
الزراعية الصوبات

أدرتٌك إٌجٌبت–الشركة العربٌة لتكنولوجٌا الري بالتنقٌط 
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مقدمــــــــــة

 حٌث ومتانتها بجودتها وعالمٌا   محلٌا   الزراعٌة الصوبات تمتاز
 والمطابقة والخارج الداخل من مجلفنة أنابٌب من مصنوعة أنها

 خالل ومن الزراعٌة، بالصوب الخاصة العالمٌة للمواصفات
  الشركة صممت فقد المستمرٌن والتطوٌر البحث عملٌات
 تلك خاصة الجوٌة، األحوال مختلف مع تتناسب بحٌث صوباتها
 باالختالف تتمٌز التً األوسط الشرق منطقة فً السائدة

 الموجود الفنً الكادر وبفضل والسنوي، الٌومً الكبٌر الحراري
 عن عدا الدقٌقة التسلٌم بمواعٌد التقٌد ٌتم الشركة لدي

.لعمالئها البٌع بعد ما وخدمات االستشارات

-:العامة الفنية المواصفات

:(الحديد) المعدني الهيكل

90 نوع مجلفن حدٌد من مصنوع G

زنك ملغم 275 –250من الجلفنة وزن ٌتراوح / 
.2م

بالصوب والخاصة األوروبٌة للمواصفات مطابق 
.الزراعٌة

والخارج الداخل من التصنٌع قبل مجلفنة روالت.

الزنك مادة من بطبقة مغطً المواسٌر لحام خط 
.للصدأ المقاومة

:التصميم

منها أسس عدة علً مصممة الزراعٌة الصوب:

حسب أكثر أو الساعة / كم 110 لغاٌة رٌاح سرعة تحمل 
.التصمٌم

الزراعٌة األغطٌة من أنواع لعدة مالئمة.

فً الصوبة داخل للزراعة المناسبة المسافات مراعاة تم 
.المحصول حمالة وارتفاع التقوس درجة حٌث من التصمٌم
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معلومات فنٌة
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ت فنٌـــــــــة
معلومــــــــــا
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صوبة زراعٌة مفردة

مواصفات الهيكل

o ملم 60قطر  مجلفنةهٌكل البٌت المفرد مصنوع من أنابٌب  .

o ملم 32قطر  مجلفنةاألنابٌب الطولٌة التً تربط األقواس مصنوعة من أنابٌب  .

o 27ذات قطر  مجلفنةلكل بٌت زراعً حماالت محاصٌل مصنوعة من أنابٌب 

.  ملم

o ملم 32قطر  مجلفنةالرٌح مصنوعة من أنابٌب  ومصداتاألبواب  .

o16ذات مقطع  مجلفنةالرٌاح لألبواب مصنوعة من أنابٌب معدنٌة  مصدات  ×

.  ملم 16

o وذلك  ْ   90كل وحدة مزودة بأربعة أبواب مفردة ٌمكن فتحها لألعلى بزاوٌة

.لعملٌة التهوٌة

الغطاء

 بنفسجٌة  الفوقالمعالج ضد األشعة  البولٌثٌلٌنالبٌت المفرد مغطى بمادة

 .مٌكرون 200وبسماكة 

 بالستٌكٌة بكلبساتاألبواب مغطاة بطبقة مزدوجة من البالستٌك والمثبتة.

نظام تهوية جانبية

فتح  باالمكانٌمكن إضافة نظام التهوٌة العلوٌة للبٌت الزراعً المفرد بحٌث ٌصبح 

.المتداخلة البولٌثٌلٌنالسقف لمسافة بٌن شرائح 

مزايا التصميم

مقاومة لألمطار الغزٌرة والرٌاح العاتٌة. 

القدرة على استٌعاب جمٌع أنواع النباتات. 

 الزراعٌة لقلب التربة وتحضٌر األرض الجراراتسهولة حركة. 

سهولة التركٌب والنقل وبتكالٌف قلٌلة.
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األبعــاد
العرض

(م)

اإلرتفاع

(م)

الطول

(م)

المسافة بيه القوس

(م)األول والثاوي 

المسافة بيه 

ي األخراألقواس 

(م)

المساحة 

  االجمالية

(2م)

9.03.256.52.02.5508.5م 9ريان .1

8.03.061.52.02.5492.0م 8ريان .2



صوبة زراعٌة مفردة 

مبردة
الهيكل

 ملم 60ذات قطر  مجلفنةهٌكل البٌت المفرد المبرد مصنوع من أنابٌب معدنٌة  .

 32ذات قطر  مجلفنةاألنابٌب الطولٌة التً تربط األقواس مصنوعة من أنابٌب معدنٌة 

.  ملم

ملم 55قطر  مجلفنةاألرضٌة والعلوٌة مصنوعة من أنابٌب معدنٌة  المصلبات  .

 ملم 27قطر  مجلفنةحمالة محاصٌل مصنوعة من أنابٌب معدنٌة  15ٌوجد  .

ملم 32ذات قطر  مجلفنةالرٌاح مصنوعة من أنابٌب معدنٌة  مصدات  .

ملم 30×  30قٌاس   مجلفنة  الهٌكل األمامً للبٌت الزراعً مصنوع من أنابٌب  .

الغطاء

 الفوقاألوروبً ذو ثالث طبقات والمعالج ضد األشعة  بالبولٌثٌلٌنالبٌت الزراعً مغطى 

، عدا الواجهات األمامٌة والخلفٌة فهً  مٌكرون 200 الىالبنفسجٌة وبسماكة تصل 

.بالفاٌبرجالسمغطاة 

األبواب

ومكونة من قطعتٌن وٌمكن فكها لتسهٌل الحركة وتزود هذه الصوبة  األلومنٌوممصنوعة من 

.بغرفة تعقٌم

نظام التبريد

ًٌتكون نظام رٌان للتبرٌد مما ٌل:

مروحتٌن شفط. 

 وهً مركبة فً الجانب الخلفً للبٌت( م  0.1× م  6× م  2)وحدات تبرٌد بقٌاس. 

المجلفنالمٌاه مصنوعة من الصاج  مزارٌببما فٌها  االضافات. 

 للتحكم بالمراوح ومضخات المٌاه( المبدالت الحرارٌة) الثٌرموستاتأجهزة. 

ًلوحة تحكم كهربائٌة للتحكم بنظام التبرٌد داخل البٌت الزراع. 

ًلوحة تحكم كهربائٌة للتحكم بنظام التبرٌد داخل البٌت الزراع

لوحة الكهرباء

للتحكم بنظام التبرٌد وأي ( منظمات حرارٌة) ثٌرموستاتتزود الصوبة بلوحة كهرباء وأجهزة 

أنظمة أخري
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العرض

(م)

ااإلرتفاع

(م)

الطول

(م)

المسافة بيه 

القوس

(م)األول والثاوي 

المسافة بيه 

األقواس األخرى 

(م)

المساحة 

(2م)االجمالية 

عدد 

األقواس

9.03.239.02.02.5351.017



الهيكل

 ملم 60أنابٌب معدنٌة مجلفنة بقطر : األقواس  .

ملم مع دعامات لالرتكاز بقطر  32عبارة عن أنبوب بقطر : حمالة المحاصٌل

.  ملم لضمان درجة عالٌة من الثبات والقوة 32

ملم توضع بٌن  32وبقطر  المجلفنعبارة عن مواسٌر من الحدٌد :  المدادات

.  األقواس لتدعٌمها وزٌادة قوتها

أمتار لتصرٌف  3ملم وبأطوال  2بسماكة  مجلفنمصنوع من حدٌد :  المزراب

.المٌاه

الغطاء البالستيكي

ومعالج  مٌكرون 200ٌتم تغطٌة الصوبة بالبالستٌك الزراعً أوروبً المنشأ سماكة 

 وكلبسات األلومنٌوممن  بروفٌلضد األشعة فوق البنفسجٌة وٌثبت بواسطة 

.بالستٌكٌة وٌستخدم شبك الذبابة لتغطٌة فتحات التهوٌة

نظام التهوية

إمكانٌة . عبارة عن شبابٌك تهوٌة علً جوانب الصوبة ٌتم التحكم بها ٌدوٌا  أو آلٌا  

.إضافة مراوح التوزٌع الداخلٌة وأي أنظمة أخري

الممرات الجانبية واألمامية

ٌتم إضافة ممرات جانبٌة وأمامٌة للصوبة الزراعٌة للخدمة وسهولة الحركة وزٌادة 

.ثبات الصوبة الزراعٌة

مميزات الصوبة الزراعية المتعددة

.لإلرضاالستغالل األمثل 1.

.التهوٌة األفضل 2.

.توفٌر العمالة3.

.زٌادة اإلنتاج من حٌث الكم والنوعٌة4.
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صوبة زراعٌة متعددة

عدد 

الصوب

عرض 

الصوبة 

(م)

طول 

الصوبة 

(م)

المسافة بين 

األقواس

(م)

ارتفاع 

المزراب 

(م)

ارتفاع 

القمة

(م)

عرض الممرات 

الجانبية

(م)

عرض الممرات 

األمامية والخلفية 

(م)

المساحة 

اإلجمالية 

(2م)

108.040.04.02.64.53.02.03784.0
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صوبة زراعٌة متعددة 

مبردة
الهيكل

 ملم 60مصنوعة من أنابٌب معدنٌة مجلفنة بقطر : األقواس .

 40مصنوعة من أنابٌب معدنٌة مجلفنة ذو مقطع مستطٌل قٌاس : األعمدة   ×

.  ملم 80

ملم  32بقطر  مجلفنكل قوس ٌحتوي على أنبوب معدنً : حمالة المحاصٌل

لحمل المحاصٌل عدا القوس األمامً والخلفً ، وذلك لزٌادة قوة وتماسك البٌت 

.  الزراعً

تربط األقواس واألعمدة المجلفنةٌوجد عدد من األنابٌب الطولٌة :  المدادات  .

للسماح بتصرٌف المٌاه عن الجانب  المجلفنمصنوع من الحدٌد :  المزراب

. العلوي للبٌت الزراعً

غطاء السقف والجوانب

عدا  مٌكرون 200تغطى الصوبة بالبالستٌك المعالج ضد األشعة فوق البنفسجٌة سماكة 

، وٌمكن أن تغطً بالفاٌبرجالسالواجهات األمامٌة والخلفٌة والجانبٌة فهً مغطاة 

.كاربونٌتأو بمادة البولً  بالفاٌبرجالسالصوبة بالكامل 

األبواب

مصنوعة من األلمونٌوم ومكونة من قطعتٌن، ٌمكن فكها لتسهٌل حركة اآللٌات الزراعٌة كما 

.ٌمكن تزوٌد هذه الصوبة بغرفة تعقٌم

نظام التدفئة والتبريد

-:ٌتكون نظام التبرٌد من

مراوح شفط

خالٌا تبرٌد علً طول الجهة الخلفٌة.

 ملم 1.5أحواض التبرٌد مصنوعة من األلمونٌوم سماكة.

مراوح توزٌع الهواء.

.الزراعٌة للصوبٌمكن تزوٌد الصوبة بأجهزة تدفئة ذات كفاءة عالٌة مخصصة 

لوحة الكهرباء

للتحكم بنظام ( منظمات الحرارة) ثٌروموستات  وأحهزةٌتم تزوٌد الصوبة بلوحة كهرباء 

(.ري، تظلٌل، التدفئة)التبرٌد والتحكم بأي أنظمة أخري 

عدد 

الصوب

عرض 

الصوبة 

(م)

طول 

الصوبة

(م)

ارتفاع 

(م)المزراب 

ارتفاع القمة 

(م)

المسافة 

بيه 

األقواس  

(م)

المسافة بيه 

األقواس 

(م)األخرى 

المساحة 

اإلجمالية 

(2م)

10.08.040.02.64.22.04.03200.0
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صوبة سن المنشار

الهيكل

 ملم 2ملم بسماكة  80*80قٌاس  مجلفنة تٌوباتالقوائم مصنوعة من.

 ملم 1.5ملم بسماكة  60 مجلفنةاألقواس مصنوعة من أنابٌب.

 ملم 1.5ملم بسماكة  80*40قٌاس  مجلفن تٌوبحمالة المحاصٌل.

تربط بٌن األقواس  مجلفنةملم  1.5ملم بسماكة  32أنابٌب طولٌة قٌاس  المدادات

.والقوائم

ملم 2سماكة  المجلفنمصنوع من الحدٌد  المزراب.

غطاء السقف والجوانب

 200تغطى الصوبة بالبالستٌك األوروبً المعالج ضد األشعة فوق البنفسجٌة سماكة  

.مٌكرون

ٌستخدم شبك الذبابة لتغطٌة فتحات التهوٌة الجانبٌة واألمامٌة.

األبواب

مصنوعة من األلمنٌوم ومكونة من قطعتٌن ،وٌمكن فكها لتسهٌل حركة األلٌات الزراعٌة كما 

.ٌمكن تزوٌد هذا البٌت بغرفة تعقٌم

لوحة الكهرباء

للتحكم بنظام ( منظمات الحرارة) ثٌروموستات  وأحهزةٌتم تزوٌد الصوبة بلوحة كهرباء 

(.ري، تظلٌل، التدفئة)التبرٌد والتحكم بأي أنظمة أخري 

التهوية العلوية

.إلى قمة الصوبة وٌتم التحكم بها ألٌا   المزرابتزود الصوبة بفتحات للتهوٌة العلوٌة من 

التهوية الجانبية

.تزود الصوبة بفتحات للتهوٌة الجانبٌة ٌتم التحكم بها ٌدوٌا  أو ألٌا  

عدد 

الصوب

عدد الصوبة 

(م)

طول 

الصوبة

ارتفاع 

(م) المزراب

ارتفاع القمة 

(م)

المسافة بين 

(م)األقواس 

عرض الممرات 

األمامية 

والخلفية

المساحة 

اإلجمالية 

(2م)

108.040.03.55.04.02.03520.0
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12صوبة 

الهيكل

 ملم  2سماكة ( 80*80)قٌاس  مجلفنة تٌوباتاألعمدة مصنوعة من.

 قطع  3ملم وهى عبارة عن ( 1.5*80*40)قٌاس  المجلفنمن الحدٌد  تٌوباتاألقواس

ملم لتدعٌمها وزٌادة  3ٌتم تجمٌعها بواسطة وصالت من الصاج المجلفن سماكة 

.الثبات

 ملم ( 1.5*40*40)قٌاس  المجلفنحماالت داخلٌة وهً أقواس مصنوعة من الحدٌد

.تصل بٌن القوائم وبشك عرضً وذلك لجمع الهٌكل وتثبٌته

 ملم باإلضافة إلً  2سماكة ( 80*80)قٌاس  مجلفنة تٌوباتالقواعد مصنوعة من

.ملم( 8)مبروم تسلٌح سماكة 

ملم 2سماكة  المجلفنمصنوع من الحدٌد  المزراب.

غطاء السقف والجوانب

 200تغطى الصوبة بالبالستٌك األوروبً المعالج ضد األشعة فوق البنفسجٌة سماكة 

أو بمادة  بالفاٌبرجالستغطى الصوبة بالبالستٌك وٌمكن أن تغطى الصوبة كاملة 

.المعالج ضد األشعة فوق البنفسجٌة  كاربونٌتالبولً 

نظام التدفئة والتبريد

 ٌتكون نظام التبرٌد من:-

 مراوح شفط ، خالٌا تبرٌد على طول الجهة الخلفٌة ، أحواض التبرٌد مصنوعة من

ملم ، مراوح توزٌع الهواء ٌمكن تزوٌد الصوبة بأجهزة تدفئة  1.5األلمنٌوم سماكة 

.متخصصة للصوب الزراعٌة

األبواب

 وٌمكن تزوٌد هذه الصوبة بغرف تعقٌم 2مصنوعة من األلمنٌوم عدد.

لوحة الكهرباء

 للتحكم بنظام ( منظمات الحرارة) ثٌرموستاتٌتم تزوٌد الصوبة بلوحة كهرباء وأجهزة

.التبرٌد ، وبأي أنظمة أخري



الهيكل

 مصنوع )ملم  2ملم وسماكة  60من الداخل والخارج قطر  المجلفنةمصنوع من األنابٌب
(.من مواسٌر مزدوجة

 ملم  1.5ملم سماكة ( 30*30) التٌوباتٌزود سطح الصوبة وجوانبه بخطوط طولٌة من
.المجلفنمصنوع من الحدٌد 

  علً شكل حرف  بزاوٌاٌتم تقطٌع مسطح الصوبة رأسٌا(T )لوضع ألواح الزجاج فٌها.

 ملم 2سماكة  المجلفنةمن المواسٌر  مصنوعه والمصلباتالقواعد األرضٌة.

 ملم على عرض الصوبة ( 1.5*60) مجلفنةحماالت المحاصٌل مصنوعة من مواسٌر
 1.5ملم وسماكة  60قطر  مجلفنةوترتبط بالسقف بحماالت رأسٌه مصنوعة من مواسٌر 

.ملم

األبواب 

تزود الصوبة بباب فً الواجهة األمامٌة.

غطاء السقف والجوانب

 ملم علً شكل ألواح وٌثبت بطرٌقة التداخل  5الغطاء عبارة عن زجاج خاص سماكة
(OVERLAP.)

إضافات

نظام تبرٌد.

أجهزة تدفئة.

طاوالت شتل.

 األخريوالعدٌد من األنظمة.

التهوية

 سم 60وعرض  م 2شبابٌك علوٌة طول.

 سم  70وعرض  م 6شبابٌك جانبٌة بطول.

 ٌتم التحكم بها ٌدوٌا  أو ألٌا  ، أما  مجلفنة التٌوباتالنوافذ الخاصة بالتهوٌة مصنوعة من
.النوافذ الجانبٌة ٌتم التحكم بها ٌدوٌا  أو الٌا  

مزايا الصوبة الزجاجية

 الجامعات ومراكز البحوث  فىتستعمل ألغراض البحث العلمً والتجارب الدقٌقة
.الزراعٌة والهندسة الزراعٌة

 متعدد الصوب اوٌمكن تصنٌعه بشكل مفرد.

ٌمكن تزوٌده بأنظمة التدفئة والتبرٌد مع التحكم الكامل بالمناخ ودرجة الحرارة الداخلٌة.
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صوبة زجاجٌة

األرتفاع (م)الطول (م)العرض 

(م)الجانبي 

المسافة بين (م)األرتفاع الكلي 

(م)األعمدة 

المساحة 

(2م)اإلجمالية 

2.84.23.03.03.01728.0
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صوبة لألبحاث والحدائق

الهيكل

والخارج الداخل من المجلفنة التٌوبات من مصنوع.

من طولٌة بخطوط وجوانبها الصوبة سطح ٌزود  
 من مصنوع ملم 1.5 سماكة ملم (30*30) التٌوبات
.المجلفن الحدٌد

الحدٌد من مصنوعة والمصلبات األرضٌة القواعد  
.ملم 2 سماكة المجلفنة

مجلفنة مواسٌر من مصنوعة المحاصٌل حماالت  
 بالسقف وترتبط الصوبة عرض علً ملم (1.5*32)

 32 قطر مجلفنة مواسٌر من مصنوعة رأسٌة بحماالت
.ملم 1.5 وسماكة ملم

خاصة ومصلبات وبراغً مرابط استخدام سهولة.

األبواب

o تزود الصوبة بباب فً الواجهة األمامٌة كما ٌمكن
.تزوٌدها بغرفة خدمة

مزايا الصوبة الزراعية لألبحاث والحدائق

 ًتستعمل ألغراض البحث العلمً والتجارب الدقٌقة ف
الجامعات ومراكز البحوث الزراعٌة والهندسة 

.الزراعٌة واالستخدامات المنزلٌة الخاصة

ٌمكن تصنٌعها بشكل مفرد أو متعدد الصوب.

 ٌمكن تزوٌدها بأنظمة تدفئة والتبرٌد مع التحكم الكامل
.بالمناخ ودرجة الحرارة الداخلٌة

سهولة الفك والنقل والتركٌب.
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الهٌاكل المتعددة االستخدام

تقوم الشركة أيضاً بصناعة غرف الخدمة ومظالت خاصة 
.السيارات ومصفاتبالمستودعات 

(Wazoo)غرف الخدمة 

الهيكل

 وٌكون شكل  مجلفنة وتٌوباتٌتكون الهٌكل من أنابٌب
.الهٌكل ثمانً األبعاد أو سداسً

السقف والجوانب

 العازل من الداخل  األندولٌنٌغطً السقف الخارجً بألواح
بألواح الخشب إلعطائه منظرا  جمالٌا  

األبواب والنوافذ 

 ٌزود الهٌكل بباب واحد وشبابٌك ، كما ٌمكن ان ٌزود بأٌة
.إضافات أخري حسب الطلب

المظالت والمستودعات

األقواس 

 ملم 60بقطر  مجلفنةمصنوعة من أنابٌب.

األعمدة

 ملم40*80بقٌاس  تٌوباتمصنوعة من.

الغطاء

 تغطى المظالت وغرف التخزٌن بألواح الصاج المضلع أو
.العازلة األندولٌنبألواح 



اإلكسسوارات اإلضافية
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واختٌار الغطاء أمر مهم للصوبة الزراعٌة لكً ٌتناسب . تمتاز الشركة باستخدام أجود األغطٌة

مع مختلف األحوال الجوٌة خاصة فً منطقة الشرق األوسط التً تتمٌز باالختالف الحراري 

:الكبٌر الٌومً والسنوي ولهذا السبب ٌجب أن تكون

ذات عمر طوٌل1.

مناسبة للظروف المحٌطة2.

.البنفسجٌة الفوقمعالجة لألشعة 3.
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األغطٌة ومواصفاتها
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اإلكسسوارات اإلضافٌة

 قطع أفضل الشركة تقدم

 المثلً والحلول الصٌانة

 حٌث المشارٌع، لصٌانة

 بصٌانة الشركة قامت

 الزراعٌة الصوب مشارٌع

 بإشراف دول عدة فً

.متمٌز وفنً هندسً
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اإلكسسوارات اإلضافٌة
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اإلكسسوارات اإلضافٌة



 مع المدمجة األلمونٌوم ورقائق البولٌستر شرائح من التظلٌل نظام ٌتكون
 بٌن الفرٌد التركٌب المقوي البولٌستر من قطع مع ومرتبطة بعضها

 وٌعمل الحراري للتوصٌل الجودة فائقة نتائج ٌعطً والبولستر األلمونٌوم
 أثناء ثابتة المحصول حرارة درجة علً وٌبقً الضائعة الطاقة حفظ علً
.والنهار اللٌل

 من المزروعات حماٌة وبالتالً الندي كمٌة خفض علً التظلٌل شبك ٌعمل
.والندي الرطوبة عن الناتجة األمراض

.ولوحات تحكم مواتٌرٌعمل هذا النظام بشكل أوتوماتٌكً باستخدام 

.نظام التظلٌل ذو منشأ أوروبً

%  50–75: نسبة التظلٌل

%96: فعالٌة التظلٌل

لوحة التحكم

 منظم مع ٌدوٌا   أو أوتوماتٌكٌا تعمل رئٌسٌة تحكم بلوحة الصالة تزود
 لوحة توصٌل ٌتم أن علً .آلٌا   التبرٌد نظام إدارة ٌتم لكً ورطوبة حرارة

 تحكم بجهاز والتسمٌد الري ومضخات والمراوح والثٌرموستات الكهرباء
.المشروع لكامل رئٌسً إلكترونً
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نظام التظلٌل األوتوماتٌكً



صور مشاريع

(الصوب الزراعية)
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صور مشارٌع
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صور مشارٌع
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صور مشارٌع
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صور مشارٌع
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