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  پولو جهاز تجفيف فضالت الدواجن

   )Dorset( لشرآة دورست 
 ف فضالت الدواجنيجفت   

لالس���تخدام لتكيي���ف ����وا� ح����ول  

 الدواجن

 لالستخدام للتدفئة الخارجية 

 جهاز مناسب و له حجم قليل 

دون الحاج��������ة إل��������� �ملي��������ات   

 التجفيف التمهيدي

م�ل����ل م����ن ال�����رات ال����صغي�� و    

 الغبار الموجود في الجو

 المحصول بشكل منصاتإنتاج  

 صحي 

  التغليف و التوزين 

  

  

  السماد العضوي الجاهز للتصدير
 

  صحي
الت الم�فف������ة ���������� تو�������� الف������ض

 ٧٠م���صات ���ي درج��ة ���رارة ���در�ا    
إذن ال توج�د   . درجة مائوية لمدة ��ا�ة    

ة ل�م��را� ���ي �����   �ي��ة �ج��را� م���بب  
  .الفضالت و تعتبر صالحة للتصدير

  

  

  النقل
��تب���ر ال������ت الم��ل���� �ل���� �����ل    
من����ات منا����با ل�نق���ل ف���ي الم����افات  

��������ا و ص������مم� �������رآ�    .ال�����������
أ��م��� لت���ز�� و  ) Dorset( �ور����

�غ�ي��� المن���ات �ي��� �م���� أن �غ����  
  .المنتجات في رزمات صغيرة و آبيرة

  
  

    الشؤون التاليةی عل( Dorset ) تتشمل أهداف شرآة دورس
 

  تنظيف الهواء
 ������ ١٥تتمت��� ال���ر�ة ب�ب��ر� ���د��� 

في تنظيف اله�واء و ��د�ته� و وافق��     
�م���� توج���د  . �ليه���� ��ي���ر ����ن البل���دا�  

أنظمة التنظيف البيولوجي و ال�يمي���ي      
  .للهواء حقول تربية الدواجن

  
  

  المعرفة اإللكترونية
 أآ��ر   بسابقة ) Dorset( شرآة دورست   

م��ن ع��شرين عام��ا تن��ت� أجه���� التع��ر�    
 هرف���ة اإللكتروني���ة الخا����ة بالرقاق���   للمع

ي�ستخد�   .الحيوانية و ال�ضبط و اإلش�را�      
������ا الم����نه� لدراس����ة الحيوان����ات ف����ي     

�����ا و .ال�بيع���ة أو المختب���ر ب���شكل آ�ي���ر 
ت����شمل أجه������ المعرف����ة الموج����ود� ف����ي 

 ن�������ا�   )Dorset ( دورس������ت ش������رآة
لسلوآية للدجاجات  المعرفة علی البحوث ا   

أو ضبط الدخول في حقول تربية الدواجن       
  .و الخروج منها بشكل غيرقانوني أيضا

  
  

   ـ المعرفة اإللكترونيةRFIDتقنية 

  
  

   الستخدام درجة الحرارة المتبقيةنظام التجفيف

  
  

  تنظيف الهواء و نظام التصنيف

  
  

Dorset Green Machines B. V  
  .إلنتاج جهازالخضراءDorset  )( دورست شرآة 
 ,weverij 26 – 7122 MS Aalten :العنوان

 The Netherlands      
  ٠٠٣١) ٠ (٥٤٣٤٧٢١٠٣ :الهاتف
     ٠٠٣١) ٠ (٥٤٣٤٧٥٣٥٥ :الفاآس

  gm@dorset.nu: البريد اإللكتروني
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  )Dorset ( دو�س��� ت�تب��ر ���ر�ة

��ن ال��ر�ات    الخضراء  جهاز إلنتاج

م و �نت�اج و     الرائدة ��� ���ال ت��مي      

الت ����� �ي���� جه���از ت��ي���� ال����ض   

 ه�����ذا الن������ام ��ي�����دا ج�����دا  .ال������الم

�س����ت�ما� الح����را�ة المتب�ي����ة �����ن    

   .النباتات الخضراء

تستخدم هذه ا�لي�ات ��ن ه�ذا الن�و�          

��ن الح�را�ة الت�� تخ�رج ��ن ����ول      

تر�ي����ة ال����دواجن لت��ي����� �����ضالت 

 یالدواجن و تحول هذه ال��ضالت �ل�       

  .سمادات عضوية أو وقود قيم

 

  اآلليات بشكل بسيطحاجة قليلة إلی الخدمات واستخدام 

 .ن صفحات بغطاء ف�والذي    م) Dorset(يتكون الجزء الرئيسي لجهاز التجفيف بمارآة دورست         

 سم م�ن  ١٨ ی إل١۵ أن يجعل غطاء بسماآة یيؤدي النظام القويم و المقاوم في هذه الصفائح إل      

  . الصفائح و أن يضمن مسار تجفيفها بأداء أفضلیالفضالت عل

عن�دما ت�ستخدم درج�ة     .شغل الجه�از مكان�ا أق�ل ف�ي البيئ�ة         آما يؤدي هذا النوع من الت�صميم أن ي�         

حيث  .ربية الدواجن لتجفيف إذن يخضع مقياس و حجم الجهاز لعدد دجاجات الحقلحرارة حقل ت

يخضع عدد الدجاجات لنوع البيئة إزاء أي مترمرب�ع م�ن ال�صفائح الجاف�ة و ب�شكل ع�ام تحاس��            

  . دجاجة إزاء إي مترمربع۶٠٠ ی إل۴٠٠

 أمت�ار مربع�ة   ٢  أو٨/٠(هذا و يمر قليل من هواء حقل تربية الدواجن من داخل جهاز التجفي�ف            

 يخرج أآثر هواء حقل تربية الدواجن من ). مترين مكعبين إزاء أية ساعة و إزاي أية دجاجةیإل

  .صالة تربية الدواجن عبر فوهات تكييف الهواء

 مت�را  ٢٧ ��و� ق�دره   ی ألف دجاجة عل� ١٢٠ ی إل مثال تشتمل مقاييس جهاز تجفيف لثمانين ألف      

هذا و تؤدي الجودة الصناعية الموجودة في جهاز .  أمتار٣و عرض قدره متران و ارتفاع قدره 

  .هذا و يكون هذا الجهاز آليا و الحاجة إلی اإلشراف المستمر. التجفيف إلی سهولة استخدام

  

 

التجفيف بالهواء الذي يخرج من 

  حقول تربية الدواجن
  

تعتبر فضالت الدواجن التي تنتج بشكل      

ر س��مادا مجف��ف و ب��شكل من��صات تعتب�� 

تعتب���ر عملي���ة  ال. عالي���ا ج���دا و مناس���با

ق ف���ي حق���ول تربي���ة التجفي���ف الم���سبو

إذن يؤدي عدم    .ماالدواجن مسارا عمو  

استخدام عملية تجفيف الفضالت بشكل     

 ح�د آبي�ر ف�ي       ی االقتصاد إل�   یمسبوق إل 

  .تكاليف الكهرباء

 ٢٠هذا و تعتبر درج�ة الح�رار� ق�درها          

ة درجة أو أآثر ف�ي ه�واء ص�الحة تربي�          

ال������دواجن مناس������بة لم������سار تجفي������ف 

و ي�ؤدي ح�د أآث�ر م�ن درج�ة         . الفضالت

الح��رار� و أي��ضا الرطوب��ة القليل��ة ف��ي     

 ی الحصول عل  یصالة تربية الدواجن إل   

و  .�تيج��ة أف��ضل ف��ي عملي��ات التجفي��ف 

يثبت جهاز التجفي�ف ع�اد� �ل�ف ص�الة        

  .تربية الدواجن أو في امتداد طولها

 

   ( Dorset ) دورست جهاز التجفيف
 من الهواء الحظيرةالذرات الموجودة يقلل من انبعاثات 

 یت����� الف����� ب���ك� �ر����� ����  
�ه���ا� التجفي���ف و الت������ ������ ���ي���� 
تجفيف ������ و ت���� الف���� ���ر          
������ ا�����ر�� ف������ و ������ ت�في����     

 ی���ي��� التجفي��ف ال������� ����د� �ل��   
  .االقتصاد في تكاليف الكهرباء

 

ن ���ا�� ت����� ال������ اليو�ي��ة ���   
 �ه���ا� یت�بي���ة ال����وا�ن و تو����� �����

و �ت��س�� ����ا  . الت��ي��� لم���� ���و�ين  
 ���ا� یال�م��ل ���ي تحو���ل ال������ �ل��    

أ�و�ي����ا� المح������ و النيت�����و�ين �����ي   
المنتج النهائي بشكل ����و� �ي��� أي        

�������ا� �����ا� ا��و�ي����ا� �����ي �����ن��� 
  .الهواء و تتحسن قيمة المنتج النهائي

 

        غط���اءی�����ت�� �ه���ا� الت�ف����� ع����   
 ستة غطاءات من ال��فائ�    یا واحدا إل  

و ���������� �ه������ا� . ت��������� ������������
و ت������� الت�ف������ م����ن الطب�����ة ال�������ا 

 �����ا ی الط�ا����� ال����ف� یالف�����ت إل��� 
  .تفرغ عبر نظام نهائي

 

������د�� ال��وم�����ة ال�ولند������ة �ظ�����ام    
 Dorset )  ( تج�ي�� ��رآة �ور���   

آنظام مقلل من مقدار ا�مو�ي�ا� الن�ات�        
واجن، آم�ا ����ي     عن حقول تربي�ة ال�د     

ال�������ار و ال������رات ال�������ير� ج�����دا و    
الناتج��ة ع��ن ال�����ت م��ن ���وا� حق��ل   

رات  ال��  ا����ا�  .تربية الدواجن ����ا   
ف����ي المائ����ة م����ن  ٧٠ �����در� ال������ير�

  . في المائة٥٥ :مجموع مستقر
 

  مصافي الغبار المرطوب
ينق�����ل ه�����واء ������الة تربي�����ة   

ال��دواجن إل��ی دا���ل الف����� 
مترين  إلی    مكعبة  أمتار ٨/٠(

إزاء أي����ة س����ا�ة و   مكعب����ين
 )إزاء أية دجاجة

تف���ر� الف������ م���ن ����الة     
تربية ال�دواجن �ب�ر ال��رائ�       
يوميا و ت�ف�� ب��كل طبيع�ي        

 ج����از الت�في���� لم���د�   ی�����
 .يومين

 ت�في������� یإذن �حاج������ة إل������ 
الف������ ب����كل م�����بو� و   
ينخفض مقدار غاز األمونياك    
الموج������ود دا�������ل و �������ار� 

 یل���دواجن إل��� حق���و� تربي���ة ا 
 آم����ا ي����نخفض  یح����د� األدن���� 
 ٨٠ أآ�����ر م����ن یمق����دار� إل����

غرام م�ن األموني�اك إزاء أي�ة        
 .دجاجة في آل سنة

هذا و ي��وا� الغب�ار الموج�ود         
في حقل تربية ال�دواجن أي��ا    
. بع�����د تفري������ ه�����ذا ال������واء  

 أآ���ر یانخف��ا� ال��ذرا� حت��(
 ) في المائة٧٠من 

 
 

  تربية الدواجننظام تصفية هواء صالحة 
  )Dorset ( دورست في شرآة

 

  الدواجن آالف ۶٠جهاز تجفيف فضالت + التصفية البيولوجية + الغبار المرطوب  مصافي
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  پولو جهاز تجفيف فضالت الدواجن

   )Dorset( لشرآة دورست 
 ف فضالت الدواجنيجفت   

لالس���تخدام لتكيي���ف ����وا� ح����ول  

 الدواجن

 لالستخدام للتدفئة الخارجية 

 جهاز مناسب و له حجم قليل 

دون الحاج��������ة إل��������� �ملي��������ات   

 التجفيف التمهيدي

م�ل����ل م����ن ال�����رات ال����صغي�� و    

 الغبار الموجود في الجو

 المحصول بشكل منصاتإنتاج  

 صحي 

  التغليف و التوزين 

  

  

  السماد العضوي الجاهز للتصدير
 

  صحي
الت الم�فف������ة ���������� تو�������� الف������ض

 ٧٠م���صات ���ي درج��ة ���رارة ���در�ا    
إذن ال توج�د   . درجة مائوية لمدة ��ا�ة    

ة ل�م��را� ���ي �����   �ي��ة �ج��را� م���بب  
  .الفضالت و تعتبر صالحة للتصدير

  

  

  النقل
��تب���ر ال������ت الم��ل���� �ل���� �����ل    
من����ات منا����با ل�نق���ل ف���ي الم����افات  

��������ا و ص������مم� �������رآ�    .ال�����������
أ��م��� لت���ز�� و  ) Dorset( �ور����

�غ�ي��� المن���ات �ي��� �م���� أن �غ����  
  .المنتجات في رزمات صغيرة و آبيرة

  
  

    الشؤون التاليةی عل( Dorset ) تتشمل أهداف شرآة دورس
 

  تنظيف الهواء
 ������ ١٥تتمت��� ال���ر�ة ب�ب��ر� ���د��� 

في تنظيف اله�واء و ��د�ته� و وافق��     
�م���� توج���د  . �ليه���� ��ي���ر ����ن البل���دا�  

أنظمة التنظيف البيولوجي و ال�يمي���ي      
  .للهواء حقول تربية الدواجن

  
  

  المعرفة اإللكترونية
 أآ��ر   بسابقة ) Dorset( شرآة دورست   

م��ن ع��شرين عام��ا تن��ت� أجه���� التع��ر�    
 هرف���ة اإللكتروني���ة الخا����ة بالرقاق���   للمع

ي�ستخد�   .الحيوانية و ال�ضبط و اإلش�را�      
������ا الم����نه� لدراس����ة الحيوان����ات ف����ي     

�����ا و .ال�بيع���ة أو المختب���ر ب���شكل آ�ي���ر 
ت����شمل أجه������ المعرف����ة الموج����ود� ف����ي 

 ن�������ا�   )Dorset ( دورس������ت ش������رآة
لسلوآية للدجاجات  المعرفة علی البحوث ا   

أو ضبط الدخول في حقول تربية الدواجن       
  .و الخروج منها بشكل غيرقانوني أيضا

  
  

   ـ المعرفة اإللكترونيةRFIDتقنية 

  
  

   الستخدام درجة الحرارة المتبقيةنظام التجفيف

  
  

  تنظيف الهواء و نظام التصنيف
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