
 مطارشبكة مياه األالمحاضرة الثامنة: 

 التي تتجمع جزاء المكشوفة األخرى و األسطح من األ مياه المطريةال فن تصريإ

في ) بالليع مطرية عن طريق ما يتم أ ،عميها مياه األمطار كالشرفات والمظالت

مهمتها إيصال  (لمائمةسطح ا) لأل  قنية مطريةأعن طريق أو (األسطح المستوية

والتجميعية  نابيب التصريف االفرادية المطريةالالحق من الشبكة )أالجزء المياه الى 

 .(مباشرة زل المطرية النوا الى أو 

 تصريف مطري احتياطيوجود  العالمية عمى ضرورة الكوداتتنص  :مالحظة هامة 

في حال حدوث سطح لتجنيب حدوث تجمع لممياه عمى األ( نظام تصريف طوارئ  )

 .و البالليع المطريةالمطرية أانسداد في األنابيب 

 أجزاء الشبكة المطرية

استقبال  ااألول من الشبكة المطرية مهمتهوهي الجزء البالليع المطرية:  -

  المساحات الساكبة التابعة لكل بالوعة.مطار من مياه األ

 : نميز بين نوعين

  الجدارية الكرابودين  -2الكروية  -1



تستخدم البالليع  .بشكل مدروس عمى االسطح بالليع المطريةال توزيعيتم  -

-DIN-EN-1253األوربي  –المطرية المحققة لمتطمبات الكود األلماني 

اول بجد يع المطرية إعطاء غزارة البالوعةعمى منتجي )مصنعي( البالل - 2

ت. ) فوق البالوعة( عمى شكل جداول أو منحنياحتبعا الرتفاع المياه المسمو 

 .شكل البالوعة الكرويةالشكل ادناه يبين 

 
    السطح  وهي كما في الشكل التالي:تركب ضمن تصوينة اما الكرابودين  -

 

 :االفرادية والتجميعية  المطريةنابيب التصريف أ

 .اغمب الحاالت يتم ربط او تصريف كل بالوعة مطرية مع نازل مطري 



  ينتهي ى أنبوب افقي  تصريف عدة بالليع مطرية عم ض الحاالت يتمبعفي

بنازل مطري يسمى االنبوب الواصل بين البالوعة المطرية )أي االنبوب 

الذي يجمع  نبوبواأل افرادي  أنبوب تصريف مطري ( المربوط مع البالوعة

 .تجميعي أنبوب تصريف مطريليع مطرية المياه االمطار من عدة ب

 
 ( ) في المناور او خارجها أنابيب شاقولية تتوضع داخل البناء لنوازل المطرية:ا- 

المطرية ليها مياه االمطار من البالليع إتصرف  البناء ) عمى الواجهة( خارج أو

لتصريف المياه التجميعية  لمطريةانابيب التصريف أاو من مباشرة المطرية  االقنية

 المطريةوتنقمها الى األجزاء الالحقة من الشبكة  والبرنداتسطح األ من المطرية

 .أعاله(ذكر  اكمالتجميعية المطرية نابيب األرضية او األ المطرية  نابيباأل وهي 

المسحات الصغيرة مثل البرندات أو غيرها  مطار منال يسمح بصرف مياه األ -
 الى شبكة الصرف المنزلي.

 نابيب التصريف المطرية األرضية او التجميعية الرئيسية :أ-



و الى الطرقات الحدائق المجاورة لمبناء أالى  مياه النوازل الخارجية تصرف  

نابيب المطرية األ اخمية فيتم تجميع المياه منها فيما النوازل الد. ألمحيطةا

  .يةرضية كما في حال الشبكة المنزلاأل والتجميعية أ

جميعية  ميع مياه النوازل في أنبوب مطري تقبية في البناء يتم تجفي حال وجود أ -

و لربطها مع الشبكة المنزلية الى غرفة التفتيش الخارجية  أرية لنقل المياه المط

يتم جمع مياه قبية اما في حال عدم وجود أ كما ورد أعاله في بداية المحاضرة .

 .لنوازل عن طريق أنبوب تصريف أرضيا

 

 

 


