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 لتبارضفل من مللا ماألاأل

ربعةمأيمك مبنيةمتحكممأ متستوضفن مميجبنهموثرسولفمأ تعتقد

 :كو تنعاييرمأساسيةم.ميجبمأ م

 

 جنيعمالظروفمالجويةمقادرةمعلىمتحن 

الةضفع م 

قتصاديةإ 

ن مالسه مالتعان منعها  

 

 

 قادرة على التحمل

م مإلتباراتوثرسولف ملتحسي مإبمتجري منظم موتلع ستنرار

م مضفإ  ملذلك، مونتيجة مالتحن . معلى موالقدرة من مالنتانة العديد

مضفيمالسوق من منوعها مهيمضفريدة موذلكمأل مالنكوناتملدينا م .

مالجاهزة ميتمممالعناصر ملم مأو منوجودة متك  ملم إنا

 .نرغبهابنستوىمالقوةمالتيم تصنينها

لتبارمحدمذاتهمينطويمعلىمقياسمالقوةمالنطلقةمضفيمالحاالتماإل

الحرجةموكذلكممعلىمالتحني مالدوريمعلىمندىمنئاتماآلالفم

مبعدمعواصفمن مال منقوممبزيارةمنشاريعنا دورات.منح مأيلا

 الرياحمالكبرىمكجزءمن مبرنانجمالصيانةملدينا.

 
 الةفع   

مالهوائيةم مالدينانيكية ملتحديد منستنرة مبأبحاثا متقوم وثرسولف

مناتاألنث ملك محالةمن مالحاالت.مموهذاميشن مالعن منعمننظ م

مالنجا منلتصة مهذا ماألوسطممضفي مالغرب مبحوث منعهد نث 

لرمتنح منفضفنبعاثاتمن مالنصادرمالنفتوحة.مإلونركزمدراسةما
 .عاليةمبكفاءةموضفعاليةمجبهاالتيمتقوممبواضفيمتصنيممالهياك م

اءموظائفمإلاضفيةمنث متوضفيرموينكننامأيلامتكييفمالهياك مألد

والظ مأومالعن مكحاجزمبصري.ممضفإ موثرسولفمتلن مماألن 
مالقصوىملك  مالوظائفمنمن مالفعالية مهذه مللا  مهاستلدانإ 

 لنناذجمالحاسوبيةمالنتقدنة.ل

 

 قتصاديةإ

ندةمواألساسات،مثلاثةمأرباعمالتكلفةمهيمنتصلةمباألعمهمأ كون

موثرسولفم من ممتلفضمأ تستطيع مطريقمالتقلي  مع  التكلفة

م موالك ن معدد منتانةن مدو متقلي ممضفيمنفسمالوقتماألعندة

مألعافمالهيك  مأربعة مالذيمهو مالعنود مالنثا ، مضفعلىمسبي  م .

 ثني مإلىمثلاثةمألعافمالسعر.إلفمضفقطمالقوةميك

م منكوناتمعاليةإجراء ممستلدام منبنيهاإالجودة، مالتي مالهياك  م 

 تتطلبمالقلي من مالصيانةمنناميوضفرملكمالكثيرمن مالنا !

 

 التعامل معها سهولة

م مالهيك  مواجب مضفأن  م محوله. مالحركة محرية ميعط  مال  مإ 

نامعندةمننساضفاتمكبيرةمبي ماألمحفظتصانيمموثرسولفمتسنحمب

ماأل ملولع مالفرص من  مالعديد متعيقميوضفر مال مبطريقة عندة

 عنلياتمالنصنع.

  ضد التحميل الزائدنظام الحماية 
أل ماألعندةمواألساساتمتنث مالجزءماألكبرمن متكلفةمالهيك ،م

ننامحنايةملدمالتحني مالزائدملبامشابكللنموثرسولفميقوممنظام
م.ثناءمحدوثمعواصفمشديدةأللهيك مرماألن ماإللاضفيموضفي

 
م متم مإلقد معواصف مضفي مالنظام مهذا مسرعةمموصلتلتبار ضفيها

عصارمآندروموغيره.ممإني مضفيمالساعةمنث مم200الرياحمالىم
بإضفلاتمالجزءمالسفليمن ملوحاتمموثرسولفمنشابكمنظاميسنحم

مذلك مثم مون  مالرياح، مسرعة متعدي معند مإعادمالنسيج تميتم
مبسهولةمشابكنال منكانها مبأنهمالى ً ًممعلنا مدائنا مالنسيج ميبقى

ءملوحاتمللنا مبقامذاهنربوطاًمبالجزءمالعلويمن مك ملوحةمو
ًممالنسيج  علىمالسلانة.منحكنةمحتىمالمتصبحملطرا

مستركتشرزمشركة ضفيممةنتلصصمإنكموثرسولف
موتصنيع مالبيئيةمتصنيم مالتحكم لألغراضممأنظنة

م.الترضفيهيةموالزراعيةوةمالصناعي
م

م مضفي مقدرتها منع مالعناصرالتعان  من ممنلتلف البيئية
نا مع ممإلىمالحراراتمالعاليةمضفيمزوابعماألعاصيرموال

مكندامالشديدموالبرد موثرسولف تصانيممتثبتأم،ضفي
م النبنية من  مالعالم مأنحاء مجنيع مإضفي مكندا مىلشنا 

م .األضفل مأنهامنيوزيلندا
م

م مالموثرسولفنشاريع ماآلالفمن  ضفيممدونناتتؤوي
مننه موكثير مالعالم، مأنحاء مهياك مماجنيع من  تتشك 

 .قدم(م100نترم)م30مإلىمهارتفاعإمص ي

تكبيئقممبتنظيمم  
 

م
 طبيعيالولعمال

مالنشابك حكنةمجنيع مامن  ماألحنا  منكانها. يتممملنفاجئةضفي

 .النشابكاب مووكالومن مقب مالنسيج ستيعابهاإ

 الحن مالزائدمن م٪30ناميص مالىم
م مالعلويةتبقى مالحديدية مالنشابكممضفيمحكنةن ممالنشابك م نكانها.

مالنسيجممالسفلية ملوحات مإنفتاح مإلى ميؤدي مت فلتمننا البلاستيكية
مقوةمالرياحمعلىمالهيك .ممن مسف منناميلففن ماأل

 

 الحن مالزائدمن م٪30يزيدمع منام
م متبقى مالحديدية مالنشابكمالنشابك م منكانها. مضفي منحكنة العلوية

مت م مالبلاستيكية مبي مالسفلية متربط مالتي مالجانبية موالكواب  فلت

مت م مولوحاتمالنسيج ًماألعندة مفلتمأيلا مقد قمحدثمبعضمالتنزي.
مالنسيج.مبعضملوحاتمستبدا إطلبميتمننا
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 السيطرة على الغبار

مكافحة الغبار ألن الرياح هي ستراتيجية إح هو الهدف الرئيسي في اطاء الريإب
 أتي من مصدرين مختلفين:تعها. الغبار يالغبار وتوزبسبب تالتي ت

 
  الغبار المتآكل والً:أ

كومة وحملها الرفع الجزيئات من األرض أو من سطح  من هنا تعمل الرياح على
نه من الممكن فإ  لسرعة الرياح. حساسة للغاية بالنسبة هذه هي . عملية التآكلبعيدا  

النصف من خالل إستخدام مصدات الرياح مما يؤدي لى سرعة الرياح إ تخفيض
ن العالقة بين سرعة ألنه تبين من الدراسات أ 8/1نسبة لى الحد من تناثر الغبار بإ

كومة التي ن الأ هذا يعني  تشكل الغبار هي عالقة طردية وتكعيبية. نسبة الرياح و
 مع وجود الحاجز.  كغ 125تفقد أقل من ا  سشهريمن الغبار  طن 1 فقدت تكان
 

 الغبار المتطاير  ثانياً:
ثارتها نتيجة أو التي يتم إ حزمة نقل البضائعأ نم تقعالتي  الجزيئاته هي هذ

مصدات الرياح لخفض  ستفادة من وجوديمكن اإل حركة اآلليات والمركبات.  هنا
وبالتالي منع الغبار من التنقل بعيدا .   المنطقة المتضررة في لنصفلسرعة الرياح 

يجب  ،العالقة في الهواءصغيرة جدا الالجسيمات  علىمن أجل السيطرة المثلى و
مما  كالماء مثال   عناصر التي تقوم بإلساق هذه الجزيآت ببعضها البعضالستخدام إ

رش مع أبرز الشركات المصنعة ألنظمة وثرسولف عمل ت  .يمنع من تنقلها بعيدا  
 .الغباربوتوسيع نطاق نظام التحكم  لتحسين المياه

  .متر في سلطنة عمان 28 رتفاعهأعمدة حاجز غبار إ ربط لوحات النسيج إلى

  .في نيوزيلندا متر 9رتفاعها إ ظلةعن طريق م السيطرة على نشارة الخشب

  .في البرازيل متر 25 رتفاعهكريات خام الحديد عن طريق حاجز إمصنع ل مجاورةحماية حديقة 
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 : حواجز الرياح فيوتستخدم أيضا 
 

  السيطرة على تآكل التربة 
  تخفيض أحمال الرياح على المكونات الحساسة 
 التعامل مع القمامة مناطق مناطق الحطام و 
 حيراتفي الب اتالسيطرة على األمواج واالضطراب 
 عليها الثلوج والسيطرة صرف 
 التسييج والخصوصية 
 أبراج تبريد الهواء.عند رياح الب التحكم 

 صغر في الهواءاألجسيمات الترتفع   .الكومةتآكل الغبار من سطح  مما يؤدي الى كومةبال صتدامهإ ناحيةمن ح الريرع استي

ذلك لكومة، يتم تقليل سرعة الرياح والمصدات الرياح أمام وجود مع  كبر منها ترتد أسفل الجان  اخآخر وعلى األرض. األو

 سفل على األرض.األالهواء والبعض اخآخر ترتد إلى  منها ترتفع معبعض  . حجما   صغراألجسيمات الفقط آكل تت

إلى قلل من سرعة الرياح تجيدة المصدات الرياح 
الغبار الهار  إلى أقل من نسبة و ٪40أقل من 

16٪. 

( لكل منها.  فإن درجة المسامية الهوائية هي ما βeالمسامية الهوائية ) خاصة ختبار جميع أقمشة وثرسولف للتعرف علىلقد تم إ

هو جزء المناس  سيج ختيار النإ . أو الضوئية مختلفة عن المسامية المرئيةخاصة تحدد مدى فعالية الحاجز لتأدية واجبه وهي 
 .غوبةالمر نتيجةتوصيات لتتناس  مع الالتقديم ب لدينان ولذا يقوم المهندسون المختصو عملية التصميممهم من 

βe = 47%  

يتم تصفية العديد   .حاجز الثانيال المتطايرة عند الجسيماتتتوقف ، الريحتجاه إعكس وآخر تجاه الريح إ وجود حاجزمع مع
. لوحات النسيج والبعض اخآخر يطير من فوقه من خالل عبرالبعض ي . حاجزمن الجسيمات العالقة في الهواء من قبل ال

 .خلفهمباشرة محمية المنطقة الفي  جسيمات التي تطير من فوق الحاجز تقع الى االرضمعظم ال

 ا.على برج تبريد في والية نيفادمتر  12رتفاعه حاجز إ

 .في برج التبريد الرياح ويحسن كفاءة المروحة صدي

ح المحملة متر يحمي مخزون الكبريت من الريا 12رتفاعه حاجز إ

 روبا.بغبار الفحم في جزيرة أ

 تناعن أقمش

βe = 40%  βe = 24%  
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ية مشكلة قد معالجة ألنا بسمح خصصة تتخبرتنا العالمية وخدماتنا الم
ات تحديال نحب مواجهةنحن لتطور دائماً،  اكوننا شركة تسعى  . تواجهونها

 . مللاألر تقنيات جديدة من أجل التوصل إلى الحل يطوت عمل علىنو
 

ً في مجال كوننا مشهوري طلب منا أحياناً هذه الهياكل، ي  تصميم ن عالميا
المساعدة في كتابة الرموز والمقاييس أو التحقيق في حالة حدوث خلل أو 

  صممت من قبل اآلخرين.قد إنهيار لهياكل 

 

 تطبيقات أخرى لتلبية كل حاجة

 مظلة شمسية متحركحاجز 

 خبارات مستمرة إ سطح البحر على كاسر األمواجحاجز ل حاجز مطلي 

  الغبار السيطرة على

  الطيور السيطرة على

  مصدات الرياح والمالجئ

 شمسية مظالت

  للهياكلالكسوة 

  ضد البََردحماية 

  مالجئ المطر

 

 للبيئة ... هناك العديد من الطرق للتصدي

الذي يجب وهناك العديد من القرارات الى المشكلة  هناك العديد من الطرق للنظر…
 في هذا الشأن.تخاذها إ

 الحل! عليكمونحن سنعرض  ممشكلتك عن لنا واقول

جهزة التغطية.  ونحن أيضاً قادرون على توريد وأ الخبرةولرسولف تزود 
 .لتتناسب مع متطلبات موقعك تصنيعها محلياً عمدة أو األ

 بيئات منتجة لجميع الظروف الجوية
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Gloucester Way 2-27355 
 Langley, BC, Canada

    V4W 3Z8

 604 607 7781 هاتف:
1 800 749 2201 مجاني:
 604 749 2201 فاكس:

info@weathersolve.comستعالمات:  اإل

www.weathersolve.com 
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