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 توريد وتركيب وتشغيل مشتل زراعي في محطات المركز الوطني
 للبحوث الزراعية (مركز المفرق، مركز ديرعال) 

 مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء في األردن من خالل إجراءات العمالة الُمكثفة
CFW-GIZ - 2019 

 للبحوث الزراعيةتركيب محطات المركزالوطني  –مواصفات مشتل زراعي 

مركز  مركز المفرق،توريد وتركيب وتشغيل مشاتل زراعية محمية عدد اثنان في (ب للعطاء الخاص
 ديرعال)

 

 
 :المواصفات الفنية للمشتل

 :المشتل -الشكل الخارجي لموقع -
لكل من النوع القياسي  من الهيكل المعدنيمصنوع كل مشتل مكون من بيتين زراعيين متجاورين  -

 :أدناه الموضحةحسب الصورة (Semicircular)، الشكل النصف أسطواني القوسيموقع اعاله

 
لمواصفه الفنية والتركيبية مع مراعاة ان تكون موضح رئيس لعاله كجزء اعتبارالشكل أمالحظة:

 يلي: كماوالموقع بالكامل البيوت  وتركيب وضعيةتفاصيل و
 

 البيت الثاني البيت األول

 منصة خرسانية
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Uسطواني القوسياأل أ�عـــــــــــــــاد البيت(Semicircular) كال البيتين: 

 الشكل مصنوعة من المواسير (االنابيب) المجلفنةمتر من نوع قوسي  24طول البيت  -

 متر 9عرض البيت  -

 متر 3.25البيت االرتفاع الكلي  -

 قوس 11الكلي عدد األقواس -

 P2م 216مساحة البيت  -
 

Uالمواصفات الفن�ة: 

 اله�كل المعدني -1

 :األقواس -
 دارـــــاكة الجـــــملم سم 60قطر و� من الداخل والخارج المجلفنة )االنابيبمصنوعة من المواسير ( -

المسافة بين ن تكون من مادة ال تصدأ. وأ (ناعم) ملسأ رخط لحام المواسين �كون أو ملم  1,8-2

 .كاملة 11عدد االقواس و متر 2.0األول واألخير  متر ما عدا القوسين2.5قواس األ
 

 المدادات الطول�ة: -

 هبتثم خمسة جسور لكل قوس ملم عدد1.5ملم سماكة 32مصنوعة من المواسير المجلفنة قطر

 بينها بمرابط خاصة مجلفنة ال تصدأيربط و
 

 :العلو�ة حماالت المحاصيل والحماالت الوسط�ة -
 اارتفاعهو، حمالة 11ملم عددها 1.5ملم سماكة 32مجلفنة قطر  مصنوعة من مواسيرحماالت ال

وتوضع على كل قوس من أقواس البيت ما عدا األول واألخير، كما يربط على م 2.25اليقل عن
 زيادة دعم حمالة المحاصيل حملها وتعمل على مجلفنة هذه الحماالت من األعلى حمالة وسطية 

 

 :الدعامات الجانب�ة والعلو�ة -

ما بين القوس االول  1.5ملم سماكة 32ر المجلفنة قطر مصنوعة من المواسيتركيب دعامات 
 نهاية البيت الزراعي.في بين القوسين ووالثاني في بداية 
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 المصل�ات األرض�ة والعلو�ة: -

والمصل�ات االرض�ة على ، ملم 2-1,8 سماكةو�ملم 27و 55 هالفنة قطر مصنوعة من المواسير المج

 .وتر�ط كل مكونات البيت بواسطة الوصالت (مصل�ات) في التراب سم 45 عمق
 

 مالحظة:

جم�ع أجزاء البيت واله�كل المعدني �كافة اجزاءه مصنوعة من الحديد المجلفن على الساخن  -

 مكفولة ضد الصدأ .و مصنوعة من مواد أول�ة غير معادة التدو�ر و G90  نوع 

م اللجوء إلى اللحام إال في سير �الوصالت (المصل�ات) فقط وعديجب ر�ط كل مكونات الحديد والموا -

 المصل�ات.

 المجلفنة والصواميل والوصالت البيت مزود �ما �كفي من المرا�ط والبراغييجب ان �كون  -
 دناهبالوصف أ الصدأجة ضد لوتكون معا

 

 ملم2.0-1.5مصنوعه من الصاج المجلفن و�سماكة  المرا�ط:

 ذات نوع�ة جيدة ومجلفنة :البراغي
 

 سالك:األ

ملم  كاملة وغير  2.5معادة التصن�ع و�سماكة  الغيرمزود �ما �كفي من األسالك المجلفنة البيت 

 .مشدودة جيدا و�متانهالو مقطعه وان ال يتم توصيلها 
على الهيكل المعدني من الخارج لحمل األغطية المطلوبة والمسافة ما بين األسالك المجلفنة تركب 

سم كحد أعلى كما تربط مع جميع األقواس وفي جميع نقاط اإللتقاء مع األقواس باألسالك  20هي 
 المجلفنة الصغيرة (سلك ناعم).
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 األبواب:
 :/ المدخلاالماميال�اب 

ا ـــــــــوسماكته سم4×4ا ـــــــة قطرهـــــــمجلفن تيو�ــــاتمن مصنوع  اطارها الخارجي بوا�ة أمام�ة مزدوجة

م 2.5م وٕارتفاع 2×م2�أ�عاد خارج�ة متصلة �البيت من االمام و حجرة ملم،على شكل  2-2,5

  .للبيت االول و�الشاش األخضر المقوى للبيت الثانيميكرون  200سماكة ومغطاة �ال�الست�ك

مع مجرى  ملم2) سم و�سماكة 3×3مصنوع من تيو�ات ( امامي خارجي �اب سحابب مزودةوالغرفة 

ملم 3سم*5*5ش�ك حديد  لل�اب السحاب و�ركب داخل االطار )ارتفاع م2م *1 عرض( و�أ�عاد

 ه عكسي (�سار)ا�فتح �اتج�اب داخلي بنفس المواصفة �االضافة ل�فتح لل�مين ال�اب 

من ثم سم  5وارتفاع  م2×م2�أ�عاد �التوف الخشن االحمر ة الحجرة الخارج�تسو�ة وتغط�ة أرض�ة  -

 .في المدخل للتعق�م سم 30وسماكة  م 1م *  1.5وضع قطعة اسفنج�ة  �أ�عاد 

ابات االمامية عند المدخل الرئيسي (الجزئيين اليمين واليسار) يكون محكم الجزء المتبقي بجانب البو
 ومن الجوانب بشكل محكم من أعلى على ان يتم تثبتهم ميكرون 200سماكة اإلغالق تماماً بالبالستيك 

 مع الهيكل المعدني ومن اسفل داخل التربة

البيت الثاني بنفس المواصفات بالكامل مع استبدال البالستك بالشاش المقوى االخضر الخاص  مالحظة:
 بالبيت.

 
 :ةاب الخلف�و باأل

مغطاه  بواب (درفاتمن اال 2�عدد ملم مزودة  32�قطر  المجلفنة االنابيب او مصنوعة من المواسير
) لكل بيت واالبواب مثبتة جيدا مع ه�كل البيت و�االرض وقابلة للفتح لالعلى بزاو�ة �ال�الست�ك المزدوج

 .عند الحاجة 90
�فتحات ناعمة ال نوع مقوى و �شاش  ته�احكام وتغطي(القوس االخير) ال�اب الخلفييتم اغالق على ان 

 مع الشد الجيد.تسمح بدخول الحشرات 
التسوية وتعديل المناسيب بالدبش والخرسانة العادية اينما يلزم تماما دون ميالن لألرض لكامل  -

المساحه الخارجية بين اطار الكندرين والبيوت (من الجانبين والخلف) وبين البيوت وفي مقدمة 
 بيسكورس اينما يلزم.البيوت االمامية وبفرد ودحل طبقة 

المسؤولية التامة عن تنظيف االرض المخصصة كاملة في كافة المواقع المقترحه للمشتل (بقايا  -
 النباتات، الحصى والحجارة ) وازالتها خارج محيط المشتل تماما.
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)م جهة الطريق المعبد في موقع مركز المفرق على شكل 20)م بطول (6فتح طريق بعرض ( -
 )سم لتسهل المرور الى الموقع.20طبقة بيسكورس بسماكة (رامب وفرش ودحل 

سم  30بناء إطار خارجي حول البيتين من الكندرين أجود األصناف في السوق المحلي بارتفاع  -
سم  15سم مع مراعاة أن يكون التركيب على صبة خرسانية سماكة  15سم وسماكة  50وطول 
سم مع التكحيل جيدا بين الكندرين  20ارتفاع سم ب 15سم والتصفيح من الخلف بسماكة  30بعرض 

 والتثمين بشكل مناسب من األمام.
تغطية كامل االرض الخارجية (من الكندرين واطار البيت) وبين البيوت بالحصمة من حجر السيل  -

م من طرف البيت والكندرين وعلى طول االرض المخصصة  1المغسول تماما (حجم فولية) وببعد 
 سم 5جهات (الجهتين الجانبيتين والخلفية فقط) و ان تكون الطبقة بسماكة  3ـــ في االطار ومن ال

تغطية الجزء االمامي امام البوابات الرئيسة (المدخل الرئيسي) للبيوت بالتوف الخشن الكبير الحجم  -
م وان تكون  21م من طرف البيت االمامي وبطول  2واللون االحمر المغسول والنظيف وببعد 

 سم . 5طية بسماكة طبقة التغ
) 2:4:1بناء منصة خرسانية من األسمنت والحصمة المخلوطة ورمل صويلح بنسبة خلط حجمية ( -

م  1م طول*  3سم باألبعاد ( 20ملم باإلتجاهين بتباعد  12على التوالي ومسلحة بقضبان حديد قطر 
( الرسم) على ان   م سماكة) من الخلف في المساحة بين البيتين خارج اطار الكندرين 0.3عرض* 

P3م2تستعمل كقاعدة تتحمل وضع خزان ماء بالستيك بحجم 
P ) ومضخة دوزاترونوالحاقنة السمادية (

 .رلت 50لتر وخزان رش بحجم  100حصان) وخزان بالستيك للسمادة بحجم  2اوروبية بقوة 
 يتفاعل مع الموادوضع خزان ماء بالستيك من النوع غير المعاد تصنيعه ومن الصنف الغذائي وال  -

P3م 2طبقات وبحجم  3من  الكيميائية
P التجهيزات (وصالت ومحابس...)  مجهز بكاملولون ابيض

 ).Mistingالستخدامه في الري ونظام التضبيب (الـــ
) ولغاية المنصة موقع التركيبالرئيسي المتوفر في المركز المعني (المصدر ايصال الماء من  -

كه بخزان الماء الرئيسي بكافة الوصالت بواسطة خط ماء رئيس الخرسانية خلف البيوت مع شب
انش  1.5انش ومخرجين  2انش والتوصيالت ومجمع حديد  2انش مع محبس  2بالستيكي بسماكة 

 مع التوصيالت على ان تكون كافة المواد غير معادة التصنيع وتتحمل الضغط المطلوب.
لبيت) تحت االرض في المساحة من الجهة توصيل خط ماء رئيسي من الخزان الرئيسي (خلف ا -

م من الداخل لكال البيتين وخط  20الخلفية للبيوت ومرورا بجانب الكندرين الداخلي وعلى طول 
انش مع كافة الوصالت ¾ انش مع تركيب محابس  1.5) وبسماكة BVCالري من نوعية (

 محابس 5بعدد م محبس  4والمحبس معدني من نوعية ممتازة وضد الصدا وان يكون كل 
مع التوصيل لداخل البيت االول فقط بغرض  مل 50بحجم  توصيل خط ماء رئيسي بولي اثلين -

 ) مع كافة التجهيزات والجلد واالكواع والمحابس والمرابطMistingاستخدامه كخط تضبيب (الـــ
المصدر من فاز 3مبطن ومجلفن ومعزول يتحمل حتى قدرة توصيل مصدر للكهرباء رئيسي(كيبل) -

سم مع تركيب  50*  50بالطول المناسب مع تزويده بصندوق قواطع مطري مقاوم للصدا بابعاد 
 م3ملم وبارتفاع  60بسمك  انش 3 القواطع والتايمرات وتثبيته على عمود/ ماسورة مستقيمة مجلفنة

خط  عند البيوت من الخلف و بجانب المنصة الخرسانية وتوصيل ومثبتة جيدا بقاعدة اسمنتية
خطوط داخل السلك) في منتصف البيت من  3. مل (2مبطن ومجلفن ومعزول كهرباء علوي 

ة ــــــتركيب اباريز مطرية ولمبات مطرية بطريقة معزولالى داخل البيت االول والثاني والعمود 
 .على طول البيت م5كل 
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ادية في خط الري االنش يتم شبك الحاقنه السم¾ قياس الحاقنة السمادية (من نوع دوزاترون) -
 2والمضخة اوروبية بقوة  االرضي مع تركيب محبس لضمان عدم دخول السماد الى خط التضبيب

 .لتر 100وخزان بالستيك للسمادة بحجم  انش غاطسة 2وفتحة مضخة  حصان
 50وبحجم  الكيميائية مبيدات اسطواني الشكل بالستيكي مقوى ال يتفاعل مع الموادخزان رش  -

ويتم شبكه بالخزان مع خطين تزويد للبيتين من  النحاسية الوصالت والمحابسمع كافة لتر
بار يصل الى بداية كل بيت من  40ويتحمل ضغط فوق الــ )BVCانش من نوع ( 1/2مواسير

سية(ادابتر مسنن ذكر) لغاية عليه من داخل كل بيت ورأ نحاسية يب محابسالمدخل الخلفي مع ترك
 .شبك بربيش رش المبيدات

-40بار  40الرش ترددية ضغط  مبةوطرحصان 6.5اتور رش يعمل على الكهرباء /المحرك م -
 .ومشبوكة كهربائيا باللوحة الرئيسية ومشغلة شاصيلتر/دقيقة  مجموعه  على 50

 بللتحكم بالضغط وتركي نحاسي مع محبس تركيب خط راجع داخل كل خزان (الرش،الري،السماد) -
 ساعة ضغط على كل مضخه مذكورة.

 
والقواطع وماتور الرش والمضخات بصندوق  واللمبات: تشبيك ووصل المضخات واالباريز مالحظة

 .القواطع الرئيسي مع ضمان التشغيل بشكل مثالي
 

 لبيت ال�الست�ك:ل -تركيب نظام تهو�ة جانب�ة

 . �التفصيل ادناهنظام القضيب المعدني  اعتماد نظام التهو�ة الجانب�ة

  .�الكامل على طول البيت �غطي سقف البيت ال�الست�كي (حسب ادناه) �الست�كيغطاء �عد تركيب  -

يتم تثبيت كل منهما �األصل على كل ) سم 2(مسطرة �عمق  ومنيوممن االل إطاران جانب�انتركيب  -

، �ساهمان في تثبيت األغط�ة ال�الست�ك�ة وعلى طول البيت قوس من أقواس البيت ال�الست�كي

زنبرك حلزوني داخل االطار وفوق ال�الست�ك مدعوم ب للحشرات مًعا بواسطة أنبوبوالش�ك المقاوم 

 .والشاش 

 مناصفة تجاهيناالومن  تركيب قضي�ان معدني�ان على كل جانب من جوانب البيت ال�الست�كي -

 (يدو�ا) الجيرد بذراع متحرك على حركة و مز  وعلى طول البيت في نها�ة كل منهما مق�ض يدوي 

 .وسهل الفك والتركيب والتثيبت عند فتح ال�الست�ك

، حيث سيتم لفه حول القضيب المعدني ال�الست�كي على طول البيتم  1.5غطاء �الست�كي يبلغ عرضه  -
 التصن�ع ادةعمقوى من مادة غير م ش�ك بواسطة المقا�ض قابل للغلق والفتحعلى مستوى الفتحة 
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من الجهتين  م 2رض و�ع ومحكم االغالق مع الشد الجيد و�فتحات ناعمة ال تسمح بدخول الحشرات
 ، و�المسطرة العلو�ةفي التر�ة �شكل م�اشر جيدا تثبيته  يتم ،و�طول البيت

سم  60�ارتفاع  يتم ثنُيهما �شكل مزدوج وتثبيتُهما في التر�ة من الجهتين غطائين �الست�كيينتركيب  -

والشد المناسب  )سم تحت سطح االرض60( على عمق، ن االرض وعلى طول البيت ال�الست�كيع

 .وتحت حصمة السيل
 

 غطاء البيت : -2

 :ال�الست�ك - البيت األول

 ن و م�كر  200 كةام�س �الست�كة كاملة شر�حةغير معاد التصن�ع على شكل  الزراعي غطاء من ال�الست�ك

مسطرة على  مع رونديلة بواسطة براغي مثبت جيداوان �كون نظام التهو�ة الجانب�ة  ا علىاعتماد حراري 

 على طول البيت  وتحت الزنبرك الحلزوني ومونيوماالل

�ضمن تثبيت ال�الست�ك مع  من كل الجوانب يتم تثبيت ال�الست�ك �استخدام كل�سات �الست�ك�ة �عدد كافيان 

 واالبواب االمام�ة والخلف�ة والشاش لل�اب الخلفي المواسير واالقواس 

فوق ال�الست�ك يوضع  ملم 2.5كة ما�س غير معاد التصن�ع سلك تر��ط مجلفن �اضافةالست�ك �يتم تثبيت ال

مشدودة �احكام  خطوط كاملة من بدا�ة البيت الى نهايته 4 -3عدد �و  من الخارج �عد تثبيته على االقواس

 وملحومة �احكامتثبيت ال�الست�ك العلوي في المنتصف بواسطة اك�اس رمل�ة مغلقة من ثم يتم . على الماكينة

  .لكامل البيت توضع على كل قوس ك�س 13و�عدد  حرار�ا

 :الشاش - البيت الثاني

على شكل قطعه والغطاء  %55بنس�ة تظليل اللون األخضرغطاء من ش�ك التظليل غير معاد التصن�ع �

�عدد كافي من و  وفي االرض ومثبته �متانه على اله�كل المعدنيجيدا وتغطي كامل البيت  يتم خ�اطتهواحدة 

 .ال�الست�ك�ةوالمرا�ط  الكل�سات
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�عد تثبيته على  الش�كفوق  ملم 2.5كة ما�س غير معاد التصن�ع سلك تر��ط مجلفن يتم تثبيت الش�ك �اضافة

 . مشدودة �احكام على الماكينة خطوط كاملة من بدا�ة البيت الى نهايته 4 -3عدد �و  من الخارج االقواس

 ال�الست�كي: –فقط للبيت االول  :Mistingنظام التضبيب 

  .الى داخل البيت يملم من الخزان الرئ�س 50توصيل خط ماء رئ�سي �قطر  -

على ان �كون  ملم 50�الخط الرئ�سي الــ  ملم 32سماكة م و  25�طول براب�ش بولي اثلين توصيل  -

و�كون مثبت تصف المنطقة نخط واحد لكل جانب يوضع في م 2�عدد فوق حماالت البيت  مرفوع

 .جيدة جيدا فوق الحمالة بواسطة مرا�ط

 .م 2*  2 مساحة تغطياو نزل تضبيب  ) Mist�منقطات ض�اب�ة ( تزو�ده -

مع كافة  فاز 1انش وكهر�اء  2و�فتحة حصان  2اتومات�ك�ة اورو��ة المصدر �قوة غاطسة مضخة  -

  .تشغيلتركيب واللزمات للتالمس

  .ومنظم (مؤقت/ تا�مر) خالل ساعة تحكمنظام تحكم اتومات�كي �التضبيب من  -

 جيدا في منتصفومعلق ومثبت  مر�وط بنظام التضبيب حساس لق�اس الحرارة والرطو�ة داخل البيت -

  .البيت

 :تركيب البيت

 التحضير وتجهيز االرض:

من االعشاب و�قا�ا والممرات المح�طة �البيت و�ينهما داخل البيت تنظيف االرض اعادة كد وضمان أالت

�ط�قة من  وتسو�تها تماما تسهيل االرضومن ثم  وقعتماما وازالته خارج المو والحصى ة والحجار المحصول 

لوضع وتغط�ة �الست�ك البيت والشاش الخارج�ة مع االخذ �عين االعت�ار تجهيز الخنادق الجانب�ة  ب�سكورس

 .لتر�ة �العمق الكافي عند التركيبداخل ا
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 االول:البيت 

 د التال�ة: ااال�عو� �ة المواصفةادالمرفق في ب الرسم تقس�م البيت من الداخل لثالثة اجزاء رئ�سة حسب

المنتصف م و  4للفاكهة والز�نة �عرض  -ال�سار الجزء م و  4للخضار �عرض  المخصص -ال�مينالجزء 

 .من الجهتين ( حسب الرسم) م22و�طول  )ا م(ممر �عرض ع�ارة عن 

م محدد من ال�مين وال�سار بواسطة بناء من 1او خط للخدمة في منتصف البيت و�عرض  ممرعمل 

على ص�ه م  22�طول من الجهتين ، سم) 10/15 بسماكةسم و 50سم وطول  30(ارتفاع �ا�عاد  الكندر�ن

 .)سم10من الخرسانة العاد�ة سماكة (

 1000سم وتسو�ته جيدا، وتغطيته �ال�الست�ك االسود المقوى سماكة  3غطي الممر برمل صو�لح �ط�قة �

تثبيته جيدا من  ثم منو للمشي عل�ه  االمنول�س من النوع االملس تماما  م�كرون والقابل لرشح الماء

 .ومن البدا�ة الى النها�ة االطراف من جهة الكندر�ن المبني من الجانبين

م وفرشها �حصمة السيل النظ�فة المغسولة من الحجم  22م وطول  4�عرض  وال�سار ال�مين الجزئينتجهيز 

 .سم وتسو�ته جيدا بدون م�الن 5الوسط و�ط�قة 

 :الشاش األخضر –البيت الثاني

المخصص  -الجزء ال�مينالتال�ة:  داال�عاحسب و  حسب الرسم تقس�م البيت من الداخل لثالثة اجزاء رئ�سة

م والمنتصف ع�ارة عن ممر �عرض ام  4للفاكهة والز�نة �عرض  -م والجزء ال�سار  4للخضار �عرض 

 .م من الجهتين ( حسب الرسم) 20و�طول 

م محدد من ال�مين وال�سار بواسطة بناء من 1عمل ممر او خط للخدمة في منتصف البيت و�عرض 

على ص�ه م  20، من الجهتين �طول سم) 10/15 بسماكةسم و 50سم وطول  30(ارتفاع الكندر�ن �ا�عاد 

 )سم.10من الخرسانة العاد�ة سماكة (
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 1000سم وتسو�ته جيدا، وتغطيته �ال�الست�ك االسود المقوى سماكة  3غطي الممر برمل صو�لح �ط�قة � 

تثبيته جيدا من االطراف من جهة  ثم من للمشي عل�ه ول�س املس ومنآم�كرون والقابل لرشح الماء و 

 .لبدا�ة الى النها�ةومن ا الكندر�ن المبني من الجانبين

م وفرشها �حصمة السيل النظ�فة المغسولة من الحجم  20م وطول  4ال�مين وال�سار �عرض  الجزئينتجهيز 

 .سم وتسو�ته جيدا بدون م�الن 5الوسط و�ط�قة 

 

 

 :ني واالدواتاصوالالزراعية و منطقة الخلط وتخزين البيئاتتجهيز  -

 لخلط المواد االولية خدمات بيت الشاش) كمنطقة( فقط من البيت الثاني يالجزء الخلف وتهيئة  تصميم
 .من المعدات والمستلزمات وتخزين البيئات وغيرها والبيئات وتعبئة الصواني واالكياس للزراعة

�ا�عاد م محاطة بالكندرين  3وطول  م4يخصص الجزء المتبقي من الجهة اليمين لعملية الخلط بعرض  -

يتم )سم 10على ص�ه من الخرسانة العاد�ة سماكة ( سم) 10/15 بسماكةسم و 50وطول  سم 30(ارتفاع 

صو�لح الناعم و�تم تغطيته �ال�الست�ك االسود المقوى سم من رمل  3�مها وتغطيتها �ط�قة تسو�تها وتنع

 م�كرون  1000سماكة 

 م4بعرض وغيرها  واالدواتللبيئات غير المستخدمة  كمخزن اليساريخصص الجزء المتبقي من الجهة  -
على ص�ه من  سم) 10/15 بسماكةسم و 50سم وطول  30(ارتفاع �ا�عاد م محاطة بالكندرين  3و طول 

 1000يتم تسو�تها وتنع�مها وتغطيتها �ال�الست�ك االسود المقوى سماكة  )سم10الخرسانة العاد�ة سماكة (

 ووضع طبل�ات �الست�ك على كامل المنطقة. م�كرون 

انش دائر�ة الشكل ومزودة �حلقات دائر�ة (على شكل  1�ضاف جسر علوي من مواسير مجلفنة �سماكة  

م في الجهة الخلف�ة �الكامل كمنطقة خدمات  2.25م وارتفاع  9�طول  يثبت عليها شاش اسود مقوى  بردا�ة)

 .حسب الحاجة نمن الوسط ومثبته �االقواس من الطرفي قابلة للفتح والغلقوتجهيز وتخز�ن مستقلة 
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 تشتيل الخضار: - مناصب الحديدتركيب تصميم و

 الحديد: (بنشات) تصميم المنصب

 )Lة ـــ(زاوياالطار الخارجي للمنصب مصنوع  من  ،حديدال مصنوع من او بنش منصب تصميم وتركيب
ملم بين كل قاطع 3.5سم*T 3*3ويتم وضع قواطع من حديد م  2م وعرض  3بطول ملم 3.5*سم 3* 3

متر يتم تلحميه 3*2ملم قياس 3سم *3*3متر مع وضع شبك مربع 2سم وطول كل قاطع 60.5والثاني 
من االسفل يدعم شبك الحديد مع المنصب مع قاطع حديد تقوية بالمنتصف  بالكامل من اسفل المنصب

 .عن حصمة  السيل للمنصبسم  50ارتفاع بو

 2عدد و// متر  3ــمن جهة الللمنصب  ارجل من الجهتين) 8(باجمالي  ةمتقابل ارجل4يتم تركيب على ان 
ملم لكل رجل في الجزء  3سم *  6*  6 ، مع تركيب قاعدة بابعادمتر2 الـــ من جهةمتقابلة للمنصب ارجل 

 .مان الثباتلض السفلي المتصل بالحصمة

على ان  توزع على البيتين بما يتناسب مع كفاءة العمل منصب 20هو العدد االجمالي للمناصب المطلوبة 
فوق  داخل البيت الترتيببينها عند  ووجود فاصلمع التسوية تماما  مركبة ومثبته على االرضتكون 

 .حصمة السيل

مدهونة باللون االسود بعد التاسيس اكن اللحام صب والش�ك والزوا�ا والقواعد واممالحظة: جم�ع مكونات المن
 .مر ضد الصدا ومع تنعيم اماكن اللحام والزوايا الحادةباالح
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 : التوصيات

�المواصفات اعاله قبل اكمال الطلب�ة الخذ المالحظات  تسل�م عينه اول�ه من منصب الحديد •

 .والتوص�ات او التعديل

والتشغيل واخذ واالنشاء والتركيب وتجهيز الموقع  للتنفيذ المرحلي تسل�ميوصى �االتفاق على ال •

 ان لزم االمر �التشاور مع خبراء المركز الوطني وال�احثين الموافقة االول�ة على االستمرار او التعديل

 .في المحطات واللجنة الفن�ة المختصة

في كافة المراحل من الداخل والخارج من جم�ع  المخلفات  يف الموقع كامالتنظيجب التاكيد على  •

هو جزء من  والتخلص منها نهائ�ا خارج حدود المركز و�طرق سل�مة وقانون�ة األوليوقبل االستالم 

 .العطاء ومن مسؤول�ة المتعهد التامة

وكفالة لل�حوث الزراع�ة  ومركز ديرعال المفرق مركز العرض �شمل التور�د والتركيب والتشغيل في  •

 .لكال الموقعين األولية سنة من تار�خ اإلستالم لمد الص�انة

 .لكل موقع أمر م�اشرة العملمن تار�خ  تقو�م�ا ومي 25ل التور�د والتركيب والتشغيل خال مدة •

 .لكل موقع كاملة المرفقة المواصفة بنفس الموقعين كال وتشغيل وتركيب تور�د المواصفة تمثل •

 :االعداد فر�ق

 الحصاد �عد وما الخضار قسم – ال�ستنة مدير�ة

 

 حمدان هيثم. م                          م. جمال الح�اري                       العواملة سعد. د

 

 

 

 



 

13 | P a g e  
 

 

 ة:ـــــــــروط الخاصـــــــــلشا

التنسيق مع الدكتورة عفاف العظامات/ مركز المفرق، ومع المهندس أسامة العونة و ز�ارة الموقع  على المقاول_ 1

 / مركز ديرعال.

يبين األعمال المنجزة خالل األسبوع وخطة عمل األسبوع  لكل مرحلة من مراحل التنفيذ على المتعهد تقد�م تقر�ر  _2

الذي يل�ة والتنسيق مع المهندس المشرف وخالف ذلك يتحمل المقاول مسؤول�ة اعادة او تصح�ح اخطاء االعمال 

 المنجزة.

اختالف في اسعار صرف العمالت او ارتفاع في اسعار المواد فروقات سعر�ة ناتجة عن ال يتحمل المركز اي _ 3

 او ا�ة اس�اب اخرى.

 على المتعهد المحافظة على نظافة المكان وٕازالة جم�ع المخلفات واالنقاض على نفقته الخاصة. _4

تحمل على المتعهد المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وٕاعادة الوضع الى حالته األصل�ة وعكس ذلك ي_ 5

 المتعهد كافة ق�مة األضرار .

 يوم) تقو�م�ًا لكل موقع. 25مدة تسل�م العمل ( _7

 ) لضمان انجاز العمل �الشكل المطلوب.Graderعلى المقاول تسو�ة االرض قبل بدء العمل �آلة التسو�ة (_  8

 هذا المجال.على المقاول ان �قوم بتنفيذ االعمال المطلو�ه داخل البيت من قبل فر�ق مختص في _ 9

 :حوث الزراع�ة في مواقع التنفيذ لكل موقعالوطني لل� مكان التسل�م المركز_ 10

 المفرق.–مركز المفرق لل�حوث الزراع�ة* 

  .ديرعال – الزراع�ة لل�حوثديرعال  مركز*  

 


