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  هــدمــمق

 

ة ـه وخاصـي دورة تربيأاح ـل لنجـم عامـهأن والتي تعتبر ـدواجـدارة مزارع الإويه في ــهه للتـهميألغ اـدور البالـرا للـنظ

, و ـرة النمـالل فتـط عالي خـويه من ضغـزته الحيـع علي اجهـن ومايقـالتسميائر ـاة لطـر دورة الحيـرا لقصـنظ, وذلك ن ـالتسمي

ه توضيح ـهميألل من اـذا ماجعـه ,  ائرداخل مسكنهـذا الطـو هـوامل البيئيه المناسبه لنمـر جميع العـوفيـه تـلذلك كان من االهمي

 . الـذا المجـول لهـدخـو للمبتدئين في الأوامل البيئيه للمشرفين علي المزارع ـذه العـه

ه في ـراء الصناعـوكيفية التعامل معها بما ينصح به خب, ويه ــة التهـاصه بعمليـه الخـومات الفنيـاعن بعض المعلـدث هنـونتح

  . اـهـل فيه التي نعمـة المنطقـه بما يتناسب مع طبيعـرات العمليـض الخبـة بعـافـالي جانب إض , ارجـالخ

فيجب ان يكون هناك , لمات س  ي إرشادات وليست م  ـويه هــدم من معلومات عن التهـالقائمين بالعمل ان ما يقم ـب ان يعلـويج

دار ـده بل ايضا علي مـدوره الواحـدار الـط علي مـليس فق ,  عـوقـة المـويه علي حسب طبيعــرونه في التعامل مع برامج التهـم

 . دـوم الواحـالي

ام ـرفين القيـويمنع علي المش,  ويقــتسوم الي الـر يـدوره من عمـج ثابت للـامـر االنتاج بها بوضع برنـديـوم مـفهناك شركات يق

ف فما ـريـع والخـي الربيـلـوخاصة في فص, د  ــوم الواحـدار اليـفالتغيرات وارده علي م , دســاب مقـه وكأنه كتـبأي تغيير في

 .ه ـلـبالك بدوره كام

روف ــت الظـرجـض التغيرات اذا خـدره للقيام ببعـي للمشرف القـولكن نعط, دوره كامله ـج للـبوضع البرناموم ـن نقـم نحــنع

ائم علي العمل في ـل القـتجع هـرضيـمروف ـت ظـقع تحـد تق الطيـورن أه , كما ـالل الدوره القائمـاده خـا المعتـه عن طبيعتهـويـالج

 .ج ـاط البرنامــض نقـه لتغيير بعـحاج

ر ـائـه للطـالزمـه الـراحـر الـوفيـام بما ينبغي لتـده علي القيـللمساع , نـرفيـادي للمشـل إرشـومات كدليـذه المعلـدم هـا نقـومن هن

 . هـل مسكنـداخ

مختصـره عن ثم نقـدم بعـض المعلـومات عن تصميم العنـابر المغلقـه وتصمـيم عنـابر الستـائر او العنـابر المفتـوحه , ونبـذه  

 طـريقـة تـهـــوية عنـابـر الستــائـر  ) التهـــويه الطبيعيـــه ( .

ايه وتدريبهم التدريب ـارهم بعنـا تم اختيـطالم, م ــدارة مزارعهإلارتهم ـه فيمن اختـون لديها الثقـا ان يكـوعلي االداره العلي

دات ـعـات ومـومـديث من معلـد وحـديـو جـر كل ما هـوفيـ, وت هـركـر الشـابقه من عناصـرات السـدي الخبـيأت ـالي تحـالمث

 .ود ـد فيها جمـوجـور مستمر وال يـي تطاعه فـذه الصنـا , فهـن عليهـرفيـب المشـدريـوت

 

 . (رـل العنبـوكه داخـه وسلـر نفسـائـو الطـاس لنا هـم مقيـاهايه ـم ان في النهـب ان نعلـويج) 
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 Ventilationويه ـــــــــــــــــــــالته

 

راره ـم في الحـريق التحكـعن ط, ه ـداخل مسكنو ـالل فترة النمـائر خـلطة اـلراح وامل البيئيه الالزمهـويه بأنها توفيرالعــت عرف الته -

وين مايسمي بالمنطقه ــو تكــه يأاره , ـازات الضـف خالي من االتربه والغـواء نظيــر هـوفيـوت, ن ـوبه ونسبة االكسجيـوالرط

 . مـو السليـالزمه للنمـويه الــات الحيـام بالعمليـلمساعدته علي القي , ل العنبرـائر داخـول الطـ( ح Comfort  Zoneه ) ـالمريح

 

 -: يـويه في االتــة التهـهميأع ـوترج

 . في االجــواء الحــاره نــدتيـزائـوبه الــراره والرطــص من الحـالتخل -

 . ونـربـد الكـا واول وثاني اكسيـونيـل االمـاره مثـازات الضـربه والغـص من االتـالتخل -

 . اـده بهـوبه الزائــص من الرطـرشه والتخلـودة الفــاظ علي جـالحف -

 .ائرــة الطـع مناعـازه التنفسي ورفـة جهـائر وصحـاءة الطـاظ علي كفـي الحفـالـالتبو,  ددــش ومتجــواء منعــداد العنبر بهـام -

 . ضـا ببعـوبه وعالقتهمــراره والرطــازات والحـة الغـن وبقيـل االكسجيـمثدث عنها اوال ـب ان نتحـاذا فهناك عناصر يج -

 

  ازاتــذه الغــوبه لهـب المطلـي يوضح النسـالـدول التــالج

 %19.6اكبر من  نـاالكسجي

 جزء في المليون 3000اقل من  اكسيد الكربونثاني 

 جزء في المليون 10اقل من  اول اكسيد الكربون

 جزء في المليون 10اقل من  NH3االمونيا )غاز النشادر( 

 ³ملجم / م 3.4اقل من  ارــــــــــــبـغـال

 65والتزيد عن  45ال تقل عن  % RHوبه  ـالنسبه المئويه للرط

 

 (1)رقــم دول ــج
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 نـدواجـر الـابـي عنـون فـربـد الكـي اكسيـانـوي ثـاع مستـرار ارتفـضأ

 ورـــــاط الطيـوية ونشـلل من حيـــيق -

 اهـف والميـالك العلـــلل من استهـــيق -

 افـــــــــــــــرض للجفـزود من التعـي -

 وزنــــه في الـوميـاده اليـزيـلل الـــيق -

 

ويه قد تتسبب في رفع نسبة ــوء التهـا بأن سـ, علم( جزء في المليون  3000 ) و العنبر يجب ان تكون اقل منـفي ج  CO2ة ـنسب -

CO2     راره علي حساب ــل الحـراره وال نهمــر الحـويه علي حساب توفيــ, لذلك يجب اال نهمل الته( جزء في المليون  10000)الي

 .ويه ـــالته

واء ـما في االجأ,  ويهـرا لمحدودية التهـويه الدنيا نظـارده مع التهـواء البـوح في االجـر بوضـتظه  CO2از ـارتفاع غوما مشكلة ـعم -

 . ويهــدالت التهــادة معـبب زيـذه المشكله بسـر بهـال نشعـاره فـه والحـالدافئ

 

 اءــــــا واالستسقــويه الدنيــــه بالتهــالقتـوع نــاالكسجي

 ن ــــــــمن االكسجي(  اعهـــ/ س 3م 0.00027 ) اج اليــــوم يحتـائر عمر يـــ, والط( %  20)ريبا ــو تقـن في الجـــــسبة االكسجين -

م ـة جســــاقه في تدفئـــــذه الطـوم به هـوما تق, ه ـذيـة التغـف اثناء عمليـوده في العلـوجـاقه المـرير الطـوب لتحـاالكسجين مطل -

 . ائرــــــــلطا

اج ـوبالتالي يحت, جسم ـة الـاقه اكثر لتدفئـف اكثر النتاج طـالك علــائر الستهــاج الطـراره كلما احتـة الحـكلما انخفضت درج اذا   -

 . ويهــــــــــــه الحيـذه العمليـن اكثر التمام هـكسجيألائر ــالط

اقه ـمن الط( %  20)وب لتدفئة جسده اذا فسيحتاج الي ـي اقل من المطلـوه ( مᵒ 28)راره ـوم حـوت عمر يـه الكتكـو واجـال لـفمث -

و ـ, ول( م ᵒ 33)رارته ـوذلك مقارنة بعنبر ح اقهـذه الطـاج هـن النتـزياده من االكسجي ( % 5)ا الي ـزياده لتدفئة جسده وسيحتاج هن

ذا كلما ـوهك , دـن ازيـراره وبالتالي اكسجيـض الحـازيد لمواجهة خفاقه ـط (% 50)فسيحتاج الي  (م ᵒ 26)راره الي ـت الحـوصل

 . ومـر يـوت عمـك للكتكـن وذلـاجه لالكسجيـراره زاد الحـانخفضت الح

واء ــــــــهــافي والــــــــــــن الكــر باالكسجيــداد العنبـــا المـا الدنيــدودهـوم بحـر يـويه عمــة التهــا تأتي اهميـــومن هن -

 جددـــــــــالمت

ي ـه المثلـدرجـو العنبر او بسبب برودة العنبر عن الـاض نسبته في جـوذلك بسبب انخف( % 5 ) ن بنسبةـاذا زادت الحاجه لالكسجي -

ب ـلة القلـاد عضـه ترجع لسبب اجهـاطـن ببسـاض االكسجيـاء بانخفـالقة االستسقـ, وع اءـباالستسقر االصابه ـفستظه, ق ـكما سب

اد ـذا االجهـص وهـة النقـدالت سريعه لمواجهـبمعوائيه ـاس الهـه في االكيـدم وضخـن من الـبسبب عملها المتسارع المتصاص االكسجي

في  ويف البطنيـط  التجـويه وخروج البالزما لمحيـرات الدمـؤدي النفجار الشعيـلة القلب فيـؤدي لتضخم الشرايين وتضخم عضـي

 . اءــر المميز لالستسقـالسائل االصفورة ـص

ن ـاض نسبة االكسجيـبسبب انخف اءـاالستسقور ـك لظهـذلـرضه كـر ع  ـح البحـوي سطـوق مستـاعات فـابر التي تنشأ علي ارتفـالعن -

 و ـــفي الج

ود ـافي دون وجـن الكـالعنبر باالكسجيداد ـا المـويه دنيـورة تهــره في صـار المبكـن في االعمـة االكسجيـق يتضح اهميـمما سب -

 .ن ـه لالكسجيـاجـراره وبالتالي زيادة الحـاض الحـدم انخفـل العنبر لعـارده داخـواء بـارات هـتي
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 وبهــحراره والرطــويه وعالقتها بالــة التهــاهمي

 ,ره ـزل وغيـواد عـايات ومـدات من مراوح ودفـالمعل مسكنه بواسطة ـائر داخـوامل البيئيه المناسبه للطـر العـيجب ان نعلم ان توفي -

لل ـوتق, الي ـادي عـائد اقتصـود علي المربي بعـر ستعـاء لكنها في االخـد بداية االنشـدات عنـذه المعـاليه لهـه العـم من التكلفـعلي الرغ

, ه ـاله صحيـويات من اوزان وحـائر علي جميع المستـاداء الطوم بتحسين ـالنها تق, ربيه ـرة التـد نهاية فتـائر بعـمن التكلفه الكليه للط

ه ـوحـابر المفتـال المتر المربع في العنـمث, ف هـه ممكنـقصي درجألدة المساحه ـافه لالستفاده من وحـدره علي زيادة الكثـلي جانب القإ

في  (2ط / م 24 –20)ن انها قد تصل الي ـحي في( , 2ط / م 10 – 8) افه به من ـي للكثـد االقصـويه الطبيعيه الحـذات الته

 . ويهــالتهفي  راوحـاقة المـدم طـه التي تستخـابرالمغلقـالعن

ائر ـي للطـراريه المثلـه الحـالمنطقيسمي )  د ان هناك ماـونج, ائر ـي للطـراره المثلـر الحـدر الرئيسي لتوفيـه هي المصـكذلك التدفئ -

Thormal comfort zone ذه ـط هـل محيـداخإذا كان ه إال ـويه علي اكمل وجـام بمهامه الحيـائر ال يستطيع القيـث ان الطـ( حي

ي ـرارة المثلــالحعن (  ᵒم  1.5 – 1 ± ) راري بها فيما بينــراف الحـراوح االنحـي يتـراريه المثلـذه المنطقه الحـه , وهـالمنطق

 . (Target temperatureائر  )ـــللط

رره من ـاقه المتحـدم الطـف المستهلك ليستخـائر بزيادة العلـوم الطـي سيقـراره المثلـعن الح داـه جـراره منخفضـتكون الح دماـفعن -

اج ـه النتـائر سيتجـ, كما ان الطض الوزن ـراره وليس النمو وبالتالي ينخفـص في الحـض النقـويـوتع, فئة جسده دعملية الهضم في ت

خاصة في , راره ـاض الحـائر وانخفـالمات برودة الطـالمه من عـع ريشـ, والنمو المبكرللالريش علي حساب الوزن لتدفئة جسده 

ف المستهلك مما ـي بتقليل العلـراره المثلـراره الشديد عن الحـاع الحـارتفد ـائرعنــوم الطـائر , كذلك سييقــر الطـعم االيام االولي من

 .وـكذلك علي النمؤثر ـي

 

 (1شــكل رقــم )

 ائرــــي للطــلــراره المثــطقة الحــين منــحي يبــم توضيــرس
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وزن والعمر ـيجيا حسب الدرض تـتنخف  Set point or Target  temperatureي ـراره مثلـة حـائر له درجـكل يوم من عمر الط -

و برمجتها من عمر أ Control panelم ـوحة التحكـوميه علي لـوره يـتغييرها بصويتم , وبه النسبيه ـه حسب الوزن والرطـدقـولل

 . مـكـــة التحـــات لوحـــمكانيإام وـــويق حسب نظــوم حتي التسـي

                    

  ( % 50)وبه ـائر وذلك عند مستوي رطـراره المثلي للطـهناك معادله إرشاديه للح          
 وزن الجسم بالكيلو جرام (  × 4.625)  – 31.896=                         

 

 

 -ــــــال :ــثــم

  ( % 50)ه ـوبـد رطـوعن(  رام ـج 40)  هـنوم وزـر يـر عمـائـــط -

 ᵒم 31.7( = 0.04 × 4.625)  – 31.896ي = ـراره المثلـتكون الح

اض في ـاع او انخفـيقابلها ارتف ( % 50)عن النسبه  ( % 10 ± ) دلـبمع النسبيه وبهـاض او زياده الرطـاة ان انخفـمع مراع -

راره ــعن الح(  ᵒم 2 - 1)  تحتاج لرفع الحراره من(  جرام  40 ) , وكذلك مراعاة ان الكتاكيت اقل من ( ᵒم 1 ± )راره بمعدل ـالح

 . يــــــالمثل

 

دد ـو الذي يحـائر هـوك الطـفي العنابر المغلقه فإن سلTunnel Ventilation  ه ــهويه الطوليــالتدام ـداية إستخـم أنه مع بـيجب العل -

 Effectiveرهـثؤـراره المـبالحراره الننا سنتعامل مع ما يسمي ـر او حساس الحـومتـرمـوبه وليس التـي المطلـراره المثلـالح

temperature  ,ومتــــــرـرؤه في الترمـالمق هـــــــيس الفعليـول . 

ار ـباالعمدد ـواء المتجـن الكافي والهـداد العنبر باالكسجيــوذلك بإم,  ائرــول الطـراره حــدل الحـط معـويه ضروريه لضبــاذا فالته -

ويه ــريد والتهــريق التبـ, او عن ط هــوليـويه الطــريق التهـعن ط الحــارس ـراره الزائده كما في الطقـالمبكره او التخلص من الح

 . دهـديـراره الشـه معا كما في حالة الحـوليـالط

(  ᵒم 20 – 30)من حيث تتراوح دق علي حسب الوزن أوبتعبير , ور تتغير علي حسب مراحل النمو ـوبه للطيـراره المطلـة الحـدرج -

فيتم  –اقل او ازيد  –ذا النطاق ـوبه خارج هــوإذا كانت الرط ( ,%  70 – 60 ) ه منــوبـوم الي التسويق وذلك مع رطـمن عمر ي

 .ن ـمن التحضياالولي ة ايام ـالثـالثخاصة في  , وبهــراره علي حسب الرطـديل الحـتع

 -:ن ـالثة أو االربع ايام االولي من التسكيـالل الثـخ دول التاليـق الجـويمكن تطبي 

RH      % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 

 ᵒمᵒ 30مᵒ 31مᵒ 32مᵒ 33مᵒ 34م35 رارهـة الحـدرج

 (2)رقــم جــدول 

وبه ــويه هي التي تستطيع التخلص من الرطــالن الته, وبه ـراره والرطـالقه فيما بين الحـط العـويه هي التي تستطيع ضبـاذا الته -

 . اــوبه معــراره والرطــاع الحــمع ارتفة ــخاص , ده والتي تسبب مشكلة ـئالزا

ه ـاره الناتجـازات الضـونيا والغـرشه والتخلص من االمـوبة الفــويه للتخلص من رطــه للتهـالمبكره فنحن في حاج حتي في االعمار -

ونيا علي ـ, واالمور ــوكذلك التخلص من نسبة ثاني اكسيد الكربون الناتجه من تنفس الطي, ه ـدفايـرق اثناء تشغيل الـمن عمليات الح

و العنبر والتي بدورها تزيد من ـوبة الفرشه تزيد من نسبة االمونيا في جــرط, فه الخصوص تمثل مشكله كبيره اذا زادت نسبتها ـوج

 .ن ــات العيـابـر والتهـائـر الجهاز التنفسي للطـحيث تدمي كل الصحيه مناالمش

 (ارده ــــــواء البــــــي االجـــا فــل وايضــاره بــــــواء الحــــــي االجـــط فـــــوبه فقــــت مطلـــويه ليســـاذا فالته )
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 comfort zone يـائر في المنطقه المثلــرارة الطـة حـاظ علي درجـه االقتصاديه للحفـاالهمي

من المشرف او دم سرعة التصرف ـوبسبب ع, ه ــدفايـئ للـراره بسبب عطل مفاجـدث انخفاض للحـيح الل فترة التحضينـاحيانا خ -

,  لـراره لفتره من الزمن لحين تصليح العطـاض للحـذا االنخفـار الضروريه والصيانه الضروريه يستمر هـع الغيـود قطـدم وجـبسبب ع

 ه ,ـرارة منخفضـعلي حورـيتم استقبال الطيف ( ساعه 48 – 24)ة العنبر قبل االستقبال بفتره كافيه تتراوح مابين ـدم تدفئـاو بسبب ع

 . وبهــه المطلـدرجـرارة العنبر للـول حـوص دمـوذلك بسبب ع

ادل ـدان ما يعـي فقـادت ال( ه ـدقيق  45)لمدة  (  ᵒم 13 ) رارهـة حـوم الي درجـد ان تعرض القطيع عمر يـه وجـريكيـمأه ـففي دراس -

 ( .يوم  35) ر ـد عمـائر عنــمن وزن الط  ( جرام 115)

 

اض ـة انخفـر وكلفـوق مخاطـرها وكلفتها تفـمخاطه ـراره مرتفعـور في االعمار الكبيره لحـرض الطيـد ان تعـري وجـوفي دراسه اخ -

 -: يـالـدول التـج في الجـص النتائـوتتلخ( ي ـريكـت االمـبالسن )ذه النتائج ـم هـوتم تقيي ,  راره في االعمار المبكرهـالح

 

 (3)رقــم جـــدول 

 

 

 ويه والتسكينـام التهـديد نظـس السائد بتحـوامل المناخيه والطقـعالقة الع

ة التسكين ـافـر علي كثـؤثـويه والتدفئه وكذلك تـة التهـه النظمـات مختلفـتيجيار إسترـالظروف المناخيه المختلفه تستدعي توفي -

 .ي للعنبرـوالشكل الهيكل

ن التي ـوكذلك االماكم البيئي ـورا للتحكـر تطـدات اكثـر معـي توفيـد ( تستدعـديـر شـد او حـديـرد شـه ) بـروف المناخيه القاسيـفالظ -

 . امـالل العـاده خـوسميه حـات مـود فيها تقلبـيس

 -ن :ــدواجــاكن الــه مســالتي تواجس ــاالت من الطقـاره عن االربع حـوالتالي عب

  رودهــــــديد البـــس شـــطق -1

 اردــــــــــــــــــــــس بـــــطق -2

 دلـــــــــــــــــــقس معتـــــط -3

 ارـــــــــــــــــــــــس حـــــطق -4

 

 رافـقيمة االنح

 ليـه المثـعن الدرج

 

 قيمة الخساره بالسنت / طائر

 رارهـاض الحـعند انخف

 

 ائرـقيمة الخسارة بالسنت/ ط

 رارهـعند ارتفاع الح

 سنت 1 سنت 1اقل من  2

 سنت 3 سنت 2 4

 سنت 4 سنت 3 6

 سنت 6 سنت 4.5 7
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   Extermely Cold Climate رودهـــالبديد ـــشس ـــطق -1

 ويله من البروده الشديده ولذلك يجب االهتمام بتصميم العنبرـور لفترات طـتتعرض مساكن الطياقصي الشمال في بعض المناطق في  -

دا , ولذلك عندما يدخل ـه جـمنخفض %RHوبه النسبيه ـو تكون نسبة الرطـذا الجـوخاصة رفع معامل العزل لالسقف والجدران , في ه

وبه ـاف داخل العنبر تقل فيه نسبة الرطـواء جـواء العنبر الدافئ فمن المتوقع الحصول علي هـواء البارد الي العنبر ويختلط بهـذا الهـه

ومن هنا , راره ـد السريع في الحـراره لمواجهة الفقـة الحـنحتاج لرفع درجوهنا , رارة جسمه بسرعه ـد حـائر يفقـجدا مما يجعل الط

الثة ـد االستقبال في الثـعندلها الطبيعي ـ% عن مع 10وبه بمقدار ـويه كلما انخفضت الرطـدة مئـدرجه واحراره ـع الحـجاءت فكرة رف

نستقبل علي ( %  60) ونـدما تكـ, وعن(  ᵒم 35)رارة االستقبال الي ـنرفع ح( %  30)ال ـوبه مثـدما تكون الرطـ, فعن ايام االولي

 . (ᵒم 32)

أ ـذا خطـوه, ود ـوقـة الـر تكلفـوفيـوح به لتـد المسمـويه عن الحـليل التهـروده الي تقـبس الشديد الـذا الطقـأ المشرفين في هـوقد يلج -

ل ـائر لو تم تقليــوء االداء للطـه عن سـود سيكون اقل من الخساره الناتجـوقـالالمزيد من الك ـاستهر ـالن التكلفه الناتجه عن توفي, 

 ( هــدالتها الطبيعيـويه عن معــريق تقليل التهـابر ال تأتي عن طـة العنـويه ) اي ان تدفئــالته

ر ـرارته القل من الصفـة حـالذي تصل درجواء ـذا الهـول هـب دخـوبالتالي يصبح من الصعد ـة التجمـلدرجراره ـاحيانا تصل درجة الح -

ارد اوال قبل ـواء البــاله تسمح بتدفئةرفه ـد غـواجـي للعنبر للسماح لتـكل الهيكلـأ لتغيير الشـد نلجـوهنا ق ,ل العنبرـالي داخوي ـالمئ

 .دا ـق االبواب جيـزل الجيد للعنبر وغلـذا الي جانب العـوله العنبر هـدخ

د ـعن COBBركة ـراء من شـد الخبـوبالتحدث مع اح Minimum Ventilationا ــويه الدنيـالتهويه السائده هنا هي ـبالطبع الته -

رة التربيه بالكامل تتم باالعتماد علي ـدار فتـويه علي مـاوضح ان التهالمتجمد س ـذا الطقـويه في هـزيارته لموقع الشركه عن الته

احد  يتم توزيعها علي ( بوصه 2.5)بقطر –انابيب  –ر ـ( وهي عباره عن مواسي Air Canonواء ـدام ) مدافع الهـالتهويه بإستخ

ر اقل كمية ـه مباشرة وهي توفـوتكون موازيه للسقف وتحت( سم  75 ) ولـل بطـداخـد من خارج العنبر للـللعنبر وتمت دران الجانبيهـالج

 البــروده .ذا الطقــس الشــديــد ـفي هوح بها ـواء مسمـه

,   Evaporative Coolingري ـريد التبخيـالتبوال  Tunnel Ventilationه ـــــوليـويه الطــالتهدام ـبالطبع المجال هنا الستخ -

 .ابرــــم العنــولهم في تصميـوبالتالي قد ال يتم دخ

 Cold Climateارد ـــــــــس البــــــــــــالطق -2

الل ـوذلك خ (درجات مئويه فأقل  10)راره فيها من ـون الحـوي وتكـس شتـقـوالتي يسيطر عليها طالمناطق الشماليه البارده في  -

 . هـتدلـــه معـيف قليلـــب ايام صـانـات العام الي جـم اوقـمعظ

ي هذا ـ, فف  Evaporative Coolingالتبخيــري ريد ــوال للتب Tunnel Ventilationه ــوليـويه الطــنحتاج للته هنا ايضا ال -

ائر ولراحته وللتحكم في ـــرارة الطــة حــاظ علي درجـط للحفـفق Minimum Ventilationا ــويه الدنيــللتهاج ـس نحتـالطق

 هــوبه النسبيـــالرط

دل ـويه في الصيف المعتـويه الدنيا اثناء التهـالتهمراوح  مع من مـراوح التهـويه الطـوليـه  ـط ه فقـدم مروحه اضافيـا نستخـانـاحي -

 . دــيــه جـــدر تدفئـزل الجيد ومصـن هنا ايضا ما زلنا في حاجه للعـونح, ط ـفق

  Moderate Climateدل ـــــس المعتـــــــــــالطق -3

ريق ـعن ط هناويه ـوالته, ه ـنحتاج للعنابر المغلقس ـذا الطقـ, وفي ه (وق بقليل ـفيما ف  ᵒم 24)س ـذا الطقـراره السائده في هـالح -

وحه ـابر المفتـدام العنـس استخـلطقا ذاـن , ولكن من الممكن ايضا في هـافه العاليه للتسكيـي ( مع الكثـط السلبـاقة المراوح ) الضغـط

م ـر حجـن اقل مع صغـة تسكيـافـن بكثـولك,   Curtain Ventilationائر ـوية الستـبتهه او ما يسمي ـديـويه الطبيعيه التقليـذات الته

 ر .ـرض العنبـعاصة ـومساحة العنبر وخ
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   Tunnel Ventilation هـوليـويه الطـالتهدام ـدعي إستخـفي ايام الصيف مما يست(  ᵒم 30)راره الي ـس قد تصل الحـذا الطقـفي ه -

 .وق ( ـوم فيما فـي 25في االعمار الكبيره ) 

وق ـواء فـوفر سرعة هـي و واء العنبرـوم بتغيير اكبر حجم من هـيق  Tunnel Ventilationه ـوليـويه الطـذا النوع من التهـه -

 ورــــــــــالطي

احساس  يـائر فيعطـوي الطـوق مستـواء بارد فـ, مما يسبب تيار ه( ثانيه  45مره /  وليه )ـويه الطـفي الته واءـهالدل تغيير ـمع -

  Efecttive Temperatureره ـؤثـراره المــبالحرؤه في الترمومتر فيما يسمي ـراره اقل من المقـبح

دها نفعا ـوح Tunnel Ventilationوليه ـويه الطـدام التهـدي استخـفي االعمار الكبيره لن يج (ᵒم 35) اليراره ـاذا وصلت الح -

 Evaporative Coolingري ـالتبخيريد ـدام التبـوهنا ياتي دور إستخ , الزائده من العنبرراره ـب الحـالنها ستكون غير قادره علي سح

  . رارة العنبرـة حـط درجـلضب Tunnel Ventilationوليه ـويه الطـمع الته

 Hot Climateار ــــــــــس الحــــــــــالطق -4

وبه نسبيه عاليه ـاصة لو كانت هناك رطـافه خـرض العنابر وكذلك الكثـ, يفضل االيزيد ع (فيما فوق  ᵒم30 ) راره السائده منـالح -

ل الي واحيانا تص(  ᵒم 35) راره عنـوائيه والتي تزيد فيها الحـوائيه وشبه االستـق االستـو الحال في المناطـراره عاليه كما هـمع ح

 .ه ــــــــــعيـويه الطبيهــــــــوحه بالتـــــــــتـوهنا يستحيل التربيه في عنابر مف(  ᵒم 50)

وذلك الن  ,ث ـوتزداد عملية الله , اليـراري عـاد حـط واجهـائر تحت ضغــوبه عاليه يقع الطـراره العاليه مع رطـدما تجتمع الحـفعن -

زه ـبسرعه علي االجهواء ـوم بها بتمرير الهـوالتي يق  , Evaporative Coolingري ـريد التبخيـالتبة ـوم بما يشبه عمليـائر يقـالط

ه الداخليه للجسم ـزاء الرطبـواء بسرعه علي االجـدما يمر الهـفعن, ريد لجسمه من الداخل ـوم بمايشبه بعملية التبـالداخليه لجسمه ليق

يه تتم بكفاءه في ذه الميكانيكـوه, راره ـض الحـر وتنخفـذا التبخيـاقه نتيجة هـزاء فتنطلق الطـذه االجـوبة هـزء من رطـوم بتبخير جـيق

ون ـوتك, ه ـذه العمليه صعبـراره تصبح هـوبه النسبيه والحــولكن عندما ترتفع الرط, و ــوبه النسبيه في الجــاض الرطـالة انخفـح

وتقليل  وبهـم في الرطـه من الممكن التحكـولكن في العنابر المغلق, ه ــويه الطبيعيـوت خاصة في العنابر ذات التهـرضه للمـور عـالطي

  . Tunnel Ventilationوليه ـويه الطـرها التهـوفـواء التي تـرعة الهـريق زيادة سـنسبتها عن ط

اطق ــعال في المنــود فــوجـذا االمر مـوه كثافــة التسكين ,وبه منخفضه من الممكن زيادة ــط مع رطـراره فقـت الحـاذا ارتفع -

 .ه ـــــــــــالصحراوي

 -:ا ــــــيـعمل

ة ـفي منطق( جرام  1650الي  1600)ويق وزن من ـعلي اساس تس(  2ط / م 24ادل ـبما يع 2كجم / م 42 ) ادلـتم تسكين ما يع -

 .دا ــج جيـدهت نتائج ـق كامل واعطـام مغلـوامل البيئيه ونظـالي في العـم عـمع تحك , وديهـبالسعاليه ـالشموف ـالج

 

  ر ــارس او الحـرد القـي عنها ال في البـويه ال غنــد ان التهـه نجـه المختلفـاخيـالمنروف ـرح الظـق لشـمما سب)    

 ( دـديـالش

 

الل ـر خـام الخـن قد نحتاج للتنقل من نظـولك,  دـائـس السـويه حسب الطقــام التهـدد نظـد ما نستطيع ان نحـا اعتقد بأننا االن الي حاذ   -

, ر ـام عن االخـدام نظـلية استخـدد افضـومتي وكيف نح, ام ـة عمل كل نظـوكيفي, د ـواحـوم الـالل اليـخ اناـبل احي, ه ـربيـفترة الت

اءا علي ـبنه ـل مسكنـه داخـائر من راحـره للطـام وما يستطيع ان يوفـة عمل كل نظـد من معرفة ميكانيكيـزيـابه ستحتاج للمـاالج

ن العاملين الرئيسيين يذـه المرتبطه بين هـشرح العالقنذا ما يجعلنا اوال ـوه, وبه ــورطراره ــي للطائر من حـاالحتياجات المثل

 . ائر معهماــائر وكيفية تعامل الطــة تأثيرهما علي الطـوبه( وكيفيــرطـراره والـ)الح
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 ورـــــي الطيـوبه علـــراره والرطـــر الحـــتأثي

وبه نسبيه ـويق مع رطـوم الي عمر التسـمن عمر ي ( ᵒم ᵒ - 20م 30)راري فيما بين ـدي حـائر يحتاج الي مــكما قلنا سابقا ان الط -

دم قدرتها ـر احتياجاتها البيئيه وذلك لعــور في االعمار الصغيره تعتمد اعتماد كلي علي المربي لتوفيـوالطي, (  % 70 – 60)فيما بين 

ائر مازال في مرحلة النمو وال يستطيع ان ـراري الداخلي للطـحيث ان النظام الح , راره الالزمه لتدفئة جسمهاـعلي توفير وانتاج الح

ول ـرارة مريحه حـر درجة حــاذا فتوفي , ائرـرارة الطـة حـام الخاص بتنظيم درجـو النظـوه , ائرــمن عمر الط (يوم  14)د ـيعمل اال بع

 . وبهــــــراره والرطــالحه بين ــتحتاج لمعرفة العالق   Comfort  Zoneائر ــالط

ور بتحويل العلف والمياه الي طاقه لتستخدمها في تدفئة جسمها وفي النمو والحركه  ) لتشغيل االعضاء الداخليه ــتقوم الطي -

رارة ــذيه من حـويه للتغـزء من نواتج العمليه الحيـلذلك نجد ج,  % 100ذه ال تعمل بكفاءه ـولكن عملية التحويل هوالعضالت ( 

 .س ـالت وكذلك مع عملية التنفـوبه تخرج مع الفضــورط

ذا ـوه, ( كيلو جول / ساعه / كيلو جرام من وزن الجسم 11.6 ادر علي انتاج )ـــور فهي قراره التي تنتجها الطيــبالنسبه لكمية الح -

 ,(  ائرـكجم / ط 1.8ائر بوزن ـط 20.000 ) فمثال لوكان لدينا ,  راره المنبعثه للخارجـوزن زادت كمية الحـزاد المعناه انه كلما 

ن ـه مــراره المنبعثــادل كمية الحـذا ما يعـوه, ر ــو العنبـــلج( ول / ساعه ـو جـكيل 417.600 ) ادلـفسوف ينبعث منهم ما يع

 . از بشكل مستمرـران غـاف(  3 – 2 ) لـــتشغي

س ــريق التنفــراره عن طــب الحـحس (لتر مياه  3885)ادل ـس الوزن سينتج منه مايعـبنفق ـور السابــدد الطيـــس عــنف -

 . راجــواالخ

 

 

 

 (2شكــل رقــم )

 ( كجم / ط 1.8 ) ط وزنـوســائر بمتـــط (20000 ) ددــه من عــاه الناتجــاقه والميــة الطــكل يبين كميــش

 

ويه المناسب ــام التهـال السابق تحتاج لنظـه كما في المثـالناتج هـائلـوبه الهـراره والرطـاذا كميه الح

  رهـه ومع االوزان الكبيـدافئـواء الــة في االجـج وخاصـواتـص من تلك النـللتخل
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 رارهــــــــــــــر الحـــــــــــــأثيــت  -اوال:

 و العنبرـراره الزائده من الجسم ونقلها الي جـارد بحمل الحـواء البـاله وم هذاـيق , ورـول الطيـارد حـدد البـواء المتجـر الهـد توفيـعن -

ور بالتنفس السريع واللهث مع تعريض جسمها ـحيث تقوم الطي, ائر ـدا للطـور ال تعرق فإن عملية الحمل هذه ضرورية جـن الطيألو ,

واء البارد وزيادة ـرد اجنحتها للتعرض للهـوم بفـور تقـيوذلك ما يجعلنا نري الط, لتيار الهواء للتخلص من حرارة جسمها الزائده 

 . واءـرض للهـمساحة سطح الجسم المع

واء ــرارة الهــائر وبين درجة حـرارة الداخليه لجسم الطـة الحـرق فيما بين درجـب ان يكون هناك فـور المكتملة الترييش يجـفي الطي -

ت ـائر كلما قلـط بالطـواء المحيـرارة الهـوكلما ارتفعت درجة ح,  ( ᵒم 37.8 ) ائر تعادلـرارة جسم الطـعلما بأن ح, ائر ـالمحيط بالط

الك ـائر وسيقل استهـراره الداخليه لجسم الطـوبالتالي ترتفع الح, رارة جسمها الزائده ـدره علي التخلص من حـور في القـاءة الطيـكف

 . وتـــور للمـرض الطيـف تتعـوقـل المـم حـوإذا لم يت, و ـض النمـي ينخفـالـوبالت, الك ـف عن االستهـف او تتوقـالعل

ائر ــوقف الطـيت, ص منها ـواء للتخلــارات هـود تيـدون وج ( ᵒم 27 ) ائر المكتمل الترييش عنـول الطـراره حـدما ترتفع الحـاذا عن -

 . وتـــد يمـعن االكل وق

واء ــر حركة الهــولكي ندرك تأثي, راره الزائده ــائر للتخلص من الحــول الطــارد حــوب ددــواء متجـــر هـإذا فنحن في حاجه لتوفي -

 -: اليــال التــذ المثـنأخ ورــوي الطيــبر فوق مستــداخل العن

واء ــرعة هـس رـومع توفي , ( %  60 - 50)ي  من ـوبه في معدلها الطبيعـوالرط,  ( ᵒم 32 ) راره بهـة الحـلو لدينا عنبر درج -

ا ـدرهـراره قـحـر بـر سيشعـائـإن الطـف د ,ـريـدون التبـط وبـه فقـوليـويه الطـدام التهـالل إستخـك من خـ, وذل( م/ ث   2.5)ادل ـتع

 Effectiveــراره المؤثــره بالحي ـر يسمــاثيـذا التـوه, (  ᵒم 32 ر )ـومتـرمـرؤه بالتـم من ان المقـعلي الرغ , ( ᵒم 27)

temperature . 

 

 

 

 (3شــكل رقــم )

 م/ ث 2.54واء ـة هـه لسرعـد تعرضـائر عنـعلي الط Effective temperatureره ـراره المؤثـر الحـكل يبين تأثيـش             

 ᵒم32ر ـومتـرمـرارة بالتـرغم من أن الحـبال ᵒم27دره ـرارة قـائر بحـويبين إحساس الط                            
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ه وما ينتج عنه ـويه الطوليـام التهـدام نظـد استخـذر الشديد عنـويجب الح, ور المكتملة الترييش ـال السابق للطيـمع العلم بأن المث -

ده ـف ويسبب بروده شديـره سيتضاعـراره المؤثـر الحـالن تأثي, حت ـفيما ت يوم  25ور الصغيره  عمر ـواء مع الطيـرعة هـمن س

د ـره عنـرارة المؤثـداول توضح الحـائر , وهناك جـوك الطـولكن ستالحظها علي سل رـومتـرمـرأها في التـذا العمر ولن تقـفي هور ـللطي

 .ه ــلفـواء مختــرعات هـوبه وسـويات من الرطـه مختلفه ومستـراره فعليـات حـدرج

وي ـاصة في االعمار الكبيره اذا تم ادارتها بمستـو العنبر خـل جـده داخـراره الزائـص من الحـه لها دور في التخلـويه الطوليـاذا فالته -

 . ريدــــدام التبـــم استخـه ولم يتـــويه طوليـــط عن تهـث فقـظ هنا الحديـد والحـجي

ابر ــه في العنــالمراوح الطوليرة عمل ـس فكـبنف   stiring fanالمراوح الثابته وم ـه تقـويه الطبيعيــوحه ذات التهـابر المفتـفي العن -

 .هــالمغلق

 

 -:ان ــد ومنه نوعـريــواء التخلص منها يأتي دور التبــعلي التستطيع سرعة الهأويات ـراره لمستـدما ترتفع الحـعن

 

 Fogger Operation Stirring Fan and  ثابتهراوح الـمالوي ـالرذاذ الضباب  -1

ورة ـخ الماء في صـوم بضـتقمتر(  3ال يقـل عن )ة مواسير داخل العنبر بارتفاع ـيتم تركيبها علي شبك , ات صغيرهـوهـعباره عن ف

واء ـذا الهـدما ينتشر هـوعن, ور ـول الطيـو العنبر وحـذا الرذاذ داخل جـريك هـبتح المثبته داخل العنبر راوح التقليبـوم مـوتق, رذاذ 

ا ـاحهـويس جنـوم بتقـام تقـذا النظـور في هـوتري الطي , رارة العنبرـراره اقل من حـور بحـا شعور يعطيهـول الطيـاء حـالمحمل بالم

, ه ـوبه النسبيه مرتفعـا اذا كانت الرطـدي نفعـام ال يجـذا النظـولكن ه, ره ـول فتـرها الطـوق ظهـرات الماء فـاظ علي قطـداخل للحفـلل

دوث تسريب من ـالي جانب ح ,وبتها ـرشه وزيادة رطـلل الفـكما انه يزيد من ب , داخل العنبروبه ـع الرطـه يعمل علي رفـالنه نفس

 . لـل أفضـي كحـالـاني التـام الثـر في النظـمما جعل التفكي ,  دامـو صعب االستخـولذلك فه, اجه للصيانه المستمره ـوالح, ات ـوهـالف

 

 ي ــط السلبــالضغ راوحـا ومــدام ورق الخاليـريد بإستخـالتب -2

وق ـواء الساخن فـرور الهـد مـاليا عنـح الخـود علي سطـر الماء الموجـحيث يتم تبخي,  وهو االكثر انتشارا االن واالفضل في االداء

وكلما ,  هـوليـي الناتج عن تشغيل المراوح الطـط السلبـد من الضغـولـواء المتــاليا والمندفع من الخارج بواسطة سرعة الهـسطح الخ

اض ـد علي انخفـريـام التبـاءة عمل نظـوقف كفـوتت, واء ــراره بناءا علي سرعة الهـت الحـاليا كلما انخفضـر الماء من الخـتبخ

 . يــو الخارجــدم ارتفاعها في الجـوبه النسبيه وعـالرط

 

 هــويه الطبيعيــر التقليديه ذات التهـابـفي العن وبهــطروال رارهـارتفاع الح

ار ــرارة النهـال عن درجة حــراره ليـار اذا ما انخفضت الحــرارة النهـور ان تتحمل ارتفاع حـفي االعمار الكبيره تستطيع الطي -
ص من ـائر ان يتخلـفستعطي فرصه للط ( ᵒم 20)ال الي ـولي(  ᵒم 33 ) راره لو وصلت نهارا اليـبمعني ان الح(  ᵒم 13 ) قدارــبم
 ارـرة النهـالل فتـالزائده التي تعرض لها خراره ـالح

ور ان تبدأ اليوم التالي ـارا وبذلك تستطيع الطيـراره الزائده نهـض تأثير الحـال سيعطي فرصه في خفـكما ان تشغيل مراوح التقليب لي -
ة ـزداد نسبـالي وتـراري عــاد حــت اجهـتحائر ــوف يضع الطـارا فســال ونهــراري ليــاد الحــر االجهـاله أفضل , ولكن اذا استمـفي ح

 . النــــــافــق
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وم ـحيث تق, راره الزائده الداخليه لجسمه ـص من الحـث مستمر ومتسارع لمحاولة التخلـو في وضع لهـذا الجـائر في هـد الطـونج -
و العنبر عن ـراره لجـة الحـدما ترتفع درجـث عنـباللهور ـوتبدأ الطي, ائر ـلجسم الط ريـريد التبخيـالتبث بما يشبه عملية ـعملية الله

 ( ᵒم 5- 4)دل ـائر بمعـي للطـه المثلـالدرج

 

 ث الناتج من ارتفاع الحراره ـويختلف عن الله اقه المتحرره من عملية الهضمـهناك لهث طبيعي ناتج من الط  
  ورــة الطيـو العنبر يكون مناسب لراحـكما ان جور التي تلهث اقل ـونسبة الطيـأ ث يكون ابطـدل اللهـفي ان مع  

 

واء ـاله هـو قيـام, واء والرئتين ـائر و المبطنه لمداخل الهـه للطـواء خالل االغشيه الرطبـعند مرور اله ان ما يحدث في عملية اللهث -

وبه ـدم ارتفاع الرطـالة عـلعمليه تعمل بكفائه في حذه اـوبه بهذه االغشيه لتعمل علي تبريد الجسم من الداخل وهـزء من الرطـبتبخير ج

 . وتـه فيمـرارة جسمه الداخليـص من حـائر التخلـاءة هذه العمليه وال يستطيع الطـوبه تقل كفـت الرطـولكن اذا ارتفع

 (راري ـحاد ـتسبب اجه 160وبه النسبيه لو زادت عن ـالرط  +بالفهرنهيت رارة ـة الحـدرج ) ده وهي انـوهناك قاع -

اء في ـار مـرق وما يخرج من بخـور وخروج نواتج الحـس الطيـويله مع تنفـواء البارده والتي تعمل فيها الدفايات لفترات طـوفي االج -

رفع ـؤدي لـواء مما يـذه االجـدوده في هـويه محـه تكون التهـويه الطبيعيـوبالطبع العنابر التقليديه ذات الته, وبه ـو العنبر تزداد الرطـج

 . لهـذه المشكـلب علي هـم التغـراري لتـادل الحـام للتبـوبالطبع لوهناك نظ,  وبهـوي الرطـمست

وبه عاليه قد تمثل مشكله اذا لم ـفيما فوق مع رط( ᵒم 35 ) راره اليـة الحـراره والتي تصل فيها درجـااليام الشديدة الح فيكذلك  -

 .ه ـوبه قد التمثل مشكلـه الرطـواء الدافئـفي االج, ولكن راري في االعمار الكبيره ـادل الحـام للتبـيتواجد نظ

ويه بأنظمتها ـالضروره القصوي لتواجد نظام للتبادل الحـراري في االجواء السابقه عن طريـق الته ا تأتيومن هن

 . المختلفــــه

 هـوبه النسبيــر الرطــتأثي -ثانيا : 

 ة الندي , اذا  ـاء وهذا االمر النستطيع رؤيته اال إذا وصل للتكثيف او نقطـار مـواء في صورة بخـفإنه يمر خالل الهعندما يتبخرالماء  -

 .ات ــواء في جميع االوقـو داخل الهـرات من المياه تطفـات ولترـفهناك لت

واء ان يحمل المزيد من الكميات ـيستطيع فيها اله ه الـار الماء حتي يصل لنقطـواء بكميات كبيره من بخـور يتحمل الهـفي عنبر الطي -

 .ع ــة التشبـار الماء فيصل لنقطـالمتراكمه والمتزايده من بخ

واء قادر علي ـال عندما يكون الهـفمث( , اء ونعبر عنها بنسبه مئويه ـار المـواء ببخـمدي قدرة تشبع اله ) ه هيـوبه النسبيـإذا فالرط -

ار الماء فهذا معناه ان ـببخواء متشبع بالكامل ـ, وعندما يكون اله % 50وبه النسبيه ـالماء فإننا نقول ان الرطار ـتحمل نصف كمية بخ

ار الماء ـوهنا نصل لمرحلة التكثف حيث يتكثف بخ, واء غير قادر علي تحمل كميات إضافيه  ـويصبح اله  % 100وبه النسبيه ـالرط

 .دات ــدران والمعـرات من المياه علي الجـفي صورة قط

واء بمعني انه كلما ـرارة الهــة حجر الماء تتوقف علي دراـواء علي حمل المزيد من بخـدرة الهـالمفتاح الرئيسي فيما سبق هو ان ق -

و ــج وبه الموجوده فيـوبالتالي امتصاص المزيد من الرط ار الماءـه علي تحمل المزيد من بخـدرتـواء كلما زادت قـرارة الهـزادت ح

 .ع ــور بدون الوصول لدرجة التشبـر سواء من الفرشه او الطيـالعنب

ـط ولذلك عند خل, وبه النسبيه ـارد فتقل الرطـواء البــع بكميات من الماء اكثر من الهـواء الدافئ يستطيع التشبـوعلي ذلك فاله -

  اءا  ــــارده شتـواء البـارد , وهذا مايحدث في االجـواء البـبالهوبه النسبه ـواء الدافئ خفض الرطـواء الدافئ بالبارد يستطيع الهـاله
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وم بحمل اكبر كميه ـل ويقـارد الداخـواء البـوم الدفايات بتسخين الهـل تقـارج للداخـارد من الخــواء البـعندما تقوم المراوح بسحب اله -

ـم راري التي تتـادل الحـة التبـق عمليـريـا عن طـرج بهـويخ, رارته ـة حـب درجـور حســه والطيـرشـر من الفـة العنبـوبـه من رطـممكن

 .ويه ـــبواسطة الته

 اــــــدودها الدنيـاء في حـويه في الشتـة التهـي اهميـومن هنا تأت 

 

 (4شــكل رقــم )

عن الحراره التي (  ᵒم 11 ) دارـرارة بمقـه اذا ارتفعت الحـوبه معينـواء ورطـراره معينه للهـة حـانه عند درج كل السابق يبينـالش

ة ـاه بنسبـادر علي تحمل المزيد من الميـواء سيكون قـــاو ان اله( %  50 ) وبه التي كان عليها ستقل بمقدارـكان عليها فإن الرط

ة المياه التي ـان كميووجد ( %  100)واء ـذا الهـوبه النسبيه لهـوالرط(  ᵒم 16 ) واءـرارة الهـال لو كانت حـ, فمث( %  50)

وجد ان (  ᵒم 27)لتصل الي  ( ᵒم 11)واء ـرارة هذا الهـع حـوبعد ان تم رف , مياه (لتر 60 ) ادلـواء حملها تعـيستطيع هذا اله

ادر علي ـواء اصبح قـبمعني ان هذا اله , مياه اضافيه ( لتر 60 ) وبالتالي اصبح قادر علي حمل( %  50)رطوبته النسبيه اصبحت 

 ( . ᵒم 11)رارته ــة حـت درجـا ارتفعــة المياه التي كان محمل بها عندمــف كميــحمل ضع

 د منهماـويه في التخلص من الزائــراره ودور التهــا بالحـوبه النسبيه وعالقتهــو مفهوم الرطـذا هـه
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 هــويـــــــــــهـة التــــواع انظمــنأ

ة توفير العوامل البيئيه المناسبه للتربيه داخل المسكن او العنبر ـويه لمساكن الدواجن واهميـالتهة ـمما سبق اعتقد انه قد اتضح اهمي

 هــويه المختلفــة التهـواع وانظمــرض انــواالن سنع,  س السائدـومدي اعتماد تصميم العنبر وكثافة التسكين علي الطق

 -ا :ـويه وهمـد شكلين رئيسيين للتهـيوج

 Natural Ventilationه ــــــويه الطبيعيــــــالته -1

 Fan Powered Ventilationدرة المراوح ــة او قــاقـويه عن طريق طــالته -2

 هـــــيعيويه الطبـــــالحديث عن التهبويه عن طريق طاقة المراوح ونتبعها ـــــدث اوال عن التهـسنتح -

 

 Fan Powered Ventilation راوحـاقة المــويه عن طريق طــالته -أوال :

مع القدره علي التحكم في كمية او , واء الخارجي الي داخل العنبر ـاقة المراوح لسحب الهـدم طـويه نستخـفي هذا النوع من الته -

 م ـحكــام التــوكيفية نظ –ا ومكان تركيبها ـددهـدارها وعـمق –ويه ـات التهـوذلك حسب فتح, ه ـواء المتبادل وسرعتـم الهـحج

 Positiveابي ــط االيجــالضغاو ه ـر المغلقـابـكما في العن Negative pressureي ــط السلبــيسمي بالضغام ما ـدم هذا النظـيستخ -

pressure رـائــها بالستــوحه التي يتم تهويتــر المفتـابــكما في العن 

واء ـوتقوم بدفع اله, ول العنبر او معلقه داخل العنبر ـموزعه بطون فيه المراوح تك  Positive pressureي ـابــط االيجــالضغ -

 اخــة المنــدلــالمعتق ــاطــنمالوهذا النظام غالبا ما يستخدم في ,  و العنبرـادم من الخارج داخل جـالق

المداخل التي تركب في واء من ـوم بسحب الهـاه وتقـتكون فيه المراوح مركبه في اتج Negative pressure بيـــط السلــالضغ -

ويضه ـراغ يتم تعـهذا الف, زئي ـراغ جـود بالعنبر فتترك فـواء الموجـب الهـاه المعاكس , فعندما يتم تشغيل المراوح تقوم بسحـاالتج

بر ويحل واء ي سحب من العنــه, مليه هكذا عوتستمر ال, واء المسحوب ـويحل محل اله, واء الذي يتم سحبه من الخارج ـمباشرة باله

دد ـوكذلك علي ع اـددهـدرة المراوح وعـه علي قـواء المسحوب وسرعتــم الهـواء ي سحب من الخارج , وتتوقف كمية او حجــمحله ه

 0ل ــواماكن المداخ

واء داخل العنبر ـكما أنه يسمح بتجانس جيد في توزيع اله, ابر المغلقه ـوية العنـهو االكثر انتشارا في تهبي ــط السلــالضغونظام  -

دم ـروده لعـرارة او شديدة البـ) وهي اماكن تتواجد داخل العنبر تكون إما شديدة الح Dead air areaبالنقط الميته ويقلل ماتسمي 

 ر( ـول وعرض العنبـواء بطـوجود توزيع جيد لله

واء إال من االماكن المسموح بها فقط لدخوله ـ يدخل الهتزداد كفائتها كلما كان العنبر محكم الغلق , بحيث البي ـط السلـبالضغويه ـالته -

رودة ـويه وبـواء منها سيؤدي لخلل في عملية التهـول الهـر االماكن المراد دخـواء من الخارج من اماكن غيـ, الن اي تسرب لله

حكام إوبه , لذلك ـويه المطلـاثناء التهوبه ـواء المطلـف سرعة الهـرشه وضعـوبة الفـوكذلك زيادة رط ,ور في االوقات البارده ـالطي

 .بي ــط السلــويه بالضغــاح عملية التهـه لنجـدم من العوامل الهامـالمراوح التي التستخق االبواب وـغل

 بيـط السلـو مؤشر للضغـكي هـط االستاتيـوهذا الضغ,  Static pressureابت  ــط الثــاو الضغ كيــط االستاتيــبالضغهناك مايسمي  -

ب االتقل ـويج ( كال ـباس 50)كي في العنابر الجديده تصل الي ـط االستاتيـوقيمة الضغ, زه خاصه من عند المداخل ـويتم قياسه بأجه

 ( كالـباس 37.5)عن 
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 هذا الماء ود من الماء علي وحدة المساحه في حالة سكونـاتج عن ارتفاع عمـط النـرف بأنه الضغـابت يعـكي او الثـط االستاتيـالضغ

 رــــواء الداخلي للعنبـط الهـكال , وهو يشير الي الفرق فيما بين ضغـود الماء او الباسـولذلك يعرف بعدد البوصات لعم, رك ـدون تح
 ويهـــــات التهـواء من الخارج عبر فتحــوالذي ينتج عند تشغيل المراوح وقيامها بسحب اله, ارجي الواقع علي العنبر ـط الخـوالضغ

 

 

 بيــط السلــويه بالضغــاط التهــكال او انمــاش

 واء( وهذه االنماط هي ـات ) مداخل الهـعلي حسب وضعية المراوح والفتحبي وجميعها تتوقف ـط السلـويه بالضغـهناك عدة انماط للته

 Minimum Ventilationا ــويه الدنيــالته -1

 رهــار الصغيـواء البارده واالعمـدم في االجـراره وتستخـعلي حساسات الحيتم تشغيل المراوح بها علي تايمر وقتي وليست 

 Transitional Ventilationه ــاليــويه االنتقــالته -2

راره ولسنا في حاجه ـوالمراوح بها تعمل علي حساس الح, ه ـاليـولذلك تسمي انتق هـوليـويه الدنيا والطـالوسط بين الته ههي المرحل

 د ـريـه او التبـوليـويه الطـدام التهـهنا الستخ

 Tunnel Ventilationاق ــوية االنفــوليه او تهـويه الطــالته -3

 راره ــره وتعمل علي الحـواء الدافئه واالعمار الكبيـدم في االجــتستخ -

ا ـويه الدنيـفالته ,رـمختلف عن االخ كيـط استاتيـولكل نظام منهم ضغ, ط السلبي ـجميع االنظمه الثالثه السابقه تعمل بنظام الضغ -

Minimum Ventilation في وجـود وذلك (  باسكال  25 – 10 ) , والتهويه الطوليه( باسكال  30 – 17.5 ) تعمل فيما بين

  عنبـر مثالـي في العـزل والغلـق ومسـاحة وعـدد الفتحـات الطـولـيه والجـانبيـه .

 

 

 Minimum Ventilationا ـــويه الدنيـــالته -اوال:

 -:اـكيفية عمله

دد الالزم ـواء المتجـن الكافي والهـداد العنبرباالكسجيـهو إم Minimum Ventilationا ـويه الدنيــالغرض من إستخدام الته -

ود ـارده وبدون وجـالب واءـــار المبكره وفي االجـدم اثناء االعمــوتستخ, اره ـازات الضـا والغـوبه الزائده واالمونيـللتخلص من الرط

 . ورـــط علي الطيـارده تسقـارات بـتي

 

ويه الدنيا تتوقف علي ــاح التهـونج, العنبر والقطاع العرضي له حجم وذلك حسب (  سم 90رـمراوح بقط 6 – 2 ) دام منـيتم استخ -

ويجب ان يكون  , رهـخألدار من بداية العنبر ـالجول ـويه الجانبيه الموزعه علي جانبي العنبر بطــات التهــواء من فتحــدخول اله

وف يأتي ـس –ه توزيع متجانس ـات موزعــون الفتحـب ان تكـالف ويجــه دون اختــواء الداخل له نفس السرعه من عند كل فتحــاله

وبه ـالكميه والسرعه المطلس ـواء بنفـول الهـدخـذا التوزيع المتجانس سيسمح بـوه –ات ـد الحديث عن تركيب هذه الفتحـفيما بع

 لــر بالكامـول العنبـبط
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 اليـات والمراوح كالتـكان تركيب الفتحـا حسب مـويه الدنيـدام التهـه الستخـكال مختلفـاك اشـهن

 

 (5شــكل رقــم )

واء من الفتحات ـويدخل الهويه موزعه بالتساوي علي جانبي العنبر وكذلك المراوح توزع علي جانبي العنبر ـات التهـود فتحـوج -1

 كما بالشكلالجانبيه 

ه علي مسافات ـالمعاكس موزعرـويه في الجانب االخـات التهـوفتحموزعه علي مسافات متساويه علي احد الجوانب المراوح  -2

   Cross Ventilationه ـويه العرضيـبالتهمتساويه وتسمي 

ابر ـام منتشر في عنـذا النظـوه Ridge extraction ventilationوانب وتسمي ـات في الجـالمراوح في السقف والفتح -3

 ارياتـالبط

 سيــق العكـدفــوية التــته Reverse flow ventilationات في السقف وتسمي ــالمراوح موزعه بالتساوي علي الجانبين والفتح -4

 

ل ــع التشغيـراوح في وضـدد المــب مع عـا تتناسـات ومساحتهــالفتحدد ــكال السابقه يجب التأكيد علي ان عــفي جميع االش -
 ا ــدرتهــوق

كي عالي ولن تستطيع ـط استاتيـفمعني ذلك ان المراوح ستواجه ضغبعدد المراوح  دا مقارنةـج ضيقهات ـو كانت مساحة الفتحـلـف -
د ان معظم ـونج,كي ـط االستاتيـات واسعه جدا سينخفض الضغـالفتحوب , ولو كانت مساحة ـراري المطلـادل الحـدل التبـالوصول لمع

 رــول العنبــواء بطــل في تجانس الهلــحدث خواء الداخل من الفتحات سيدخل من الفتحات االقرب للمراوح مما ي  ـاله

ذا االمر ويتم ـخاصه يتم برمجتها علي هزه ـذا االمر له اجهـوب وهـكي المطلــط االستاتيــه علي الضغـيفضل ضبط مساحة الفتح اذا   -
  م .ـة التحكـمن خالل لوح رـل العنبـام الرئيسي االليكتروني القائم بتشغيـربطها بالنظ
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واء لن يتوجه لقمة ـواء المسحوبه من الخارج كما ان الهـذه االنظمه النه يصعب التحكم في كمية الهـائر في هـالينصح بإستخدام الست -
 .ها ـور مما يؤدي لبرودتـط علي الطيـسقالعنبر بل سي

ويه ــــات التهــــدا فتحــا عــكام غلق العنبر فيمـــه تحتاج الحـــة االنظمـــكبقي Minimum Ventilationا ــويه الدنيـــالته -

 وبه ــــالمطل

دوده في ـدد ثواني محـالننا نحتاج لتشغيل ع , رارهــتعمل علي تايمر وليس حساس الح Minimum Ventilationا ــويه الدنيــالته -

دد ثواني التشغيل ـدفء كلما احتجنا لزيادة عـو للـور في النمو واتجه الجــوكلما زادت الطي, ر لاليقاف ثوعدد ثواني اك ,العمر الصغير
 .اف ــدد ثواني االيقـوتقليل ع

وحتي وان , وبه المتكونه في العنبر ـرطـة كميات الـزالإلارده ـالب واءـوبه في االجـمطل Minimum Ventilationا ـويه الدنيـالته -

زء ـارة الجـويه اكبر من خسـدم التهـالن مساوئ ع, ال غني عنها ـفالي الخارج رارة العنبر ـكانت ستسحب كميه بسيطه من ح
 . ودهـراره المفقـويض الحـود لتعــالمستهلك من الوق

 ؟ Minimum Ventilationا ــويه الدنيــالي متي نستمر في استخدام الته

 Minimum Ventilationا ــويه الدنيــدام التهـنستمر في استخ -

 رارتهـــر حــالعنبد ــد ان يفقــدما ال نريــعن -

 رـارد داخل العنبـواء بــار هـدما ال نريد ان يكون هناك تيـعن - 

 اردـالخارجي بو ـور في اعمار صغيره والجـعندما تكون الطي -

 رـرارة العنبــاظ علي حـوبه المتكونه داخل العنبر مع الحفـعندما نريد التخلص من الرط  -

 ا ـراري عليهــاد حـراض إجهـور اعـام دون ظهـراحه داخل هذا النظـر بالـور تشعـري الطيـم عندما نـم االهـوااله  -

 ي ؟ــالـام التـي النظـر الــي نتغيـمت

ور فيصبح ـض الطيـور علي بعـراري في الظهـاد الحــات االجهـالمـع أرارة العنبر وتبدـة حـو العنبر دافئ وترتفع درجـيصبح جدما ـعن
ام ـذا النظـداد المراوح التي تعمل بهـذنا جميع اعـد استنفـراره الزائده داخل العنبر ونكون قـادر علي التخلص من الحـر قـام غيـذا النظـه

 هـاليـويه االنتقـو التهـالي وهـام التـام للنظـر النظـه الي تغييـواء وبحاجـدل تغيير اعلي للهـه الي معـن بحاجـهنا نح, وبكامل قدرتها 

Transitional Ventilation  

 Minimum Ventilation اـويه الدنيـدام التهـح إستخـمفاتي

و ـة الجـوعندما يكون الوقت ضئيل فال داعي للقلق من حال, ويه الدنيا يتم تشغيل المروحه فيها لوقت ضئيل في بداية التسكين ـالته -1
راره الضئيله التي ـراره ام ال , فالحـزء من الحـد العنبر جـويه ست فقـوال يهم ما إذا كانت هذه الته, واء البارده ـالخارجي وذلك في االج

ور الذي ـد للطيـارنة باالداء الجيـويه مقـه معنـوده الضئيله ليس لها اهميـذه الكميه المفقـوه, ا يمكن تعويضها من الدفايات دهـيتم فق
 ر التهـويه المناسبـه .ـبتوفيه ـنحصل علي

واء ـر الهـويه لتوفيـزلنا نحتاج للتهفإننا أيضا ما , ده ـديـرشه مازالت جـد نسبة امونيا مرتفعه داخل العنبر الن الفـحتي ان لم تتواج -
 . ورــالزم لتحسين اداء الطيـدد واالكسجين الـالمتج

ور ـادي لظه, وم االول من العمر ـفي الي ( ساعه 12 ) دةـه لمـدلـن عن معـص االكسجيـدي الدراسات االمريكيه ان نقـفقد كشفت إح -
 . قـويــر التسـعمحتي والذي يمتـد تأثيـره اض الزياده في الوزن ـوانخف, في نسبه كبيره من النافق  االستسقاء

ق ـسب –النسبيه  وبته ـوتقل رطن ـواء الساخـات الهـط بطبقـواء الداخل النه سيختلـوبة الهـق من رطـي للقلـكذلك ليس هناك داع -

وط ــاء سقـاثن Minimum Ventilationا ـويه الدنيـق في تشغيل التهـوبالتالي ليس هناك قل –وبه ـير الرطـذا االمر في تأثـهشرح 

 ارــــاالمط

روده والحفاظ ـور من البـكذلك يجب الحفاظ علي الطي, ا ـويه الدنيـره التهـواء الذي توفـودة الهـدم التضحيه بجـفي حين يجب ع -2
ويل وردود ـاض الوزن وزيادة معامل التحـالي انخفؤدي ـي ذا العمر المبكرـراره في هـخفاض البسيط للحاإلنـالن  , رارة العنبرـعلي ح

رارة ـر الحـوي رأس الكتاكيت بقليل للتأكد من توفيـراره فوق مستـط حساس الحـق , وعلي ذلك فيجب ضبـات وزيادة النافـفعل للتحصين
المفقوده راره ـض الحـمع تعوي, ا ـالدنيويه ـارد فوق الكتاكيت في نفس الوقت من تشغيل التهـواء بـار هـود تيـدم وجـمع ع, المناسبه 
 . اتــــــــــــق الدفايـعن طري

وكذلك , دل التشغيل ـو زاد معـوكلما زاد النمدقائق (  5دقائق ) إجمالي دورة التشغيل  5ت ـويه الدنيا علي مؤقـيجب تشغيل الته -3
 ورــيـه من الطـراره الناتجــوبه والحـدد المراوح وذلك لمواجهة زيادة الرطـتزداد ع
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 ق ؟ـدقائ 10ق او الـ ـدقائ  8  ق عن الــدقائ 5اف ( ـل + ايقـالي دورة التايمر ) تشغيـلماذا يفضل اجم  

اسق أفضل للظروف البيئيه بسبب التقارب في وقت ـمما ينتج عنه تن, و متقطع ـقصيره ومتكرره علي نح( ق ـدقائ  5 ) الدوره الـ
 افـــل وااليقــع بين التشغيــاق واســويه تتأرجح علي نطـــروف التهــرارة العنبر وظـــتجعل ح(   دقائق 10 ) التشغيل بينما الدوره الـ

ا ـويه الدنيـدالت التهـت من معـات  الكتاكيـو احتياجـكم ثانيه تشغيل + كم ثانيه ايقاف ( هالقاعده االساسيه لتحديد وضع التايمر ) 

Minimum Ventilation  رارة ــوذلك علي حسب درجة الح( كتكوت  1000/ ثانيه /  3م  0.094 – 0.047 ) تتراوح مابينالتي

ذه ـائر ( كل هـوك الطـسل –وبه النسبيه ـالرط –ه ـالكثاف –رشه ـوبة الفـ)رط األخـذ في االعتبار كل من ه , كما أنه يجب ـالخارجي
 . وبــا المطلـالدنيويه ـدل التهـد معـديـد تحـيجب مالحظتها عناالمور 

ه متجانسه مع ـط بدرجـواء البارد المسحوب من الخارج يمتزج ويختلـالهأن و التأكد من ـويه الدنيا هـاح التهـالعامل الحاسم لنج -5
ويه متماشي مع ـات التهـد فتحـكي عنـط االستاتيـالضغأن وللتأكد من ذلك يجب التأكد من , ائر ـواء العنبر الدافئ قبل وصوله للطــه

واء ـط الهـد من ذلك سيسقـوإذا لم يتم التأك, درتها ـدد المراوح وقـات متناسبه مع عـوان مساحة الفتح, المطلوب حسب عرض العنبر 
قمة ف ولن يصل الي منتصف ـوته ستضعـالن ق, ات ـالمسحوب من الخارج علي الكتاكيت مباشرة قبل اتمام عملية الخلط بين الطبق

 .ور ـــــط علي الطيـبل سيسقالعنبر 

ويه ـالته راره التستطيع ـور كميه من الحـدما تنتج الطيـعن Transitional Ventilationه ـاليـويه االنتقـيأتي وضع التبديل للته -6

رق ـكلما استغور صغيره ـروده وكانت الطيـراره الخارجيه اكثر بـفكلما كانت الح, ص منها ـالتخل  Minimum Ventilation اـالدني

راره لالرتفاع فهنا قد حان الوقت ـو واتجهت الحـور في النمـويه وكلما زادت الطيـام التالي من التهـول قبل االنتقال للنظـاالمر وقتا اط

 . Transitional Ventilation هـاليـويه االنتقـللتغيير الي الته

ام ـدام نظـتأتي عن طريق إستخ Minimum Ventilationا ـويه الدنيـفي التهواء ـالجيد لله اءه لضمان التوزيعـالطريقه االكثر كف -7

واء ـراري مع الهـادل الحـواء المسحوب من الخارج الي قمة العنبر ليتم حدوث التبـه الهـذا النظام يجب أن يوجـبي , فهـط السلـالضغ
ه ـواء لقمة العنبر يعتمد علي عرض العنبر ومساحة الفتحـط الذي نعتمد عليه لوصول الهـالساخن المتراكم في قمة العنبر , والضغ

 .ه ــد توقف المروحـه اتوماتيكيا عنـدرة المروحه , ويجب ان تغلق الفتحـوق

 هـــا عنبر عرضــ, فلو كان لدين( كال ــباس 2.5 ) طـواء المسحوب للداخل يحتاج الي ضغـيتحركهم اله(  سم  61) كل وللعلم فإن  -
 ( كالــباس 20 ) ط عنــيجب اال يقل الضغ ( متر 5 ) واءــــرك الهـاج ان يتحـر اي يحتـواء الي قمة العنبـــل الهـي يصـولك (متر  10)

متر  10واء لهذا العرض الـ ـ, وسرعة الهباسـكال   20=  2.5 × 8.1وبضرب الناتج  0000متر  8.1=  م0.61  ÷م  5الن 
 .ل ـد المدخـاسه من عنـد قيـك عنـوذل(  م/ث 5.7 ) ستكون

بيق عملي طواء كتـدام الدخان لرؤية حركة الهـواء لمنتصف العنبر من كل جانب ويمكن استخـول الهـومما سبق يجب ضمان وص -
سم  40ول ـف العنبر بطـدلي من سقـدايا وتتـب الهـط بها علـط  التي تربـه مثل الشرائـط خفيفـاو تعليق شرائ  واءـركة الهـللتأكد من ح

 .واء ــــول الهـد دخـده ونراقب تحركها عنـعلي مسافات متباع

ط وزيادة ـر نحتاج لزيادة الضغـد الجوانب والمداخل مقابله لها في الجانب االخـود المراوح في احـبوجالعنابر التي تم تصميمها  -
 . لـرض العنبر بالكامـواء ان يعبر عـه حتي يستطيع الهـواء من الفتحـسرعة اله

ام ـوب في هذا النظـواء يعتبر شبه ساكن وهو المطلـ, هذا المستوي من اله( م / ث  0.3 ) ورـول الطيـح واء ـاقل مستوي لحركة اله -
 . ل العنبرـواء داخــفنحن النريد سرعه ه

 -ا :ــيــــلــعم

في االعمار المبكره يجب التأكد من تشغيل المروحه التي داخل منطقة  Minimum Ventilationا ـويه الدنيـدام التهـاثناء استخ -

وجوده داخل ـالثانيه نبدأ ايضا بالمالمروحه ول ـد دخـوعن, ط ـوده داخل منطقة التحضين فقـات الموجـوكذلك الفتح, التحضين اوال 
ة ـ, مع مالحظو ـوذلك مع زيادة النم, ا ـيه الدنيوـذا الي ان يتم توسيع الحضانه بما يسمح بتشغيل جميع مراوح التهـالحضانه وهك

 .ن ـة التحضيـل منطقـويه المناسب للمروحه من داخـات التهـدد فتحـتوفير ع

ارا ـوم نهـال قد نقـفمث, ارجي ـو الخـال مع برودة الجـائه ليـو الدافئ قد يتم إلغـارا في الجـوم بتشغيله نهـيجب مالحظة ان ما نق -
 .ال ــراره ليـــوذلك النخفاض الح( ايقاف  200تشغيل +  100 ) ال تصبحـولكن لي( ثانيه إيقاف  150ثانيه تشغيل +  150)بتشغيل 

تشغيل فنقوم بتشغيل المروحه  ( ثانيه 300)الي ان نصل ألجمالي ( ثانيه  20 – 15من  ) دد ثواني التشغيلـدل الزياده اليومي لعـمع -
و ـد االقصي وهـرات التشغيل حتي نصل للحـزيد يوميا فتنثانيه ثم  30ونبدأ بتشغيل المروحه الثانيه بداية من  ,بشكل مستمر  مباشر

ال ونهارا بصوره مستمره وهكذا يتم ـه مباشر يعمالن ليـمروح 2دد ـوم بتشغيل المروحه الثانيه مباشر فيصبح لدينا عـثانيه فنق 300الـ
انقطاع  دونوده داخل العنبر بصوره مباشره ـويه الدنيا الموجـتشغيل جميع مراوح التهول لـج حتي الوصوحه التاليه بالتدريتشغيل المر

 . ارجـواء من الخـدمه لسحب الهـات المستخـدد الفتحـول مروحه جديده يتم معها زيادة عـخدة انه كلما تم ـمع مالحظ, وبكامل قدرتهم 
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وكذلك   رو العنبـائر واحساس المشرف بجـوك الطـو سلـولكن االساس ه, ط ـي فقـرد ارشاد عملـويه مجــالميكانيكيه السابقه في الته -
فيقوم  ,راره في نهار يوم ما ــال قد يجد المشرف أنه غير كافي نظرا الرتفاع الحـثانيه مث 15فموضوع زيادة الـ  , راره الخارجيهـالح

ار يوما باردا عن اليوم السابق فيقوم بتزويد عدد ثواني أٌقل , وكما قلنا سابقا يراعي او قد يواجه في النه ,ثانيه او أكثر 30بالتزويد 
ائر ـوك الطـإذا فاالمر يحتاج الي مراقبه جيده لسل و ,ـاو يبقيه كما هنهارا حيث من الممكن ان يقل ما تم تزويده , ال ـراره ليـفرق الح

دار السنه ـون ضئيله علي مـدت تكـو الخارجي ان تواجـذه التغيرات في الجـا هومـوعم, رة المكان نفسه ـراره الخارجيه وخبـوالح
 . فـريـع والخـالل فصلي الربيـد ما خـوواضحة الي ح

د ـذه الحاله يجب عنـفي ه ويه موزعه علي الجانبين اذا  ـات التهـد الجوانب وفتحـود المراوح في احـهناك عنابر تم تصميمها بوج -
ود به المراوح وفتح المداخل المواجهه ـس الجانب الموجـق الفتحات التي في نفـا غلـويه الدنيـالجانبيه اثناء التهتشغيل المراوح 

الن فتح  –رضيه ـويه عـام تهـنظ –ر ـه من الجانب االخـول من جانب وخروجـواء للدخـللمراوح في الجانب المقابل حتي يتسني لله
واء من ـويه الن المراوح ستسحب الهـام التهـلل في نظـود به المراوح سيجعل هناك خـدار الموجـس الجـوده في نفـالمداخل الموج

 . دهـوره جيـراري بصــادل حـه وبالتالي لن يكون هناك تبـه المقابلـل التي في الجهـر من المداخـه منها بكميه اكبـل القريبـالمداخ

وأحيانا العنبر , وم بفتح المداخل من الجانبين ـويه علي الجانبين هنا نقـطبع مداخل تهلكن عندما يكون لدينا مراوح في الجانبين وبال -
وهنا , الن االعمار مازالت مبكره ده ـه واحـروحـوي مـيكون به مراوح علي الجانبين ومداخل علي الجانبين وال نحتاج لتشغيل س

ط وكلما زاد ـقـه فـواجهـس الجانب ونفتح المداخل المـوده معها علي نفـوجـق المداخل المـه اي نغلـويه العرضيـمثل التهنتعامل معها 
ات مع ما يناسبها ـر نبدأ بفتح المداخل من الجانبين مع مراعاة التوزيع المتجانس للفتحـحتجنا للمراوح المقابله في الجانب االخاالنمو و
 . راوحــمن م

 ل والمراوحـد بناءا علي وضع ومكان تركيب المداخـالنظام الواحويه داخل ــكل تصميم وله الطريق المناسبه للته إذا  

اي إلغاء عمل المراوح , بدون المراوح الجانبيه  Minimum Ventilation  اـويه الدنيـربة التهـط تم تجـذا اللغـإلزالة ه , اـعملي -

ط ـمع ضب, وليه ـا علي المراوح الطـويه الدنيـواالعتماد في الته, دله والحاره مثل منطقتنا ـق المعتـالجانبيه بالعنابر وذلك في المناط
ويه الدنيا ـرحه في التهـق شـويه كما سبـوالتدرج في الته, رارهـوليس حساس الحا ـويه الدنيـكما في التهول علي تايمر ـالمراوح بالدخ

دي ـه التي ال تتعـدد المناسب للمروحه ومساحة الفتحـالعمع مراعاة , واء من المداخل الموزعه علي الجانبين ـول الهـر دخـمع توفي, 
ده والتي تعمل علي التايمر ـد بداية التشغيل مع مروحه واحـال عنـفمث,وان نبدأ بالمداخل المتواجده داخل منطقة التحضين اوال , سم  5

ة التحضين ـاء منطقـم ارجـا معظـتجانسه بحيث يغطيريقه مـم بطـواء من جانبي العنبر ونختارهـول الهـه لدخـفتح 15ر لها ـكما قلنا نوف
 .ذا ــل علي الجانبين وهكـزويد المداخـدد المراوح يتم تـوكلما زاد ع

سم مثل  90ر ـمروحه بقط 2انا يتم تركيب عدد ـه واحيـوليـدام المراوح الطـا ولكن بإستخـويه الدنيـام في التهـس النظـهي نف إذا   -
ا دون الحاجه لتركيب مراوح ــويه الدنيـدور التهـللقيام ب في نهاية العنبر,ه الكبيره ـوليـمع المراوح الطا ـويه الدنيـمراوح الته

 هــــــجانبي

 وديهــر والسعـه في مصـارب ونتائج عمليــاءا بناءا علي تجــا وشتــذه الطريقه ثبتت نجاحها ونتائجها ممتازه صيفـه -

اليه من مدخل ـويه الدنيا او االنتقـويعتمد علي الته, ات جانبيه ـقام بإنشاءها لم يقم بتركيب فتحهناك بعض العنابر لالسف من  -
اصة في ـراره خـات الحـالف درجـأ ويسبب مشاكل في اختـذا خطـوه ,  ة العنبرـدمـود في مقـوجـوليه المـويه الطـويه الخاص بالتهـالته
 . ئـدافـارد والـواء البـواء من اعلي في قمة العنبر فيما بين الهـط للهـود خلـدم وجـارده ولعـواء البـاالج

 

 Transitional Ventilationالتهويه االنتقاليه  -ثانيا:

 -كيفية عملها :

ور ـاضح علي الطيوراري ـاد حـويصبح هناك إجه , ويه الدنيا التخلص منهاـراره الي الدرجه التي التستطيع فيها التهـعندما تصل الح -
دم ـاظ علي عـادل مع الحفـواء المتبـم الهـه لزيادة حجـواصبحنا في حاجويه الدنيا اصبحت قاصره وال يعتمد عليها ـذا معناه ان التهـه
ر ـواء اكبـوم بتزويد العنبر بكمية هـدورها ستقـاليه والتي بـويه االنتقـه للتهـإذا فنحن في حاج, ور ـيـوق الطـواء فـود تيار هـوج
رارة العنبر المرتفعه هي التي ستعطى ـراره وليس التايمر الن حـكذلك سيتحول عمل المراوح علي حساس الح, راري اعلي ـح ادلـوتب
 .ول المراوح او خروجها ـدخـر لـمؤش

واء كبيره الن ـويه الدنيا تعمل علي تايمر ) مؤقت ( وال نحتاج فيها لكميات هـفالته , رق االن أصبح واضحا بين النظامينـفالف إذا   -
ويه ـدود , لكن التهـراري بها محـوالتبادل الح, ط التايمر ـحسب ضب ق ـدقائ 10او  8دقائق او  5واء فيها يتغير مره كل ـحجم اله
واء فيها مره ـم الهـرحجـدل تغيـومعراري اعلي ـادل حـراره وتبـونحتاج لكميات اكبر من الح , رارهـاليه تعمل علي حساس الحـاالنتق
 .ه ـاليـويه االنتقـدد مراوح التهـا في حساب عـذا االمر الحقـوسنوضح ه , الل دقيقتينـخ
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ويه الجانبيه الموزعه ـات التهـدام نفس مداخل فتحـوكذلك في استخ , ورـواء بارد علي الطيـود تيار هـدم وجـيشترك النظامين في ع -
 . ول العنبر علي الجانبينـبط

حيث يتم تشغيل المراوح الجانبيه الخاصه , ا ـويه الدنيـهتط بينها وبين الـه يتم الخلـاليـويه االنتقـدام التهـإستخداية ـد بـاحيانا عن -
وليه ـويه الطـ)مراوح الته -وليه ـويه الطـده من مراوح التهـويه الدنيا بكامل قدرتها ويدخل معها في وضع التشغيل مروحه واحـبالته

د الذي ـور الي الحـوك الطيـراره الخارجيه وسلـوم او يومين حسب الحـويستمر ذلك لي –ويه االنتقاليه ( ـهي التي تستخدم في الته
 . هـق المراوح الجانبيـلـويه االنتقاليه وغـول بالكامل الي التهـوهنا نتح, ري ـوليه اخـنشعر به الي الحاجه لتشغيل مروحه ط

وم ـر يـربيه بالكامل من عمـرة التـدار فتـوليه علي مـويه الطـاء دون الحاجه للتهـرة الشتـفتول ـدم طـاليه قد تستخـويه االنتقــالته -
 قــويــحتي التس

, ه ـر في التكلفـوذلك إما بسبب التوفي, ويه ـدد من الفتحات الداخليه الجانبيه الخاصه بالتهـد تصميم العنابر يتم التضحيه بعـاحيانا عن -
ط ـويه الدنيا فقـراوح في التهـدد المـدد المداخل علي اساس عـوم بحساب عــحيث يق, ام بالتصميم ـه لمن قـالخاطئأو بسبب الحسابات 

د االقصي من ـالوصول للح مند انه علي الرغم ـوهنا نج , اليهـويه االنتقـدد المراوح التي تستخدم في التهـوالمفروض حسابها علي ع
وليه إال ـويه الطـول التهـراره الخارجيه التسمح بدخـوعلي الرغم من ان العمر والح, اليه ـويه االنتقـبالتهدد المراوح الخاص ـتشغيل ع
فما دد المداخل ..... ـواء بسبب التقصير في عـل العنبر الن العنبر يحتاج الي كميه اكبر من الهـور داخـة للطيـدم راحـدهناك عـاننا نج
 ل ؟ــــالح

واء ـوط الهـأ النه سيسمح بسقـوهذا خط, سم  7ــواء عن ول الهـات دخـأ وهي زيادة مساحة فتحــخط اـاحداهم, تين ريقل هنا بطــالح
دد المداخل ـدير المساحه المنقوصه من عـهو تق, و الصواب ـوهاني ـل الثـوالح, وب ـراري المطلـادل الحـور ولن يسمح بالتبـعلي الطي

وفي الغالب , د ـريـا التبـاليـد خـوليه الموجود عنـويه الطــعنها بفتح مايناسبها من المدخل الخاص بالتهالغير متواجده واالستعاضه 
واء كان ـه سـوليـويه الطـاثناء الته واء ـول الهـة او من مدخل المكان الخاص بدخـسم من فتح 8دي ـوبه التتعـتكون المساحه المطل

اره عن مصراع يفتح من اعلي ـل عبـذا المدخـون هـابر الحديثه يكـوفي العن, ق ـح ويغلـاك يفتـاره او شبـل عباره عن ستـذا المدخـه
  . ورــــيـواء مباشرة علي الطــوط الهـوبه لمنع سقـالسفل اتوماتيكيا او يدوي حسب  المساحه المطل

 -: يـــالـكل التـر في الشـــوتظه....... ه ـوليـه والطـاليـويه االنتقـــه هي أشبه بالمزج بين التهـه السابقـوالعملي -

 

 

 

 (6شــكل رقــم )

 hybrid” transitional mode“ه ـــاليـــوليه واالنتقــــويه الطــــكل يبين المزج فيما بين التهــش
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ارا مناسب ـو نهــواحيانا يكون الج, ه ـاليـويه االنتقـال يتم التبديل الي التهـوليه وليـويه الطـدم التهـار فنستخـاحيانا يكون النهار ح -
 إذا قد, ا ـويه الدنيـدي المراوح علي التايمر مثل التهـدد المراوح الي جانب تشغيل احـل عـارد فنتحول لتقليـال بـاليه وليــويه االنتقــللته

ره ـــود مشرف ذو خبـذا معناه وجـوه,  رــام ألخـه وخاصة في االيام االولي من االنتقال من نظثه الثالـط فيما بين االنظمـلـيحدث خ
 . رــائـــوك الطــو الخارجي وسلـو العنبر والجـودرايه بج

 Transitional Ventilation هــاليــويه االنتقــدام التهـح استخـمفاتي

راريه ـور في المنطقه الحـاء الطيـإبقور مع ـده الناتجه من الطيـراره الزائـص من الحـاليه هوالتخلـويه االنتقـدام التهـدف من استخـاله

 ي ـــق ذلك وهــــاط لتحقيــــدة نقــــاك عـــوهن ..... ورــط علي الطيـواء تسقــارات هـود تيـدم وجـوع comfort  zone المريحه 

ويه ــات التهـاتج من فتحـكي النـط االستاتيـكم في الضغـن الضروري التحـه فمـاليـويه االنتقــق التهـاح في تطبيـق النجـلكي تحق  -1
ه ـدوي في مساحة الفتحـكم اليـم بأن التحـكما يجب العل, بي ـط السلـه بالضغـكي وعالقتـط االستاتيـة الضغـا اهميـولقد أوضحنا سابق

 . طــا علي الضغــات اتوماتكيـط الفتحـدا ويجب ضبـصعب ج

ور ـة الطيـق الهدف من حيث راحـتحق اإلنتقـاليـهويه ـالما ان التهـوليه طـالي الط ويه االنتقاليهـدم التسرع في التنقل من التهـع -2
راره المنبعثه منها ـو كلما زادت الحـور في العمر او بمعني ادق في النمـائر , فكلما زادت الطيـراريه المناسبه للطـداخل المنطقه الح

 . هـوليـرات التنقل من االنتقاليه الي الطـؤشـك من مـكان ذل هـراره الخارجيـاع الحـومع ارتف, دة الوزن ـا لوحـطبق

د بين ـوم الواحـدار اليـويه التي تسمح بذلك حتي علي مـروف الجـر كلما تغيرت الظـام ألخـليس هناك مشكله من التنقل من نظ -3
 . هـــق توضيحـل كما سبـار والليـالنه

ه ـراره الفعليـور ستتحول للتعرض من الحـم ان الطيـفيجب العل, وليه ـاليه للطـمن االنتقكم علي التنقل ـد الحـدم التسرع عنـيجب ع -4
ومتر وتكون منخفضه عن ـفي الترم ءتهـاائر والتي ال يتم قراـر بها الطـره التي يشعـرارة المؤثـر الي الحـومتـرمـرؤه في التـالمق
 . ورـــــاكل في اداء الطيـه مشـاض ستواجـذا االنخفـة هـده لمواجهـمستعور غير ـو كانت الطيـوبالتالي ل, ومتر ـرارة الترمـح

ائر نتيجة لسرعة ـر بها الطـوالتي يشع,  Effective temperatureره ـراره المؤثـم ان هناك ما يسمي الحـري يجب العلـره أخـم -

رق ـفأحيانا يصل الف, ه معا ـوليـويه الطـريد والتهـول التبـدخ وتزداد قيمتها مع, وليه ـويه الطـواء المسحوب من المراوح اثناء التهـاله
 م ــاءتهـد معا بكامل كفـريـه والتبـوليـل المراوح الطـره او المحسوسه في حالة تشغيـومتر والمؤثـرؤه في الترمـبين المق ( ᵒم 13 ) الي

 

 Tunnel Ventilation ه ـــــوليــــــويه الطــــــــالته -:ا ــــثالث

 

ارد ـر البــراره الزائده بواسطة التأثيــص من الحـريق التخلـاره عن طــواء الحــور في االجــة الطيـاظ علي راحـو الحفـدف منها هـاله
 ارا  ـنهاية العنبر م ة العنبر ويخرج منـوده بمقدمـه الموجـوليـويه الطـق داخل العنبر من مداخل التهـواء المتدفــرعة الهـالناتج عن س

 1.800)ور الكبيره وزن ــاره اومع الطيــواء الحــدامه في االجـ, ويتم إستخ ورــيوي الطـوق مستـذي يمر مباشرة فـول العنبروالـبط

 . Effective temperature رهـــراره المؤثـــا هي الحـرارة التي نتعامل معها هنــوالح,  وقـفيما ف( كجم 

 عمـــــــــلها كيفيـــــــة

 ه (ــوســ) المحس  Effective temperature رهــراره المؤثــم الحــي لفهــال توضيحـمث

 

والعنبر ـوده بجـوبه الموجـزء من الرطـولكن سرعته مع ج, ه ـذاتـارد بـسحوب من الخارج ليس بواء المـ) يجب مالحظة ان اله -
س امام ـلل ثم تجلـدك مبـدما يكون جسـاالمر اشبه عن –ور ــوق الطيـواء فــرور الهـد مـعنور بالبروده ـل هناك شعـور تجعــوق الطيـف
, ارد ـس امامها ليس بـالـواء الخارج من المروحه الجـم من ان تيار الهـعلي الرغ, واء مثل المروحه فستشعر بالبروده ـار هـتي
واء ـار الهـوبه من سطح جسدك بفعل تيـذه الرطـة الجسد مع سرعة سحب هوبـولكن رط, رفه التي تجلس بها ـرارة الغـرارته من حـفح
ن ـال فلـمث ᵒم 30رارتها ـد فيها ولتكن درجة حـه التي تتواجـرفـر في الغـومتـإذا قمت بوضع ترمو , رودهـذي جعلك تشعر بالبـو الـه

وكلما زادت شدة التيار الذي , راره اقل من ذلك ـبالحورك ـم من ان شعـعلي الرغ ᵒم 30ومتروستظل كما هي ـراءة الترمـتتغير ق
ف ال ـواء ضعيـس اذا كان جسدك مبلل بالماء وجلست امام المروحه وكان تيار الهـوعلي العك, تتعرض له كلما زاد إحساسك بالبروده 

اد , هذا بالضبط ـباللزوجه واالجهفيما فوق فستشعر  ᵒم 32رارة بالغرفه مرتفعه مثال ـوبه من الجسد وكانت الحـب الرطـيستطيع سح
ذه ـح هـداول توضـــاك جـوهن, وبه ـواء والرطـريد وسرعة الهـوالتب رارهـلحره وعالقتها باـه والمؤثـراره الفعليـهو المعني للح

 ( هـــــــــــــــالقــالع
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ه ـثانيه في التربي 45 ) –ه ــفي اقل من دقيقره ـواء بالعنبر مـدل تغيير الهـمع Tunnel Ventilationه ـوليـويه الطـفي الته -

 (ات ـاريـه ببطـل في التربيـثانيه فأق 30ه وـاالرضي

ف ـه السائده في الصيـوبه النسبيـحسب الرط( م/ ث  2.5 – 2)من  Tunnel Ventilationالتهـويه الطـوليـه في واء ـسرعة اله -

( ث  / م 2 ) ة الممرات بحيث تصل اليـفي منطقد ـاو ازي( م / ث  3) التربيه بالبطاريات تصل الي  ( ,م/ ث  2.5 ) لـا يفضـوعموم
 الموجـــوده داخــل االقفــاص .ور ــــــــــــيــل الطـاسف

رؤه ـه ) المقـره )المحسوسه( ستكون اقل من الفعليــراره المؤثــوليه بكامل قدرة المراوح فأن الحــويه الطــد تشغيل التهـعن -
وك ـلـم ان سـمع العل, ه ـراره الفعليـوبه النسبيه والحـواء والرطـوتتوقف حسب سرعة اله(  ᵒم 7 – 5.5 ) دار منـومتر( بمقـبالترم
دد المراوح ـفكلما زادت ع, دد المراوح وقدرتها ـواء تنتج من عـوسرعة اله ,  وبهـواء المطلـدد سرعة الهـو الذي يحـائر هـالط

 . هــرعـوقدرتها زادت الس

اصه ـل الخـداخمواء من الـول الهـواالعتماد علي دخ, ه ـوليـويه الطـق جميع المداخل الجانبيه اثناء تشغيل التهـيجب التأكد من غل -
 اـــــدرتهـراوح وقـالمدد ــة المدخل مع عـويجب ان تتناسب مساحة فتح, د علي جانبي العنبر ـريـوده عند التبـه الموجـوليـويه الطـبالته

د ـال عنـي , فمثـره سيكون أعلـراره المؤثـالن تأثير الح( اسابيع  4اقل من ) ه عند عمر ـوليـويه الطـدام التهـذر عند استخـيجب الح -
ره ــراره مؤثــائر سيشعر بحـفأن الط ( ᵒم 32ه ـراره خارجيـة حـم / ث ودرج 2واء ـاسابيع ومع سرعة ه 4 ) دامها علي عمرـاستخ

ش ـة الترييـائر ودرجـ, اذا عمر الط(  ᵒم 28 ) تحت نفس الظروف سيشعر بها ( اسابيع 7 ) بينما لو كان عمر ( ,ᵒم 24)درها ـق
 .روف ــــــــــــــس الظــت نفــره تحــراره المؤثــــدار الحـيؤثران علي مق

وإذا , ا ـدي نفعـدها لن تجـه وحــوليــويه الطــه من التهــدها الناتجـواء وحــفإن سرعة اله(  ᵒم 32 ) راره عنــاذا ارتفعت الح -
رارته ــة حـواء المسحوب من الخارج ستكون درجــائر الن الهــاد علي الطــبء وإجهـفسيصبح إستخدامها ع(  ᵒم 35) وصلت الي 

 .د ـــريــل بالتبــالتدخ ه يجب ان يكون تمــه الحرجــذه النقطـر لهـل ان يصل االمـه وقبـمرتفع

ه ـاليـويه االنتقــه بالتهـه الخاصـات الجانبيـواب والفتحـوخاصة االب, ق العنبر جيدا ـام غلـه يجب التأكد من إحكـل جميع االنظمـمث -
ويه ــاكل في التهـمشؤدي الي ـواء سيـول الهـح منها دخور االماكن المسمـن غيـواء من الخارج من اماكـالن اي تسرب لله, ا ـوالدني
 . رــــول العنبــه بطـــه وتوزيعــواء وتجانســــرعة الهـلل في سـوخ

 

 

 

 (7شـــكل رقـــم )

 راوحـدرة المـكي مناسب لقــط إستاتيــزاء العنبر نتيجة الحصول علي ضغـواء بجميع أجـع المتجانس للهـكل يوضح التوزيـش
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 (8شــكل رقــم )

 راوحــدرة المــدم تناسبه مع قـكي وعــط االستاتيــة الضغـاض قيمـه بسبب انخفـويه ميتــق تهـود مناطـكل يبين وجـش

 

 Tunnel Ventilation  هــوليــويه الطـــدام التهــح استخـمفاتي

راره ــر الحـديــا تقــوعلمي , ائرــره التي يشعر بها الطـؤثـراره المــر الحـديـه يأتي عن طريق فهم وتقـوليـويه الطــاح التهـنج -1
وبه ــواء والرطــة الترييش وحجمها وسرعة الهــور ودرجــلي ) عمر الطيـف عـالنه يتوق, يره دـط كما يتم تقـره ليس بالضبـؤثـالم

ون ـا يكـومـوعم, ي ــر فعلـديـرها تقـديـد عليها فمن الصعب تقـل التي تعتمـرة العوامـرا لكثـه( فنظــراره الفعليــه والحـافـالنسبيه والكث
 . رهــور الكبيـــواقل مع الطي, ره ـور الصغيــر مع الطيـؤثره كبيـراره المــاض في الحـاالنخف

 ه ــــــراره الخارجيــــاع الحــع ارتفـل مــواق, ه ــراره الخارجيه المنخفضــؤثره كبير مع الحــراره المــويكون االنخفاض في الح -

 (ᵒم 37- 35 ) ت اليـرها إذا وصلـدم تأثيـوينع(  ᵒم 35 – 32 ) راره اليــلت الحـف اذا وصـه يضعــوليـــويه الطـــر التهــتأثي -

أتي ـوق وسيـفيما ف(  ᵒم 37 – 35 ) راره اليـدما ترتفع الحـوم عنـه عمر يـوليـويه الطـد والتهـريـدام التبـمن الممكن استخ -2
 .د ـــــريـــــــــمع التبرحه ـش

ؤثره ــراره المــد طريقه لقياس الحـور نفسها , فال يوجــوك الطيــالل سلــور من خـــواء علي الطيـــر سرعة الهــديد تأثيـيتم تح -3
 -ي :ــــــــالــوركالتــــيـوك الطـــة سلـــوم بمالحظـولذلك نقرها ــديــداول لتقــد جـولكن يوج

ي في ــالنها االعلواء ــالهل ـاه مداخـروده تجـر الي االماكن االكثر بــاجــراري فإنها تهـــاد حــور تحت اجهـــون الطيـدما تكــعن -
واء لزيادة اكبر قدر ـروده في مواجهة تيار الهـواالجنحه مف, ش اي موازي للجسم ـالريش غير منتفو,  واءـــــــــــــــــق الهـدفـدل تــمع

راره ـوإذا ارتفعت الح, ال علي العلف ـويقل االقب, هذا الي جانب االقبال علي الشرب , واء ـللتعرض لله رائـسطح جسد الطمن مساحة 
 .ن ــون الوردي إلي االحمر الداكـد من اللـون الجلـول لـدأ باللهث الشديد ويتحـور عن االكل وتبـلمعدالت أعلي تتوقف الطي

الت ـارة عن تكتـوتكون عب, ض ـا ببعـق أجسادهـالصـتتو ,ورـورة تجمع الطيـر في صـراره فتظهـاض الحـراض انخفـاما أع -
وب ـلعمل جياش في الريش ـه مع انتفـاه االرضيـه بجسدها تجـواء وتتجـول الهـادر دخـد عن مصـالصقة بجانب بعضها وتبتعـمت
اش الريش ـونه من انتفـوائيه المتكـوب الهـحيث تعمل الجي, الجسم  رارةــد حـدم فقـاظ علي عـريش للحفـوق جسدها بالـه فـوائيـه

 .ط ــــــــيـو المحـــائر والجـــه بين جسد الطـازلـكمادة ع
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م انها ـب ان تعلـويج, ه ـوليـه الي الطـاليـويه االنتقــويل من التهـد التحـرار عنـاذ القـه يمكن وضعها إلتخـامـادات عـاك إرشـهن -4
 -ادات :ـل او االرشـذه الدالئـدا ومن هـور وفهمها جيـوك الطيـو رؤيتك لسلـم هـادات واالهـإرش

 

تهويــه   ←←←ع ـــــــــــــــــــــــاسابي 4والطيور عمر  ᵒم 21إذا كانت درجة الحرارة الخارجيه أقل من  -*
 ــــهـــانتقاليـــــــــ

تهويـــــه   ←←←ــــــــع اسابي 8 – 5وعمر الطيور من  ᵒم 18ه ـــــــــــــإذا كانت درجة الحرارة الخارجي -*
 انتقاليـــــــــــــه

تهويــــه   ←←←اسابيع  8او أقل وعمر الطيور  ᵒم 16 – 15ه ـــــــــــــإذا كانت درجة الحرارة الخارجي -*
 ــــهـانتقاليـــــــــ

ون ـه سيكـوليـاليه الن الطـويه االنتقـر يفضل االبقاء علي التهـر الكبيـمع العمروده ـه أكثر بـالخارجيراره ـي إذا كانت الحـده هـالقاع -
 . ادهــه حـار سلبيـا آثـله

فأنت في , ي للعنبر ـدد الكلـف العـراوح اقل من نصـدد مـوعنبرك في وضع تشغيل ع, ه ـراحـر بالـور تشعـري طالما الطيـده أخـعقا -
 . هـوليـويه الطـازال الوضع اليسمح بتشغيل التهـوم, ه ـاليـويه االنتقـوضع الته

راوح ـد بها المـواجـه المتـة العنبروبين المنطقـدمـل بمقـداخـد المـه عنـرارة فيما بين المنطقـات الحـرق في درجـدث فـانا يحـاحي -5
 -ا :ــــــــــــن وهمـــع الي شييئيـرق يرجـذا الفـوه, ه ـايتـلعنبر ونهة اـايدـراره بين بـرق بين في الحـاي الف, اية العنبر ـد نهـعن

 
 -:االمـر أالول  -*

د من ـه ازيـر ونهايتـراري بين اول العنبــالف حـد اختـد نجـولكن ق, ه ـوليـويه طـار والعمر الكبير بالطبع ستكون التهــو الحــفي الج 
ود اتربه علي الشاتر ـاو وج, من االبواب او المداخل الجانبيه , ارج ـواء من الخـتسرب الهد يرجع الي ـوالسبب في ذلك ق(  ᵒم 3)

ل تلك المصاريع تفتح ـربه ال يجعـود االتـوج, دم التشغيل( ـد عـراوح لغلقها عنـالخاص بالمراوح ) المصاريع المركبه علي الم
ة ـاحـاسب مسـدم تنـاو ع, وبه ـوبه بالسرعه المطلـواء المطلـية الهب كمـدرة المروحه علي سحـلل من قـوبه فتقـبالمساحه المطل

 .راوح ــدرة المـدد وقـواء مع عـل الهـدخـم

ن التي ـراره في االماكـم الحـراكـف فتتـه ويضعـرعتـد سـارج يفقـوب من الخـن المسحـواء الساخـل الهـه تجعـور السابقـذه االمـكل ه
 . رارهـالف في الحـدث االختـف فيها ويحـيضع

 -:ي ـانـر الثـاالم -*

ده ـوله نجـد دخـفعن, ارد ـواء الخارجي المسحوب بــون الهـو ان يكـر العنبر هـراره بين اول واخـرق في الحـدوث فـالذي يؤدي لح -
زء ـرارة الجـرتفع حـفت , العنبرر ـوده بالعنبر ويسحبها معه الخـوجـراره المـوم بحمل الحـويق, ه ـرارته منخفضـل حـد المداخـعن

 هـوليــويه الطــدام التهــل بإستخـم التعجـد تـوانه ق, اليه ـويه االنتقــوع الي التهـل علي الرجـذا دليـوه, ر من العنبر ـاالخي

يب في ـشرحنا وليس ع ار فهذا بسبب التسرب ...الخ كماـو حــوالج (ᵒم 3 ) دمه والنهايه اكبر منـإذا لو كان هناك فرق بين المق -
 . ويهـــام التهـنظ

ه ـوليــويه الطــدام التهـأ في إستخـره فهذا خطـور صغيــارد او الطيـو بـايه والجـدمه والنهـبين المق (ᵒم 3)إذا كان الفرق اكبر من  -
 هــاليــوع لالنتقــويجب الرج

 فــة في الصيــه وخاصــوليــويه الطـــد التهـواء عنـــول الهــدخة ـور الي منطقــرة الطيــز لمنع هجــدام حواجــب إستخـيج  -6
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 (9شــكل رقـــم )

 ورــــرة الطيـــع هجـع لمنـذي يوضـز الـاجــكل يبين الحــش

ور ــتوزيع للطيوء ــمما يسبب س, اره ـات الحـروده في االوقـل االكثر بـاه المداخـر تجـاجـور الكبيره والمكتملة الترييش تهــفالطي -
ذا ـوه, ف بها ـوط العلـره يتم تشغيل خطـف في كل مـزاحم علي العلـروح اثناء التـات والجـدمـوزيادة الك ,ه ـذه المنطقـم في هـوتزاح
 .م ـة التزاحـرشه في منطقـوبة الفـــانب زيادة رطـالي ج

ويفضل ان , لف والماء ـه والعـز يتماشي مع مساحة االرضيـاجـحور بكل ــدد الطيـوان يكون ع , زـواجـذه الحـإذا البد من وضع ه -
 . قســـــــــــمل ـداد كــــاظ علي اعـمع الحف, ز مع زيادة العمر ـواجـويتم توسيع الح, دد ـط العـلضبوم ـذا التحجيز من عمر يـيتم ه

ن في ـن الباقييـوالثلثي, واء ــل الهـداخـد مـور عنــدد الطيـث عـثل ز , القسم االول به ـقد يتم تقسيـم العنبر الي قسمين بالحـواج -
 . ورــــيــدد الطـث عـم ثلـام بكل قسـقسأ 3او يتم تقسيمه إلي , اني ـالث القســم

 . واءـــرور الهـح بمـلك ( حتي يسمـون من السـل ان يكـت ) يفضـواال يكون مصم( سم  60 – 45 ) اجز منـاع الحـارتف -

ول ـدخـوقت لـان الـد حـذا معناه انه قـفه, ه ـوليـويه الطـور أثناء التهـراري علي الطيـاد الحـاهره لالجهـات ظـظ عالمـا نالحـعندم -7
د ـفق, د ـريـول التبـدخـراوح لـار حتي تشغيل جميع المـروري االنتظـ, وليس من الض (ᵒم 32) راره الي ـدما تصل الحـاو عن, د ـريـالتب
د ـريـدام التبـأ الستخـفهنا نلج , هـوليــويه الطــر مع التهـف المراوح اواكثـدم نصـنستخا ـدالتها ومازلنـراره الي أعلي من معـالحع ـترتف

 . اـــدي نفعــزيد من المراوح ال يجـدام المـــوليس زيادة المراوح الن استخ

 

 

 Evaporative Cooling   (E.C ) خيريــريد التبــالتب

 

,  ارهــواء الحــه في االجـوليــويه الطــط دائما بالتهـو مرتبـده فهـويه السابقه وال يعمل وحــة التهـع المكمل النظمـعتبر العنصر الرابي -
 . رهـار الكبيـواالعمار ـو الحـن في الجـاج الدواجـدام في إنتــرا لالستخـر تأثيـاالكث رويعتبر العنص

دم ـوالذي يستخ  Fogging Nozzlesابي ـرذاذ الضبـالق ـريـد عن طـريـام التبـو نظـام هــذا النظـط لهــوالبسيدي ــدام التقليــاالستخ -

د ـريـد التبـائـد او وسـريـا التبـاليـخدام ــام بإستخـاما النظ – دـرحه فيما بعـوسيأتي ش  -ه ـويه الطبيعيـوحه ذات التهـابر المفتـفي العن

Pad Cooling   ارا ــاءه واالكثر إنتشــاالكثر كفهو. 

 -ل :ــوامـع 3ي ـد علـريــاح التبـــيعتمد نج

 

 ارهـواء الحـوبه اال في االجـاءه المطلـريد لن يعمل بالكفـفالطبيعي ان التب, واء الخارجي ـرارة الهـة حـدرج -1

 ريدــــاءة التبــــت زاد كفـا انخفضـه , فكلمــوبه النسبيــــالرط -2

 ( % 75 ) اءه للعملـعلي كفأو( %  50)ريد يجب اال تقل عن ــكفاءة عمل التب -3
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ت ـ% ( ليـال , فإن التبـريد سيعمل بكفاءته إذا إرتفع 90في بعض المناطق التي ترتفع فيها الرطـوبه النسبيه والتي قد تصل الي ) -
 -% (  45ارا لتصل الي )ـض الي النصف نهـ( عن الحـراره ليـال , الن الرطـوبه ستنخف ᵒم 11وم التالي ) ـالل نهـار اليـراره خـالح

% ( , ونهـــارا إرتفعــت  90( مع رطـــــوبه )  ᵒم18و كانت الحـــرارة ليـــال )ـكما سبـق شـرحه في تـأثيـر الرطـوبه , فمثـال ل
د ـي نستطيع تشغيل التبـريـالـ% ( , وبالت 45)  رطـــوبه لتصل اليـلض اـ( ستنخفᵒم29( عن الليل لتصبح )  ᵒم11الحـــراره ) 

 .بالكفـاءة المطلـــوبه

 

راره من ـاض في الحـي إحساس بإنخفـه تعطـوليـويه الطـوالته(  ᵒم 7 ) اـدارهـراره مقـاض في الحـي إحساس بإنخفـد يعطـريــالتب -
راره ـوكانت الحـال لـفمث,  ( ᵒم 13 ) امين بالكامل قد تصل اليـراره مع تشغيل النظـاض الحـ, إذا االحساس بإنخف ( ᵒم 6 –   5.5)

 .(  ᵒم 22 ) ائر سيشعر بهاـإن الطـف(  ᵒم 35 )رـومتـرؤه بالترمـالمق

 

 

 (4جــدول رقــم )

 سم 15مع خاليا بسمك   Evaporative Coolingراره عند إستخدام التبريد التبخيري ـدول السابق يوضح االنخفاض المتوقع للحـالج
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(  ᵒم4.7 )دارـرارة بمقـاض الحـوقع إنخفـفمت ( % 60 ) هـوبـمع نسبة رط(  ᵒم32 ) ارجيهـراره الخـو الحـدول لـال كما في الجـفمث -
ره ـؤثـراره المـلتصبح الح(  ᵒم9.4 ) راره بمقدارـض الحـتنخف( %  30)ه ـوبـ, ومع رط(  ᵒم 27.3)ره ـؤثـراره المـالحلتصبح 

 ( . ᵒم22.6)

 

ض ـره في خفـــض تأثيـــد وانخفـريـاءة التبـــت كفـا انخفضـه النسبيه كلمـوبـــت الرطــا ارتفعــاه انه كلمـذا معنــه -
   Effective temperature رهــؤثــــرارة المــــالح

 

 

 
 ر(ـومتـرمـرارة في التـه )الحـعليراره الفـعلي الحوبه ـواء والرطـدول التالي يوضح تأثير سرعة الهـالج

 Effective temperature رهـؤثـمراره ـذلك من حوما ينتج عن 

 (5جـــــدول رقـــــم )
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 قـابـدول السـات علي الجـمالحظ

أ ـولذلك نلج, ره سيقل ـراره المؤثـر الحـه فأن تأثيـراره الفعليـواء والحـة الهـوبه مع ثبات سرعـاع الرطـالحظ انه في حالة ارتفـن -
وبه الي ـت الرطـا انه إذا إرتفعـره , ولذلك قلنـؤثـرارة المـر الحـاءة تأثيـوبه الزائده ورفع كفـواء للتخلص من الرطـة الهـلزيادة سرع

 واءــــــــــــة الهـرعـزيادة س ويفضل , ل العنبرـوبه  داخـرطـال دزداـحتي ال تد ـريـدام التبـوق فال يجب إستخـفما ف( %  80 – 70)

دم وجـود طيــور ـعوم  أثناء ـوذلك بأن يق , واء للمراوح قبل التشغيلـة الهـاس سرعـه بقيـزرعتـل مـوم اي مشرف داخـيجب أن يق -
ة ـوم بقياس سرعـويق, ذه المروحه ـه مع هـوليـويه الطـة التهـدار المناسب من فتحـبتشغيل المروحه االولي وفتح المق  بالعنـابر

لها , يراءات وتسجــوسط القـذ متـثم أخ, واء ــة الهـرعـاس سـاز قيـواسطة جهـب, رضا ـوال وعـواء في أكثر من مكان في العنبر طــاله
ويه ـالتهة ـة فتحـوم بتزويد مساحـويق,  لروحه في وضع التشغيـم 2دد ـوم بتشغيل المروحه الثانيه فيصبح لدينا عـد ذلك يقـوبع

إلجـراءات ايقـوم بنفـس ه وـالثـروحه الثـثم يتم تشغيل الم, واء للمروحتين معا كما سبق ـة الهـللتناسب مع المروحتين ثم يسجل سرع
ة ـد تشغيل جميع المراوح مع اقصي فتحـعنواء ـات الهـالي أن ينتهي من تسجيل سرعيتم التعامل مع بقية المـراوح , ذا ـهكوالسـابقـه 

 .ابق ـدول كالســواء يتم تدوينها في جــات الهـانات بسرعـدي المشرف بيـون لـويه وبذلك يكـلتهل

ا من ــه نفسهـــد الفتحـواء من عنـــة الهـرعـون سـراوح يجب ان تكـــدد المــــويه مع عــــة التهــــدار فتحـــأكد من تناسب مقــللت -
 (م/ ث 5.5 – 4.5)

ذه ـرار هـدي , ويجب تكـلذلك يجب تسجيل بيانات كل عنبر علي ح, ابر ـد تشابه في جميع العنـالبا لن تجـاسات فغـالقيذه ـد عمل هـعن -
ر ـــاء السيـور او إرتخـوتـدرة المـف قـا بسبب ضعـدث ذلك غالبـويح, دوث تغير في كفاءة المراوح ـالعمليه كلما تولد لديك إحساس بح

 ا ـــراوح بهـــاءة المـد من كفـده للتأكـديـه جـداية العمل في مزرعـد بـذه القياسات عنـارجي , كما يجب عمل هـاتر الخـاو مشاكل في الش

دا ـق العنبر جيـلذلك يجب التأكيد علي غل, ات في القياسات ـدث إختالفـق العنبر سيحـدم إحكام غلـواء بسبب عـاي تسرب خارجي لله  -
 .واء ـــات الهــاس سرعــقيد ـعن

ة ـكانت سرع(  / س 3م 40000 -/ س  3م 36000)ده والتي قدرتها من ـروحه الواحـد أن المـه وجـاسات العمليـا بالقيـومـعم -
 م / ث ( . 0.27الي  –م / ث  0.24 ) واء لها منـــــاله

ـر ائـوك الطـسلو ـرارا هـا تكـاس كما قلنـواالس, ن ـه للمشرفيـاديـده إرشـوامل مساعـي إال عـري ماهـداول أخـدول وأي جـذا الجـه -
 . هـــفسن

 

 ه ــوليــويه الطــع التهــري مــد التبخيــريــدام التبــح إستخـمفاتي

 

ره ـور الكبيـاره ومع الطيـواء الحـواالثنان يعمالن في االج, ه ـوليـويه الطـري يعمل مع التهـريد التبخيـا ان التبـاوال يجب العلم كما قلن
رؤه ـراره مقـ) ح -(  ᵒم 28)ت ـراره تحـة الحـاظ علي درجـو الحفـدف هـمع العلم بأن اله, ؤثره ـرارة المـالن علي الحـواالثنان يعم
 ه (ـوسـوليست محس

 راري ــــاد الحـــلة االجهـرحـور لمــــول الطيـــري قبل دخـريد التبخيـيجب ان يعمل التب -1

ور المكتملة الترييش ـون ذلك غالبا مع الطيـيكو, راره ـلحاع اـائرقبل ارتفـي للطـراره المثلـظ علي درجة الحـليحافام ـيجب ان يعمل النظ
 ( ᵒم 29 – 27)راره ما بين ـد درجات حـعن

د مع ـريـالتب فمن الممكن تشغيل , دـريـدء تشغيل التبـلب وليهـويه الطـراوح التهـول جميع مـار حتي دخـليس من المفترض االنتظ -2
واء ـة الهـد افضل مع سرعـريـة التبـذه الحالة ستكون كفائـوفي ه, ور الصغيره ـال وخاصة مع الطيـراوح او ازيد قليـدد المـنصف ع
ه وبـرطـور الصغيره والـذا االمر مع الطيـاة ان هـمع مراع, ة التشغيل ـلل من تكلفـوبالتالي تق, راوح ـدد اقل من المـه وعـالبطيئ

 المناسبه

وبه باالرتفاع ـدأ الرطـه تبـي االيام الصيفيـ, فف( %  80 ) وبه أعلي منـرطـريد إذا كانت الـدم تشغيل التبـده االساسيه هي عـالقاع -3
 .د ــريــدام التبــد تماما عن إستخـات نبتعـذه االوقـوفي ه, ر ـال وتستمر حتي الصباح الباكـلي

ف , لذلك يجب دائما العمل علي صيانة ـد المبتل والنظيـريـا التبـاليـات خـالل جميع فتحـواء خــر الهـدما يمـعند بكفاءة ـريـيعمل التب -4
اءة عمل ـواء , ويجب التأكد من كفــق جميع االماكن التي يمكن ان يتسرب منها الهـويجب غل,  اهـاظ علي نظافتـد والحفـريـالتبخـاليا 
تستمر المضخه في وضع  اليا , ويجب االـة الخـالماء يتم بصوره متجانسه وتوزيع متماثل علي جميع مساحة الماء وان توزيع ـمضخ

اليا مبتله ـال يجب ان تستمر الخـف, ذا ـل وهكـف ثم تبتـاليا ان تجـرصه للخـي فـر حتي نعطـفيفضل العمل علي تايم, عمل مستمر 
 .رشه ـاكل للفـه ومشـاكل تنفسيـدوث مشـل العنبر وحـبه داخوـع الرطـزيد من رفـت الن ذلك سيـوقـوال الـط
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د ـال عنـ, فمث( %  4.5 ) وبه بنسبةــد يقابلها إرتفاع الرطــريــام التبــنظرارة العنبر عن طريق ـحيتم خفضها من ( ᵒم 1) كل -5
ر ــرارة العنبــد ان حـفسنج( %  60 ) الخارجيهوبه ــوالرط(  ᵒم 32 ) رارتهــة حـلعنبر درجوليه ــويه الطــريد والتهـتشغيل التب

 -( 4رقـم )ق ــــابـــدول الســـــحه في الجـــا تم توضيــكم –(  ᵒم 4.7)رارة العنبر ستنخفض ــ, اي ان ح (ᵒم 27.3)ستنخفض الي 

 % 81=  21+  60وبه ـــالرطالي ستصبح ــ% , وبالت 21=  4.5 × 4.7وبه بمقدار ــــالتي انخفضت سترفع الرط(  ᵒم 4.7) الـ  

 85اليا بمساحه تعادل ــل الخـد او المصراع الذي يوضع امام مدخــريــارة التبـح ستـاءته يجب فتــد بكامل كفـريــدام التبـعند استخ - 
 . اــاليــــــــــاحة الخـ% من مس

 

 ؤال ؟ /ـــــس

 ؟فيما فـوق(  ᵒم 38) راره عن معدلها لتصل الي ــت الحـالصغيره اذا ارتفع راـد في االعمـريـدام التبـهل يمكن استخ

 واب ../ــــــالج
 
   , وتتمت ـاكيـرد الكتـره في ادارتها حتي التبـريقه خاصة تحتاج لخبـفلها ط, .. ولكن ليس بإستخدام الكيفيه السابقه  ـــــــــــــمـــنع 

   -:ي ـــالــــــكالت                        
            

 ةـــافـرك  مســمع ت, راوح ــاه المــر تجـر من العنبــت االخيـور في التلــن الطيــدايه يتم تسكيـار من البـف الحـور الصيـاوال في شه -
ويه ـل التهـدخـة مـوفتحريد ـة التبـده عن منطقـور بعيــوبذلك تكون الطي , نـة التحضيـاية منطقـراوح ونهـفيما بين الم (متر 10 )

اف من دوره ـواني ايقـدد ثـواني تشغيل وعـدد ثـام التايمر )اي عـده علي نظـوليه واحـه طـونبدأ بتشغيل مروح, ريد ـد التبـوليه عنـالط

 SETي من الـ  راره اعلـريد علي حـول التبـط دخـويضب ,( ايقاف ثانيه 270 +ثانيه تشغيل  30)ثانيه ( ونبدأ بتشغيل التايمر  300
POINT  ومـر يـت عمـاكيـوبه للكتــي المطلـلـة المثـو الدرجـال لـ, فمث( ويه ـدرجات مئ 6 -5 )ارق ــوبه للعنبر بفــه المطلــاو الفعلي 

, دة ثواني تشغيل وايقاف ـومضخة التبريد تعمل علي تايمر لع ( ,ᵒم 39 – 38 ) رارهـة حـريد علي درجـول التبـيتم دخ(  ᵒم 33)
  10يل بتشغ ) ونبدأ , دقائق 8او  10اي اجمالي التشغيل + االيقاف = , ق كأجمالي ـدقائ 8ق او ـدقائ 10ودورة التبريد تصل الي 

ذر شديد مع ـبحوإذا احتجنا لزيادة فترة التشغيل تكون , ا بالكامل ـاليـلل الخـدم بـمع مالحظة ع ( ثانيه 50ودقائق 9اف ) ـايق+ ثواني 
 .ت ـاكيـوك الكتـه التامه لسلـالمالحظ

اك داخلي يفتح بمقدار حسب ـك او شبـوماتيـاره تفتح يدوي او اتـيط جدا من فتحة مدخل التبريد ) عباره عن ستـزء بسـويتم فتح ج -
واء الجانبيه التي ـات مداخل الهـفتح فتح واحيانا يتم, ده ـسم مع المروحه الواح 8دي ـذه الفتحه ال تتعـراوح وقدرتها ( وهـدد المـع

ارجي القادم من المداخل الجانبيه ـواء الخـط فيما بين الهـدوث خلـاليه والدنيا مع فتحة ستارة التبريد لحـويه االنتقـدم في التهـتستخ
واء الداخل من ـدنا الهـلكن لو وج ,  الزمـاليا بارد ازيد من الـواء الداخل من الخـواء القادم من مدخل التبريد وذلك اذا كان الهـواله
 . دامهاـي الستخـال داعـرارة العنبر فـة حـع درجـؤدي لرفـات الجانبيه سيـالفتح

ريد ـرة تشغيل التبـفيجب التصرف سريعا بتقليل فت,  ط ـالمحي جـو العنبرظ المشرف اي تجمع للكتاكيت دليل علي برودة ـاذا الح -
ا ـدهـراره التي يدخل عنـة الحـع درجـاو رف, ا ـان معـاواالثن, اف ـرة تشغيل المروحه وزيادة االيقـاو تقليل فت, اف ـرة االيقـوزيادة فت

رونه ـ, اذا يجب ان يكون هناك م(  ᵒم 41 – 40)ل علي ـيدخ ( ᵒم 39- 38 ) ريد عليـدال من ان يدخل التبـفب, (  ᵒم6)ريد عن ـالتب
 . هـره الفنيـائر والخبـوك الطـاءا علي سلـن بنـالمشرفي ة التصرف منـرية وسرعـفي ح

ه ـذا ال يمنع المراقبـولكن ه, ة البرمجه االليكترونيه المتحكمه بالعنبر ـوحـه السابقه يتم ضبطها بالكامل وبرمجتها داخل لـذه العمليـه -
 . هـة التربيـل منطقـائر داخـوك الطـالجيده لسل

 ف ـو لطيـر جـوفـوالمقاييس السابقه ت, ره ـن ذوات الخبـر مع المشرفيـدون مشاكل تذكـا وبـتم استخدامها عمليذه الطريقه السابقه يـه -
  هـدات الحديثـدام المعـائر باستخـه للطـر الراحـايل الفني لتوفيـفالمهم هو التح, ور ـدون بروده للطيـواء وبـدون سرعه للهـداخل العنبر ب
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 Stirring Fansه ـراوح الثابتـوالم Fogging Systemابي ـرذاذ الضبـالام ـالتبريد بنظ -

 دـرذاذ قـام الـاءته ومع ذلك فنظـولة إدارته وكفـوذلك لسه, ارا ـو االكثر انتشـا هـاليـد بواسطة الخـريـام التبـكما قلنا سابقا اصبح نظ
 .اف ـو جـدا والجـمنخفضه جبيه ويه النسـق التي تكون فيها الرطـال في بعض المناطـيكون فع

 -ا:ــده ومنهـديـاكله عـره الن مشـه وخبـاج ليقظـدامه يحتـستخإد ـام عنـوهذا النظ

  ه ـــــــرشـالفزيادة رطـوبـة ور وـلطيتنفسيـه ل دوث مشاكلــح بب فيـع الرطـوبـه النسبيـه فيتسـتـرتفو العنبر بالماء ــا يتشبع جـعندم -

دامه وكذلك ـستخرة الماء قبل إـه لفلتـوالحاج, نه ـايللصه المستمره ـودة الماء والحاجـدم جـات بسبب عـوهـللف ستمراالنسداد الم -
 . بـوائـات بسبب الشـوهـالتسرب من الف

التشغيل ووقت ت ـد وقـديـه علي تايمر لتحـط المضخـط ضغـويحتاج لضب ورـيـللط وبه وزيادة المشاكلـرفع الرطـؤدي لـوء االدارة يـس -
 اف ـــــــــــااليق

دود رفع ـه سيكون في حـدامه فان تطبيقـوإذا اردنا استخ, دم في منطقتنا ـه اذا استخـرذاذي اكثر من فائدتـام الـوما مشاكل النظـعم -
وم ـوبه عمر يـرطـفأحيانا ال, رارة ـض الحـد وخفـريـه وليس من أجل التبـات الجافـوبه في االوقـرطـرفع الـه لـدمـاي نستخ, وبه ـالرط

ض ـويـي لتعـالـوبالت( %  60% الي  50)ون من ـروض ان تكـدا والمفـه جـه منخفضـذه النسبـوه (% 20)دي ـالتتعالم ـمن االست
في  ودـوقـالالك ـر في استهـور واوفـوبه افضل الداء الطيـر الرطـولكن توفي(  ᵒم 37او  36 ) راره اليـرفع الحـر لـوبه سنضطـطرـال

ايات ـن الخارج من الدفـاخـواء السـق الهـدفـرذاذ توضع امام تـدة صغيره من الـو عمل وحـوهنا يكون الحل ه هـذا الجـو الجاف ,
واء الساخن سيساعد علي تبخير المياه مع حركة ـه وبالطبع الهـويفضل ضبط تشغيل المضخه مع تشغيل المروحوبإرتفاع مناسب 

الل االيام ـه وذلك خـرة عمل المضخـد فتـزيـوبه نـرطـوكلما اردنا زيادة ال, وبه ـرطـزداد الـراري في قمة العنبر ستـوالتبادل الحواء ـاله
اء ـا واثنـويه الدنيـذا االمر يتم مع التهـظ ان هـالحوحه ( ـه وليس المفتـه بالعنابر المغلقـال تم تطبيقـذا المثـ) هاالولي من التحضين  

 . هـراقبـذر ومـده ولكن يحتاج لحـه جيـه وكانت نتيجتـربتـذا االمر تم تجـ, ه شغيل الدفاياتت

ه ـوليـويه الطـ, حيث أننا مثل الته Set pointي ـه المثلـدرجـعن ال(  ᵒم 6 ) رارهـاع الحـد ارتفـرذاذ اال بعـد بالـريـدام التبـاليتم إستخ -

ور ولكن عن طريق ـول الطيـواء حـه سرعة الهـد مايشبـولـاقة المراوح الثابته والتي تـدام طـبإستخدأ اوال ـه نبـفي العنابر المغلق
وم ـولكن تق, ارج العنبر الي داخله ـواء من خـب الهـابي معناه انها التقوم بسحـط االيجـوالضغ, ابي وليس السلبي ـط االيجـالضغ
 .ور ـــــيوة علي الطـواء الداخلي ودفعه بقــريك الهـبتح

 . هــــويه الطبيعيـــبالنسبه للته اردهــواء البـــاالجفي  وال يجـب إستخـدامـه, وم ـي 14ر ـل عمـقبالثابتـه دام المراوح ـب استخـاليج -

 

 Natural Ventilationه ــــويه الطبيعيـــــالته -2

اح ـذه العمليه الريـوتتحكم في ه ,واء الخارجي والداخلي للعنبرـبين الهراري فيما ـادل الحـه علي عملية التبـويه الطبيعيـتعتمد الته -
 ك ـابيـر او شبـائـاره عن ستـون عبـات التي تكـمن الفتح لهوــوانب العنبر ودخـع علي جـوائي الذي يقـق الهـدفـالخارجيه وسرعتها والت

ق ـدفـه تـه التي تواجـاره من الجهـدمها من الستـه التي نستخـلفتحدار اـو مقـل هـط الي الداخـواء الساقـالذي يتحكم في كمية اله -

  Curtain Ventilationائر ـوية الستـبتهويه ـذه التهـل العنبر تسمي هـط داخـواء الساقـدار الهـائر في مقـكم الستـوبسبب تح, واء ـاله

دما يكون ـوعن ,ره ـخاصة في االعمار الصغيول ـبالدخ للهـواءدله نفتح الستاره ونسمح ـواء دافئ وسرعته معتــفعندما يكون اله -
ل ـارد داخـواءالبــــق الهـدفـا بتـه التي ال يسمح بهـدرجـاره للـق الستـل العنبر يتم غلـور داخــوبه للطيـه المطلـدرجـارد عن الـواء بـاله
 .ر ـــــالعنب

الن اقصي , دار ـاره بأقصي مقـح الستـيتم فت وبه للعنبرـالظروف المناخيه المطلو الخارجي مع ـعندما تتساوي الظروف المناخيه للج -
 وبه (ــــــــراره المطلـــه  ) حالة تساوي الظروف الخارجيه والداخليه في الحـذه الحالـو في هـه هـويه الطبيعيــكفاءه لالستفاده من الته

 -ه :ــاليــوات التــاع الخطــا يمكن إتبـــومــعم

الجانب في و الخارجي دافئ نبدأ بالستاره التي ـوعندما يصبح الج, دأ ذلك بالتدريج ـونب, ويه ـائر للتهـح الستـيتم فتفي الصباح  -1

  لي (ــ) الجانب القب leeward sideه الرياح ـط عليـالذي ال تسق

( %  25 ) ( بنسبة يرـالبحالجانب )  windward sideواء ـط عليها الهـاره التي يسقـواء بسرعه متزايده نفتح الستــول الهـلدخ -2

 ـيالقبلالجانب  leeward side واءــط عليها الهــح الستاره التي اليسقـمن مساحة فت

) الجانب البحـري (  windward sideواء ـط عليها الهـاره التي يسقـوم بفتح الستـواء الداخل للعنبر نقـــليل زيادة سرعة الهـلتق -3

 الجانب القبلـي leeward sideواء ـط عليها الهـفتح الستاره التي اليسق(  مرات  4)تعادل بنسبة 
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 ه ممكنه ـدار وبأقصي مساحـفس المقـويه يتم فتح الستارتين بنــي من التهـد االقصـول علي الحـللحص -4

ط ـواء حتي اليسقـو العنبر دون سرعة هـنحتاج لتغيير جالننا , يوم يجب فتح الستائر بحرص وبالتدريج  14من عمر يوم الي عمر  -5
 .رد ــور وتبـــواء علي الطيـــاله

راوح توزع داخل ـاره عن مـعب – هـابتـراوح الثـالمور الكبيره يتم تشغيل ــه مع الطيـراره العاليـل للحـوالتي تميه ـااليام الدافئفي  -*
ا ـدمـوعن, ياح البارده بسبب سرعتها رواء تشبه الــار هـوليد تيـوم بتـذه المراوح تقـوه –ور مباشرة ــواء علي الطيــالعنبر لدفع اله

ا ـواوضحن, راره ـض الحـد من االحساس بخفـزيـلت, ع مع المراوح ـبالطب , د بالرذاذـريـدام التبـبمعدالت اعلي يتم إستخراره ـترتفع الح
 . هـريقــذه الطـاكل هـا مشــسابق

رارة الن اي ـه بحساس للحـويتم ربط, الق ـح واالغـت الفتـدد وقـايمر يحـح الستائر وغلقها علي تـط فتـيفضل ضبارده ـااليام البفي  -*
 .ر ــرارة العنبــب حـور وسحــدة للطيـارده يسبب مشاكل عـواء البـه في االجـر دقيقـفتح للستاره بنسبه غي

اك ـمما يجعل هن, ار وسرعة الريح وتغيير اتجاهها ـل والنهـرارة الليـره بين حـرات مستمـتغي دـوجـيدله ـواء المعتـاالجحتي في  -*
اح ـات الريـر باستمرارالتجاهـد تغيـحيث نج , في الشتاءوخاصة من الناحيتين البحريـه والقبليـه  لمساحة فتـحـة الستـاره ر مستمرـتغي

  . دـواحـوم الـدار اليـعلي م

 

 

 
 

 (10رقـــم )شــكل 

ذا ـابي علي هـط االيجـلتكون ما يسمي بالضغ Windward sideوانب العنبر ـد جـاه الرياح علي أحـيوضح الشكل السابق اتج

ذا الشكل ان ـظ في هـبي , ونالحـط سلـفيصبح عليه ضغ Leeward sideذه الرياح ـر والذي ال يتأثر بهـاما الجانب االخ , الجانب

ريع ـواء ســـار هـدوث تيــادي حـر لتفـه في الجانب االخـدار الفتحـواء اقل من مقــه الهـط عليـالجانب الذي يسق ه فيـدار الفتحـمق
 . رهـار الصغيـر في االعمـل العنبـداخ
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 هـــويه الطبيعيـــل التهـاكـمش

 

ي من ـي وذهنـدنـود بـساعه ومجه 24الـ دار ـه علي مـوية الستائر تحتاج لمراقبـه او تهـويه الطبيعيـمما سبق يتضح ان الته
 ا ــــالمشرفين عليه

 راوحـاقة المـويه بطـس التهـعك, روف البيئيه للعنبر ـم في الظـه يصعب معها  التحكـويه الطبيعيـاذن فالته -*

 دلـو المعتـات ذات الجـو االوقـدام لها هـلذلك افضل إستخ ,رودهـراره والشديدة البـواء الشديدة الحـوبة التعامل معها في االجـصع -*

 داــــه جـدا او ضعيفـويه جـون قـد تكـفق, ط ـواء الساقـة الهـم في سرعـال يمكن التحك -*

راري فيما ـادل حـدوث تبـة العنبر وحـواء لقمـه الهـه , حيث يصعب توجيـابر المغلقـويه في العنـه تكلفتها عاليه مقارنة بالتهـالتدفئ -*
 هـابر المغلقـويه الدنيا في العنـدث في التهـواء مثلما يحـاله اتـبين طبق

ابر ـي العنـه , ففـابر المغلقـل من العنـه الرضية العنبر اقـويه الطبيعيـدة المساحه في التهـالل وحـذ في االعتبار ان إستغـكما يؤخ -*
ه الحديثه والمكتمله في ـابر المغلقـفي العن ( 2ط / م 24), في حين انها قد تصل الي   (2ط / م 10 – 8 ) افه منـوحه الكثـالمفت
 . يـلـويه المثـه للتهـوبه الالزمـدات المطلـالمع

 

 Perimeter Inlet managementانبيه ـويه الجـات التهـدام فتحـإستخ

 

ويه الدنيا ـواسفل السقف وتستخدم للته دران العنبرـالفتحات او المداخل الجانبيه هي تلك الفتحات التي يتم تركيبها علي جانبي ج -
 ا ـــالمتواجد في الطبقات العلي الدافئ واء العنبرـواء الداخل بهـالط الهـواء من خاللها الي قمة العنبر الختـواالنتقاليه , حيث يتم تدفق اله

 رـائـــول الطـوب حــدل المطلـراره بالمعـة الحـاظ علي درجـدد والحفــواء متجـــود هـظ علي وجـو الذي يحافـراري هـادل الحـذا التبـه -

راره القريبه من ـراره في السقف والحـراريه عاليه بين الحـود فروق حـدم وجـالتصميم الجيد واالداره الجيده للفتحات تحافظ علي ع -
 ( ᵒم 3 ) رق يجب اال يزيد عنـالن الف, ذا دليل علي االداره السيئه ـفه(  ᵒم 11 - 8 ) رق ما بينـذا الفـور , فإذا كان هــوي الطيـمست

واء ـواء الداخل مع الهـط جيد للهـود خلـدم وجـالن ع , ودـالك الوقـفي استهر ـويه تستطيع ان توفـاالداره الجيده كذلك لفتحات الته -
 يــود عن الطبيعــوقـالزيادة في ( %  25- 20)المتواجد في سقف العنبر يؤدي الي استهالك من 

دان وزن ـمن فق ويقـويمتد التأثير حتي عمر التس , ورــداء الطيأوء ـرة التحضين يؤدي لسـاض أثناء فتـراره او انخفـاي ارتفاع للح -
 هــويه المناسبـــالته ويه معـات التهـده لفتحـريق االداره الجيـذا العمر إال عن طـالل هـراره المناسبه خــر الحـه , ولن تتوفـوحاله صحي

 

 
 

 (11شـــكل رقـــم )

 اـر بهـدام الوايــات الجانبيه التي يتم إستخــوره توضح الفتحــص



 م/ هشـام الفــره                                               ــويـهـــــة التهــــانظمـ

 

 
34 

 

 

 

 

             

 (12شــكل رقـــم )

 درة المراوحـط السلبي وقـور حيث تعمل مباشرة بالضغـر او موتـويه جانبيه بدون وايـات تهـوره توضح فتحـص

 

 

 (13رقــم )شــكل 

 ارجـافها من الخـاح واصطفـدات الريــكل مصـوره توضح شـص
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 هـويه الجانبيــات التهـدام فتحـمفاتيح استخ

 

 (سم   30) ـ ــف بـقـوي السـت مستـات تحـيب الفتحـيتم ترك -1

دل ـلل في معـواء حتي ال يحدث خـاله ولـدامها لدخـات التي نريد استخـالف الفتحـواء بخـيجب التأكد من غلق اي اماكن لتسرب اله -1
ويه ـة التهـستائر او فتح –شاتر المراوح  –ا ) االبواب ـات التي يجب غلقهـذه الفتحـومن ه, واء ـدل تدفق الهـكي ومعـط االستاتيـالضغ

 اليا (ـوليه والخـويه الطـالخاصه بالته

درة المراوح ـبحيث يكون هناك توافق بينهما وبين ق, كي ـط االستاتيـالضغ حتي ال تؤثـر علي قيمة هـيجب التأكد من مساحة الفتح -2
ط ـواء المسحوب من الخارج يضعف ويسقـل الهـالزم ستجعـه عن الـ, اتساع الفتح(  سم 7 – 2.5 ) ومساحة الفتحه من, ددها ـوع

 ة العنبر ـوله لمنتصف قمـور قبل وصـعلي الطي

دد المراوح ـدرة وعـق اتوماتيكيا حسب قـفيجب ان تفتح الفتحات وتغل, كي ـط االستاتيـط الضغـدويا يصعب معه ضبـط الفتحات يـضب -3
 ه ـروحـروج المـول وخـه بدخـكي يتم ربطـط االستاتيـلذلك يستخدم حساس خاص بالضغ

ذه المواصفات هامه ـ, وه( ملي  8 ) ب بقطرـوتور في منتصف العنبر يتحكم بمقدار الفتحات عن طريق واير صلـلذلك يتم تركيب م -
لل في ـوي الفتحات وبالتالي خـالف في مستـويحدث إخت, واير ـاء للـ, حتي اليحدث ارتخ( متر  100 ) ولهـمع العنبر الذي يتعدي ط

  الهــــوائــي دفقـــدل التـمع

ددها ـعن قدرة المراوح وعالناتـج السلبـي ط ـذاتيا بفعل الضغق ـور وتفتح وتغلـوتـواير او مـط بـيوجد انواع من الفتحات ال ترتب -*
 (12شــكل ) –كي ــدوي او اتوماتيــدون اي تدخل ي

ال ـوليه وليكن مثـدد المراوح الطـعرفة اجمالي ـد تصميم العنبر ومعـدرتها , فعنـدد المراوح وقـدد الفتحات مع عـيجب ان يتوافق ع -4
اي الطــوليـه راوح ـمـدد الـاليه والتي تمثل نصف اجمالي عـويه االنتقـق مع التهـوافـويه تتـدد فتحات تهـفيجب توفير ع , مراوح 10
راحل العمر ـالل مـدد المناسب من المراوح التي يتم تشغيلها خـدد المناسب من الفتحات مع العـد ذلك العـدم بعـ, ثم يستخ راوحـم 5

دد ـروحه تاليه في وضع التشغيل زادت عـة التحضين اوال وكلما دخلت مـمنطقل ـوده داخـوجـدام الفتحات المـ, ويجب إستخ المختلفه
 ذا ــكـالفتحات وه

دادات ـمالق ـوائـذه العـور , ومثل هـط علي الطيـق ويسقـدفـواء المتـدم بها الهـق امام الفتحات حتي ال يصطـوائـود اي عـمنع وج -5
علبه إسطـوانيه توضع لتجميع كابـالت  –ء رباـالت الكهـت الخاص بكابـكاات او الدــفي مواجهة الفتح دليـه من السقـفـالمترسانيه ـخال

 الكهـرباء

او تكون , ويه ـة التهـدوق الخاص بفتحـركب من الخارج علي الصنـت   wind proofing احـريـدات للـمصاك ـون هنــيجب ان يك -*
دم ـلع لكـبسي ـومغط( %  30)دار ـه بمقـد يزيد عن مساحة الفتحـذا المصـاء لهـون الغطـويك, ه ـدوق نفسـزء من جسم الصنـهي ج
ات , ـه مباشره علي الفتحـريقـواء بطـوط الهـالي يمنع سقـوبالت,  االسفـل واالعلـيوح من ـون مفتـويك , رـوارض والعصافيـول القـدخ
واء ـط الهـه بسبب ضغـعلي جوانب العنبر ستؤدي لزيادة مساحة الفتحط ـاح عاليه خارجيه تسقـة ريـرعـاك سـدما تكون هنـفعن

ذه ـود هـولكن وج, واء الخارجي ـق الهـدفـة لتـل العنبر نتيجـاريه داخـوره اجبـوبه بصـرغـر مـواء غيـول كميات من الهـالخارجي ودخ
 -( 13كل )ـشــ -رـذا االمـدوث هـدات يمنع حـالمص

وان , ا اذا كان هناك تسرب ام ال ـراقبة مـر اسفل منها لمـوان يم, ا ـودتهـب جيدا عمل الفتحات وجـيراقب علي المشرف ان ـيج -*
ع ـظ المشرف تجمـوما اذا الحـوعم, وبه ـدالت المطلـرات للتأكد من المعـكي علي فتـط االستاتيـاس الضغـاز لقيـوم باستخدام جهـيق

اليه او ـويه االنتقـدام التهـور اثناء استخـارد علي الطيـواء بـار هـول تيـذا من احد اسباب دخـد يكون هـط فقـور بالقرب من الحائـالطي
 اـوء ادارتهـبسبب س ات الجانبيهـق الفتحـا عن طريـالدني

 

 

 

 

 

 

 

 



 م/ هشـام الفــره                                               ــويـهـــــة التهــــانظمـ

 

 
36 

 الجانبيه ــاتضــح مــا سبــق عن إدارة الفتحاالشــكال التاليـــــه تو

 (14ــم )شـــكل رقـ

 

 

 

 
 (15رقـــم )شـــكل 
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 (16شـــكل رقـــم )

 

 

 (17شـــكل رقـــم )
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 House Designابر ــــــــــــم العنـتصمي

 ابرـم العنـد تصميـار عنـذ في االعتبـؤخـب ان تـاط رئيسيه يجـنق 5اك ـهن

 فـــالسقـد لــزل الجيـــالع -1

 ابرــس المنشأ فيها العنــة الطقـدره الكافيه علي مواجهة حالـام تدفئه له القــنظ -2

و ـداد جــوإم , ورــة الطيـن عن حاجـزائدتيـراره الـوبه والحـرطـص من الـوالتخل, ن الكافي ـويه يمد العنبر باالكسجيـام تهــنظ -3

 يـافـد الكـريـالعنبر بالتب

 بـاع مناســد وارتفــس جيـانــاءه ذو تجــام إضــنظ -4

الزمه للتششغيل ـاقه الـا بالطـدادهـه المـاقـام طــونظ, ه ـدات والعناصر السابقـم في المعـد للتحكـجيروني ـم اليكتـام تحكــنظ -5

 وبهـــاءه المطلــبالكف

 House orientationعنبر ـــاه الـــاتج

من )  وليـور الطـالمحون ـو ان يكـوافضل اتجاه للعنبره, وط الشمس ـار زاوية سقـذ في االعتبـب االخـم العنبريجـد تصميـنع -

, وم ـه للشمس في منتصف اليـدار الجانبي المواجـوط علي الجـاء بالسقـذا االتجاه يسمح للشمس في الشتـوه, ( الشرق الي الغرب 

ف ـوق العنبرمباشرة وتضرب الشمس السقـون الشمس في منتصف النهار فـد علي تدفئة العنبر , وفي الصيف تكـوبالتالي تساع

اير من السقف ) عباره عن امتداد من ـوكذلك الجزء الط, راره داخل العنبر ـة الحـف اليسمح برفع درجـزل الجيد للسقـوهنا العط ـفق

 درانــوط الشمس علي الجـوانب من سقـيحمي الج دران الجانبيه (ـاءه بالجـمتر من نهاية التق 1.25ول ـالسقف بط

ا ـراره صيفـالي للحـه ارتفاع عـادة ما يواجـع ( ᵒ 15 – 10دار يزيد عن ) ـ( بمقغرب  –شرق ور ) ـالعنبر الذي يميل عن المح -

وفي , د ـريـويه والتبـدات التهـمع لتشغيل الزمهـاقه الـالك اعلي في الطـالي استهـوبالت, ف ـه اعلي في الصييـوــمما يحتاج لته

 . ودــوقــالك الــالي زيادة استهــوبالت, ه ـاج لزيادة التدفئـا نحتـيجعلنوب مما ـه اقل من المطلـاء ستكون الشمس الدافئــالشت

 Roof Insulationقف ــــــــعزل االس

ابر ذات ـكا للمقارنه بين عنـي دراسه بشرق امريـفف ,زل جيد للسقف ـوحه تحتاج لعـابر المفتـاوال يجب معرفة ان حتي العن -

( م  33.3ᵒ) رارة العنبر المعزول الي ــارتفعت ح( م 33ᵒ)  رارهـة حـد انه في درجـوج, زوله ـر معـري غيـزوله واخـقف معـاس

ذه ـه –( % 14 ) ت اليـق وصلـونسبة الناف( م ᵒ 37) ت الي ـارتفع زولـ, والعنبر الغير معوظ ـاع ملحـافق لم يسجل ارتفـوالن

 .وني ـالـف جمـقـوحه ذات سـابر مفتـالدراسه تمت في عن

 -: اـده منهـديـد عـوائـزل فـاذا للع

راري ـاد حـوبالتالي تسبب اجه, رارة العنبر ـع حـاره والتي تتسبب في رفـة الشمس للعنبر في االيام الحـاشعراق ـلل اختـيق -1

 ورــــيـللط

  ودـــوقـالك الــر استهـوفيـوت, اء ــرد الشتـراره في بــد الحـدم فقـد علي عـاعـيس -2

 ق ـــافــة النــلل نسبــيق -3

  ويلـل التحـامـم معـلل من رقـيقأي ذاء ـه للغـويليـيرفع الكفاءه التح -4

 ائرــو الطـلنموامل البيئيه المناسبه ـر العـتوفي -5
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 ( Uل ـوالمعام  Rزل ـل العـامـمع) 

ذا ـم هـوكلما ارتفع رق, ل ـداخـو الخارجي للـالجراري من ـل الحـدرة المادة علي منع التوصيـيعبر عن ق(   R)زل ـل العـامـمع -

مك  المـاده ود اختيار الماده ـوعن, ه ـازلـاءة المادة العـالمعامل كلما زادت كف م ـرقالعـازلـه يجـب أالخـذ في اإلعتبـار كل من س 

 ( 25 -20)قف يقع فيما بين ـزل لالســامل عـزل , واقل معـل العـامـمع

د او ـواء بالفقـالل الماده سـراره خـال الحـاءة انتقـاي كف, ن ـراري للمادة بين وسطيـل الحـاءة التوصيـيعبر كف(  U) ل ـالمعام -

 ه ـدمـاده المستخـاومة المـكلما زادت مق  Uوكلما انخفضت قيمة , االكتساب 

 ( 0.05الي  0.04 ) راوح فيما بينـقيمته تت  Uل ـامـوالمع,    Rل ـامـوره العكسيه للمعـو الصـه  Uل ـاذا فالمعام -

, وهـذه  توضـع المـاده العـازلـه بين هــاتيـن الطبقتيـن , طـراغ بسيـاره عن طبقتين وبينهما فـف يكون عبـالسق د تصميمـعن -

 U )  ) = (0.053)ل ـامـعموال , (  20)=  ( R ) لـامـمعون ـكيمادة ال

 زلــــــدون عـــب اــدي نفعـط ال يجـه فقـاكسـاده عـالء بمـاو الط ه (ـدنيـق المعـرقائـ)ال ويلـفـل الـط مثـاكسه فقـواد عـدام مـاستخ -

 

 دامــة االستخـائعـزل الشـواد العـض مـبع

 

  (beadboard) Polystyrene  

 ( 3لهذا السمك =   ( Rسمك منها قيمة معامل ( سم  2.5 ) ذه الماده كلـه

 ( R   =20 ) اقل معامل

د ـيوضع في الفراغ بين السقفين لتحقيق الح  ( سم 16.7) اذن نحن في حاجه الي سمك 

 زلـاالدني من الع

 

Polystyrene (pink board) 

 ( 5لهذا السمك =   R)سمك منها قيمة معامل (  سم 2.5)هذه الماده كل 

 ( R   =20معامل ) اقل 

قفين لتحقيق الحد االدني من بين السيوضع في الفراغ  ( سم  10)الي سمك اذن نحن نحتاج 

 العزل

 

       

 اذن نحتاج  ( R )   =3.2منها قيمة معامل ( سم  2.5 )كل Fiberglass battهذه الماده  

 زلـالحد االدني من الع(  سم 16)الي سمك                               



 م/ هشـام الفــره                                               ــويـهـــــة التهــــانظمـ

 

 
40 

 اــددهــويه وحساب عــاصه بالتهـدات الخـتركيب المع

 -: داتـهذه المعوتشمل 

 -ويه االنتقاليه ـالمراوح الخاصه بالته – الدنياويه ـالمراوح الخاصة بالته -دات خاصه بالعنابر المغلقه مثل )مراوح التقليب ـمع -

دد ـع –وليه ـويه الطـويه الخاصه بها وبالتهـريد ومداخل التهـاليا الخاصة بالتبـمساحة الخ -وليه ـويه الطـالمراوح الخاصه بالته

 ويه الجانبيه (ـات التهـفتح

  (نظام الرذاذ –المراوح الثابته  –ويه بالستائر ومنها ) الستائر الجانبيه ـابر التهـوحه او ما تسمي عنـدات خاصه بالعنابر المفتـمع -

 -: المراوح ارـإختيدث اوال عن ـدث عن الحسابات نتحـقبل التح -

 Fanدرة المروحه ـقويه , ويعتمد االختيار علي ـو العامل الرئيسي في برامج التهـومواصفاتها هاالختيار الجيد لنوعية المراوح  -

capacity  اءة المروحه  ـوكفFan efficiency  

دد االمتار المكعبه المراد ـاس بعـذه الكميه تقـره , وهـوب تغييـواء المطلـكمية الهوة التي من خاللها يتم تحريك ـالمروحه هي الق -

أو ما يكافئها من / ثانيه (  3م / دقيقه  او  3م  او  دة الزمن ,  فهي تقاس بـ ) متر مكعب / ساعه ـواء  في وحـتغييرها من اله

حبها ـواء التي تستطيع المروحه تحريكها أو ســـكمية الهبأنها ) درة المروحه ـقإذا نستطيع ان نعرف ,  دمــوحدات حجـوم مثل القـ

 (ه ــــــــــفتره زمنيه معين اللـالخارج خ من

 =   كيـــط االستاتيــــالضغإذا كان ـه , فــذي تواجهـط االستاتيكي الـــب الضغـ( حس / ساعه 3م روحه )ـدرة المـف قـتختل -

واء ــالتغيير لله دلــون معـا سيكـوهن, ه ــل تعيقـد مداخـر اليوجــواء حـــي ان اله, أاومه ـد مقـك انه ال يوجـمعني ذل  رـــــصف

 ه ـــي كميه ممكنـبأقص

ل ـارج العنبرالي داخـويه من خـواء من فتحات التهـوم المراوح بسحب الهـتق negative-pressure بي ــط السلــالضغفي  -

وب من المداخل ـواء المسحـذه العمليه فإن الهـالل هـخ, ة المراوح ـواء من جهــرج الهـثم يخ, راري ـفيتم التبادل الح ر ـالعنب

واء ـة الهـب كميـلل من قدرتها علي سحـروحه فيقـذه المقاومه علي المـر هـأثيويرتد ت, ة المدخل ـاومه من مساحـه مقـيواج

 ر ـل العنبـداخـل

وكلما , درة المروحه ـق انخفضتط االستاتيكي كلما ــالضغ زاد, إذا كلما ط االستاتيكي ــبالضغذه المقاومه هي ما تسمي ـه -

 واءــــق الهــدفــدل تــمعمعها  زادقدرة المروحه و زادتط االستاتيكي ــالضغ ضـانخف

وتقاس هذه النسبه (  0.9 – 0.65 ) ؤشر يتراوح فيما بينـذا المـوه, هو مؤشر لقدرة المروحه واء ــق الهــدفــدل تــمعإذا  -

 -ه :ــاليــادله التــبالمع

 

والتي تخبرنا بالتكلفه التي / ساعه لكل وات (  3وات ) مـقدرة المروحه بال ) فهي عباره عن Fan efficiencyكفاءة المروحه أما  -

 بالكيلو وات / ساعهواء وتتوافق مع التكلفه ـق الهـالمروحه اثناء تدف تحتاجها

ومعني  , Fan capacity درة المروحه ـقط االستاتيكي مثل ــكذلك تتناسب عكسيا مع الضغ Fan efficiencyكفاءة المروحه  -

 زادتواء وـق للهـمعدل التدف زادكفاءة المروحه كلما  زادتوكلما , اءة المروحه ـكف زادتط االستاتيكي ـالضغ ضـانخفانه كلما  ذلك

ور المتحصل عليه خالل فترة ـد للطيـذه الزياده في التكلفه للكهرباء التقارن باالداء الجيـولكن ه, معها التكلفه كيلو وات / ساعه 

 . هــالتربي

 
 كال (ـباس 12.5د ـ/ ساعه عن 3ا مـقدرته  ÷كال  ـباس 50د ـ/ ساعه عن 3ه مـروحـدرة المـواء =  ) قـق الهـدفـدل تــمع
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ولكن هذا االمر ( باسكال  20 – 10 ) الذي يجب ان تعمل عليه المراوح يقع فيما بينط االستاتيكي ــالضغالمستوي المثالي من  -

 (باسكال 37.5 – 25)فيما بين استاتيكي ط ـضغوبالتالي نجد انفسنا نعمل علي , نشاء إله حتي مع العنابر الحديثة اـيستحيل تحقيق

واء ـلهدرة المراوح او التسرب الخارجي لـدد وقـق مساحة المداخل مع عـدم توافـاليا او عـوالسبب في ذلك قد يرجع التساخ الخ

 .ق المروحه ـمصراع ( الذي يفتح ويغلق عند تشغيل او غلالق العنابر او إتساخ الشاتر ) ـدم احكام غلـبسبب ع

ط ـولكن بسبب مشاكل مثل السابقه ارتفع الضغ( باسكال  12.5ط ـ/ س عند ضغ 3م 39105 ) ال لو لدينا مروحه قدرتهاـفمث -

 ( / س 3م  32984 ) لتصبح(  % 16)اض قدرة المروحه بنسبة ـنخفإلمما أدي (  باسكال 37.5)االستاتيكي الي 

, م نظافتها ـورغ , سم  122وجد في إحدي الدراسات انه مع مروحه حديثة التركيب بقطر  حتي عند إستخـدام مراوح جـديـده, -

واء من الداخل للخارج وفقد ـاله بادي لتسرف مما ـق اثناء التوقـإال أنها لم تكن مصاريعها او الشاتر الخاص بها لم يكن محكم الغل

ض ـوع ادي لخفـم التراب علي الشاتر لمدة اسبـد ان مجرد تراكـد وجـفق, واء ـق الهـدالت تدفـلل في معـدوث خـرارة العنبر وحـح

 (%  25 ) بنسبةروحه ـدرة المـروحه الي زيادة قـروط خارجي للمـومع ذلك ادي تركيب مخ, ( %  25)وائي بنسبة ـق الهـالتدف

  طـــــــــــكل هذه المخاريــي يوضح شــكل التالـالش -

 

 (18شــكل رقــم )

وليه ـويه الطـ, أما الته( / س  3م 18000 ) ادلـوقدرتها تع( سم  91 ) رها اليتعديـركيب مراوح قطفي التهويه الدنيا يتم ت -

 ( ./ س  3م 36000 ) درتهاـوق وقـفيما ف( سم  122قطـرها ) فنحتاج لمراوح 

 اــاءتهـدرتها وكفـراوح وقـدول التالي يوضح المقاسات المختلفه لبعض المـوالج

 ط االستاتيكي ـالضغ ر المروحه بالسمـقط
 باسكال      

 / وات 3الكفاءة م / س 3القدره م

91 25 18000 25.5 

122 25 35500 32 

127 25 41500 32 

132 25 44600 35 

 (6رقــم )جــدول 
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 Installation Circulation Fanب ـراوح التقليـمب ـتركي -1

راري الذي يتم في الطبقات العليا للعنبر بين ـادل الحـدوث عملية التبـوتساعد في ح, واء ـب الهـارده لتقليـواء البـدم في االجـتستخ
 .ر ـبالعنبود ـئ الموجـواء الدافـارج وبين الهـل من الخـداخـارد الـواء البـاله

ارد ـواء البـط الهـود وستمنع من تساقـوقـالك الـمن إسته( %  25 ) ر ماال يقل عنـوف توفـاذا تم إدارتها بالكفاءه المطلوبه فس
 . رشهـور وتجنب مشاكل برودة الفــالطيعلي 

 

 يبـراوح التقلـمـن لـن مختلفيـكليـش                  

 

 
 (19شــكل رقــم )

 راوح التقليبـإحتياجات العنبر من محساب 

سنحتاج  ( متر 12 ) رض العنبر عنـوإن زاد ع, د من المراوح ـف واحـفأقل سنحتاج الي ص (متر 12 ) رض العنبرـلوكان ع -1

 راوحـن من المـالي صفي

ذه ـوه ( مليمتر 450)روحه عن ـر المـويفضل االيزيد قط ,م العنبرـمن حج( %  20 – 10)ادل من ـقدرة المراوح يجب ان تع -2

 (/ دقيقه  3م 70 ) ه قدرتهاـروحـالم

دد المراوح التي سيحتاجها هذا ـكم ع 000(متر  3وسط االرتفاع ـمتر ومت 150وله ـمتر وط 12 ) رضهـال لو لدينا عنبر عـمث -*

 ؟(  / د 3م 70وقدره   سم 45 ) رـمراوح بقطعلما بأن الالعنبر, 

 -ه:ــــــــــابــاالج

   3م 5400=  3 × 150 × 12ر = ــم العنبـحج -1

 م العنبرـ% من حج 10ه عن طريق مراوح التقليب =   ـواء المراد تغييره داخل العنبر كل دقيقـم الهـحج -2

 / د 3م 540% =  10 × 5400واء المراد تغييره = ـم الهـاذا حج

 مراوح 8 ≈مروحه  7.7=  70 ÷ 540دد المراوح = بقسمة الناتج السابق علي قدرة المروحه = ـع -3

 (20رقـم )كل ـقف كما بالشـويتم تركيبهم في منتصف الس , متر 12د الن عرض العنبر ـف واحـيتم وضعهم في ص -*
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 (20شــكل رقــم )

 متر 150ه ـولـمتر وط 12رضه ـمراوح التقليب في عنبر ع 8دد ـعشكل توضيحي لوضع 

والثالثه  المروحه الثانيه ونفس المسافه بين, متر  17.5اية العنبر ـروحه ونهـيبين الشكل التوضيحي ان المسافه بين اول م

متر مره اخري بين الخامسه والسادسه والسابعه والثامنه  17.5ثم نرجع لمسافة الـ , متر  10وبين الرابعه والخامسه , والرابعه 

راوح ـم 4ـ ــس للـاكـاه معـواء في اتجــع الهـدفـراوح تـم 4, وكما نري كل متر  17.5دمة العنبر ـبين الثامنه ومقثم 

 000000000000000االخري

( سم  60 ) ال المروحه التي قطرهاـم في السرعات , فمثـيجب ان تعمل علي جهاز للتحك( سم  45 ) ر المروحه عنـاذا زاد قط -

واء او تزيد من سرعة ــار هـوث تيـدوبالتالي من الممكن ان تؤدي لح, ه ـعالي ة هـذه المروحـه, سرع(  / د 3م 140)قدرتها 

 م في سرعتها ـمما يستدعي التحك, واء داخل العنبر ــق الهـدفـت

 

 Minimum Ventilation اـويه الدنيـراوح في التهـدد المـاب عـحس -2

 -ات :ـــــــــــــالمعطي

 / د 3م 340=  / س  3م 18000وقدرتها تعادل  سم  90ر ـراوح بقطـم -

 (دقائق  5)يفضل الـ  ( وق ـدقائ 8ق او ـدقائ 5 ) الل دورهـويه تعمل من خـالته -

 (%  12.5دقائق  8), و الـ ( %  20ق ـائـدق 5 ) ويه في دورة الــتهللر ـدل تغييـاقل مع – 

 اعـط إرتفـمتر متوس 2.88رض , ـمتر ع 15ول , ـمتر ط 150علي اساسه = اد العنبر الذي سيتم الحساب ـابع -

 دار الجانبي الي قمة العنبر (ـالمسافه من نهاية الج × 0.5مع مالحظة أن متوسط االرتفاع = ارتفاع جانب العنبر + ) 

 والشكل التـالـي يوضح أبعــاد هـذا العنبـر وكيفيـة حسـاب متـوسـط االرتفـاع -
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 (21شــكل رقــم )

 حيـال توضيـدمه كمثــذي سنستخـاد العنبر الـوره توضيحيه البعـص

 

 

 -اب :ـة الحسـريقــط

 3م 6480=  2.88 × 15 × 150م العنبر = ـحج -1

 / د 3م 1296=  5 ÷ 6480دقائق  =  5واء العنبر كل ـدل تغيير هـمع -2

 مروحه  4  ≈ 3.8( =  / د 3م)قدرة المروحه  340 ÷ 1296سم  =  90دد المراوح الـــــــــــــــــــ ــع -3

مروحه  2) سم , وحسب تصميم العنبر إما يتم تركيبهم في احد الجوانب او علي الجانبين  90مراوح بقطر  4إذن سنحتاج لتركيب 

 سم  60 -50واال يزيد ارتفاع المروحه عن االرضيه اوي المسافات فيما بينهم , ـمع مراعاة تس/ جانب ( 

في  مدـذه تستخـوه واء المراد تغييره بمساحة االرضيهـدل الهـالقة معـدد المراوح وتعتمد علي عـهناك طريقه ثانيه لحساب ع -

 . المناطق الباردة ولكننا سنكتفي بالطريقه السابقه

  Transition ventilationاليه ـويه االنتقـدد المراوح في التهـحساب ع -3

 -ات :ــــــالمعطي

 3اليه يتم كل دقيقتين او ـويه االنتقـواء في التهـدل تغيير الهـوليه , ومعـويه الطـ% من الته 50- 40ويه االنتقاليه تمثل ـان الته  -

 ي ـد أقصـدقائق كح

 ( / د 3م 680=  / س 3م 41500 ) ذه المراوح قدرتهاـ, وه( سم   127 )رـالمراوح المستخدمه بقط -*

 قـابـاد العنبر السـس ابعـالعنبر بنف -*
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 -اب :ـة الحسـريقـط

 3م 6480م العنبر = ـحج -1

 / د 3م 3240=  2 ÷ 6480واء كل دقيقتين = ـم الهـدل تغيير حجـمع -2

 مراوح  5 ≈ 4.8( =  / د 3م 680قدرة المروحه )  ÷ 3240=   سم 127ر ـــبقطراوح ـــمـدد الــــع -3

 وليه ( ـويه الطـدد مراوح التهـعجــزء من اليه يتم تركيبها في نهاية العنبر ) هي ـويه االنتقـراوح التهـم -*

 Tunnel Ventilationه ـوليـويه الطـراوح التهـمعــدد اب ـحس -4

 -ات :ـــــــــــالمعطي

 اد العنبر السابق ـفس ابعـن -*

 / ث 3م 11=  / د 3م 680=  / س 3م 41500وقدرتها , سم  127ر ـالمراوح بقط-*

 اريات (ـابر البطـثانيه في عن 30ثانيه ) تصل القل من  45الل ـواء خــدل تغيير الهـمع -*

 ال ـم / ث للمث 3ذ ـ, سنأخابر البطاريات ( ـم / ث في عن 3م / ث ) تزيد عن  3 – 2.5واء من ــسرعة اله -*

 -اب :ــة الحسـريقــط

واء ـرعة الهـر ألن سـم العنبـر وليس حجـرضي للعنبـاع العـا علي القطـاالعتماد هن –ر ـرضى للعنبـاع العـمساحة القط -1

 ر ـول العنبـاع بطـذا القطـوبه ستخترق هـالمطل

 2م 43.2=  2.88 × 15اع = ـوسط االرتفـمت ×رض ـرضي = العـاع العـإذن مساحة القط

 مساحة القطاع العرضي ×واء ـالل القطاع السابق = سرعة الهـم/ ث خ 3رعة واء بسـالالزمه لمرور هحساب قدرة المراوح  -2

 / د 3م 7776او  / ث 3م 129.6=  2م 43.2 ×م/ ث  3=                                             

 مروحه 12 ≈ 11.8م / ث =  11 ÷م / ث  129.6قدرة المروحه التي لدينا =  ÷السابقه  قدرة المراوح  دد المراوح =ـع -3

  مروحه ( 12 ≈ 11.4/ د =  3م 680 ÷/ د  3م 7776او )                                            

 دد المراوح السابق ـم/ ث مع ع 3واء ـللتأكد او التحقق من شرط سرعة اله -*

 مساحة القطاع العرض للعنبر ÷ / د 3مواء = القدره الكليه للمراوح  ـة الهـــــــــــــسرع

 ( / د 3م 8160=  680 × 12قدرة المروحه الواحده = ) ×راوح = عدد المراوح ــالقدره الكليه للم

 م / ث  3.1م / د =  188.9=  43.2 ÷ 8160واء = ــة الهــــــإذن سرع

 م / ث 3 وبهـلمطلاذن المراوح السابقه ستحقق شرط السرعه ا

 هـل من دقيقـواء في أقـرط تغيير الهـق شـد من تحقيـاكـك للتـذلـك -*

 ثانيه 48دقيقه =  0.79=  8160 ÷ 6480القدره الكليه للمراوح =  ÷واء = حجم العنبر ـدل تغيير الهـمع

 هـل من دقيقـاقواء في ـدل تغيير هـدد السابق من المراوح سيحقق معـاذن الع
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                                    -ا :ــمواصفات المراوح التي سيتم تركيبه

 سم من ارضية العنبر 80- 60اع من ـيتم تركيبها في نهاية العنبر وعلي ارتف, سم  127ر ـذا العنبر بقطـمروحه له 12سنحتاج  -

 رهاـروحة وليس سعـر لكفاءة المـيجب النظ -1

 درة المروحهـر لزيادة قـمت 148متر الي  1.2ول من ـروط بطـيفضل تركيب مخ -2

 د ادنيـكال كحـباس 25كي ـط استاتيــالعمل علي ضغ -3

 ل وات ـلك / ث 3م Fan efficiency   =0.0109اءة المروحه ـكف -4

 (كي ـاالستاتيط ــم بالضغـق وعالقتهـدل التدفـاءه ومعـسبق شرح الكف)  – 0.75واء اكبر من ـق للهـدفـدل التـمع -5

 

  PAD Cooling د ـريـاليا التبــة خـاحـاب مسـحس -4

 - ات :ـــــــــــالمعطي

 اد العنبر السابق ـس ابعـنف -

 م / ث 1.8اللها ـواء من خـاليا سرعة الهـذه الخـمتر , ه 1.5سم  وارتفاع  15ريد بسمك ـاليا تبـخ -

مك 15م / ث , ولكن يفضل الـ  1.25واء من خاللها ـسم ولكن سرعة اله 10اليا سمكها ـهناك انواع خ  سم س 

 م / ث  3ه  ـوليـويه الطـوبه للعنبر بالتهـواء المطلـسرعة اله -

 هـواء اقل من دقيقـدل تغيير الهـمع -*

 -اب :ــة الحسـريقــط

 مساحة القطاع العرضي ×واء ـالل القطاع السابق = سرعة الهـم/ ث خ 3واء بسرعة ـحساب قدرة المراوح الالزمه لمرور ه -1

 / د 3م 7776/ ث او  3م 129.6=  2م 43.2 ×م/ ث  3=                                             

 م/ ث 1.8اليا ـالل الخـواء خـسرعة اله ÷ا = القدره الكليه للمراوح ـاليـمساحة الخ -2

 2م 72=  م/ ث 1.8 ÷ / ث 3م 129.6=                      

 متر  1.5اع ـاالرتف -: بما أن

 متر  48م =  1.5 ÷ 2م 72اليا = ـلخالكلي ل ولـالط -إذن :

 متر 24=  2 ÷ 48اليا بكل جانب من جوانب العنبر = ـول الخـللحصول علي ط 2بالقسمه علي 

 سم 150سم , ولكن الصـافي بعـد التركيـب  180الخـاليا عنـد شرائهـا تكـون بإرتفـاع  -
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 (22شــكل رقــم )

 سم 15اليا والتي سمكها ـم الخـه لتصميـوره توضيحيـص

 -ا :ـاليا وتركيبهـم الخـاط الهامه في تصميـض النقـبع -

 اليا مباشرة ــاس من امام الخـواء التي تقــذه سرعة الهـوه ( م / ث 1.78سرعـة هــواء ) ويتضح في الصوره   - 

وانب ـق من اسفل واعلي والجـ, وتكون محكمة الغل اليا من الجهه الداخليه للعنبرـو امام فتحة الخـالثية الحشـيتم تركيب ستارة ث -

ا اثناء ـددهـراوح المستخدمه وعـدرة المـط االستاتيكي الذي يتماشي مع قـويتم ربط فتحها وغلقها اتوماتيكيا مع حساس الضغ

 .ه ـوليـويه الطـالته

 اليا اثناء تشغيل جميع المراوح ـمن مساحة الخ( %  85)ادل ـوليه تعـويه الطـالتهة ـه من  فتحـاقصي مساحة فتح -

 كي ــــــط االستاتيــارج النها ستتسبب في زيادة الضغـاليا من الخـق امام الخـوائـود اي عـدم وجـاكد من عـالتب ـيج -

اليا ـتركيب الخ يتـمابر ـهناك عن  -اره ـاليا والستـن الخالمسافه بي وهي عباره عن - ( متر 1 – 0.6 ) اليا منـرفة الخـرض غـع -

اظ علي ـرشه , ولذلك يجب الحفـلل الفـاليا وبـريبه من الخـوبة المنطقه القـد من رطـزيـدار العنبر مما يـبصوره مباشره علي ج

 . ويه والتي ي ركب عليها الستارهـه للتهـه الداخليـاليا والفتحـمسافه بين الخ

 . الياــعلي الخ س توزيعهانـاـولة توزيع المياه وتجـاليا لسهـفي منتصف الخزان ـوالخيجب تركيب المضخه  -

 سقوط أشعة الشمس عليها مدـزان لعـم والتنظيف , ويفضل تغطية الخـولة التحكـوق سطح االرض لسهـزان فـيفضل تركيب الخ -

ل المضخه في وضع تشغيل مستمر ـدم جعـوبه , ويفضل عـراره والرطـوبحساس الحاليا وتوقفها بتايمر ـط تشغيل الخـيفضل رب -

 ر ــــــل العنبـوبه داخـــرطـة الـاع نسبـدم ارتفـذا لعــدوره وهكـرر الـري وتكـف تماما قبل تشغيلها مره أخـا لتجـاليـرك الخـب تـبل يج
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 Tunnel Door Designه ـوليـويه الطــويه الخاصه بالتهــة التهـدير مساحة فتحـتق -

 اليا ـاع الخـ% من ارتف85اليا , ولكن إرتفاعها اكبر من ـة الخـول فتحـه هي نفسها طـوليـويه الطـة التهـول فتحـط -

 م ـس 153% =  85 × 180ويه = ـة التهـسم , إذن ارتفاع فتح 180بما أن إرتفاع الخاليا 

 اتـالمواصف دول المرفق يوضحان تلكـالشكل التوضيحي التالي والج                         

 (7جــدول رقــم )

 هـوليـويه الطـة التهـات فتحـدول يوضح مواصفـج

 

 

 (23شــكل رقــم )

وره سيتم تركيب ـفي الصوليه , حيث االطار الخارجي الواضح ـويه الطـاليا وفتحة التهـرفة الخـصوره توضح بداية بناء غ

ه ــاره عليـب الستـم تركيـذي سيتـي الـار الداخلـا واالطـاليـار الخارجي للخـظ المساحه فيما بين االطـالحـون, اليا عليه ـالخ

 ة العنبر ـباالضافه للشباك الداخلي من جه

 

 التـــــــــــــــهويهمواصفـــــــات فتــــــــحة 

 متر 1.8 ارتفاع الخاليا

 % من ارتفاع الخاليا 85 < ارتفاع المصراع او السرند المواجه للخاليا

 مساوي لطول الخاليا طول المصراع او السرند المواجه للخاليا

 A 90ᵒ اقصي زاويه لفتح الشباك

 متر B > 1.5 المسافه بين السقف وفتحة الشباك
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 (24شــكل رقــم )

   ويهــة التهـاليا وفتحــام للخـوره الشكل العـص

                                   

 

 ويه العرضيه او االنتقاليهـالخاصه بالته   Inletويه الجانبيهـدد فتحات التهـحساب ع -5

واء التي تمر من خاللها والتي تعتمد علي ـلحساب قدرة اي فتحه يتم اوال حساب مساحة مقطع الفتحه وضربها في سرعة اله -1

  –ي ــالــدول التــر الجــانظ –رض العنبر ــع

 وبهـات المطلـدد الكلي للفتحــون الناتج العـه يكـويه االنتقاليه علي قدرة الفتحــدره الكليه للمراوح المستخدمه في التهـقسمة الق -2

 

 

 

 



 م/ هشـام الفــره                                               ــويـهـــــة التهــــانظمـ

 

 
50 

 

 ط المناسبـواء من خالل فتحة التهويه والضغـجدول يوضح العالقه بين عرض العنبر وسرعة اله

 سرعة الهواء م/ ث باسكال -الضغط االستاتيكي  عرض العنبر بالمتر

10 20 5.7 

12 25 6.5 

15 31 7.2 

 

 (8جــدول رقــم )

 -اب :ـريقة الحسـط

 -ات :ـــــــــــــــــالمعطي

 ال  ـــسكبا 31ط االستاتيكي = ــم / ث , والضغ 7.2واء من الفتحه لهذا العنبر ـدول سرعة الهـمتر , ومن الج 15رضه ـعنبر ع -

 ه (ـاد مختلفـمتر ) هناك انواع عديده من الفتحات وبأبع 0.305رض ـول , وعـمتر ط 0.842ادها ـالفتحه التي سيتم تركيبها ابع -

 2م 0.25681=  0.305 × 0.842ه = ـالفتحمقطع حساب مساحة  -1

 / ث 3م 1.849م/ ث =  7.2 × 2م 0.25681اللها = ـواء من خـسرعة اله ×قدرة الفتحه = مساحة المقطع  -2

( =  / ث 3م 11.3ه ــروحـدرة المـق ×ه ـاليـويه االنتقــراوح التهــراوح من مــم 4دمه = ) ــالقدره الكليه للمراوح المستخ -3

 / ث3م 45.2

 هـدرة الفتحـق  ÷درة الكليه للمراوح ـات = القـدد الفتحــع -4

 ه ـفتح 24/ ث =  3م 1.849  ÷  / ث 3م 45.2=                      

 ول العنبر علي مسافات متساويه مع مراعاة متطلبات تركيب الفتحات الجانبيه المذكوره سابقاـفتحه بكل جانب بط 12يتم تركيب  -

م (  0.1 ×م  0.6داد الفتحات بطول العنبر , وعموما يفضل االبعاد ) ـر من السابقه لزيادة اعـيفضل ان تكون االبعاد للفتحه اصغ -

ذا أفضل ــه بكل جانب وهـفتح (52 ) ه يتم توزيعـفتح(  104 ) (  بتطبيقها في المثال السابق ستعطي0.1 × 0.6ذه االبعاد ) ـ, ه

 عن الفتحات ذات المسـاحـه االكبـر .ول العنبر ــواء بطــد للهـي التوزيع الجيــــف

 

 

 

 

 



 م/ هشـام الفــره                                               ــويـهـــــة التهــــانظمـ

 

 
51 

 وحهـالعنابر المفتوية الستائر في ـدات الخاصه بتهـتركيب المع

  Curtain Installationتركيب الستائر  -1
 -ي :ـاة االتـراعـب مـق جوانبها بالستائر يجـبالنسبه للعنابر التي يتم غل

 قـدم في المناطـدله وال تستخـق المعتـي التي تبني في المناطـواسطة الستائر الجانبيه هـويتها بـالعنابر التي يتم تهكما قلنا سابقا أن 

 ارده .ــاره او البــالح

 

 

 (25شــكل رقــم )

 كل الخارجي للستارهـور توضح الشـص

 راب الجانبي الذي تتداخل فيه الستاره الرئيسيهـشكل الج ساروره االولي أقصي اليـويظهر في الص
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متر من السقف  1.25ول ـإمتداد بطابر المغلقه , ويجب ان يكون هناك ـمثل العن وحهـالمفتابرـذه العنـزل السقف ضروري في هـع -

 ار .ــــاالمطالحمايه من تساقــط دران بصوره مباشره , وكذلك ـوط أشعة الشمس علي الجــوانب العنبر للحماية من سقــعلي ج

من وي ـزء العلـسم , أي هناك تداخل فيما بين الج 15دار بمقدار ـرساني للجـزء الخـوق الجـيجب ان ترتفع قمة الستاره ف -

 . ويــزء العلـواء من الجـرب للهـدوث تسـادي حـم , وذلك لتفـس 15ادل ـدار بما يعـالستاره والج

 . ارهـل الستـرب من اسفـدوث أي تسـحعـدم د من ـه والتأكـرسانه السفليـده علي الخـاعـيجب تثبيت الستارة جيدا من الق -

ة ـايـة ونهـدايـوق بـره يتم تركيبها فـاره صغيـاره عن ستـو عبـه ( وهـايتـة العنبر ونهـدايـراب من كل جانب ) بـيجب تركيب ج -

ره ـاره الصغيـذه الستـدة هـائـا , وفـارة الرئيسيه داخلهـركة الستـرية حـد علي حـأكيـم , مع التـس 25رض ـبعاره الرئيسيه ـالست

 ب .ـوانـواء من الجـرب للهـود تسـدم وجـاظ علي عـي الحفـه

 . مـس 50 رـة العنبـا من أرضيـاره عليهـاني للجـدران التي سيتم تركيب الستـالمباع ـارتف -

إنه ـاش فـق االونـريـدوي عن طـواء , اما العمل اليـق الهـدفـدل تــراره ومعـا حسب الحـاره اتوماتيكيـق الستـط فتح وغلـيفضل رب -

 . رفـرعة تصـراقبه وسـمـد ويحتاج لـمجه

ش ـزء ونـويكون لكل ج, ول العنبر ـن بطـزئيـاره الي جـم الستـم تقسيـل ان يتـمتر يفض 80ول العنبر عن ـإذا زاد ط, ا ـعملي -

 .اص به ـك خـاتيـومـور اتـوتـدوي او مـي

رص ـلها , والحالزمه ـانه الـه , وعمل الصيـالثـن أو ثـل عن طبقتيـوأال تق, ه ـات مصمته ومتينـامـاره من خـون الستـيجب ان تك -

 أكـد من عـدم وجـود أي ثقـوب بهـا .ـ, والتي ـراضـرها االفتـدما ينتهي عمـعلي تغييرها بالكامل عن

ول العنبر من ـري جانبيه بطـاره أخـيفضل تركيب ست , اردهـثناء التحضين في االماكن البأور ـفي االيام االولي من عمر الطي -

اع ـه أعلي من إرتفـداخليـارة الـاع الستـ, وإرتف (متر 1)الخارجيه  اره الرئيسيهـبينها وبين الستل , علي ان تكون المسافه ـداخـال

دم ـارة تحافظ علي عـذه الستـد أرضية العنبر , وهـق من االسفل عنـة الغلـه , كذلك يجب أن تكون محكمـارجيـاره الرئيسيه الخـالست

 ور ـي الطيـارد علـواء بــار هــوط تيــدم سقـد علي عـم التأكيـن , واألهـة التحضيـمنطقل ـراره داخـز الحـوتركي ,  رارهـتسرب الح

 

 (26شــكل رقــم )

 هــداخليـارة الــح الستـكل يوضــش
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 Installation Stirring Fanا ـركيبهـابته وتـراوح الثـالم -2

 -: اـات ومنهـواصفـوحه لها مـالمراوح الثابته التي يتم تركيبها بالعنابر المفت

 كال ـباس 50ط ـ/ س , وذلك عند ضغ 3م 18000/ د =  3م 345/ ث =  3م 5.75دره  تعادل ـبق, سم  90القطر ال يزيد عن  -1

 ي ــد أقصـكح ( رـمت 12) واء منها لمسافة ــدفع الهـ, وين ( متر 1 ) درهـري قـط دائــواء في محيــي هـروحه السابقه ستعطـالم -2

 دار ـمن الج ( 60ᵒ ) درهاــزاويه قـ, وب ( متر 1 ) , وارتفاعها من االرض ( رـمت 1)ي ـدار الجانبـروحه والجـالمسافه بين الم -3

وي ـ, وبالتالي يكون بعيد بالمستر ـة العنبـمن أرضي( ر ـمت 2.2 ) اعـم علي إرتفـن يتراكـواء الساخــات ستجعل الهـذه المواصفـه -

 . ـوريـــــالطـالكافــي عن 

 -:رـل العنبـراوح داخـاف المـكال المختلفه الصطفـح االشـور التاليه توضـالص                           

 

 أ ( – 27شــكل رقــم ) 
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 (ب  – 27م ) ــكل رقــش                                                                 

 

 1الصوره رقـم  – ( أ - 27م ) ـكل رقـالش

من  (متر 1)وبارتفاع (  60ᵒ ) دار وبزاويهـمن الج( متر  1 ) د الجوانب وعلي مسافةـوازيه الحـيتم اصطفاف المراوح م -

ر ـور الكبيره في العمـق علي الطيـدفـتيواء ـود سرعة هـويه العرضيه مع وجـتهواء بطريقه تشبه الـق الهـدفـه , ويتـاالرضي

دل ـي العنبر بالكامل ومعـاليه وتغطـام عـذا النظـواء في هـرعة الهـسابل , ـانب المقـوانب الي الجـد الجـالترييش من احوالمكتملة 

 . ازـــراري ممتـادل الحـالتب

اءة ـكفل العنبر لزيادة ـواء الخارجي لداخـق منه الهـدفـري الذي يتـو الجانب البحـظ أن الجانب الذي تصطف فيه المراوح هـالح -

  قـدفـدل التـمع

 

 2الصوره رقـم  –أ (  - 27الشـكل رقـم ) 

 

, ل العنبر ـمن مدخ( متر  1 ) مسافـةولي في منتصف العنبر , المروحه االولي تكون علي ـكل طـيتم إصطفاف المراوح فيه بش

واء عاليه ـرعة الهـون سـوتك , وليـكل طـواء بشـق الهـا يتم تدفـ, وهن( متر  12 – 8 ) ه منـه والتاليـروحـوالمسافه بين الم

 . رـزاء العنبـي جميع اجـوتغط

 3الصـوره رقــم  –أ (  - 27الشـكل رقـم ) 

د ـب النه يولـام غير مستحـذا النظـوه, راب ( ـل غـذا الشكل تصطف المراوح في صفين بشكل زجزاجي او ما يسمي ) رجـه

 د .ــر جيـراري غيــادل الحـدل التبـ, ومعويه ـه في التهـق ميتـمناط

 ب ( – 27 م )ـــــكل رقــــــــــــــــــــــــالش

 .(  م / ث 0.25)ي بسرعة  ـوتنته ( م / ث 9.1 ) دأ بسرعةــه من المروحه وتبــدفقــواء المتــيمثل سرعات اله
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 Installation  Fogging Systems  يـابــرذاذ الضبــام الــب نظـتركي -3

 -ون من :ــام يتكــالنظ

 

 – 28شـكل ه كما في ـاسات مختلفـات ومنها مقـوهـالف – بوصه ½ و   بوصه ¾واسير ـوط المـخط –ور ـوتـالمضخه او الم)  

 ط ( ــــر كل خـامات في اول  وأخـالمحابس او الصم

 

 

 لتر / س للضغط المنخفض 6.5لتر/ س للضغط المتوسط              مقاس  5.5لتر/ س للضغط العالي           مقاس  4.5فوهه مقاس    

 (28شــكل رقــم )

 هـارجـة المياه الخـرذاذ وزادت معها كميـة انتشار الـط كلما زادت كميــض الضغـكلما إنخف

 -مواصفــات التــركيــب :

خـط يتـم تركيـب متر (  12اقل من )وإذا كان , من االنابيب متر ( فيما فـوق يتم تركيب خطيـن  12كان عـرض العنبر ) إذا  -1

 .ر ـرض العنبـث عـثلادل ـدار الجانبي تعـط علي مسافة من الجـم تركيب الخـواحـد , ويت

 اع ـإرتف  يـل , وعلـه ألسفـوجهـه مـوهـة الفـون فتحـ, وتك ( لتر / س 7.6 ) امــالنظـهـا  ل عليـيعم كميـة ضـخ  للميـاه ل ـأق -2

 (  متر 3) ل عن ــال يق

دث ـمل ,  وبالتالي ال يحام عن العـف النظـدما يتوقـريف المياه عنـط لتصـاية كل خـفي نه –ام ـصم –يجب تركيب محبس  -3

 ات ـوهـتسريب من الف

 وذلك حسب نوع الفـوهـات ومـواصفـاتهـا ,  ,( بار  28بار واليزيد عن  14)ط اليقل عن ــور يعمل علي ضغـوتـالمضخه او الم -4

 بوصه   ½ل  العنبر  =  ـط  داخـوالخ بوصه  ,   ¾ ه للعنبر = ـوط الداخلـداية الخطـه الي بـاه الخارج من المضخـط الميـر خـوقط

ت التشغيل او ـم تقليل وقـوبه ان يتـع الرطـدما ترتفـب عنـ, ويج( ث  م / 3 ) ت التشغيل عنـواء وقـة الهـل سرعـب اال تقـيج -5

 .رارة ــوبه والحـرطـط عمل المضخه بحساس للـدالتها , وبناءا عليه يجب ربـوبه إلي معـرطـوع للـف للرجـوقـالت

رذاذي يعمل بمصاحبة ـد الـريـالتبد أن عمل ـ, مع التأكي ذلـكل ـيس قبـول(  ᵒم 28 ) راره اليـدما تصل الحـيجب التشغيل عن -6

 وبه .ـــرطـع الـه حتي ال ترتفـف عمل المضخـت المراوح ألي سبب يتوقـه , وإذا توقفـراوح الثابتـالم

يجـب الحفـاظ علـي مسـافـات متسـاويـه فيمـا بيـن الفـوهـات , فـال تكـون قريبـه من بعضهـا فيتـداخـل رذاذ الفـوهـه االولـي مـع  -7

 ويتم حساب ذلك حسـب نوع الفـوهـات ومعـدل االنتشـار الذى تعطيـه .التـي تليهـا , او متباعـده عن الـالزم , 
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 أ ( – 29رقــم ) شــكل 

 رـمت 12ه ـرعرضـلعنبمن انابيـب فـوهـات الـرذاذ ن من ـخطي

 

 

 

 

 ب ( – 29شــكل رقــم ) 

 رـمت 15رضه ــر عـلعنبمن انابيـب فـوهـات الـرذاذ وط ــخط ثــالث
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 راقبـــــــــــهــاإلدارة والم

ونيه إلدارة رــــــــــــاليكت  Control Panelم ـة تحكـوحـود لـة وجـدث عن أهميـه سنتحــه لالنظمـديث عن االدارة والمراقبـل الحـقب

 .ل ـامـام بالكـالنظ

 Panel Control  مـحكــــالت لــوحــة

او فتـرة التربيـه وع ـدار االسبـبل وعلي م, وم ـدار اليـم ثابت علي مـن تحكـيعطي للمشرفيم االليكتروني الكامـل ـام التحكـنظ -

والتحكم الجيد للظروف البيئية المحيطه  , ورــلطيعلي اد ـباألداء الجي ودـام لكنه يعـذا النظـة هـمن تكلفم ـي الرغـ, فعلبالكـامل 

 ائر منــرارة المثلي للطـة الحـراريه عن درجـون الفروق الحـم اليكتروني تكـام تحكـدام نظـد إستخـ, فعنراره ـوخاصة الح, ائر ـبالط

 ( . ᵒم 4  - 3 ) ه اليــدوي تصل الفروق فيـم اليـ, بينما التحك(  ᵒم 1 ± )

دة بيانات عن ـه قاعـديـام , وأن يكون لـبتشغيل النظه الكامله ـه الكامله من المشرف , والدرايـي اليقظـدعـر يستـومع ذلك فاالم -

دره ـوالق, روف المناخيه السائده خالل الدوره ـوالظ , بناءا علي العمر , ورـوبه للطيـويه المطلـدالت التهـوبه ومعـرطـرارة والـالح

 .ات ـانـذه البيـم بهـة التحكـوحـذية لـعلي تغ

بناءا علي  ,راره اليوميه ـات الحـودرج ,ر حسب العمرـويه ألخـام تهـال من نظـدرة علي االنتقـم لديها القـة التحكـوحـكما ان ل -

ط ــه والضغـوبـرارة والرطـمثل حساس الح, داخل العنبر م بمجموعة حساسات ـة التحكـوحـط لـذيتها بها , وترتبـالبيانات التي يتم تغ

دي حسب ـم في كل حساس علي حـوني التحكـرام االليكتـل العنبر , ويستطيع النظـراره داخـد أكثر من حساس للحـد يتواجـ, وق

, ذا ـكـط وهـذه المنطقه فقـام يعمل علي هـل النظـتحضين نجعراره في منطقة الـدما يتم وضع حساس الحـد بها , فعنـالمنطقه المتواج

ام يستطيع أن يعمل علي أكثر من حساس في ـام حسب المنطقه الجديده , كما أن النظـر يعمل النظـإذا إنتقلنا بالحساس من مكان الخ

 ات .ـاسـف الحسـراءات لمختلـذ متوسط القـد عن طريق أخـت واحـوق

امل مع ـويتع, ط معا ـراره والضغـوبه والحـرطـه للـراءة الحساسات المختلفـم فيما بين قـروني التحكـام االليكتـع النظـكذلك يستطي

واء الدنيا أو ـوبه ســويه المطلــام المثالي للتهـر النظـويه وتوفيــه وتهـمن تدفئ ورــه االفضل للطيـاء النتيجـالتداخل فيما بينهم إلعط

 .ه ـوليـاليه أو الطـاالنتق

ام ـف النظـدوث أي عطل مفاجئ ينتج عنه توقـد حـروني عنـام االليكتـربائي إضافي لحماية النظـايه كهـام حمـد نظـكذلك يجب تواج -

 . رهـار الكبيـوي خاصة في االعمـوره قصـك من خطـب علي ذلـوما يترت ,امل ـبالك

ودرايته بالمنطقه التي يعمل بها  , رة المشرف القائم بالعملـتمد أساسا علي خبام تعـيجب التأكيد ان البيانات التي يعمل عليها النظ -

ول السنه ) برنامج ـلكل فصل من فص بـرنـامـجوم بعمل ـرفة المكان نقـد معـوما دائما في عملنا وبعـوالمناخ السائد فيها , وعم

 .ورابع خريفي ( صيفي وثاني شتوي وثالث ربيعي 

ام إدخال البيانات بها حسب الشركة المصنعة والداالت االليكترونيه الخاصه بعالقة ـم تختلف في نظـة تحكـوحـيجب العلم أن كل ل -

انه ـدا واالستعـة جيـوحـل الخاص بكل لـه , إذا يجب دراسة الدليـويه المختلفـة التهـط وأنظمـوبه والضغـرطـرارة والـالتداخل بين الح

 ط . ـراره فقـتعمل علي حساس الحدا ـه جـرونيه بسيطـاليكت ـاتوحـاك لـالمر , وهنبمهندس اليكترونيات إذا إحتاج ا

م ـمالحظته يجـبور , فهناك اربع عوامل ــدة للعنبر والطيـه الجيـفلن يغني عن المراقب, م وإمكانياته ـام التحكـدرة نظـمهما كانت ق -

 -داخـل العنبـر وهــم :م أو قياسهم  ـومراقبته

 Air Movementواء ــة الهــركـح -1

ه ـواء معا , وهناك أجهزه ضوئيـرارة وسرعة الهـواء وسرعتها , منها اجهزه لقياس الحـهناك اجهزه تستخدم لقياس حركة اله

 .ام ــودة عمل النظـم علي جـاللها الحكـه نستطيع من خـراءات دقيقــي قـزه تعطـذه االجهـ, وهاس ـوئي للقيـاع ضـي شعـتعط
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 %  RHه ــه النسبيـوبــرطـال -2

وبه تم تسجيلها بالعنبر , ونسب الخطأ بها ـانات بأعلي وأقل نسبة رطـي لنا بيـوتعط , وبهــرطـاس الـزه رقميه لقيـيوجد اجه

 % ( 5 – 2)  ±دي  ـالتتع

 Static Pressureكي ـط االستاتيـالضغ -3

 . ومترـالمانه مثل ـدقـكي  بـط االستاتيـيوجد أجهزه لقياس الضغ

 Sensors of RH% , Temperature وبهــرطـراره والـحساسات الح -4

ث انه يوضع في ـه , حيـالـل انتقـد , ويكون سهـدم حساس واحـر من العنبر إذا كان يستخـت االخيـراره يوضع في التلـحساس الح -

وزيعهم ـم تـ, يت(  3)انا ـراره واحيـاس للحـحس(  2 ) ددـع اكـالب يكون هنـن , وفي الغـة التسكيـدايـة التحضين في بـمنتصف منطق

 .ائر ــوي رأس الطـون قريب من مستـاع يكـر , وعلي إرتفـول العنبــبط

 ر ـة العنبـمن أرضي( متر  1.2)اع ـق علي إرتفـريد , ويعلـوبه يوضع في الثلث االول من العنبر , القريب من التبــحساس الرط -

 ا .ـه في قياساتهـاليـات عـرافـود إنحـدم وجـد من عـره للتأكـذه الحساسات كل فتـره لهـيجب عمل معاي -

 

اس ـاز لقيـوجه, ه ـازات المختلفـوالغ  CO2نسبة اس ـزه خاصة بقيـوأجهاءه , ـبشدة االض زه الخاصهـذا إلي جانب االجهـه -

 . هـدم وتقييمـام المستخـودة النظـعلي جم ـروريه للحكـزه السابقه ضـذه االجهـكل هرشه , ـرارة الفـح

 

 هـابر المغلقـا في العنـاءا وصيفـويه شتــج التهـل مع برامـامـط لكيفية التعـي مبسـرح عملـش

ق ــويـــوم الي التســـر يـائر من عمـات الطـاجـرفة إحتيـب معـيج, وحه ـروني علي اللـذية البرنامج االليكتـدء في تغـاوال قبل الب -

ه في ـات الحديثـة االمكانيـل من ناحيـر مكتمـل مع عنبـامـب اننا سنتعـالي جانوبه ( ــرطـال –راره ــالح –واء ــمن ) كمية اله

 . مـــــالتصمي

 -ي :ـعلف ـوقـك يتـوكل ذل, ر ـاالت التغييـل إحتمـوتسجي, داول ـورة جـه في صـه خارجيـه علي ورقـات السابقـانـل البيـا تسجيـثاني -

 30ر او ـوم كما في مصـي 45الل فترة التربيه من عمر يوم الي عمر ـاي خ, ه ـالل الدوره القادمـائد خـس الخارجي السـالطق -1

الة ـأ بحـي تنبـاصبحت تعط اإلنتـرنـتعلي شبكـات ا ـاليـوده حـوجـس المـات الطقـوتطبيق, وديه ـوم كما في السعـي 35وم الي ـي

 . مــي االهــه هــذه النقطـان وهـرة المكـك من خبـب ما لديـالي جان ,رـوم او اكثـي 30دة ـس لمـالطق

 رــنبــل العـــور داخــــوقعه للطيــافة المتــالكث -2

 -:ه ـــــــــــداول االتيــانه بالجـــانب االستعــالي ج -3

 ب العمرـوبه حسـطلمواء الـات الهـدول يوضح سرعـج

 

 (9جــدول رقــم )

 واءـالهسرعة  العمر

 م / ث 0.3 يوم 14 –من صفر 

 م / ث 0.5 يوم 21 – 15من 

 م / ث 0.875 يوم 28 – 22من 

 م / ث 3 – 1.75 يوم حتي التسويق 28من 
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 دورهـالل الـوبه خـوبه المطلـرطـوال رارةـدول يوضح الحـج

 

 العمر باليوم

 

 النسبه المئويه للرطوبه

        RH % 

 درجة الحراره المطلوبه   

 للكتاكيت الناتجه من أمهات 

 أسبوع   30أقل من عمر  

 درجة الحراره المطلوبه   

 للكتاكيت الناتجه من أمهات 

 أسبوع   30أكبر من عمر  

   ᵒمᵒ              33م 34            % 50 – 30 صفر  

 ᵒمᵒ 30م31            % 60 – 40 يوم  7

 ᵒمᵒ 27م27            % 60 – 40 يوم 14

 ᵒمᵒ 24م 24           % 60 – 40 يوم 21

 ᵒمᵒ 21م21 % 70 – 50 يوم 28

 ᵒمᵒ 19م19 % 70 – 50 يوم 35

 ᵒمᵒ 18م18 % 70 – 50 يوم 42

 

 (10جــدول رقــم )

 

 ᵒم 1 – 0.5راره من ـيتم رفع الح %  10دار ـبمق وبـدل المطلـوبه النسبيه إذا أنخفضت عن المعـرطـة أن الـمع مالحظ

 ᵒم 1 – 0.5راره من ـض الحـم خفـيت%  10دار ـبمقوب ـدل المطلـوبه عن المعـرطـت الـوإذا إرتفع

 

 

 

 واءــائر من الهــات الطـاجـدول يوضح إحتيـج

 

 

 حالة الطقس الخارجي

 

 درجة الحراره الخارجيه        

 كمية الهواء المطلوبه

 / س / كجم 3م

 ᵒ 0.038م 10أقل من             طقس شديد البروده

 ᵒ 1.5- 3م 25 – 24من           طقس معتدل

 ᵒ 4م 35 – 25من          طقس حار

 ᵒ 4 - 6م 35أعلي من          طقس شديد الحراره

 

 (11جــدول رقــم )

 

 اتـاريـه في بطـالتربية ـالـكما في ح ( / س / كجم 3م  8 )واء إلي ـد تصل االحتياجات من الهـق
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 اءـــــــــــــــدورة الشت

(  ᵒم 34 ) رارةـال علي حـرض ان االستقبتـنف, وسنا ـكما قلنا سابقبيومين ول الكتاكيت ـاوال يجب تدفئة العنبر قبل وص -

 (  2ر / مـائــط 20الي  18)  ن من ــة تسكيـافــبكث (رـائـــط 30000)ا ـرض أن العنبر لدينـ, وبف(  % 50 – 40 ) وبه منـرطـوال

ويه ــدون تشغيل اي تهـم الكتاكيت بـبمعني اننا من الممكن ان نستل,  CO2وم إستقبال علي قياس نسبة  الـ  ـنعتمد في اول ي -1

جزء في  2500)طالما أنها أقل من  , و العنبرــفي ج  CO2دد ذلك هي نسبة ـوالذي يح( , ساعات  6 - 4 ) علي االقل لمدة

ا ـويه الدنيــه علي التهـنبدأ في تشغيل المروح ( جزء في المليون 2500)ولها لـ ـومع بداية وص, ويه ــنستمر بدون ته ( المليون

Minimum Ventilation – نسبـة الــ  ول ـوصـر لـال ننتظCO2  ( جزء في المليون 3000)الي 

از ـوإذا لم يكن لديك جه, دون تشغيل المروحه ـال بـستقباءا لإلـكانت كافيه شت( ساعات    6 - 4 ) د ان الفتره منـعمليا وج -

ويه او ـدون تهـدة بـائر تحديد المـوك الطـو العنبر وسلـريق إحساسك بجـو لديك الخبره الكافيه ستستطيع عن طـفل  CO2لقياس 

يسبـب تشغيـل المـروحـه ادني مشكلـه الن التهـويه مازالـت في وعمـومـا لن  .رـذا االمـدك من هـدم تأكـالة عـتشغيل المروحه في ح

 حـدودهـا الدنيـا .

ثواني وال تزيد  10 ) ل عنـدايه ال تقـوالب, ه ـروحـفي تشغيل الم  CO2د من مستوي ـد التأكـدأ بعـوسنب, وم االول ـا في اليـما زلن -

 اف (ــل + إيقــثانيه ) تشغي 300اظ علي دورة الـ ـمع الحف, راره الخارجيه ـة الحـحسب درج( ثانيه  30عن 

ه ـة الفتحـاحـروحه ومسـللم( ه ـفتح 15)ن ـولتك , ة التحضينـل منطقـدة داخـواجـات الجانبيه المتـد الفتحـديـيجب ان يتم تح -

 .ن ـدار اصبعيـمق -(سم  2.5 ) ديــالتتع

اظ ـف للحفـفي التوق لـيقل ـفي التشغي دـيزياة ما ـمع مراع –( ثانيه  15 – 10 ) وميا منـرة التشغيل يـزيادة في فتـدأ بالـنب -2

 كإجمــالـي ) تشغيــل + تـوقــف ( ثانيه 300علي الـ 

 –ا ـوميـانات فيها يـم يتم تسجيل البيـة تحكـوحـل مع لـك إذا كنت تتعامـوذل( صباحا  10 -9 ) دأ من الساعه الــوميه تبـالزياده الي -

ا حسب ـوميـوحة بالتغيير يـوم اللـدوره بالكامل وتقـالل الـبل التسجيل يتم خ, ومي ـم ال تحتاج للتسجيل اليـات تحكـوحـهناك ل

 .ر ـة التغييـدايـد وبـديـوم الجـة اليـدايـد بـديـاعة لتحـوبها س, ي ـومـل يـدخـدون تـا بـا اتوماتيكيـالهـومات التي تم ادخـالمعل

أي  ,رـاشـه مبـروحـا في تشغيل المـدأنـد بـون قـوهنا نك( , ثانيه  300 )اذ الـ ـاء من إستنفـوميه حتي االنتهـالزيادة الير ـتستم -

اء من ـوميه حتي تمام االنتهـزياده اليـدأ بالـثم نب مثلمـا بـدأنا مع االولـي ,رـروحه الثانيه تايمـدأ بتشغيل المـونب بصـوره مستمـره ,

ذا ـكـه تايمر وهـالثـول الثـدخـب أدـثم نب , ر ـاشـروحه الثانيه مبـد اتممنا تشغيل المـك نكون قـذلـللتشغيل وب( ثانيه  300)الـ  اذـاستنف

 ونـيك  -ايمرـاذ تشغيلها كتـد إستنفـبع -أي مستمر وليس تايمررـاشـه في العمل بشكل مبـروحه الثالثـدأ المـا تبـدمـعن, في الغالب 

 (يوم  15 – 14 ) رـعلي عمك ـذل

 Transitionalه ـاليـاالنتقبتشغيــل التهــويـه دأ ـونب Minimum Ventilationا ـويه الدنيـاية التهـون انتهينا من نهـذا نكـوبه - 

Ventilation  ,ه مع ـوليـراوح الطـالمه من ـروحـول اول مـدخـدأ بـه , ونبـاليـويه االنتقـه علي التهـوليـالمراوح الطنبـدأ بتشغيـل و

ق المراوح الجانبيه ـد ذلك يتم غلـثم بع, س ـالة الطقـحسب حه ( ـالثـ) الثا ـراوح الدنيـن بتشغيل المـوميـوم او يـره يـاالستمرار لفت

/ س 3م 18000درتها ـا قـويه الدنيـة التهـروحـو مـال لـفمث –راوح ـدرة المـه حسب قـوليـراوح الطـا بالمـددهـويض عـوتع

د ـب التأكيـا ,  يجـويه الدنيـراوح التهـروحتين من مـان مـه مكـوليـة طـروحـم تشغيل مـيت / س إذا  3م 36000ه قدرتها ـوليـوالط

 راوحـدد المــات الجانبيه مع زيادة عـعلي زيادة الفتح

ادة ـويتم زي, ا ـويه الدنيـراوح التهـل مـر مثـعلي تايم ونـه تكـاليـويه االنتقـراوح التهـولها من مـده التي يتم دخـديـه الجـروحـالم -

ه ـالثـه ثـاليـه انتقـروحـثانيه تشغيل ويصبح لدينا م 300اذ الـ ـحتي يتم استنف, ا ـويه الدنيـق في التهـرة التشغيل يوميا كما سبـفت

 ر ـاشـذا الي ان تعمل مبـر وهكـه تايمـرابعـول الـثم يتم دخ ,اشرـمب

 ,  ويقـويه الجانبيه حتي بداية التسـات التهـاليه مع جميع فتحـويه انتقـراوح كتهـم 4دد ـدي العنبر السابق تشغيل عـلن يتع اـعملي -

 .ه ــروحه الرابعـارا لن تصل للمـد نهـديـرد الشـبل أحيانا في الب
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 (11جــدول رقـم ) – يـارجـلخس اــائر مع الطقــوائيه للطــاجات الهـدول االحتيــدد المراوح جــدد عــيح -

درة المروحه ـ, وق(  ᵒم 25 - 22)ارا ـراره الخارجيه نهـة الحـودرج( كجم  1.5)ائر ـط وزن الطـو فرضنا العنبر السابق متوسـفل -

 ( / س3م 36000= )ا ـلدينالطـوليـه التي تستخـدم في التهــويه االنتقـاليـه 

 (/ س / كجم 3م 1.5)اج اكثر من ـن لن نحتـفنح, بق س الساـواء في حالة الطقــات الهـاجـالحتي( 11رقـم ) ابق ـالسدول ــمن الج

 كجم 45000كجم =  1.5 × 30000ط الوزن = ـور في متوســدد الطيــبضرب ع

 / س / كجم3م 67500=  45000 × 1.5س = ـذا الطقـوبه لهذا الوزن في هــواء المطلــإذن كمية اله

 ه ــمروح 2 ≈ 1.9=  36000 ÷ 67500روحه = ــدرة المــعلي قبقسمة الناتج 

ذه الحاله ـي هـفف ,  ويهــه لمزيد من التهـاجـدل علي إحتيـائر داخل العنبر يـوك الطـدنا ان سلـذه الحسابات وجـد هـبفرض اننا بع -

ذي ـدل الـ, المهم ان نصل  للمع( م ـ/ س / كج3م 2.5او  2الي  1.5 ) وب منـدل المطلـونرفع المع, ويه ـدالت التهـوم بتزويد معـنق

 .ط ــاد فقـداول لإلرشــن الجـولتك ,  ل العنبرـور داخــة الطيــيسبب راح

و ـرارة الجـال لتتناسب مع حـويه ليـدالت التهـض معـولذلك يجب خف, ار ـفض عن النهـال تنخـراره ليـوم ان درجة الحـمعل -3

, ا ــويه دنيــال تهـه وليــاليــويه إنتقــارا تهـأو نه –ي بمروحتين او اقل ـال نكتفـراوح وليـم 3ال نهارا قد يتم تشغيل ـفمث , الخارجي

 . كـذلـوزن يسمح بـس والـإذا ماكان الطق

ذي ـوع الـم من النـة التحكـوحـل ك ما إذا كانتـذل ,  دورهـوم الي نهاية الـه من عمر يـوحـراره يتم ادخالها علي اللـدرجات الح -4

ورة ـراره في صـال البيانات الخاصه بالحـدخإوحات يتم ـه وامكانياتها , فهناك لـوحـراز اللـاو إدخالها يوميا حسب ط, يسمح بذلك 

ابيه التي تم ـه الحسـالدالوبه بناءا علي ـوميه المطلـراره اليـاب الحـوم اتوماتيكيا بحسـوهي تق, ايام  5او كل , وعيه ـداول اسبـج

 .وم ــادخالها من عمر ي

  دورة صيــــــــــــف

ف .......الخ , ــاءه والعلــريد واالضــراره والتبــويه والحــاصه بالتهـذ الخـوافـد من النـديـيوجد الع لــوحــات التحكــمفي  -

 . هــب الرغبـوعه حسـل اي مجمـروحه تعمل علي التايمر داخـم في أي مـيمكن التحك, وات ـوعــوالمراوح مقسمه بها الي مجم

ه ـول المروحـحيث يتم دخ, ه ـوليـامل بالكامل مع المراوح الطـحيث التع, امل مع المراوح الجانبيه ـاء التعـال  تم إلغـذا المثـفي ه -

مع فتح الفتحات الجانبيه الموزعه , ا ـويه الدنيـرض عمل المروحه الجانبيه في التهـس غـؤدي نفـوم لتـه  تايمر من عمر يـوليـالط

 . علي جانبي العنبر

 . نـروحتيـه مـوعـع بكل مجمـاميـمج 5ه الي ـمقسم ,  مراوح 10 للعنبر السابق في المثـال هـوليـدد المراوح الطـع -

 -:الي ـكالته ـاللـحسب االوزان القياسيه للس ويهـور من التهـات الطيـاجـيتم حساب إحتي اوال   -

 ( مـ/ س / كج3م 6الي   3.5)  واء ستتراوح ما بينـائر من الهـات الطـاجـفإن احتي, رارة ـديد الحـف شـبفرض اننا سنكون في صي

 -( 12جــدول رقـم ) – ات المطلـوبه للطـائر وتسجيلها في الجـدول التـاليـاجـسيتم حساب االحتي -

 واء ـــة الهـكمي ×دد ــالع ×واء = الوزن بالكجم ــائر من الهــات الطــاجـإحتي -

 / س3م 36000روحه ـدرة المـثم يتم قسمة الناتج علي ق -

 ولنـأخـذ مثـال علي هـذا االمـر , ثم يتـم تسجيـل البيـانـات في الجــدول المذكــور -
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 -ال :ـــــمث

 كجم 0.04جرام =  40يوم ووزن  1عمر بفـرض الطـائر  -

 0.1=  36000 ÷ 3.5 × 30000 × 0.04واء = ـائر من الهـإحتياجات الطإذن  -

 ثانيه  300والننا في العمر الصغير تعمل المروحه علي تايمر , مروحه  0.1اي 

 افــإيق 265وااليقاف  ـثانيه  35=  300 × 0.1دد ثواني التشغيل = ـإذن ع -

 ᵒم 35الحـظ أننـا نتعـامـل مع حـراره خـارجيـه  -رـر المبكــرا للعمـي نظـد االدنـو الحــم وهـ/ س / كج3م 3.5تم الحساب علي  -

 م ـكج 1.5يوم و الوزن  =   28عمر  -

 مروحه 8 ≈ 7.5=  36000 ÷ 6 × 30000 × 1.5واء = ـائر من الهـإذن إحتياجات الط -

 ر ـذا العمـمراوح في ه 8والي ـن نحتاج الي حـإذن نح -

, راره ـاض الحـرا النخفــويه نظــد االدني من التهـال يتم الحساب علي اساس الحـمع العلم اننا لي , ة االوزانـوهكذا يتم حساب بقي -

 -ثم نقـوم بتسجيـل البيـانـات في جــدول كالتــالي :

 

 

 ومــالعمر بالي

 

 الوزن االسبوعي

                     

 مـ/ س / كج3واء مـمن الهائر ـات الطـاجـإحتي                           

 إيقاف  265ثانيه تشغيل  +  35                                جرام 40 يوم 1عمر 

 مروحه مباشر 1عدد                                      جرام 200 يوم 7عمر 

 ( ثانيه تشغيل 150مباشر + مروحه تعمل تايمر بمعدل  2مروحه ) اي عدد  2.5        جرام 500 يوم 14عمر 

 ثانيه تشغيل ( 210مروحه مباشر + مروحه تعمل تايمر بمعدل  4مروحه ) اي  4.7      جرام 950 يوم 21عمر

 مروحه  6 ≈مروحه   5.8                                جرام 1150 يوم 24عمر 

 مروحه  8 ≈مروحه   7.5                               جرام 1500 يوم 28عمر 

 يوم 32عمر 

 حتي التسويق 

 جرام 1900
      

 مروحه  10 ≈ 9.5                                 

 (12جــدول رقــم )

دم ـوم نظرا لصغر الوزن وعـي 21ذنا بها حتي عمر ـواء للمروحه أخـريه  الحتياجات الهـور العشـان الكسل دوـظ في الجـالح -

 .ي ـه لالعلـري وتقريبـر العشـل الكسـوم تم تجاهـي 24ر ـداية من عمـاما ب,  إكتمال الترييش

 هي أوزان قياسيه لإلرشاديتـم تصميـم الجـدول الخـاص بمزرعتـك حسب االوزان لديـك , ولكن االوزان المـوجـوده في المثـال  -
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اذ ـد استنفـ) بع – , أي تعمل بشـكل مستمـراشرـه كامله مبـوننتهي بمروح تشغيـل ثانيه 35يوم نبدأ بـ  7من عمر يوم الي عمر  -

 7اشر علي عمر ـروحه كامله مبـواني التشغيل حتي نصل الي مـدد ثـاي يتم الزياده تدريجيا يوميا في ع –ثانيه تشغيل (  300الـ 

 .وع ــة كل أسبـايـوب في نهـدل المطلـزيادة تدريجيا حتي نصل للمعع يتم الـــذا في جميع االسابيـكـ, وهيوم 

 الل فصل الصيـفـخ قـويــوم الي التسـر يـراره من عمــوالح هـويــويات التهــمستدول ــج

 
 

 العمر 
 باليوم

 
 درجة  

 الحراره
 المطلوبه

Target 
Temp. 

     

 
 درجة  
 حرارةال
 الدفايه 

Heater 
Temp. 

     
 
 مجاميــــــــــع التــــــــــــــهويه         

Group of ventilation               
 

. 
 

 
 درجة دخول 

 التبريد   

Cooling 
Temp. 

 
 فتـحات التــــــــــهويه المستخدمه     
 فتحات جانبيه او الفتحات الطوليه    

Side wall/ tunnel – inlet        

1 34 33  
 رـــــه تايمـطوليه ـد مروحـواح      
 ايقاف ( ˝265تشغيل +  ˝35)      

 ه ــــــحه جانبيـــــفت 15دد ــــع         39

2 33.7 32.7  
 واحـد مروحـه طوليـه تايمـــــر      
 ايقاف ( ˝240تشغيل +  ˝60)      

 فتـــــحه جانبيــــــه  15عــــدد          39

3 33.4 32.4  
 واحـد مروحـه طوليـه تايمـــــر       
 ايقاف ( ˝180تشغيل +  ˝120)      

 فتـــــحه جانبيــــــه  15عــــدد          39

4 33 32   
 واحـد مروحـه طوليـه تايمـــــر      
 ايقاف ( ˝120تشغيل +  ˝180)      

 فتـــــحه جانبيــــــه  15عــــدد          38.5

5 32.7 31.7  
 واحـد مروحـه طوليـه تايمـــــر      
 ايقاف ( ˝60تشغيل +  ˝240)      

 فتـــــحه جانبيــــــه  15عــــدد          38

6 32.4 31.4  
 واحـد مروحـه طوليـه تايمـــــر      
 ايقاف ( ˝30تشغيل +  ˝270)      

 فتـــــحه جانبيــــــه  15عــــدد          38

 فتـــــحه جانبيــــــه  15عــــدد          37.5 واحد مروحه طوليه مباشر          31 32 7

8 31.7 30.7 
 مباشـــــر + واحـد مروحـه طوليـه       

 (ايقاف ˝240تشغيل +  ˝60)مروحه تايمر 
 فتـــــحه جانبيــــــه  30عــــدد          37

9 31.4 30.4 
 واحـد مروحـه طوليـه مباشـــــر +       
 ايقاف( ˝180تشغيل +  ˝120)  مروحه تايمر 

 فتـــــحه جانبيــــــه  30عــــدد          37

10 31 30 
 واحـد مروحـه طوليـه مباشـــــر +      

 ايقاف ( ˝120تشغيل +  ˝180) مروحه تايمر
 فتـــــحه جانبيــــــه  30عــــدد          36.5

11 30.7 29.7 
 واحـد مروحـه طوليـه مباشـــــر +     

 ايقاف ( ˝60تشغيل +  ˝240)   مروحه تايمر
 فتـــــحه جانبيــــــه  30عــــدد          36

12 30.4 29.4 
 واحـد مروحـه طوليـه مباشـــــر +     

 ايقاف ( ˝30تشغيل +  ˝270)   مروحه تايمر
 فتـــــحه جانبيــــــه  30عــــدد          36

 فتـــــحه جانبيــــــه  30عــــدد          35 مروحه مباشر 2عدد           29 30 13

14 29.7 28.7 
 +  مروحه مباشر 2عدد          

 ايقاف ( ˝150تشغيل +  ˝150مروحه تايمر)
 فتـــــحه جانبيــــــه  45عــــدد          35

15 29.4 28.4 
 مروحه مباشر +  2عدد          

 ايقاف ( ˝60تشغيل +  ˝240)  مروحه تايمر
 فتـــــحه جانبيــــــه  45عــــدد              35

16 29 28 
 مروحه مباشر +  2عدد          

 ايقاف ( ˝25تشغيل +  ˝275)  مروحه تايمر
 فتـــــحه جانبيــــــه  45عــــدد          35

17 28.7 27.7 
 مروحه مباشر 3عدد         

 فتـــــحه جانبيــــــه  45عــــدد          34

18 28.4 27.4 
 + مروحه مباشر 3عدد        

 ايقاف ( ˝150تشغيل +  ˝150مروحه تايمر)
 فتـــــحه جانبيــــــه  60عــــدد          34
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19 28 27 
 مروحه مباشر + 3عدد        

 ايقاف ( ˝60تشغيل +  ˝240مروحه تايمر)
 فتـــــحه جانبيــــــه  60عــــدد          34

20 27.7 26.7 
 مروحه مباشر  4عدد        

 فتـــــحه جانبيــــــه  60عــــدد          33.5

21 27.4 26.4 
       

 + مروحه مباشر 4عدد           
 ايقاف ( ˝90تشغيل +  ˝210مروحه تايمر)

33  
     سم من5+جانبيــــــه جميع الفتحات  ال 

من  الستاره الخاصه بالتهويه الطوليه
 الجانبين

22 27 26 
 مروحه مباشر + 4عدد        

 ايقاف ( ˝50تشغيل +  ˝250مروحه تايمر)
33 

سم من   5+جميع الفتحات  الجانبيــــــه 
الستاره الخاصه بالتهويه الطوليه من 

 الجانبين

 مروحه مباشر 5عدد           25.7 26.7 23
32.5 

سم من   10+جميع الفتحات  الجانبيــــــه 
الستاره الخاصه بالتهويه الطوليه من 

 الجانبين

24 26.4 25.4 
 + مروحه مباشر 5عدد        

 ايقاف ( ˝150تشغيل +  ˝150مروحه تايمر)
32 

غلق جميع الفتحات الجانبيه واالعتماد علي 
الطوليه المتواجده امام الخاليا فتحة التهويه 

 بالمساحه المناسبه لعدد المراوح

25 26 25 
 مراوح مباشر 6عدد        

32 
االعتماد علي التهويه من فتحة التهويه 

 الطوليه 

26 25.5 24.5 
 + مراوح مباشر 6عدد        

 31.5 ايقاف ( ˝150تشغيل +  ˝150مروحه تايمر)
فتحة التهويه االعتماد علي التهويه من 

 الطوليه

27 25 24 
 مراوح مباشر 7عدد        

31 
االعتماد علي التهويه من فتحة التهويه 

 الطوليه

28 24.5 23.5 
 + مراوح مباشر 7عدد        

 31 ايقاف ( ˝150تشغيل +  ˝150مروحه تايمر)
االعتماد علي التهويه من فتحة التهويه 

 الطوليه

29 24 23 
 مراوح مباشر  8عدد        

30.5 
االعتماد علي التهويه من فتحة التهويه 

 الطوليه

30 23.5 22.5 
 + مراوح مباشر 8عدد        

 ايقاف ( ˝150تشغيل +  ˝150مروحه تايمر)
30 

االعتماد علي التهويه من فتحة التهويه 
 الطوليه

 29.5 مراوح مباشر 9عدد         22 23 31
من فتحة التهويه  االعتماد علي التهويه

 الطوليه

32 

 

22             

 حتي   

 التسويق 

 مراوح مباشر 10عدد         21

 حتي التسويق           

29 

 حتي

 التسويق

          االعتماد علي التهويه من فتحة التهويه   
 الطوليه

 

 (13جــدول رقــم )

 قـدول السابــات علي الجــمالحظ

  اليهـويه االنتقـا والتهـويه الدنيــط فيما بين التهـويه خليــته( يوم  20يوم الي عمر  )من عمر -

ويه ــته( يوم حتي التسويق  24)ه ومن عمر ـوليـاليه والطـويه االنتقـط فيما بين التهـخلي( يوم  23يوم الي  21)ومن عمر  -

 ه ــوليــط

له للخـاليا , ـالجانبيه واالعتمـاد علي التهـويه من فتحـات التهـويه الطـوليه المقابيوم يتم غلـق الفتحـات  24وبـداية من عمر   -

 وليست المقــرؤه في التـرمـومتـر   Effective temperatureوهنا سيبـدأ حساب الحـراره المـؤثـره 

 ( 30) صفحـه رقـم  ومـعمر ي هـولـة دخـالـه في حـرحـق شـاة ما سبـمع مراع -وم ـالتبريد من عمر يقـد يتـم دخـول  -
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 -عنـد دخـول التبـريـد فياالعمـار المبكـره : يــي االتـراعـره يـذكـوللت - 

ي ـا وعلـاليـلل الكامل للخـدون البـواء وبــة هـرعـدون سـب , طــو العنبر فقــف جـر لتلطيـر المبكـذا العمـد في هـريـول التبـن دخإ - 

اءة ـوكف هوبـالمطل راره ـالح ول عليـق تبعا للحصـائـرة دقـمن العش( ثانيه  15 – 10 ) وأقصي تشغيل من (دقائق 10)  ر منـتايم

, (  5 ) ديــة الستاره التتعــوفتح, ا ـاليـد عن الخـث العنبر البعيـلـن في ثـة التحضيـون منطقـاة ان تكـمع مراع,  ا ـاليـالخ

وبه ـراره المطلـر الحـوفيـو الخارجي وتـب الجـه حسـوحه أو مغلقـا مفتـويه الجانبيه إمـالتهات ـ, وفتحت ـاكيـوك الكتـة سلـومالحظ

 وبه .ــواني التشغيل المطلـدد ثــاءا علي عـر ,  بنـط علي التايمـده فقـه واحـروحـدي تشغيل المراوح مـت , وأال يتعـاكيـللكت

 

ادي ـوذلك لتف,  (سم  10 –سم  5 )ه من ـوليـويه الطـارة التهـزء من ستـح جـب فتـمراوح يج(  5عـدد )داية من تشغيل ـب -

زء من ـح جـم فتـادي ذلك يتـه ولتفـة الفتحـاحـادة مسـاج لزيـات الجانبيه والذي سيحتـكي علي الفتحــط االستاتيــاع الضغـإرتف

 .ر ـذا االمـة هـادلـاره لمعـالست

راره ـال حسب الحـه ليـائـويه الغـارا من تهـده نهـزويـل , حيث من الممكن ما يتم تـار والليـراره بين النهـروق الحـاة فـراعـم -

 اليهـويه انتقـال تهـه وليـوليـويه طــارا تهـال نهـل , فمثـار والليـرارة النهـات حـر حسب درجـام أخـام لنظـالخارجيه , او التنقل من نظ

وبه ـويه المطلـي من التهـي واالدنـد االقصـد الحـديـا بتحـائيـوم تلقـرونيه تقـم االليكتـات التحكـوحـه من لـديثـه الحــا االنظمـومـ, وعم

الها ـالت التي يتم إدخـدخـاءا علي المـك بنـوذل , رـوبه والعمـويه المطلـات التهـويـراره وعالقتها بمستـات الحـاءا علي درجـبن

 . نـرفيـبل المشمن قِ ا ـ مسبق

ول ـة وصـدايـد بـوله عنـراري , ولذلك يفضل دخـاد الحـرحلة االجهـور لمـول الطيـريـد يجب أن يتم قبل وصـالتنسي أن دخـول التب -

المقصـود هنا هـو دخـول التبـريـد  –رييش ـلة التـور مكتمـ, وذلـك في االعمار الكبيره ومع الطي ᵒم29رارة العنبر الي  ـة حـدرج

 . لـه مع مراوح التهـويه الطـوليـهبالصـوره الكـام

ال لو كانت ـفمث ي للعنبر ,ـراره المثلـة الحـه أقل من درجـراره الي درجـاض الحـدم انخفـعنـد دخـول التبـريـد يجـب التأكد من ع -

ه ـذه الدرجـالمؤثره الي هه وليست ـراره الفعليـول الحـدم وصـريد عـول التبـد دخـد من أنه عنـفيجب التأك (ᵒم22)ي ـالدرجه المثل

ذا ـ, وهايات ـريد في وضع التشغيل وكذلك الدفـد التبـوهنا نج, ول ـدخـوم بالـايات تقـه سيجعل الدفـالدرج ذهـول الي هـوصـالن ال

 . وء اإلداره ـات سـالمـع وأـاالمر من أس

ة ـال لو درجـفمث, ن ـوبه بدرجتيـمطلمراوح التهـويه المن وعة ـر مجمـول اخـة دخـد درجـريد بعـول التبـة دخـط درجـيتم ضب -

 ( ᵒم29 ) هـريد علي درجـول التبـفسيكون دخ (ᵒم27)وبه علي ـراوح المطلـدد المـالي عـه من اجمـر مروحـول اخـدخ

ات ـرعـمختلفه من س وياتـدام مستـؤثره التي نحصل عليها من إستخـرارة المـؤشر يوضح الحـ( يعتبر م14الي رقـم )ـلتدول اـالج -

له ـض االمثـه بعـاللـرح من خـه , وسنطـراره الفعليـه من الحـات مختلفـودرج( % 70% و 50 ) وبهـويي رطـواء مع مستـاله

 .ارـس الحـه في الطقـلتطبيق
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 واءـوبه وسرعة الهـرطـه والـراره الفعليـالقه بين الحـالل العـره من خـراره المؤثــول علي الحـدول يوضح كيفية الحصـج

 

 (14جــدول رقــم )

 يـوم 24في الجـدول السـابق لـو أخـذنا مثـال علي عمـر  -

( 13كما في جـدول مستـويات التهـويه رقـم ) ,  تايمر 5مع دخـول المروحه الـ ( مراوح  4)في هـذا العمر سنحتاج لتشغيل  -

% ( , والحـراره  50م / ث ( , وبفـرض الرطـوبه ) 1.27 - 1,  وهـذا العـدد من المراوح سيعطـي سرعة هــواء من )

ا التي سيشعـر به    Effective temperature( فمن الجــدول الســابـق سنجــد ان الحـراره المـؤثـره  ᵒم 35الفعليـه )

 ( وهـذه الحـراره تقـارب الحـراره المطلـوبه في هـذا العمـر . ᵒم 26.7 – 25.6الطــائر ستكون ما بين )

م ـدول رقـواضح في الجـكما ه (ᵒم32)راره ـة حـول علي درجـدخـوحة التحكم للـالتبريد في المثال السابق سيتم ضبطه في ل -

(13 ).  
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 ريــريقه اخـر بطـال اخــمث

 راره المـؤثـره المطلـوبه ـعلي الح ءا  ــادد المـراوح المـراد تشغيلهـا بنـأننا نحـدد المطلـوب من ع يبـطـريقـه أخـر نقـول -

دأ من ـووزن يب, وق ـفيما ف( يوم  29 ) مع عمر من...... (ᵒم23 – 22)مـؤثـره من رارة ـريد حـفمثـال إذا قلنـا اننا ن

 ؟  اـكيـف نحققه( فيما فـوق ........ ᵒم32( وطقـس حـارمن ) رام ـج 1500)

 (ᵒم32)ه المـوجـوده ولنفتـرض انها ـننظـر الي الحـراره الفعلي - اوال

 (% 50 ) رطـوبه النسبيـه المسجلـه في التـرمـومتـر ولتكـنـننظـر لل - ثانيـا

عنـد أي سـرعـة هـواء مع حـراره  لنـري تحقيـق الحـراره المـؤثـره المطلـوبه (14رقـم ) ننظر للجـدول السابـق - ثالثا

 %(50( ورطـوبـه ) ᵒم32.2)

(  ᵒم22.8 – 21.9م / ث ( همـا اللتـان يحققـان حـراره فيمـا بين )  2.28 – 2.03سنجـد ان سـرعتي الهـواء من )  -

 وهمـا أقـرب درجتـي حـراره للدرجـه المطلـوبه

 كـم عـدد المـراوح الـالزمـه لتحقيـق السـرعـات السـابقـه ؟ –رابعا 

( نجـد انه يتم 13, ومن الجـدول رقــم )( مـراوح  9و  8نجـد هـاتيـن السـرعتيـن يتحققـا من عـدد )  (14رقـم ) من الجـدول -

 .نفـس الغـرض , إذا  فالجـدوالن يحققـان ( ᵒم23 – 22الحراره )توفير نفس عـدد المراوح عند درجة 

, ولكننا قلنـا سـابقـا أن التهـويه  مـراوح للـوصول الي الحـراره المؤثـره المطلـوبه ( 9أو  8 ) تشغيـل عـددالمطلـوب إذا   -

, وقلنـا أنه يجـب عـدم االنتظـار الرتفـاع الحـراره الي هـذه ( ᵒم32)الطـوليه تقـل فـاعليتهـا عنـدمـا تصل الحـراره الي 

( وذلك لمنع ᵒم29او  ᵒم28 ) رارهـيـه يجب التـدخـل بالتبـريـد علي درجة حلدون تشغيـل التبـريـد , وع (ᵒم32)الـدرجـه 

 ( 13ـراري , وهـذا هـو ما يتضح في الجـدول رقـم )ـاد الحـة االجهــلـوصـول الي مرحـال

, أي بصوره مباشـره دون التوقف عن العمل يتـم حسـابهـا ره ـوره مستمـبص الهـم تشغيـيتنقـوم بتحـديـد عـدد المراوح التي  -

, ومن جدول االحتياجات رقم  (ᵒم23 – 22)وبه ـالمطلراره ـالحة ـد درجـواء عنـائر من الهـر إحتياجات الطيـتوفعلي أسـاس 

 ( رامـج 1500)وزن ـرض أن الـ, وبف ( / س / كجـم3م 3)ادل ـ( ستجدها تع11)

 هـمروح 4 ≈ 3.7=  36000 ÷ 30000 ×3 ×1.5ات = ـاجـإذن اإلحتي -

وره ـر بصـفي وضع تشغيل مستم( مراوح  4- 3)دد من ـاظ علي عـراره يجب الحفـاض الحـريد وانخفـول التبـد دخـإذن عن -

 .رهـاشـمب

 -: يـاالتـم كـحكة التـوحـة لـذيـم تغـويت -

  ᵒمset point of ventilation  =22ويه ـول التهـط دخـة ضبـدرج -*

 ( ᵒم22وبه ـراره المطلـالح –وبه ـي المطلـراره المثلـالح ـة) تم ضبضها علي درج

=  set point of ventilationة الـ ـس درجـن علي نفـون من مروحتيـوعه االولي والتي تتكـول المجمـط دخـيتم ضب -*

 ᵒم22

=  set point of ventilationة الـ ـس درجـن علي نفـون من مروحتيـوالتي تتك هـانيـالثوعه ـول المجمـط دخـم ضبـيت -*

 ᵒم22

 (ᵒم22)راره ـة الحـس درجـالن علي نفـيعم ( مراوح 4)دد ـا االن عـإذا  أصبح لدين -
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 set point ofالـ  , أي أعلي من  ( ᵒم24 )ن عليـروحتيـوالتي تتكون من م هـالثـالثوعه ـول المجمـط دخـم ضبـيت -*

ventilation  بدرجتيـن 

 set point of, أي أعلي من  الـ (  ᵒم26)ن علي ـروحتيـوالتي تتكون من م هـرابعـالوعه ـول المجمـط دخـم ضبـيت -*

ventilation بــ ( م4ᵒ  )في وضع ( مراوح  8 ) ددـا عـن , واالن اصبح لدينـدرجتيـ, وأعلي من المجموعه السابقه ب

 التشغيل

 set point of, أي أعلي من  الـ (  ᵒم27 ) ن عليـروحتيـوالتي تتكون من م امسهـالخوعه ـول المجمـط دخـم ضبـيت -*

ventilation بــ ( م5ᵒ ) في وضع ( مراوح  10 ) ددـا عـن , واالن اصبح لدينـدرجتيـ, وأعلي من المجموعه السابقه ب

 التشغيل

امسه ـوعه الخـي المجمـروحتـه من مـروحـم فصل مـ, إذا  يتمراوح (  10)يس ـول( مراوح  9 ) ددـد تشغيل عـريـولكننا ن -

 ط ــفق( راوح ـم 9 )ددـا عـر ليصبح لدينـالمباش اح التشغيلـق مفتـريـعن ط

 ( ᵒم29)راره ـحة ـد علي درجـريـول التبـط دخـم ضبـيت را  ـاخي -*

 

 راره (ـد الحـديـس شـظ ان الطقـق ) الحـابـال السـل في المثـة العمـانيكيـميك -*

راره ـي مرتفع الحـارجـس الخـل , والن الطقـراوح في وضع التشغيـون جميع المـستك (ᵒم28)راره الي ـع الحـرتفـدما تـعن -*

راره ـدأ الحـد تبـريـول التبـد دخـد , وبعـريـل التبـدخـسي (ᵒم29)راره الي ـدما تصل الحـر , وعنـل العنبـراره داخـفسترتفع الح

امسه عن العمل , ومع ـوعه الخـراوح المجمـروج مـدأ خـيب (ᵒم27)راره أقل من ـة حـدما تصل الي درجـاض , وعنـفي اإلنخف

ه واالولي النها ـانيـوعه الثـرج المجمـتخ الأب ـه , ويجـالثـه ثم الثـرابعـوعه الـرج المجمـراره ستخـاض الحـرار إنخفـإستم

د ) لو كان ـريـول التبـاو تقليل زمن دخ , ان ذلك من الممكن تشغيل مفاتيحهما علي الوضع المباشرـولضم, د االدني ـتمثل الح

ن ـرفيـالمش يدـيأول في ـد من الحلـديـ, إذا  هناك الع(  ᵒم30الي  ᵒم29)وله من ـة دخـع درجـاو رف , يعمل علي تايمر(

 .ع ــل مع الوضـللتعام

دأ ـه تبـاللـذي من خـت الـوقـرق ذلك بعض الـسيستغ, د ـريـروج التبـمع خ( راوح ـم 4)دد ـراوح الي عـدما تصل المـعن -

رر ـوتتك, د ـريـالتب ولـا ثم دخـاعـري تبـره أخـم مجـاميـع مـراح التهـويـهوم بتشغيل ـفتقري ـره أخـاع مـراره في اإلرتفـالح

 . دورهـال

 ( ص 9)دأ قبل الـ ـال يبأوي ـد أقصـكح (مساءا   7او الـ  6)ه الــ ـد من الساعـريـول التبـف دخـيجب ان يتوق -

ه علي ـولـدخـري تسمح بـات أخـوحـمعا , ول( راره ـالتايمر + الح ) د عليـريـول التبـدخـم تسمح بـوحات تحكـهناك ل -

راره , ـة الحـاع في درجـواني التشغيل مع كل ارتفـدد ثـويه من عـوله بنسبه مئـم دخـري يتـات أخـوحـ, ول ط ـفقراره ـالح

ات ـوحـه من لـاط مختلفـدل التشغيل , إذا  فهناك أنمـويه من معـه المئـالنسب تـزيـدراره ـة الحـت درجـبمعني أنه كلما إرتفع

 . ل معهاـوحه التي يتعامـات اللـه بإمكانيـه كاملـدراي م , وعلي المشرف أن يكون عليـالتحك

ل ـامـم معـاره عن رقـو عبـوه Differationأو الــ   Differenceال يسمي الــ ـم إدخـات التحكـوحـد دائما في لـيوج -*

 ( ᵒم1الي  0.2ه من ) ـم ضبطـويت, د ـريـه او التبـايـدفـه او الـروحـذي تعمل عليه المـالف الـاإلخت

 (ᵒم0.5)الف ـل االختـومعام (ᵒم26 ) رارهـعلي ح مـا ويهـروحة تهـول مـط دخـال إذا تم ضبـفمث -

راره الي ـول الحـد وصـرج عن العمل عنـوستخ (ᵒم26 ) راره اليـول الحـد وصـدأ في العمل عنـروحه ستبـمعني ذلك ان الم

 (ᵒم25.5)
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ه علي ـدفايـول الـط دخـم ضبـو تـويه , فمثـال لـــراوح التهـس مـله عكـة عمـانيكيـميكالف فيها ـل االختـامـه معـايـدفـال -

راره إلي ـدما تصل الحـالعمل إال عن وتتـوقـف عنرج ـه لن تخـايـدفـ, فمعني ذلك ان ال(  ᵒم0.5)الف ـل االختـ, ومعام ( ᵒم30)

 (ᵒم30.5)

ات ــس درجـت وليـوقـاس بالـالف ولكنه يقـل االختـامـذا مثل معـر , وهـأخيـل التـامـد بها ما يسمي بمعـوجـم يـوح تحكـهناك ل -

 . رارهــالح

ات ـويـراره ومستـات الحـع في درجـريـر سـدوث تغيـدم حـو عـالف هـل اإلختـامـمع ور ـأخيـل التـامـره في عمل معـالفك -

 . اتـايـدفـراوح او الـروج المـول وخـد دخـويه  عنــالته

الت , وكل ذلك ـدخـل مع المـامـه في التعـرونـب أن يكون هناك مـدا , ويجـل معها جيـامـه التي تتعـوحـة اللـب دراسـإذا  يج -**

ط ــرات فقـؤشـو إال مـا هـا مـابقـه سـرحـل العنبر , الن كل ما تم شـر داخـائـوك للطـمن سلك ـراه بعينـاس ما تـمبني علي أس

 .رـــــالغي

 

 

 

 

                                 

 كما قلنـا سابقـا فإن الجـداول والبيانات السابقـه ماهي إال مـؤشـرات فقـط                 

 ولكـن االساس هـو مالحظـة سلـوك الطـائر وإستجابتـه لهـذه المـؤشـرات                
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 بعـــض المالحظـــات االداريـــه

دخـولك العنبر ألول مره يجب عـدم الحكـم السريع علي جـو العنبر من خـالل إحساسك انت , فيجب المكـوث في العنبر عند  -1

ره لمالحظـة ـقليـال حتي تستطيع ان تشعر بما يشعر به الطـائر , ويأتي ذلك بأن تجعـل حواسـك من نظـر وسمـع وشـم م سخ

 جـو العنبر وسلــوك الطــائر . 

التغيير من نظـام تهــويه لنظــام اخـر أ مكـث في العنبر قليـال للتأكد من مـالءمـة النظـام الجـديد مع جـو العنبر وسلـوك عنـد  -2

 الطــائر .

 .لمن يعمل في العنـابر المفتـوحه ذات التهـويه الطبيعيـه يجب التـدرج في زيادة التهـويه صبـاحا خطـوه بخطــوه  -3

الطـائر او العنبر مـاديـا في توفيــر االحتياجات الضـروريه من عـلف جيـد , وافضل االدويـه والتحصينات  عليال تبخـل  -4

 والمعـدات الـالزمه داخـل العنبر , فهـذه االمـور ستعـود عليـك بالـربح وليس العكـس .

يـم للكتكـوت هي المقياس المناسب للحكـم تـؤدي الي مـوت الكتـاكيـت , ودرجة حـرارة المستق  ᵒم 48درجـة الحــراره  -5

 علي جـودة حـرارة االستقبـال .

 % من رطــوبة العنبر ناتجـه من تنـفـس الطيــور . 60 - 50من  -6

الطـائر دائما في معظـم مراحـل نمـوه يعتمـد عليـك , فـال تبخـل عليه بوقتك وجهـدك , والمـؤشـر والمقياس الرئيسي  -7

 مل البيئيه المحيطـة بالطـائر هو الطـائر نفسـه .لجـودة العـوا

ك انت , فكن عـونا ـريقـه , وهـذه العـوامل تأتي عن طـالطـائر ال يخطـئ , ولكن العـوامل الخارجيه هي التي تـؤثر في أدائ -8

 له لمساعدته علي جــودة االداء .

ـرشه , لذلك يجب االهتمام بتدفئـة العنبر قبل االستقبال بما % من النافق خـالل فترة التحضين قد يرجع الي برودة الف 40 -9

 . ᵒم 30يسمح للحصـول علي درجـة حـرارة للفـرشه ال تقل عن 

يوم , وافضل مقياس للحكـم علي جـودة االداء خـالل االسبـوع االول هـو  40مـره خـالل  55الكتكـوت يضاعـف وزنه  -10

 40من وزن الكتكـوت عمر يـوم , فلـو كان الكتكـوت عمر يـوم يعـادل  4.2ن يعـادل يوم , والذي يجب ا 7الوزن علي عمر 

جـرام , وبالطبع كلمـا زاد الـوزن كلمـا كان دليـل علي  168=  4.2 × 40يـوم يعادل  7جـرام فيجب ان يكون وزنه عمر 

 . جـودة االداء خـالل االسبـوع االول

  -سرعـات الهــواء يجب معرفتهـم وهــــم :انــواع من  3العنبر المغلق به  -11

ث  / م 5.5 – 4.5سـرعة الهــواء من فتحـات التهــويه الجانبيه ومن عنـد فتحــات التهــويه الطـوليـه وهــذه تعـادل  -1

 حسب عـرض العنبـر .

سـم ,  15الخـاليـا التي بسمك  م / ث ( مع 1.8سرعة هــواء تقاس من عنـد خـاليـا التبـريد نفسها , وهـذه تعـادل )  -2

 سـم . 10م / ث ( مع الخـاليا التي بسمـك  1.25وتعـادل )

سـرعة هــواء القطــاع العرضي للعنبر, وهي السرعه االساسيه التي يتم حساب الحـرارة المـؤثره علي قيمتها , وهـذه  -3

ث ( وذلـك  / م 3 – 2.5ادل من )ـتعالسـرعـه وهـذه سـم ( , 50 – 30وعلي إرتفـع من ) تقـاس بطــول العنبر وعـرضه , 

 عنـد تشغيل جميع المراوح ومع الفتحـات المناسبه من فتحـة التهـويه الطـوليـه تناسبا مع عـدد المراوح المستخـدمه وقدرتها .

 

 -:ف علي ـتتوقد ـالتبـريو الحـرارة المـؤثـره والتي يشعر بها الطـائر عنـد استخدام التهـويه الطـوليه  -12

الضغــــــــــــــط المناسب  -           الهــواء                       سـرعـة -عمــر الطيـــــــــــــور                                  -

 الوزن ودرجـة الترييـــش -           كثــافــة العنـــــبر                      -    الــرطـــوبه النسبيـــه                               
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وأخيـرا يجب االطــالع والبحـث علي كل ما هـو جـديـد وحـديـث في هـذه الصنـاعـه فهـي في تطـور  -

 ــط دون البحـــث واالطـــــالعاالنغـالق علي معلــومــات سابقـه فق مستمـر ويجـب عـدم 
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