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:نظام اإلمداد بالمياه•

جزء أساس من البنية التحتية في أي تجمع سكاني معاصر–

يقوم بإيصال المياه من المصدر المائي إلى المستهلكين–

يتألف من عدد من المكونات التي يتكامل عملها لتشكل بمجموعها نظام اإلمداد بالمياه–
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أنظمة اإلمداد بالمياه
(Water Supply Systems)



يرأبببب متكتسببببظمة اإلبببب مالمببببأاممة خإلصبببب بمةأإلصبببب م   بببب مةسبببب ظمت  •
اخإلب شرمعلىم ح ماخإلواطنين

منمةأمموس ئطما تق لماألمراض1.

اختس ظمةح التماختسإلم2.

وسيل مةس سمخلإلح فا معلىماخنا ف ماخشخصص 3.

مببببنمةأببببمماخموامببببلماخإلسبببب عأنمعلببببىمعببببومنماخسبببب   م خببببىممنبببب طق مم4.
األ لص موتث يت ممفي  
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لمياه عن المشاكل الناتجة عن التقصير في تزويد السكان با
طريق شبكة مركزية

يقوم السكان بتأمين احتياجاتهم من 
مصادر أخرى

غير مضمونة 
النوعية

الشكل لم تتم تنقيتها ب
المناسب لجعلها 

صالحة لالستخدام 
البشري

طريقة نقل المياه
قد تؤدي إلى 

تلوثها

، شبكات غير نظامية
ة، صهاريج غير نظيف

عبوات غير صالحة 
لنقل وحفظ مواد 
تستهلك من قبل 

...البشر،

عدم وجود شبكات 
مركزية لإلمداد 
بالمياه يترافق 
عادة مع عدم 
وجود صرف 

للمياه المستخدمة

يترافق ذلك مع 
بةتلويث المياه والتر

فراغ الشبكات من
المياه والناتج عن
التزويد المتقطع
يتسبب بنشوء
ضغط سلبي 

ضمنها

يؤدي إلى سحب 
قد )المياه الجوفية 

إلى ( تكون ملوثة
كة ضمن أنابيب الشب

عبر الوصالت أو 
الثقوب الناتجة عن
قدم الشبكة أو سوء
التنفيذ والصيانة
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األهداف من إنشاء أنظمة اإلمداد 
بمياه الشرب

تأمين المياه 
الالزمة 

لالستخدامات 
يةالبشرية األساس

ةمتطلبات النظاف
استهالك المياه 
كمادة غذائية 

ألغراض الشرب

استهالك المياه 
للطبخ

تأمين 
االستخدامات 

اإلضافية

مياه الصناعة

ت وضع المتطلبا
واالشتراطات 
م الصحية بالمقا

األول

تقديمها على 
المتطلبات 
ظاً االقتصادية حفا

على صحة ورفاه 
المجتمع
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المتطلبات األساسية من أنظمة اإلمداد بالمياه

تأمين المياه 
بنوعية مناسبة
لالستخدام 

البشري

اً ال تشكل خطراً صحي
آنياً أو كامناً على 
التجمعات السكانية

تأمين المياه 
ة بالكمية المناسب
لالستخدامات 
ية البشرية األساس

بالدرجة األولى 

يمكن أخذ متطلبات 
الصناعة بالحسبان إن
كانت المياه المتوفرة 

كافية

إيصال المياه إلى
ية التجمعات البشر
بضغط كاف 

ح يكفل االستخدام المري
من قبل المستهلكين

إمكانية حصول 
المستهلك على 
المياه باستمرار 
وفي أي وقت 

مع المحافظة على 
المتطلبات المذكورة 

 ً سابقا

عر تأمين المياه بس
معقول 

يتناسب مع دخل 
المستهلك



اهالوظائف األساسية لنظام اإلمداد بالمي

اخحصولمعلىماخإلص بممنم
اخإلصأرماخإل ئي

ولمتنقص ماخإلص بمحتىماخحص
علىم وعص ممن سب م
خالست الكماخبشريم

 يص لماخإلص ب

فيماخوقتماخصحصح خىماخإل   ماخإلطلوبة خكإلص ماخإلن سب 
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أشكال التزويد بالمياه

نظام الشبكتيننظام الشبكة الواحدة
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نظام الشبكة الواحدة

مص بمبنوعص مع خص 

شبكة مركزية واحدة

صناعةإطفاء حريقاستخدام منزلي
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نظام الشبكتين

مياه عالية الجودة

ب استخدامات أخرى تتطلشرب وطبخ
مياه عالية الجودة

مياه استخدام

لباليتطاستخدام منزلي 
إطفاء، غسيل صناعةمياه عالية الجودة

...شوارع،
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أسباب اللجوء إلى نظام الشبكتين

ي قلة المصادر التي تعطزيادة الطلب على المياه
مياهًا بنوعية عالية

مياه ارتفاع كلفة تنقية ال
للحصول على مياه 

بنوعية عالية



:أسباب عدم انتشار نظام الشبكتين•

ضرورة تلوين أنابيب كل شبكة بلون مختلف للتمييز1.

مع التلوين لوحظ حصول أخطاء وصل2.

عداد مستقل وحساب مستقل لكل شبكة3.
‒ ً يسبب إرباكاً إدارياً وماليا

ب قددد يلجددأ الفقددراء السددتخدام الميدداه ذات النوعيددة المنخفضددة بسددب4.
انخفاض سعرها

كلفة إنشاء وتشغيل عالية5.

ازدحام الشوارع بالخدمات6.

أخطاء وصل وكلفة مرتفعة في المنزل7.
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اليةيقتصر وجود شبكة ثانية على الحاالت الت

غسيل اءمياه اإلطف
الشوارع

سقاية 
الحدائق

مياه 
الصناعة
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ك يمكن االقتصاد في استهل 
المياه النظيفة عن طريق

توعية السكان لتغيير عادات 
استهلك المياه

يزات استخدام تجهيزات صحية وتجه
منزلية موفرة للمياه



:العمليات التي يقوم بها نظام اإلمداد بالمياه•

قيةالحصول على المياه الخام من المصدر ونقلها إلى محطة التن1.

تنقية المياه2.

تخزين المياه النقية3.

نقل المياه النقية إلى مواقع االستهالك4.

توزيعها على المستهلكين5.
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اخحصولمعلىم-اخإلصأرماخإل ئي
اخإلص بماخخ م

تنقص ماخإلص ب-ال ت ج

اختوزيع

 قلماخإلص بماخخ م

 قلماخإلص بماخنقص 



العمليات األساسية التي يقوم بها نظام اإلمداد بالمياه

اإلنتاج

الحصول على 
المياه

التنقية

النقل التخزين الضخ التوزيع

19

المصدر التنقية التخزين النقل التوزيع
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أجزاء نظام اإلمداد بالمياه

إنتاج المياه

المصدر 
المائي

محطة 
التنقية

نقل المياه

محطات 
الضخ

أنابيب 
النقل

توزيع المياه

الخزانات
شبكة 
التوزيع

الوصالت
المنزلية

التجهيزات 
الملحقة
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المصدر المائي 

سطحي 

عية األنهار، البحيرات الطبي
والصناعية، األمطار

جوفي

الينابيع، اآلبار
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محط ماختنقص 

محطة تنقية المياه

تحسين نوعية المياه 
وجعلها مناسبة 
لالستخدام المخطط

الة ،إزالعكارةتعقيم المياه، إزالة 
اللون، إزالة الحديد، إزالة 

...العكارة، إزالة المنغنيز

22المأاممة خإلص ب



محطات الضخ

ول تزويد المياه بالضاغط الالزم للوص
إلى الخزانات أو المستهلكين

المضخات، تجهيزات المراقبة والتشغيل 
...والتحكم،
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Pumping

مضخة بمحرك كهربائي
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مضخات بمحرك احتراق داخلي
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محطة ضخ
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خزانات المياه

تأمين مخزون احتياطي من
المياه لحاالت الطوارئ

تغطية الفرق بين كمية
المياه الواردة واالستهالك

تأمين الضغط الالزم 
لوصول المياه إلى 

المستهلك
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يمكن أن تكون 
خزانات المياه

تحت األرض أرضية (برجية)عالية 
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Four types of service, or distribution, reservoirs
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أنابيب النقل•
الجزء األساس من نظام النقل–

إيصدددال الميددداه مدددن المصددددر المدددائي إلدددى –

محطات التنقية ومحطات الضدخ ومنهدا إلدى 

الخزانات ثم إلى شبكات التوزيع 

شبكة التوزيع•
الجددزء األسدداس مددن نظددام اإلمددداد واألكثددر –

كلفة

توزيع المياه ضمن التجمع السكاني–
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التجهيزات الملحقة

كةلتسهيل تشغيل وصيانة الشب

الصمامات والمنشآت الملحقة بها، 
...العدادات، تجهيزات المراقبة،
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الوصلت المنزلية

لى الجزء الذي يصل شبكة التوزيع إ
بيب شبكة التمديدات الداخلية مع األنا
والعدادات والصمامات الملحقة
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التمديدات الداخلية

من الشبكة التي توصل المياه
هلكالوصلة المنزلية إلى المست
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العمر التصميمي لمشروع المياه

ع البدددد مدددن تصدددميم مشددداريع ميددداه الشدددرب لتلبيدددة حاجدددات التجمددد•
يعها السدددكني لفتدددرة زمنيدددة معقولدددة دون الحاجدددة لتبدددديلها أو توسددد

خاللها
:تتضمن مشاريع اإلمداد بالمياه–

منشآت ضخمة•
تحتاج لزمن طويل لإلنشاء–

يصعب توسيعها–

...سدود، مآخذ مياه، خزانات، محطات تنقية،–

شبكات أنابيب مطمورة ضمن الشوارع•
كلفة عالية–

تتضرر حركة المواصالت خالل مدها–

تحتاج المشاريع إلى فترة زمنية إلعداد الدراسات والتنفيذ–
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:العمر التصميمي لمشروع المياه•

عددددددد السدددددنوات التدددددي تسدددددتطيع مختلدددددف التمديددددددات والمنشدددددآت –

والتجهيزات وأجزاء المشروع خاللها تأدية العمل المطلوب منها

دون الحاجة لتوسيعها •

دون الحاجة الستبدالها•

مع أخذ النمو الطبيعي للتجمع السكاني بالحسبان•

الهدف–

الكددددافي بالضدددداغطالميدددداه الالزمددددة للسددددكان لكميددددةتددددأمين المشددددروع •

معقولةلفترة زمنية لالستخدام المريح 
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:يتعلق العمر التصميمي لمشروع المياه–
العمر التقني ألجزاء المشروع المختلفة1.

العمر االقتصادي2.

مدى سهولة أو استحالة توسيع المشروع وأجزائه المختلفة3.
...حجمها، موقعها، –

تطور التجمع السكاني4.
عدد السكان، االحتياجات المائية للسكان والصناعة–

أداء المشددروع ككددل خددالل السددنوات األولددى عندددما يكددون تحميلدده أقددل 5.
بكثير من الحمل التصميمي

جزء من المشروع خارج الخدمة–

استهالك التجهيزات دون االستفادة من طاقتها الفعلية–
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العمر التقني لمشروع المياه•
تخدام كل جزء من مشروع المياه يمكن استخدامه لفترة محددة يصبح بعدها غيدر قابدل لالسد–

ً ويجب استبداله، وذلك  تبعا

لمادة الصنع1.

تأثرها بالوسط المحيط–

تأثرها بالمياه المنقولة–

لما يتعرض له من إجهاد وتآكل2.

األجزاء الميكانيكية–

توسديعها أو تعدديلها إال بجهدداليمكدنهناك أجدزاء تنشدأ مدرة واحددة، 3.

كبير وكلفة عالية

...،المآخذ المائية، خزانات المياه، أنابيب النقل–
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مستوى التطور التقني4.

تجهيزات التحكم والقياس–

مستوى وجودة التنفيذ5.

عمليات الصيانة6.
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العمر االقتصادي للمشروع•

أو أحددد الفتددرة الزمنيددة التددي تتجدداوز بعدددها كلفددة صدديانة المشددروع–

مكوناته كلفة استبداله

من العمر التقنيأصغر –

يستخدم على األغلب كعمر تصميمي للمشروع–

هناك عمر اقتصادي مختلف لكل مكون من مكونات المشروع–
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ملحظاتيالعمر التصميمالمشروعجزء

أنابيبالتوزيع،شبكةالمائية،المآخذ
سنة50-30العاليةالنقل،الخزانات

وسعللتاللزمةاألرضبتأمينينصحسنة30-25خالضمحطاتاألرضية،التنقية،الخزاناتمحطات
المستقبلي

كم،والتحوالمراقبةالقياستجهيزاتالمضخات،
سنوات10اآلبار
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