
 مباني زراعية نظري  8محاضرة 

 في حظائر الحيوانات تحديد معدالت التهوية 

رطوبة والهدف من تصميم نظام التهوية هو تحديد معدل التهوية للحفاظ على درجة حرارة 

لتحديد معدالت التهوية وحسابات موازنة الحرارة   .، ةمستويات الملوثات داخل المبنى مقبولو

  .والرطوبة يجب أن يتم إجراؤها على ظروف المبنى

 يستخدم التوازن  .بعض الحيوانات المختارةل[ معدالت إنتاج الحرارة والرطوبة التالي]الجدول 

تهوية لظروف الصيف ، بينما توازن الرطوبة لتحديد معدل التهوية معدل لتحديد أقصى  الحراري

 توضح األمثلة التالية هذه الطرقو  .األدنى لـ ظروف الشتاء

 

 



 

 

 لتحديد أقصى معدل تهوية  يتوازن الحرارال

 .يوضح الشكل أدناه توازن الحرارة المعقول في بيت الحيوانات

 

 المفقودة .الحرارةالمكتسبة = الحرارة 

من المحركات  نبعثةالحرارة الم (Q m) من الحيوانات ثةلمنبعالحرارة ا  ) QS (مكاسب الحرارة هي 

الحرارة    (QVI)من السخانات نبعثةالحرارة الم (Q h)  من الشمس نبعثةحرارة م (QSO) واألضواء

  من نظام التهوية نبعثةالم

 نبعثةالمفقدان الحرارة     (Q w)فقدان الحرارة من خالل نظام التهوية Q v o) )خسائر الحرارة هي

فقدان الحرارة المستخدم لتبخير   (Q e) فقدان الحرارة عبر األرضية   (Q f)من خالل هيكل المبنى

  Q eللتعبير عن االثنين معا بسبب صغر  QSوعادتا ما تستخدم  الرطوبة

 

 : U    التوصيل الحراري لمساحة الوحدة الكلية معامل (W / m2K).   قيم 12.1يوضح الجدول    

U  لبعض المكونات الهيكلية المختارة 

 A  2ممساحة المكون الهيكلي  



P   محيط المبنى م   

   F   قدان حرارة المحيط هي قيمة محددة تجريبيا" لف (W / mK).    

واط / مللي  1.6و  1.4لـ أرضية بالطة غير معزولة وغير مدفأة على الصف تتراوح بين  F قيم

 كلفن

  C p   لحرارة النوعية للهواء الرطبا (J / kgK)    

ρ   (3كثافة الهواء )كجم / م   

V    ث 3معدل تدفق الهواء الحجمي م /   

Ti   وTo  (درجات الحرارة الداخلية والخارجية )درجة مئوية 

 : مثال

يجب  .كجم 1.40دجاجة بمتوسط كتلة جسم  30000 فيهحدد معدل التهوية لمنزل الدجاج البياض 

ال  :فتراضاتاال .٪60درجة مئوية ، مع رطوبة نسبية  18الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية عند 

 FP و ΣAU العوامل .من المحركاتمنبعثة ال حرارة وال توجد حرارة شمسية وتدفئة تكميلية توجد 

 ؟ درجة مئوية 0درجة الحرارة الخارجية  .واط / درجة مئوية ، على التوالي 272و  1001هي 

 الحل: 

 ρ الكثافةو  q s  الحرارة المحسوسة المنبعثة من الحيوانات  باستخدام المعادلة أعاله ، المجهول هو

  

 وبالتالي  . واط / كغم  3.9 هي إنتاج الحرارة لكل طائر وجد ان من الجدول    q s البحث عن  

 فأن

                    Q s = 3.9 W/kg × 1.40 kg/bird × 30 000 birds/house 

                             = 163 800   W/house 

، % 60درجة مئوية ورطوبة نسبية  18، مع بصلة جافة درجة حرارة  المخطط السايكو متريمن 

، لذلك تكون  النوعيحجم الالكثافة هي معكوس    ./ كجم 3م  0.826 يكون النوعي الحجم فأن 

   .3كجم / م  1.21الكثافة 



 

 لتحديد الحد األدنى لمعدل التهوية  يالرطوب زانتاال

 .أدناه توازن الرطوبة في بيت الحيوانات 13.2يوضح الشكل 

 

M v o = mvi + m p                                          

  M v o   / معدل الذي يتم به إخراج الرطوبة من المجال الجوي عن طريق تهوية الهواء )كجم

 ثانية

mvi    (الذي تنتقل به الرطوبة إلى المجال الجوي عن طريق تهوية الهواء )كجم / ثانيةالمعدل 

 m p (معدل إنتاج الرطوبة داخل المجال الجوي )كجم / ثانية .   

  يمكن إعادة كتابة المعادلة أعاله على النحو التاليو   

 

 

 



 

ma معدل التدفق الكتلي للرطوبة )كجم / ث =   

 ρ      ( 3م\الكثافة )كجم 

V   (  / ث 3معدل التدفق الحجمي )م 

 m p       (  لحيوانات )كجم / ثالمنبعثة من االرطوبة 

) Wi and Wo  ( هواء / كجم ماء نسبة الرطوبة في الهواء الداخلي والخارجي )كجم 

 مثال 

معدل التهوية من أجل هو ما  .كجم في مبنى جيد التهوية ميكانيكيًا 500بقرة حلوب بوزن  70وجد ت

 5درجة مئوية إذا كانت درجة الحرارة الخارجية  20من الرطوبة النسبية عند  % 70الحفاظ على 

 ٪؟90درجات مئوية ، مع رطوبة نسبية 

 الحل 

 فأن الرطوبة النسبية  % 90درجات مئوية و  5، عند  المخطط السايكومتريمن  

 Wo = 0.0049 kgw / kg da.    

 فأن  % 70درجة مئوية و رطوبة نسبية  20عند و

 Wi = 0.0102   هواء / كجم ماءكجم.  

جم / ساعة  445)هي درجة مئوية  12عند المنبعثة من الحيوانات من الجدول   تكون الرطوبة 

 ساعة( جم /  910) هي  درجة مئوية 25 عند حيوان( و

درجة مئوية ، نقوم بتحريف للحصول   20 عندالمنبعثة  الرطوبة  معرفة نظًرا ألننا نحتاج إلى و

يمكن أيًضا التعبير عن محتوى الرطوبة    . جم / ساعة 731وبتالي هي تساوي   .على الرطوبة

 :على النحو التالي



 

 


