الطاقة لكّلأي 
 غرامو لكل كيلوأنتاج دواجن اللحم بكمية الطاقة لكل دجاجة إمشروعات في االستهالك النوعي للطاقة ويقاس 
تضّمن وي . و لكل بيضةأك الطاقة لكل دجاجة نتاج بيض المائدة باستهالإفي مشروعات  بينما يقاسدجاج، 
نتاج دجاج اللحم والبيض في المملكة إمؤشرات القيم المعيارية والفعلية لالستهالك النوعي للطاقة في  2 الجدول
يفوق بمراحل االستهالك المائدة دجاج بيض من دجاجة لكل  االستهالك النوعي للطاقة ّنأيالحظ و.  (2)المتحدة

 ىتصل إلى حوالالتي دورة حياة دجاج البيض  هوذلك  والسبب فيدجاج اللحم، قة لكل دجاجة من للطاالنوعي 
 1ويوضح اإلطار  . يومًاونصف السنة بينما دورة حياة دجاج اللحم ال تتعّدى األربعين إلى خمس وأربعين سنة 

 .الطاقة في إحدى شركات إنتاج الدواجن في لبنان مؤشرات استهالك
 

 في مزارع دجاج اللحم مؤشرات االستهالك الناعي للطاقة  -2الجدول 
 (ويلز/انولترا)المملوة المتحدة في  والبيض

 
 القيمة الفعلية الستهالك الطاقة القيمة المعيارية الستهالك الطاقة حجم المشروع

 جةدجا لكلكيلووات ساعة  0.71 دجاجة لكل كيلووات ساعة 0.39 لحمالدجاج إنتاج  - دجاجة 200000

 دجاجة لكلكيلووات ساعة  4.12 دجاجة لكلكيلووات ساعة  3.9 المائدة نتاج بيضإ -دجاجة  75000

 .Energy Use in Agriculture, Agriculture and Food Development Authority, 20th September 2011, ISBN-10 1-84170-579-9 :المصدر
 

 

 ى شركات إنتاج الدواجن في لبنانالطاقة في إحد مؤشرات استهالك  -1اإلطار 
 

المستهلك في إحدى وصواًل إلى مهات ألتربية اب ابتداًء ،نتاجإيوضح هذا االطار استهالك الطاقة لكل وحدة 
خر طبقا لحجم المشروع ومستوى إلى آالطاقة تختلف من مكان  مؤشرات استهالكو . شركات إنتاج الدواجن في لبنان

في يتجاوز  ،وقود وكهرباء، من االستهالك النوعي للطاقةف . خدمة، وشكل الطاقة المستخدمةدارته والتكنولوجيا المستإ
ة هذا داللة على أهمّي وفي . أضعاف ثالثة ىعملية التربية في المزارع بحوالفي  عملية السلخ االستهالك النوعي للطاقة

االستهالك النوعي للطاقة وبالنظر إلى  . خ الدواجننشطة ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في مسالأتركيز 
وزن الدجاجة  ّنأ، وباعتبار (طارإلنهاية ا)دجاج حي  غرامكيلولكّل  س.و.ك 0.4375 بحوالى في الشركة والذي يقدر

وعي االستهالك النمقابل  دجاجةلكّل س .و.ك 0.175 ىاالستهالك النوعي للطاقة يقدر بحوال ّنإ، فغرامكيلو 2 هو حيةال
 .(2جدول ال) دجاجة لكّل س.و.ك 0.71الذي يبلغ  مزارع الدجاج في المملكة المتحدةفي للطاقة 

 
 23 ىبحوال المملكة المتحدةفي  يتجاوز حجم هذا االستهالكشركة المزارع في االستهالك النوعي للطاقة  ّنأن يتبّي

القيمة المعيارية لالستهالك  حيث تقّدر الدواجن في المنطقة تحسين كفاءة الطاقة في مزارع إمكانيةلى ع دّلفي المائة، وهذا ي
 .(2جدول ال)دجاجة لكل س .و.ك 0.39 حوالىالنوعي ب

 

                                                                 

(2)  Energy Use in Agriculture, Agriculture and Food Development Authority, 20th September 2011, ISBN-10 1-84170-

579-9.                                                                                                                                                                                                         
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 (تابع) 1اإلطار 
 

 من تربية األمهات حتى المستهلك ستهالك الطاقة لول وحدة إنتاج ابتداًءإ
 2111 ،في إحدى شركات إنتاج الدواجن في لبنان

إجمالي استهالك 
 (ج)الطاقة

 (كهرباء+غاز+مازوت)

 نتاجإستهالك الطاقة لول وحدة إ

 (ب)(باتاغاز)غاز كهرباء النشاط
مازوت 

 (أ)(ساالر)

لكل  س.و.ك 0.1445
 بيضة

0.0016 
 س.و.ك

 بيضةلكل 

 لتر 0.00056
 بيضةلكل 

لكل  لتر 0.027
 بيضة

 مهاتألتربية ا

لكل  س.و.ك 0.1371
 صوص

0.062 
 س.و.ك

لكل 
 صوص

 رلت 0.0155 صفر
 لكل صوص

يصان إنتاج الص
في ( الكتاكيت)

 الحضانات والفقاسات

لكل   س.و.ك 0.4375
 دجاج حي غرامكيلو

 لتر 0.0121 
 غرامكيلولكل 

 دجاج حي

لكل  لتر 0.071
دجاج  غرامكيلو
 حي

التربية في مزارع 
 الدواجن

لكل  س.و.ك 0.1122
 دجاج حي غرامكيلو

 لتر 0.0109 صفر صفر
 غرامكيلولكل 

 دجاج حي

النقل من المزارع إلى 
 المسالخ

لكل   س.و.ك 1.2772
 دجاج مذبوح غرامكيلو

0.157 
 س.و.ك

لكل 
 غرامكيلو

دجاج 
 مذبوح

لتر  0.019
لكل  فيول 
دجاج  غرامكيلو

 مذبوح

لكل  لتر 0.191
دجاج  غرامكيلو

 مذبوح

 المسالخ

لكل   س.و.ك 0.5557
 دجاج مذبوح غرامكيلو

لكل  لتر 0.054 صفر صفر
دجاج  غرامكيلو

 مذبوح

النقل من المسالخ إلى 
 المستهلك النهائي

 .2012، زحلة، لبنان، ردًا على استبيان اإلسكوا، "تنمية"بيانات واردة من شركة التنمية الزراعية : المصدر

غير لبنان كهرباء الذي تنتجه شركة  ئيكهرباالتيار ال ّنأحيث  ،نتاج الكهرباءإفي في المائة  70 ىحوال بنسبة يستخدم المازوت (أ) 
 ؛نتاج الكهرباءإفي المسالخ في  في المائة 100وبنسبة  في التدفئة في المزارع،في المائة  30 وبنسبةوقات، ألمتاح في أغلب ا

 ؛يستخدم الغاز في التدفئة في حالة عدم توفر المازوت (ب) 

 :المعايير التاليةعلى  تم حساب إجمالي استهالك الطاقة بناًء (ج) 

ما وردت في تقرير الطاقة في مصرحسب ،معامالت التحويلعلى  س بناًء.و.الديزل والغاز إلى كوتم تحويل كل من المازوت  (1) 
(3)

 ؛

لترلكل  غرامكيلو 0.54تم اعتبار متوسط كثافة الغاز  (2) 
(4)

 .لترلكل  غرامكيلو 0.13الديزل و ومتوسط كثافة المازوت 

 
حيث تتجاوز الخمسين في  األعلىتكاليف العلف هي  ّنأيتبين  ،ننتاج الدواجإوبالنظر إلى تكاليف 

حصة كلفة  ّنأن ويتبّي . (3 الجدول) في المائة 1 دونالطاقة و في المائة 20إلى  13 صيصان، والالمائة
احتياجات المزارع  ّنألفي المائة وذلك  1و 6ألعلى، حيث تتراوح بين في لبنان هي ا في إنتاج الدواجن الطاقة

عن  تعويضًامولدات خاصة تعمل بالديزل  بواسطةل على التوليد الذاتي ّوألالكهرباء تعتمد في المقام ا من

                                                                 

 .05 الطاقة، وزارة التخطيط، جمهورية مصر العربية، ص تخطيط جهاز ،2113-2112مصر  في الطاقة (3)

(0) http://forum.onlineconversion.com/showthread.php?t=4858. 
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كلفة  حصةو . الذي يرفع من كلفة الطاقة لبنانكهرباء الذي تنتجه شركة  ئيكهربالتيار اللاالنقطاعات المستمرة 
من نتاج إلضافة إلى سعر باقي مدخالت اإلها بانتاج تعتمد على سعر الطاقة وكفاءة استخدامإلالطاقة في كلفة ا

كما أن .  يشكل عنصر الطاقة أهمية كبيرة في عمليات التبريد والتدفئةو . ويد عاملةمياه وصيصان وعلف، 
خارج يتّم تصنيع العلف  ّنألخذ في االعتبار ؤكلفة هذه الطاقة لم ت ّنأنتاج العلف يستهلك طاقة أيضا، إال إ

حدى شركات الدواجن في إ توزيع كلفة الطاقة على دورة حياة الدواجن في 2ويبّين اإلطار  . مزارع الدواجن
 .المستهلكوصواًل إلى مهات ألمن تربية ا ابتداًء، لبنان

 
 في مجماعة مختارة من البلداننتاج في مزارع الدواجن إلمؤشرات كلفة ا  -3الجدول 

 
 (نسبة مئاية)عناصر التواليف 

 العلف (الوتاكيت)الصيصان  الطاقة (أ)خرىأتواليف  الدولة

 هولندا  56.7 17.1 5.3 20.9

  الواليات المتحدة 63.1 13.5 5.1 16.1

 تايالند 61.0 16.6 4.5 10.9

 البرازيل 60.7 15.7 5.9 17.1

 لبنان  61 13-15 6-1 16-20

 (ب)سوريا 55 20 5 20

، المركز الوطني للسياسات الزراعية، وزارة الزراعة "منتجات الدواجن" 2لسلعي الزراعي رقم المنظور ا ،ةسوريالجمهورية العربية ال :المصدر
 .استبيان اإلسكوا( لبنان ،زحلة ،"تنمية" شركة التنمية الزراعية)، لبنانو واإلصالح الزراعي، معضاد قرقوط

 ,Global Production, Consumption and International Market of Poultry Meat and Eggs, Dr. Piet Simons, Past President:باقي الدول

World’s Poultry Science Association (WPSA), Poultry Seminar, Lonovala, India, 12 September 2009, (page 19), 

.http://www.clfmaofindia.org/Simons.pdf 

 ؛تشمل العمالة( أ) 
 .كلفة الطاقة تشمل كلفة المياه( ب) 

 إحدى شركات الدواجن في لبنان تازيع كلفة الطاقة على دورة حياة الدواجن في  - 2اإلطار
 مهات حتى المستهلكألمن تربية ا

 
 3 362 261إلى  2011وقود وكهرباء في عام من وصلت كلفة الطاقة  ،بناًء على البيانات الواردة من الشركة

ها التربية في تفي المائة تل 54المسالخ  حيث بلغت حصة نتاجإلالكلية لمن الكلفة  ةفي المائ 1 ىحوالأي مريكي أدوالر 
 صيصان بنسبةنتاج الإفي المائة، ثم  1 بنسبة مهاتألتربية ا في المائة، ثّم 13بنسبة في المائة ثم النقل  21بنسبة المزارع 

 .مليات السلخنشطة تحسين كفاءة الطاقة على عأتركيز ضرورة  فالحاجة واضحة إلى  .في المائة 4
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 الطاقة في قطاع الدواجناستهالك مراجعة   -باء
 

من خاللها  حيث يمكن خطوة أولى نحو تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهالكهامراجعة الطاقة تشّكل 
لبدء في تنفيذ إجراءات فا  .أقسام المنشأةمختلف  داخلاستهالك الطاقة ومدى كفاءة استخدامها  معدالت تحديد

 مراجعةف.  المنشأة داخللطاقة الستهالك اإال بعد إجراء مسح شامل ال يصبح ممكنًا حسين كفاءة الطاقة ت
قة التعرف على أنواع الطا (1): ما يليتحقيق  إلىتهدف في قطاع الدواجن بشكل عام الطاقة استهالك 

تحديد إمكانات  (3) ؛استخدامها في طراإلفتحديد أماكن فقدان الطاقة وا (2) ؛المستهلكة ومساراتها وكمياتها
 مراجعةف.  التعرف على جدوى تنفيذ فرص تحسين كفاءة الطاقة( 4) ؛تحسين كفاءة الطاقة وتقليل فواقدها

تخفيض تكاليف ( أ) :هابرزأوتحقيق عدد من الفوائد ب تسمحالطاقة وتحسين كفاءتها في قطاع الدواجن  استهالك
التعرف على درجات حرارة الهواء ( ب)؛ نتاجإلحد عناصر تكاليف اأطاقة هي ال ّنإذ إالربحية،  لزيادةاإلنتاج 

هذا ة الظروف الصحية للدواجن وئوتهي هاضبطو داخل عنابر الدواجن والمسالخ التهويةودرجة الرطوبة و
 ةجل البخارياالمرك ،ضبط أداء اآلالت المستهلكة للطاقة (ج)؛ يص نسبة الطيور النافقةلتقيؤدي إلى 

الحفاظ على هذه  وبذلكاألمثل  ها بالشكلوتشغيل ،حركات الكهربائية والسخانات والمبردات والمراوحوالم
ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استخدامها أقل كلفة من  ّنأشارة إلى إلوتجدر ا . اآلالت وزيادة عمرها االفتراضي

حماية بذلك إلى تخفيض االنبعاثات و امتحسين كفاءة الطاقة يؤدي بشكل ع ّنوإ . الحاالتمن كثير الشرائها في 
خضر، باالضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في ألالبيئة ودعم التنمية المستدامة والتحول إلى االقتصاد ا

 .تحسين كفاءة الطاقةالمتعلقة بنشطة واأل مشروعاتال
 

تجميع ( 1): التاليةرئيسية ال ةربعاإلجراءات األوتتضمن مراجعة الطاقة في مشروعات الدواجن 
زيارات  إجراء( 2) ؛نماط استهالكها ومساراتها والمعدات المستهلكة لهاأالبيانات المتعلقة باستهالك الطاقة و

تحليل البيانات والقياسات وتحديد وتقييم فرص تحسين ( 3) ؛الطاقة وكفاءة استخدامهااستهالك ميدانية وقياس 
المعدات ومنشأة الدواجن ( أ: )الجوانب التاليةلذي يركز على إعداد تقرير مراجعة الطاقة ا( 4) ؛كفاءة الطاقة

نمط  (ب)في نظرة شاملة وموجزة؛ األقسام المستهلكة للطاقة ومواصفاتها وأسلوب تشغيلها واألجهزة و
وصف في  فرص ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها (ج)ية؛ تحليلفي نظرة وتدفقات استهالك الطاقة 

 .جهزة القياس المستخدمة في مراجعة الطاقةبرز أأ 4الجدول يتضّمن و.  ديوتحليل فني واقتصا
 

تأثر بإدارة يوترشيد استهالكها في منشأة الدواجن  تهاإدارمن حيث الطاقة واقع  ّناإلشارة إلى أجدر تو
: ونات التاليةالعناصر والمكإدارة يشمل جزء من النظام اإلداري للمنشأة الذي هي إدارة الطاقة ف . كّلالمنشأة ك

 ضبط الجودة، والشؤون المالية، والصيانة والتشغيلو ،العمالو األفرادو ،(األّولية)المواد الخام و اإلنتاج
موال الناتجة من تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها أليمكن تخصيص ا نهأشارة إلى إلوتجدر ا . وضمانها

نتاجية بشكل عام في إلن ايمزارع ومسالخ الدواجن وتحسدخال معدات متقدمة في إفي تطوير نظم االنتاج و
 .مشروعات الدواجن
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  وقياس كفاءة أجهزة القياس المستخدمة في مراجعة الطاقة برزأ  -4الجدول 
 استخدامها في قطاع الدواجن

 

الفولت " مثل (electrical measurements)قياس الكهربائية أدوات ال
د التيار درة الكهربائية، وترّدومعامل الق "مبير والكيلواتألوا

  الكهربائي

 "كسجينألا"قياس  أي (combustion analyzer)تحليل غازات العادم 
 "كاسيد الكبريتأ"و "النيتروجين كاسيدأ"و "كسيد الكربونأل وأ"و
(O2, CO, NOx and SOx )جل حتراق في المراإلفي غازات ا

 فران والسخاناتألوا
 

قياس حرارة الغازات أي  (thermometer)درجة الحرارة قياس 
والهواء الساخن بالتالمس المباشر وعن بعد، وكذلك قياس درجة 

  حرارة العزل الحراري للتحقق من كفاءته

 التهويةدرجة  لتحديد (manometer) قياس سرعة الهواء والغازات
 وتقليب الهواء في عنابر الدواجن

 
لى ستنادًا إا( water flow meter)نابيب ألسرعة المياه في اقياس 

، وحساب كمية المياه المستهلكة (ultra sonic)صوتية الالموجات فوق 
  في مزارع ومسالخ الدواجن

كد من أللت دقيقةبعدد اللفات في ال (speed meter) قياس سرعة الدوران
 دوران المراوح ومضخات المياه سرعة

 
 ا في ذلك الهواء والبخاربم (leak detectors) قياس تسرب الغازات

 لحساب كمية الطاقة المفقودة
 

لى قياس إ ادًاستن، ا(combustion efficiency)االحتراق قياس كفاءة 
لى القيمة إستناد باالفيها " كسجينألا"ز حرارة غازات العادم وترّك

 الحرارية للوقود
 

ضبط كمية ل( lux meters)ضاءة في عنابر الدواجن إلقياس شدة ا
 توفير الطاقةوضاءة إلا
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 في قطاع الدواجن سبل تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز استدامتها  -ثالثًا
 في البلدان األعضاء في اإلسواا

 
الطاقة وتعزيز استدامتها في قطاع الدواجن في البلدان األعضاء في استخدام تحسين كفاءة بهدف 

 .يتم تناولها على النحو التالي يةعلى ثالثة محاور رئيستركيز الجهود  نبغياإلسكوا ي
 

 تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهالكها في قطاع الدواجن  -ألف
 

تدخل في العمل في قطاع رئيسية  أنشطة/مراحل أربعع استهالك الطاقة في قطاع الدواجن على يتوّز
عمليات النقل التي تربط ( 4) ؛يععمليات التصن (3) ؛مسالخ الدواجن( 2) ؛الدواجن مزارع( 1): يالدواجن وه

وتتوزع الطاقة المستهلكة في مشروعات  . بين المزارع والمسالخ وعمليات التصنيع والمستهلك النهائي
ضاءة وتشغيل المحركات إلوتسخين المياه وا التهويةها التدفئة والتبريد وبرزالدواجن على عمليات مختلفة أ

ضافة إلى الوقود المستهلك في المركبات لنقل المواد الخام إلالتصنيع، باات المياه، وعمليات الكهربائية ومضّخ
استهالكا للطاقة في  األكثرهي  التهويةعمليات التدفئة والتبريد و ّنأ وتجدر اإلشارة إلى . عالف والمنتجاتألوا

األربع  راحلوفقًا للمويمكن مناقشة فرص تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الدواجن  . مشروعات الدواجن
 .التي تدخل في عمل هذا القطاعرئيسية ال
 

 الدواجن مزارعفي   -1
 

ب على الظروف جزءًا كبيرًا من الطاقة المستخدمة في مزارع الدواجن يستهلك في التغّل ّنأمن المعلوم 
 صيصانالحفظ حياة ت التيظروف المعيشية التهيئة في و ،التهويةو الحرارة والرطوبة، وال سّيما منها المناخية
ها الطقس ودرجة الحرارة برزلعوامل كثيرة أ تبعًا الدواجن مزارعنماط استهالك الطاقة في أتتباين و . والدجاج

حيث مثاًل، لترا كنإففي  . ضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة في المزارعإلبا نتاج،إلوالرطوبة، وحجم وموسم ا
 6ضاءة إلوا في المائة، 7 التهوية، وجمالي الطاقة المستهلكةإ من في المائة 14ي ل التدفئة حوالشّكالجو بارد ت
والجمهورية العربية  االردنأما في  . (5)في المائة 3ات المياه كات الكهربائية ومضّخوالمحّر في المائة،

 جمالي الطاقةإمن  في المائة 60إلى  55التدفئة مثاًل، حيث الطقس أكثر اعتدااًل، فتشّكل  مصرة وسوريال
ات كات الكهربائية ومضّخ، والمحّرفي المائة 10إلى  5ضاءة إل، وافي المائة 30إلى  20 التهوية، ومستهلكةال

 مزارعفي تخفيض معدالت استهالك الطاقة متوّفرة لرشادات اإلفرص ووال  .(6)في المائة 7إلى  5المياه 
 :(1)،(7)ها ما يليبرزأوالدواجن، 

 
ب الفتحات والتشققات في عنابر الدواجن وتقليل تسّر وسّد وريًاتحسين العزل الحراري وفحصه د (أ)

الفتحات  يؤدي سّدفي بعض الحاالت .  لحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخل العنابرلالهواء داخل العنابر 
 ؛في المائة 50و 30طاقة التدفئة بنسبة تتراوح بين إلى توفير  عنابر الدواجنواستخدام ستائر مالئمة في 

                                                                 

(5)  Energy Use in Agriculture, Agriculture and Food Development Authority, ISBN-10 1-84170-579-9, 20th September 

2011.                                                                                                                                                                                                          

 .، الشويفات، لبنان0/0/2102، زيارة Poule d’or" بول دور"شركة  (6)

(7)  Dr. Tom W. Smith, Jr., Emeritus Professor of Poultry Science, Mississippi State University, Reducing energy costs in 

poultry houses.                                                                                                                                                                                             

(8)  http://www.wattagnet.com/, saving ideas for poultry housing, 7/4/2009-Mike Czarick and Gary Van Wicklen, 15 cost 
                                                                                                                                     saving_ideas_for_poultry_housing.html.-15_cost 

http://www.wattagnet.com/15_cost-saving_ideas_for_poultry_housing.html.
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التنّبه إلى الجوانب طوبة بما يتناسب مع احتياجات الدجاج في العنابر، مع والّر التهويةضبط  (ب)
تزداد الرطوبة ( 2) تها؛من الطاقة إلزال كبيرًا قدرًا طفيفًةولو كانت زيادة في الرطوبة ال تتطّلب( 1): التالية

در جوت.  ام الصيفّيأخالل  التهويةفي  زيادةال ىراَعُت( 3) ؛عند ارتفاع درجة الحرارة داخل عنابر الدواجن
نفس والتمثيل للّت ةالالزم "األكسجين"كمية إمداد الطيور بب سمحفي مزارع الدواجن ت التهوية ّنأشارة إلى إلا

تلطيف و ،"نل أكسيد الكربووأ"و "ثاني أكسيد الكربون"، و"األمونيا"الضارة مثل  الغازاتتخفيض و ،الغذائي
تقليل التراب والغبار ، والزائدة في فصل الصيف وإزالة الرطوبة الزائدة في فصل الشتاء الجو وإزالة الحرارة

كمية مجموعة عوامل بم تتحّكو . مراضألطائر لللض الجهاز التنفسي تعّرمن احتماالت  للحّدداخل العنبر 
لحرارة والرطوبة درجة اووتصميمه البيئي ودرجة العزل الحراري  ىالهواء داخل العنبر وأهمها نوع المبن

 ؛داخل العنبر هوكثافت هنوع الدجاج وعمره، والنسبية داخل العنبر وخارج
 

الهواء  عدم تقلب ّنالتنّبه إلى أتجانس درجات الحرارة داخل عنابر الدواجن، مع الحرص على  (ج)
قرب العنبر، بالعلى أفي ب اختالفات في درجة الحرارة حيث يتراكم الهواء الدافئ يسّب (Circulation)ه تدويرأو 

من استخدام مراوح لتدوير الهواء داخل عنابر  بّد ال الذ . األرضمن قرب بال ه،سفلفي أ السقف والباردمن 
 ي تقليب الهواء وتجانسه بطريقة مالئمة إلى تخفيض استهالك الطاقة في بعض الحاالت بنسبةيؤّد قدوالدجاج، 

ضبط درجة الحرارة ب ىيوص لكلذ  .جودة الهواء داخل العنابرتحسين  في المائة وإلى 30و 10 تتراوح بين
ن تتراوح أ، على (5 الجدول)للقيم الموصى بها كما هو وارد في  والرطوبة في مزارع الدواجن طبقًا التهويةو

 ؛(9)في المائة 70و 50 بيندرجة الرطوبة النسبية 
 

 في إحدى شركات الدواجن في مصر عنابر الدواجن كما هو الحالفي ستخدام خاليا التبريد ا (د)
 ىخفض درجة الحرارة داخل العنابر بحوالب تقريبًا تسمح سم 10بسماكة قوية  "سيليلوزية" األواح التي تستخدم

مستمر  رٍّشهذه التقنية تستند إلى و . درجة مئوية عن درجة الحرارة الخارجية في خالل نصف ساعة 12
إلى سحب كمية من الحرارة الموجودة  يؤدفتالماء داخل فتحاتها  تي تمتّصأعلى تلك األلواح الفي لرذاذ الماء 

 ؛عنابر وخفض درجة الحرارة بداخلهاالداخل 
 

 (Minimum Ventilation) تهايةدرجة حرارة وأقل معدل   -5الجدول 
 حسب العمربفي عنابر الدواجن 

 

 تهايةدل عأقل م
 (ساعةفي ال طائرلول  متر موعب)

 لمثلىدرجة الحرارة ا
 العمر (درجة مئاية)

 االول األسبوع 30 0.5

 الثاني األسبوع 21 1.0

 الثالث األسبوع 27 1.7

 الرابع األسبوع 23 2.6

 الخامس األسبوع 21 4.5

 السادس األسبوع 21 5.5

 .http://kenanaonline.com/users/lopez/posts/64816ة في عنابر الدواجن، محمد عطا محمد، يتهوال: المصدر

 

                                                                 

 .http://kenanaonline.com/users/lopez/posts/64816 محمد، عطا محمد الدواجن، عنابر في التهوية (9)

http://kenanaonline.com/users/lopez/posts/64816
http://kenanaonline.com/users/lopez/posts/64816
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تنظيف المصابيح واستخدام عاكسات للضوء لزيادة  والتنّبه إلى رة للطاقةنظم إنارة موّف استخدام (هـ)
ة اللمبات الحديثأّن شارة إلى إلوتجدر ا  .كمية الضوء الموجهة إلى الدجاج والحد من استهالك الكهرباء

 إّن . في المائة 75 إلى تكلفة إنارة عنابر الدواجن بنسبة تصلمن عالية يمكن أن تقلل الالكفاءة ذات المدمجة 
الحد من استهالك الطاقة الكهربائية وتحقيق مميزات أخرى سمح بي( 6الجدول )ضبط شدة اإلضاءة ومدتها 

 ؛المناعي هاأهمها تهيئة الطيور للنمو السريع وتنشيط جهاز
 

 حسب عمر الدواجنبعدد ساعات اإلضاءة وشدتها   -6جدول ال
 

 شدة اإلضاءة عدد ساعات اإلضاءة العمر

 فأكثر "لوكس" 20 ساعة 22 ولألاألسبوع ا

 "لوكس" 10 ساعة 11إلى  16من  األسبوع الثاني

 "لوكس" 10 ساعة 11إلى  16من  األسبوع الثالث

 "لوكس" 10 ساعة 22 األسبوع الرابع حتى السابعمن 

 ./http://www.officepoultry.com/ar/7-2توصيات هامة، المكتب الحديث للدواجن،   :المصدر

 
، وتخفيض "األمونيا"من إنتاج غاز  لحّدل االهتمام بمعالجة فضالت الدواجن وتنظيف العنابر (و)
إلى  تهويةالالزمة لل ئيةالكهرباالطاقة في تكاليف  ًاحقق وفرهذا يو ،ي عنابر الدواجنالمطلوبة ف التهويةمعدالت 

 ؛في تغطية كلفة معالجة فضالت الدواجن ه مثاًلفيوظلتفي بعض الحاالت في المائة  30حتى نسبة تصل 
 

وهذا يحقق  ،من الهواء الساخن الناتج من السخانات شعاع الحراري بداًلإلتدفئة باالاستخدام نظم  (ز)
 ؛كثير من الحاالتالفي في المائة  30و 10بنسبة تتراوح بين  وفرًا

 
استهالك من ل يقلللت التهويةضبط سرعة مراوح وكات كهربائية متغيرة السرعة استخدام محّر (ح)

 ّنغير أكمية الهواء،  في تقريبًافي المائة يقابله انخفاض مماثل  10فخفض سرعة المروحة بنسبة  . الطاقة
يمكن تشغيل المزيد من  ،فمن حيث المبدأ . في المائة 30استهالك الطاقة ينخفض بنسبة أعلى تصل إلى 

في وفر  تحقيقيمكن وبذلك  من تشغيل عدد أقل من المراوح عند السرعات القصوى بداًل المراوح بسرعات أقّل
 ؛الطاقة الكهربائيةاستهالك 
 
الزم للتدفئة وضبط نسبة الهواء إلى لتسخين الهواء افران داخل أتحسين عمليات االحتراق  (ط)

 ؛دوريبشكل  تهافران وصيانألاهذه  داخلالوقود 
 

فحص وصيانة أجهزة التحكم في المعدات الكهربائية من أجل ضبط درجة الحرارة داخل  (ي)
ح ومضخات مياه اعتماد محركات ومراووصيانة المعدات الكهربائية والحفاظ عليها خاصة المراوح، ، والعنابر

 ؛عالية الكفاءة
 

تخفيض استهالك المياه لالمياه ونظم التحكم في ضغط المياه  "فالتر"منع تسربات المياه وصيانة  (ك)
 ؛والطاقة

 
 شهريًا هاإجراء مراجعات دورية للطاقة وقراءة استهالكات الطاقة الكهربائية والوقود وتسجيل (ل)

 .الك الطاقةهسراف في استإلا حاالتخطاء وتحديد ألتتبع ال الك خالل العامهومراقبة تذبذب االست
 

http://www.officepoultry.com/ar/7-2/
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 في مسالخ الدواجن  -2
 

الطاقة في المسالخ استهالك توزع يو . نقل الدواجن من المزارع إلى المسالخ للذبح والسلخ والتنظيفُت
وبالنظر  . اءةضإلالكهرباء والمراوح ومضخات المياه وا محركاتتشغيل على عمليات تسخين المياه والتبريد و

فيما و (. 2اإلطار )مسالخ الدواجن أعلى نسبة استهالك للطاقة  تسّجلمراحل في مشاريع الدواجن، تعّدد الإلى 
 :في مسالخ الدواجنرشادات التي تساهم في تخفيض معدالت استهالك الطاقة إلالفرص وا ألبرزعرض  يلي
 
 تحسين كفاءة استخدام الطاقة في نظم التبريد (أ)
 

تبر الضواغط المستخدمة في عمليات التبريد من أكبر المعدات المستهلكة للكهرباء في مسالخ تع
جمالي استهالك إمن في المائة  51في بعض الحاالت إلى أكثر من للطاقة استهالكها نسبة الدواجن وتصل 

 :طاقة في نظم التبريدفي مسالخ الدواجن، وفيما يلي بعض اإلرشادات للحّد من استهالك ال ئيةالكهرباالطاقة 
 

وعبر جدران وأرضيات  ،نابيب ووصالتمن أ ،تحسين العزل الحراري عبر شبكة التبريد (0) 
 وسقف الغرف الباردة؛

 

وسد الفتحات والتأكد من عدم وجود تسريبات في يها، منع تسرب الهواء من الغرف الباردة وإل (2) 
 ؛هاونوافذ بواب غرف التبريدأ

 
 ؛ئيةالكهرباالطاقة كفاءة انتقال الحرارة وتخفيض استهالك لتعزيز التبادل الحراري  سطحأتنظيف  (3) 

 

 ضمن القيم المطلوبة؛ضبطها التحكم في درجة التبريد و (0) 
 

كّلما أمكن ب تشغيلها كفاءة، وتجّن درجة علىأمثل لتحقيق ألتنظيم تشغيل الضواغط عند الحمل ا (5) 
 توماتيكي طبقا لدرجة التبريد المطلوبة؛ألوالتشغيل ااعتماد ، و(rated load)ن من الحمل المقّن أقّلب

 

 ؛ادوري هاوفحص الضواغط ال سّيماصيانة نظم التبريد  (6) 
 
 بنسبة تتراوح بين ق وفريحقلت (chillers) "تشليرز"هواء إلى التبريد غرف الدواجن من خالل دفع  (7) 

 .ريد في بعض الحاالتمن الطاقة الالزمة للتب في المائة 71و 61

 
 تحسين كفاءة الطاقة في نظم االحتراق والبخار والماء الساخن (ب)
 
فران ومولدات الديزل بواسطة مبادالت حرارية، ألاسترجاع حرارة غازات عادم المراجل وا (1) 

غراض كثيرة أهمها تسخين المياه الالزمة لعمليات سلخ أويمكن استخدام هذه الحرارة في 
 ن يحقق وفرًاأيمكن مثاًل ( 2 شكلال)فاسترجاع حرارة غازات عادم مولدات الديزل  .الدواجن

 ؛من الطاقة المستخدمة في تسخين المياه في المائة 15إلى  12 بنسبة تتراوح من
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فران التسخين أو( 2 شكلال)في المراجل البخارية  (air fuel ratio) ضبط نسبة الهواء إلى الوقود (2) 
في  5كل انخفاض بنسبة  ّنتشير إلى أالتقديرات ف . دوريبشكل ( burners) رقلحوااوصيانة 

في  1، وكل انخفاض بنسبة في المائة 1الزائد يزيد من كفاءة المرجل بنسبة في الهواء  المائة
 ؛(10)في المائة 1من األكسجين في غازات المداخن يزيد من كفاءة المراجل  بنسبة  المائة

 
ومنع التسربات في تلك  ،البخار والماء الساخن المستخدمين في عمليات السلخصيانة شبكات  (3) 

 .الشبكات
 

 استرجاع الحرارة وضبط حاارق المراجل في مشروعات الدواجن  -2الشول 
 

 
 
 (electrical motors) الكهربائيةصيانة المحركات  (ج)

 
شغيل المحركات عند الحمل الكلي كلما متغيرة، وتالسرعات العالية وال كفاءةالمحركات ذات الاعتماد 

شارة إلى إلوتجدر ا (. 7 الجدول)ئية الكهرباالطاقة حسين معامل القدرة الكهربائية وتخفيض استهالك لتمكن أ
والقدرة الظاهرية ( real/active power)الفّعالة  معامل القدرة الكهربائية هو النسبة بين القدرة الحقيقية ّنأ
(apparent/total power)  .ض القدرة غير يتعمل على تخف ركيب مكثفات كهربائيةيمكن تحسين معامل القدرة بت
 (.reactive power)فعالة ال
 

 لمحركات الوهربائيةفي االعالقة بين الحمل الوهربائي ومعامل القدرة   -7الجدول 
 

 معامل القدرة الحمل الوهربائي

 %17 صفر

 %55 في المائة 25

 %73 في المائة 50

 %10 في المائة 75

 %14 في المائة 100

 %16 في المائة 125

 Energy Efficiency Opportunities and Indicators in the Industrial Sector, Dr. Salah Kandil, ESCWA, Training Workshop on:المصدر

"The Role of Productivity Improvement in Enhancing Competitiveness of Manufacturing Firms in Jordan" Amman, 6 – 9 June 2011 
ورشة عمل تدريبية حول دور تعزيز اإلنتاجية في تحسين تنافسية المنشآت فرص تحسين كفاءة الطاقة ومؤشراتها في القطاع الصناعي، )

 .(الصناعية في المملكة األردنية الهاشمية

 

                                                                 

(01) Training Manual on Energy Efficiency for Small and Medium Enterprises, Pawan Kumar, India, Asian Productivity  
Organization, 2010, ISBN: 92-833-7084-8, http://www.apo-tokyo.org/publications/files/gp-12-tmee.pdf.                               

http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power#Real.2C_reactive.2C_and_apparent_powers
http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power#Real.2C_reactive.2C_and_apparent_powers
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 في عمليات تصنيع لحوم الدواجن  -3
 
الطبخ، والتحكم في درجة المستخدمة في  (autoclaves) "كالفاتاالوتو"تحسين كفاءة الطاقة في  (أ)

 ؛"االوتوكالفات"الطبخ، ومنع تسربات البخار من هذه في أثناء  ضغطالحرارة وال
 

 ؛الفرم والخلط وضخ اللحم المفروم تالآمل القدرة الكهربائية في اتحسين مع (ب)

 
 ؛عمليات الطبخفي الزم لا تحسين كفاءة الطاقة في المراجل التي تنتج البخار (ج)

 

خفض لتحقيق المستوى األمثل في نتاج في معامل تصنيع لحوم الدواجن إلتشغيل خطوط ا (د)
 .دارةإلوا استهالك الطاقة

 

 في نقل الدواجن ومنتجاتها  -0
 

تحسين إدارة تشغيل شاحنات نقل الدواجن ومنتجاتها، وتشغيلها عند الحمل الكلي وتجنب الحمل  (أ)
منها في حالة الحمل الكلي أقل هي الطاقة المستهلكة لكل طن كيلومتر  ّنإمكن، إذ أي لتلك الشاحنات كلما الجزئ

 ؛الحمل الجزئيفي حالة 
 

دوري بشكل لمحّركات افضبط . دوري ها بشكلوفحص هاوتفتيش لمركباتاتنفيذ برامج صيانة  (ب)
ضبط ضغط إطارات  كما أّنبعض الحاالت،  فيفي المائة  05يمكن أن يحقق وفرًا في الوقود يصل إلى 
 ؛(8 الجدول) الشاحنات يؤّدي إلى توفير ملحوظ في الوقود

 

 ؛اعتماد شاحنات نقل ذات محركات أقل استهالكًا للوقود (ج)
 

دوري بشكل وفحص نظم التبريد وعزلها الحراري دوري بشكل صيانة شاحنات نقل الدواجن  (د)
 .وصيانة البّرادات

 
 تأثير انخفاض ضغط إطارات المركبات على استهالك الاقاد  -8الجدول 

 

 الاقاداستهالك  ة فيزيادال عن القيمة المعياريةمقدار انخفاض ضغط اإلطارات 

 في المائة 0.2 "بار" 1.3أقل بـ 

 في المائة 2.0 "بار" 1.5أقل بـ 

 في المائة 6.1 "بار" 0أقل بـ 

 .E/ESCWA/SDPD/2011/2 ،لالستخدام المستدام للطاقة في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا السياسات والتدابير للترويج: المصدر
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  (02)،(00)تحايل مخلفات الدواجن إلى طاقة  -باء
 

 تحويلها إلى طاقة أمامالتحديات مخلفات الدواجن وخصائص   -0
 

ض لحماية رألروث الدواجن والمواد التي تفرّش في او مخلفات الدواجن هي خليط من فضالت
إّن و . القشوقشر الفول السوداني، ومصاصة قصب السكر ومثل نشارة الخشب،  ،ثناء تربيتهافي أالدواجن 

تختلف التي  لمخلفات الدواجن السلبيةالبدائل للتخفيف من اآلثار  من أهّم هوالمخلفات  هذهتوليد الطاقة من 
 .وقيمتها الحرارية طبقا لمكونات علف الدواجن هامكونات

 
 . في مخلفات الدواجن (ash) نسبة الرطوبة والرمادختلف باختالف تلهذه المخلفات القيمة الحرارية ف

الكبريت  حيث كمية في حالة مخلفات الدواجنتفاقم حدتها ت تحديات كبيرة دونهوتحويل الكتلة الحية إلى طاقة 
المحتوى العالي وهذا  . ي الخشبما هي عليه ف ة أضعافتكون أعلى بعشرة أضعاف إلى سبع "النيتروجين"و

يزيد من انبعاث أكاسيد الكبريت والنتروجين ويتطلب اتخاذ تدابير خاصة للحد من  "النيتروجين"الكبريت ومن 
 .هذه االنبعاثات

 
ي الخشب، وهتفوق نسبتها في في مخلفات الدواجن معدالت عالية "الكلورين"مستويات كذلك تسّجل 

( particulate emissions) زيادة انبعاثات الجسيمات الدقيقةبتويات العالية من القلويات مع المستتسّبب باندماجها 
لرماد في مخلفات الدواجن امستويات  وارتفاع.  ؤدي إلى تآكل نظم االحتراق، وانبعاثات الغازات الحمضيةفت
 .معدات خاصة إلزالة خبث ورواسب احتراق مخلفات الدواجنبدوره استعمال تطلب ي
 

معدات وتجهيزات خاصة استعمال تطلب يو الكهرباء أحرق مخلفات الدواجن إلنتاج البخار  ّنإف الذ
نحاء الدولة أمتطلبات تجميع مخلفات الدواجن من المزارع المنتشرة في  تضاف إليهاللتغلب على هذه المشاكل، 

، (9 الجدول)نتاج الكهرباء إلتثمارية تزيد من الكلفة االس كّلهاهذه المتطلبات  . نتاج الطاقةإونقلها إلى محطة 
  المحطات الحراريةإنتاجه بواسطة واحد من مخلفات الدواجن كلفة  "ميغاوات"كلفة إنتاج  تتجاوزحيث 

آلية التنمية  باعتمادويمكن للبلدان األعضاء في اإلسكوا توفير تلك االستثمارات  . بمرتين أو ثالث مرات
تنفيذ في جراءات والخطوات المتبعة إلتطلب معرفة ات التي( Clean Development Mechanism)النظيفة 

الستفادة من آلية التنمية التي ينبغي استيفاؤها لشروط الف على اآللية، والتعّر هذهالمشروعات البيئية من خالل 
الناتجة خبرة في تمويل مشروعات معالجة المخلفات الصلبة تملك نغالدّش ب ّنأشارة إلى إلوتجدر ا . النظيفة

نتائج دراسات الجدوى  ّنأشارة إلى إلتجدر اذلك ك . (03)من مشروعات الدواجن من خالل آلية التنمية النظيفة
تحويل مخلفات الدواجن  ّيةد إمكانحّدت بعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعيةألالتفصيلية التي تأخذ في االعتبار ا

 .عاة خصوصيات كل حالة على حدةمع مرا استخدامها في مجال آخر إلى طاقة أو

                                                                 

(00) Vitalia Baranyai, Sally Bradley, Chesapeake Research Consortium, Chesapeake Bay Program Office, Turning            
Chesapeake Bay Watershed Poultry Manure and Litter into Energy: An Analysis of the Impediments and the Feasibility of 

Implementing Energy Technologies in the Chesapeake Bay Watershed in Order to Improve Water Quality, pages 61 & 63, January 

2008.                                                                                                                                                                                                           

(02) Potential of Using Poultry Litter as a Feedstock for Energy Production, Working Paper # 88, Louisiana State               
                                                                                           University Agricultural Center, July 15, 2010. 

 
(31) CDM Project Potential in the Poultry Waste Management Sector in Bangladesh. Final Report, December 2005,           

 http://www.wasteconcern.org/Publication/Poultry%20Final.pdf.                                                                                      
 

http://www.wasteconcern.org/Publication/Poultry%20Final.pdf
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 االستثمارية تهانتاج الوهرباء باستخدام مخلفات الدواجن وكلفإمحطات  لىأمثلة ع  -9الجدول 
 

 المحطة وصف
 كمية الاقاد المستخدمة

 في المحطة
 سعة المحطة

 (ميغاوات)

الولفة 
 االستثمارية

 (مليان دوالر)

الولفة لول 
" ميغاوات"

 (مليان دوالر)

بدأ ) مريكاأفي  ىولاأل محطةال
 (2007عام في تشغيلها 

الف طن نفايات دواجن  500
طن في  2.5-2) السنةفي 

 (اليوم

55 150 2.7 

محطة تعمل بنفايات الدواجن 
مقترح ) وخشب الغابات

 (دراسة

الف طن نفايات دواجن  300
الف طن خشب غابات  50+ 

 في السنة

31.5 125 3.2 

عادة تأهيل محطة إ
 (ميريالند)فيينا /كونكتيف

إضافة مرجلين جديدين 
 للمحطة

طن نفايات دواجن في  1920
لف طن في أ 400) اليوم
 (السنة

35 52.2 1.5 

 Vitalia Baranyai, Sally Bradley, Chesapeake Research Consortium, Chesapeake Bay Program Office, Turning Chesapeake:المصدر

Bay Watershed Poultry Manure and Litter into Energy: An Analysis of the Impediments and the Feasibility of Implementing Energy 

Technologies in the Chesapeake Bay Watershed in Order to Improve Water Quality, pages 61 & 63, January 2008, 

 .http://www.chesapeakebay.net/documents/cbp_17018.pdf 

 
 تطبيقات تحويل مخلفات الدواجن إلى غاز حيوي وكهرباء  -2

 
، (gasification" )التغويز"ذا ما تطلق عليه تسمية يمكن تحويل مخلفات الدواجن إلى غاز حيوي وه

نتاج أحماض إو "البكتيريا"تحلل المخلفات باستخدام  عن طريقهوائي البشكل هضم مخلفات الدواجن تحيث 
ضاءة إلواعمليات الطبخ ويستخدم الغاز الحيوي في تطبيقات كثيرة منها .  عضوية تتحول إلى غاز حيوي

 . الري وآالت مزارع الدواجن وزراعة المحاصيل تالآوالتسخين والتبريد وتشغيل آالت االحتراق الداخلي مثل 
تشغيل دفاية مزارع دواجن ( أ): (00)حدى االحتياجات اآلتيةإن يغطي ألمتر المكعب من الغاز الحيوي لمكن وي
؛ ساعاتتتراوح بين ساعتين وثالث  تشغيل موقد متوسط الشعلة لمدة (ب) ؛نيلمدة ساعت "ريمتنتس" 61طول ب
 انطنأ 3ر جّرار زراعي وزنه تسيي (د)؛ حصان واحد لمدة ساعتين ةقدربتشغيل آلة احتراق داخلي  (ج)
توليد طاقة  (و)تتراوح بين ساعة وساعتين؛ م لمدة ادأق 01 قياس تشغيل ثالجة (هـ)؛ "كيلومتر" 2.8مسافة ل

 ّنأشارة إلى إلوتجدر ا . تينتشغيل فرن متوسط الحجم لمدة ساع (ز)؛ س.و.ك 0.5إلى  0.3 بقدرة يةائكهرب
 ؛ حماية البيئة (2)؛ طاقةال توليد( 0): يجابية هيإبعاد أ ةثالث وذتحويل مخلفات الدواجن إلى غاز حيوي 

 .استخدام بقايا المخلفات كسماد زراعي( 3)

 
 . استخدام مخلفات الدواجن كوقود لتشغيل محطات كهرباء مركزية ذات قدرات عالية يضًاأويمكن 

 . في المدن والقرىداخل البلد  خطط وطنية لتجميع مخلفات الدواجن من المزارع المنتشرةوضع  ذلكويتطلب 
  بنيتوقد  (. 3الشكل )نتاج الكهرباء إلعمليات تجميع وتجهيز قبل حرقها لمخلفات الدواجن  وتخضع

 "ميغاوات" 02.7بسعة  0993عام في نفايات الدواجن في المملكة المتحدة  منكهرباء التوليد لأول محطة 
 محطات مركزية تعمل  ، بنيتبعد ذلك . دواجناللف طن من نفايات أ 001 ىحوالباستهالك سنوي و

كهربائية المحدودة الشغيلها شركة مصادر الطاقة وقامت بت "ميغاوات" 55بنفايات الدواجن بسعات تصل إلى 

                                                                 

 األراضى بحوث معهد بحوث رئيس الشيمى، سمير د.، أBiogas (البيوجاز) وسماد طاقة الى الحيوانية المخلفات تحويل (00)
 .http://www.radcon.sci.eg/environment2/ArticlsIdeasDetails.aspx?ArticlId=34 الزراعية والريفية، والبيئة، شبكة اتصال التنمية والمياة

http://www.chesapeakebay.net/documents/cbp_17018.pdf.
http://www.radcon.sci.eg/environment2/ArticlsIdeasDetails.aspx?ArticlId=34
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(Energy Power Resources Ltd)في تحويل مخلفات الدواجن إلى  ، وهي أول شركة في العالم حققت نجاحًا
، ومنها ساسيأخرى تستخدم فضالت الدواجن كوقود أدة، والواليات المتحدة محطات في المملكة المتحو . طاقة

، "ميغاوات" 02.7التي تنتج  (Eye" )آي"ومحطة ، "ميغاوات" 38.5 التي تنتج( Thetford) "ثيتفورد"محطة 
 55التي تنتج  (Benson" )بنسون"محطة ، و"ميغاوات" 9.8 التي تنتج( Westfield" )ستفيلدو"محطة و
نتاج الكهرباء التي تعمل بمخلفات الدواجن على عوامل كثيرة أهمها سعة إوتعتمد كلفة محطات  . "ميغاوات"

 نتاج الكهرباء وكلفةإاستخدام مخلفات الدواجن في محطات  لىأمثلة ع 9 الجدوليتضّمن و . المحطة
خضر وحماية البيئة ألليات االقتصاد االتوجه العالمي نحو التحول إلى آ ّنأ تجدر اإلشارة إلىو . (05)استثمارها

 .ن يكون أحد سبل دعم تحويل مخلفات الدواجن إلى طاقةأيمكن 
 

 (steam broilers)يرلندا كوقود للمراجل البخارية آستخدم مخلفات الدواجن في توعلى نطاق أصغر، 
 سخين الالزمة لتربية من أجل عمليات الت (Liquefied petroleum gas LPG) من غاز البترول المسال بداًل

 (gasification) تعمل على تطوير تكنولوجيا التغويزالتي شركات البعض تجهد  ،طارإلوفي هذا ا  .الدواجن
 "الكربون"نتاج منتجات أخرى مثل وإلالستفادة من مخلفات الدواجن كوقود للتطبيقات الكهربائية والتدفئة، 

نتاج الغاز الحيوي من مخلفات إلبدأ تشغيل أول محطة متطورة  وقد . واألسمدة (activated carbons)المنشط 
هذه المحطة مخلفات الدواجن بنسبة  ستخدموت  .(06)"يورو"الدواجن في شرق ألمانيا بتكلفة بلغت عشرة ماليين 

 نتاج طاقة كهربائية وطاقة حراريةإل في المائة 31ليط من الذرة والعشب بنسبة ، ويضاف إليها خفي المائة 71
 نتاجوإ من الكهرباء منزل سنويًا 0611وتسعى الشركة المنفذة للمشروع إلى تغطية حاجة  . تستخدم في التدفئة

ويمكن  . لتدفئة مزارع الدواجن وأبنية حكومية قريبة من المحطة "ميغاوات" 0.23 طاقة حرارية سنويًا بقدرة
نه يقدم طاقة كهربائية وحرارية متعددة إذ إواجن، مثل لمخلفات الدألم ااستخداليكون هذا المشروع نموذجًا لأن 

 .زراعيالسماد النتاج إ نع للمشروع ذاته والمنشآت المحيطة به، فضاًل اتاالستخدام
 

 نتاج الوهرباءإاستخدام مخلفات الدواجن في   -3الشول 
 

 
 

                                                                 

(05) Vitalia Baranyai, Sally Bradley, Chesapeake Research  Consortium, Chesapeake  Bay Program Office, Turning          
Chesapeake Bay Watershed Poultry Manure and Litter into Energy: An Analysis of the Impediments and the Feasibility of 
Implementing Energy Technologies in the Chesapeake Bay Watershed in Order to Improve Water Quality, January 2008, pp. 22-61, 

.http://www.chesapeakebay.net/documents/cbp_17018.pdf 

 .http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=25146توليد الكهرباء من مخلفات الدجاج في ألمانيا، زياد  (06)

http://www.chesapeakebay.net/documents/cbp_17018.pdf.
http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=25146


-11- 

 وانتاجها من مخلفات الدواجن في البلدان األعضاء في اإلسكإالطاقة المحتمل   -3
 

نصيب  كان فإذا  .(17)مليون طن من مخلفات الدواجن 22ن العالم ينتج أكثر من أب تفيد التقديرات
، فإن (11)(في المائة 3.1)نصيبها في استهالك الدواجن  يوازيإلسكوا من هذه المخلفات البلدان األعضاء في ا

 3.1)ألف طن  136 ىبحوال تقدر سنويًا المخلفات الناتجة من تربية الدواجن في البلدان األعضاء في اإلسكوا
متر  500 ىنتج حوالالدواجن يمخلفات  من" غرامكيلو" 1000كل  كانذا إو. (مليون طن x  22في المائة

نتاجه من مخلفات الدواجن في البلدان إيمكن  ن اجمالي الغاز الحيوي الذيإ، ف(19)من الغاز الحيوي مكّعب
تحويل مخلفات  أّنمن  ، بالرغمفي الواقع . مليون متر مكعب سنويًا 411 ىاألعضاء في اإلسكوا يقدر بحوال

ه مكلف وال بد من ّنأال إطاقة، وحماية البيئة، النتاج إالدواجن إلى طاقة يؤدي إلى خلق فرص عمل خضراء، و
 .أن يخضع لدراسات جدوى اقتصادية وفنية وبيئية واجتماعية

 
 ع الدواجناستخدام الطاقة الشمسية في مشاري  -جيم

 
يمكن استخدام الطاقة الشمسية في تطبيقات متعددة في مشاريع الدواجن منها الخاليا الشمسية كما هو 

ثلث الطاقة  ىحوالوفير نتاج الدواجن في مصر حيث تستخدم الخاليا الشمسية لتإلشركة الوادي الحال في 
ستخدم الطاقة الشمسية في مزارع ت ،سطينوفي فل . (20)لعمال الشركةالمخّصصة المطلوبة للمباني السكنية 

مشروع تم تنفيذه في في إطار ، وذلك (21)الدواجن في خربة عاطوف شرق محافظة طوباس الفلسطينية
ويتكون  . نتاج الكهرباء بواسطة الخاليا الشمسيةإلسبانية إلا" سيبا"بتمويل من مؤسسة  2007 أبريل/نيسان

المشروع  زّودوي.  "كيلووات" 12خلية شمسية بقدرة  130نها لوحة شمسية تشمل كل م 90المشروع من 
وكان لتزويد مشاريع  . الالزمة ئيةكهرباطاقة المزارع الدواجن والمنازل وبعض المشروعات الزراعية بال

األوضاع المعيشية للسكان في خربة عاطوف ساهم في تحسين يجابي ملحوظ إأثر  ئيةكهرباطاقة الالدواجن بال
دى نجاح تجربة أوقد  . ع االستثمار في مشاريع زراعية مختلفةيشجوتجرة السكان خارج القرية، والحد من ه

ب نظام شمسي بقدرة رّك، حيث "امنيزل"خرى منها مشروع قرية أخربة عاطوف إلى تنفيذ مشاريع في قرى 
عات أخرى ومشرنّفذت  2011أكتوبر /ولاأل، وفي تشرين 2009 ديسمبر/ولاألفي كانون  "كيلووات" 13

 .في خربة المكحل وخربة السعيد
 

                                                                 

(07) 20. FAO, Agribusiness handbook, Poultry, Meat & Eggs, page 22, 2010,                                                                        
.http://www.fao.org/docrep/012/al175e/al175e.pdf 

(08) Lohmann Information, vol. 43(1), April 2008, “The Poultry Industry in the Arab World - Present & Future”, Musa  
Freiji, Lebanon, table-2, page 45, http://www.lohmann-information.com/doc_l_i_43_artikel5.pdf.html 

منشـأة إلنتـاج الطاقـة الحيويــة مـن مخلفــات األبقــار تجربـــة رائــدة لطالب كليــة الهندســة التقنيــة في محافظــة  (09)

 ، األربعاء(الالذقية –يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع )ـــوس، ميسون غانم، الوحدة طرط

7/3/2102، asp?FileName=65859952820120306164342http://wehda.alwehda.gov.sy/_print_veiw.. 

 .2102اإلسكوا،  استبيان العربية، مصر جمهورية ،"الوادي دواجن" شركة (21)

 رائد البائس، الحال ندب من بداًل المتجددة الطاقة إلىل التحّو.،عاطوف قرية في الشمسية الخاليا بواسطة اإلنارة مشروع (20)
 05-العدد ،2102 يونيو/حزيران ،(معًا/التنموي العمل مركز عن تصدر شهرية إلكترونية مجلة) يةوالتنم البيئة آفاق موقدي، جمال

ctr.org/magazine/Archive/Issue45/topic11.php-http://www.maan. 

http://www.fao.org/docrep/012/al175e/al175e.pdf.
http://www.lohmann-information.com/doc_l_i_43_artikel5.pdf.html
http://wehda.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=65859952820120306164342
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue45/topic11.php
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في الطاقة الشمسية الخاليا الشمسية، يمكن استخدام واسطة ب ئيةكهرباطاقة الإنتاج الإلى باإلضافة و
تسخين المياه الالزمة لمسالخ الدواجن، حيث يستخدم النظام الشمسي بالترابط مع النظام الحراري القائم على 

ويتم تشغيل النظام الحراري عندما ال تكفي الطاقة الشمسية متطلبات مسلخ  مرجل بخاري يعمل بالوقود
 .(4الشكل ) تحكمال الدواجن وذلك من خالل دائرة

 
كذلك يمكن استخدام الطاقة الشمسية في تدفئة مزارع الدواجن، كما هو الحال في جنوب شرق الواليات 

وقد  . (22)من مزارع الدواجن في المائة 90نحو ئة تدفحيث تستخدم الطاقة الشمسية في األمريكية، المتحدة 
دجاجة تحتاج إلى مساحة سطحية من المجمعات  كل ألفن طاقة التدفئة الالزمة لـأهذه التجربة أظهرت 
ن المياه الساخنة الالزمة لالستخدام أو متر مربع، 6.7تقدر بحوالي  (total flat-plate collector area)الشمسية 

 .دجاحة 1000لكل  133 ةسعب اخزانالليلي تتطلب 
 

مميزات ذو العربية  بلدانستخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الدواجن في الا ّنأشارة إلى إلوتجدر ا
هذه البلدان، شعاع الشمسي وعدد ساعات سطوع الشمس في إلارتفاع كثافة اناتجة عن اقتصادية وفنية كبيرة 

ويمكن دعم استخدام الطاقة  . ج إلى دراسة جدوى اقتصادية وفنيةخصوصيتها وتحتالها حالة غير أّن كّل 
 تقديم الدعم ( 1): عبر توفير الظروف التاليةالعربية  بلدانالشمسية في مشروعات الدواجن في ال

صحاب مشروعات الدواجن وتسهيل القروض المالية الستخدام الطاقة الشمسية في مشروعات ألالمالي 
تصنيع )درات والتدريب في مجال مشروعات الطاقة الشمسية في مشروعات الدواجن بناء الق( 2) ؛الدواجن

صحاب ، من أطراف المعنيةألدعم التعاون والتنسيق بين ا( 3) ؛(وتركيب وصيانة معدات الطاقة الشمسية
الحكومة و ،الجهات الممولة والمانحةو ،مصنـّعي وموّردي معدات الطاقة الشمسيةومشروعات الدواجن 

صدار تشريعات تدفع نحو استخدام الطاقة الشمسية في إدارية وإلزالة المعوقات اإ( 4) ؛قطاع الخاصوال
 .مشروعات الدواجن

 
 نظام التسخين الشمسي بالترابط مع النظام الحراري في مسالخ الدواجن  -4الشول 

 

 
 

                                                                 

(22) Use of Solar Energy in Poultry Production, F. N. REECE, Poultry Science Association Inc.,                                          
.http://ps.fass.org/content/60/5/911.abstract 

http://ps.fass.org/content/60/5/911.abstract.
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 إرشادات إلعداد برامج وطنية لتحسينو مقترحات  -رابعًا
 لطاقة في قطاع الدواجنكفاءة استخدام ا

 
لترويج وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم التي تهدف إلى افيما يلي بعض المقترحات واإلرشادات 

 .استدامتها في قطاع الدواجن في المنطقة العربية
 

 الترويج والتدريب وبناء القدرات  -ألف
 
برامج التي تمّيز والبيئية واالجتماعية  ز على األهمية االقتصاديةللتوعية ترّك إعالميةتنفيذ حمالت  -1

سلوب المناسب لتلك ألعلى استدامة هذا القطاع، واختيار ا هانعكاساتاتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الدواجن و
 .، وما إلى ذلك من وسائلعالناتوإ نترنتإشبكة و عالمإوسائل من الحمالت 

 
اء القدرات الفنية في مجاالت تحسين كفاءة الطاقة نشطة علمية لبنأتنفيذ برامج تدريبية وورّش عمل و -2

المسالخ ومزارع الدواجن مراحل اإلنتاج  بين كافة  في، ومدراءومهندسين وفنيين من المستويات  جميععلى 
 :الجوانب التالية عمليات التصنيع، مع التركيز علىو
 
 ؛التدفئةتحسين كفاءة الطاقة في نظم االحتراق والبخار والماء الساخن و (أ) 

 نظم التبريدو التهويةنظم وضاءة في عنابر الدواجن من إ ،تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية (ب) 
 ؛تحسين معامل القدرة الكهربائيةو ،المحركات الكهربائيةو

 ؛تحسين كفاءة الطاقة في معامل تصنيع لحوم الدواجن (ج) 

وتسخين  ضاءةإلفي عمليات التدفئة وا ماال سّياستخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الدواجن  (د) 
 ؛المياه

 ؛كهرباءوالحيوي الغاز كال ،نتاج الطاقةإاستخدام مخلفات الدواجن في  (هـ) 

 .لطاقة والتعرف على مؤشرات استهالكها في مشروعات الدواجنا ةمراجع (و) 
 

 ئيةاألولاية إلجراءات تحسين كفاءة الطاقة ذات الجدوى االقتصادية والبي  -باء
 

الجوانب جتماعية، مع التركيز على البيئية واالفنية والقتصادية والمعايير االعلى  ينبغي تركيز الجهود
 :التالية

 
 .وبكلفة معقولة قتصادي سريعامردود  اتجراءات ذتنفيذ إ -1
 
 .ضاءةإلوالرطوبة وا التهويةخاصة فيما يتعلق بمستوى مراعاة صحة الدواجن في اإلجراءات المعتمدة،  -2
 
على منظومة  جراء سلبًاإليؤثر تنفيذ ا دارة الكلية لمنشأة الدواجن بحيث الإلنتاج واإلمنظومة امراعاة  -3

 اإلنتاج؛
 
 .واسع على نطاقتكنولوجيا ناضجة ومطبقة  اعتماد -4
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 .جراءات ذات التقنيات المتوفرة محليًااإل اعتماد -5
 
 .استخدام الطاقة المتجددةك واجتماعيًا وبيئيًا اقتصاديًاعد المستدام جراءات ذات الُباإلاعتماد  -6
 
 .جراءات يسهل تكرارها على المستوى الوطنياعتماد إ -7

 
 تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الدواجن دعملإصدار وتطاير تشريعات وقاانين   -جيم

 
 :ما يليعلى  طاع الدواجنتحسين كفاءة الطاقة في ق دعمالهادفة إلى قوانين التشريعات والينبغي تركيز  
 
 .تشريعات تسعير الطاقة التي تدفع نحو ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها -1
 
مزارع أي  ومنشآت اإلنتاج، مراحل جميعتدعم تخفيض استهالك الطاقة في التي بيئية التشريعات ال -2

 .نقل الدواجنوتصنيع لحوم الدواجن والمسالخ والدواجن 
 
 .عم استخدام الطاقة المتجددة في مشروعات الدواجنتدالتي تشريعات ال -3
 
رة للطاقة في مشروعات الدواجن، مثل اللمبات الموفرة في التقنيات الموتدعم تبّنالتي تشريعات ال -4

ذات الكفاءة العزل الحراري ، ونظم عاليةذات الكفاءة النظم التبريد و ،عاليةذات الكفاءة الالمحركات ، وللطاقة
 .عاليةال
 
أنشطة تحسين كفاءة الطاقة ودعم الخاصة بمالية القروض التشجيع التمويل ومنح  التي تدعم تشريعاتال -5

 .استدامتها في قطاع الدواجن
 
 Energy Service)مشروعات الدواجن تدعم عمل شركات خدمات الطاقة في  التي تشريعاتال -6

Companies- ESCOs) لهذه الشركاتداري إلتقديم الدعم المالي واتؤّيد و. 

 
 دعم التعاون والتنسيق بين األطراف المعنّية بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الدواجن  -دال

 
 :المعنّية بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الدواجن طرافألافيما يلي قائمة بأبرز  
 
 .أصحاب مشروعات الدواجن -1
 .لدواجنمصّنعو وموّردو المعّدات المستهلكة للطاقة في قطاع ا -2
 .(ESCOs)شركات خدمات الطاقة  -3
 .وجهات تمويل مشروعات كفاءة الطاقة المصارف -4
 .الحكومات والوزارات المعنية -5
 .القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني -6
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 تافير االحتياجات المطلابة لتنفيذ برنامج تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الدواجن  -هاء
 
 :لتنفيذ إجراءات تحسين كفاءة الطاقة كانية توفير االحتياجات التاليةالنظر في إم ينبغي 
 
 .االحتياجات المالّية الالزمة -1
 .االحتياجات البشرّية من مهندسين وفّنيين -2
 .مواصفات فنيةوما يّتصل بها من  من معّدات وأجهزة االحتياجات التكنولوجية -3
 

 التعّرف على العاائق  -واو
 
ق تنفيذ برنامج تحسين كفاءة وئق المالّية والمؤّسساتية والفنية والبيئية واالجتماعية التي تعتحديد العوا 

 .الطاقة في قطاع الدواجن، واقتراح الحلول التي من شأنها إزالة تلك العوائق
 

 وضع آلية للتنفيذ  -زاي
 
تنفيذ الجهات المعنية بالتنفيذ عام للالطار ويتضّمن اإل.  نيياألطراف المعن جميعيشارك في آلية التنفيذ  

احتياجات التوعية واالحتياجات المالية والبشرية والتكنولوجية، واإلطار الزمني للتنفيذ، وودور كل منها، 
متابعة التنفيذ ورصد التقّدم والتشريعات والسياسات الداعمة للتنفيذ، ووالتدريب وبناء القدرات وآليات التحفيز، 

 .تنفيذالمحرز وتصحيح مسار ال
 
 :التاليةثالث ال ركائزالتقوم آلية تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة الطاقة على  
 
فرض كتشريعات وقوانين ذات طابع إلزامي،  باعتماددفع أصحاب مشروعات الدواجن نحو التنفيذ  -1

 .غرامات في حالة انخفاض معامل القدرة الكهربائية عن حّد معّين
 
حوافز في كأن تعتمد تنفيذ إجراءات التحسين، على  هماجن وتشجيعتحفيز أصحاب مشروعات الدو -2

 .معامل القدرة الكهربائية عن حّد معين مع تقديم تسهيالت مالية وفنية للتنفيذ ارتفاعحالة 
 
 .بناء القدرات ونشر المعلومات والتدريب والتوعيةك ،داعمة للتنفيذو تقديم أنشطة مسّهلة -3
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