
المحاضرة الثالثة   –المباني الزراعية   

:اهداف المحاضرة    

 حساب معدل التهوية -

حساب مساحة فتحات دخول وخروج الهواء في البيوت -

 (  التهوية الطبيعية) المفتوحة 

التهوية )حساب عدد المراوح في البيوت المغلقة -

 (الميكانيكية

  



 احتساب معدل التهوية المطلوب في البيوت المحمية 

 للحسابات السريعة يمكن استخدام المعادلة التالية لحساب معدل التهوية 

                                                                   عدد مرات تبديل الهواء xحجم البيت المحمي =  معدل التهوية        
 

مرة  1.5,  مرة لكل دقيقة في فصل الشتاء  1= عدد مرات تبديل الهواء 

 في فصل الصيفمرة لكل دقيقة 

 3.25×9×40احسب معدل التهوية المطلوب لبيت محمي بأبعاد : مثال 

 في فصل الصيف؟

 الحل      

 نصف دائري  فان حجمه                   هبما ان البيت شكل

  x 3.14 x 40  =2543.4  m3  2(9)0.5= حجم البيت 
2543.4                      x 1  =2543.4  m3     



                           A=√
𝑄2.𝑇𝑖

𝜃2.2𝑔.𝐻(𝑇𝑖−𝑇𝑜)
   

A   (  في حال تساوي مساحة فتحة الدخول والخروج) مساحة الفتحة 

 Q ث \3معدل التهوية م 

 𝜃  معامل اختزال 

 g  ث \التعجيل االرضي م 

 H  الفرق في االرتفاع بين فتحتي دخول وخروج الهواء م 

 Ti  وTo   بالكلفن , درجة الحرارة للهواء الداخلي والخارجي 



وفي حالة عدم تساوي مساحة المدخل مع مساحة المخرج يمكن  

 :  تصحيح معدل التهوية من المخطط التالي 



 المروحة الواحدة( سعة)تصريف ÷معدل التهوية = عدد المراوح  

  ثا\3م 167اذا كان تصريف ا المروحة  مثال            

                    =2543.4 ÷ 167  =15.2   

 

طريقة اخرى لمعرفة عدد المراوح اذا كانت سرعة الهواء داخل البيت مشروطة من  

 : خالل القانون التالي 

 

سرعة الهواء داخل × ارتفاع البيت × عرض البيت = )عدد المراوح  

 تصريف المروحة الواحدة÷ ( البيت 

 التهوية الميكانيكية في البيوت المغلقة 
تتطلب البيوت المغلقة استخدام مراوح لدخول وخروج هواء التهوية   

 ولحساب عدد المراوح المطلوبة تستخدم المعادلة التالية  
 



عند ضغوط استاتيكية مختلفة فضال ( دقيقة\3م) الجدول التالي يوضح سعة المروحة 

 .  عن اعطاء قدرة محرك المروحة وقطرها وسرعتها 



 

 االتزان الحراري في البيت المحمي  

في حالة التدفئة والتبريد نحتاج الى معادلة االتزان لمعرفة مقدار الطاقة الحرارية  

وعلية نتخذ قرار بإضافة حرارة او , المكتسبة والطاقة الحرارية المفقودة من البيت 

 . ازالة حرارة من البيت 

قبل صياغة معادلة االتزان الحراري لنطلع على الشكل التالي  

والذي يوضح عناصر الطاقة المكتسبة والمفقودة عبر حدود 

البيت المحمي من خالل مالحظة اتجاه االسهم المرفقة مع 

 .  التسميات  

  

  





  QI+ Q e + Q f + Q r = ± ( Q cd + Q g)+Qv + Qi +Q t+ Q p  

  QI   طاقة الحرارة من االشعاع الشمسي 

  Q e الموجودة داخل البيت  طاقة حرارة االجهزة 

  Q f  طاقة حرارة من اجهزة  التدفئة 

Q r النبات طاقة حرارة من تنفس  

Q cd حرارية منتقلة بطريقة التوصيل عبر الجدران والسقف   طاقة 

Q g او التربة االرضحرارية منتقلة بطريقة التوصيل عبر  طاقة   
Qv التهوية طاقة حرارة منتقلة مع هواء   

Qi هواء متسرب من الشقوق او الفواصل غي المحكمة  طاقة حرارة منتقلة مع 

Q t االشعاع طاقة حرارة منتقلة بطريقة  

Q p  طاقة حرارة ممتصة بعملية البناء الضوئي 


