
االحتياج المائي

Water Demand



االحتياج المائي

ة المي• ق لكمي د دقي ي البد عند تصميم مشروع المياه من تحدي اه الت
Qمائي يجب أن يقوم المشروع بتأمينها والتي تسمى االحتياج ال

/seclأو  h/3mيقدر االحتياج المائي بالحجم لواحدة الزمن •

2 االحتياج المائي
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المرسلة
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المياه 
المتسربة

االحتياج المائي
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المياه المنتجة 
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المياه المرسلة 
wdQ

المياه المستهلكة 
wcQ

المياه المتسربة 
wlQ
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ة كمية المياه التي تم إنتاجها في محطة الت: wpQالمياه المنتجة • نقي
وضخت إلى خزانات التوزيع

على العموم غزارتها ثابتة وتتعلق باستطاعة محطة التنقية–
ى نظام– الها إل تم إرس م ي ن ث ة  يتم تجميع المياه النقية في خزان وم التغذي

بالمياه
بكة • لة بالش اه المرس الها : wdQالمي م إرس ي ت اه الت ة المي كمي

مباشرة إلى شبكة التوزيع
ة  المياه أوخزانابتداًء من خزان المياه النظيفة في محطة التنقية – ي بداي ف

الشبكة
تساوي تقريباً كمية المياه المنتجة–
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الً : wcQالمياه المستهلكة • م استخدامها فع ي ت اه الت ة المي  كمي
من قبل المستهلكين وسجلت على عداداتهم

دد م– بب ع زمن بس ع ال رة م ع متغي بكة التوزي ي ش زارات ف ن الغ
العوامل

...احتياجات المستهلكين، المناخ، استطاعة المصدر المائي، •
اً من هي كمية المياه التي فقدت فيزيائي: wlQالمياه المتسربة •

الشبكة
– ً غزارتها ثابتة مع الزمن تقريبا
زيعتتعلق كميتها بالشروط المحيطة والمسيطرة بشبكة التو–
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د بداي: dQاالحتياج المائي • ة كمية المياه المسجلة على العداد المركب عن
شبكة التوزيع

نظرياً يكافئ االحتياج المائي كمية المياه المستهلكة–
عملياً يساوي المياه المستهلكة مضافاً إليها المياه المتسربة–

𝑄 𝑄 𝑄
يساوي كمية المياه المرسلة إلى الشبكة–
/slأو  s/3mيحسب –

:d)/3m(avd,Qاالحتياج المائي الوسطي •
رئي– س المركب االحتياج اليومي الوسطي محسوباً من القراءة السنوية للعداد ال

على الشبكة

𝑄 ,
𝑄
365
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:d)p/l/(dqاالحتياج المائي النوعي •
رد – ائي للف اج الم بكة(االحتي ن الش د م ه الفواق ا في ب ب)بم مة ، ويحس قس

االحتياج اليومي الوسطي على عدد السكان
,

:q(l/p/d)االستهالك النوعي •
ى م– اء عل وباً بن رد محس افي للف ومي الص تهالك الي ط االس وع متوس جم

المأخوذ من قراءات عداداتهم totalQاالستهالك السنوي للسكان 

N :عدد السكان
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8 االحتياج المائي

wpQالمياه المنتجة 

wdQالمرسلة 

dQاالحتياج المائي 

االحتياج المائي 
  𝑄 𝑄 𝑄



العوامل المؤثرة على االحتياجات المائية
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المناخ

حار

استهالك أعلى

بارد

استهالك أقل
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تأثير وجود ووفرة المياه

شبكة مركزية

زيادة االستهالك

ندرة المياه وانقطاعها المتكرر

ةالبحث عن مصادر بديلانخفاض االستهالك

خطر صحي بسبب عدم 
المراقبة
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تأثير مواصفات المياه

12 االحتياج المائي

اصفات غ  م
هالك ة لالس اس م

اصفات غ  م
هالك ة لالس اس م

هالك فاض االس هالكان فاض االس  ال ع ان
یلة ادر ب م
 ال ع 
یلة ادر ب م

ي  خ ص
م   ع

ة  ا ال

ي  خ ص
م   ع

ة  ا ال

ة غ  ن
ة  اس م
هالك لالس

ة غ  ن
ة  اس م
هالك لالس

وسائ نقل 
وت 

اه غ  ال
ة اس م

وسائ نقل 
وت 

اه غ  ال
ة اس م



تأثير حجم التجمع السكاني

التجمعات السكانية الصغيرة

لاستخدام المياه منسوباً إلى الشخص أق

 المعاشيالمستوى استخدامات المياه أقل
أقل تطوراً 

وجود مناطق كبيرة 
بشبكات  مخدمةغير 

 مياه وشبكات صرف
صحي
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تأثير سعر المياه ووجود العدادات المنزلية
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استهالك المياه مع وجود عدادات استهالك المياه دون وجود عدادات
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الل القياسات تمت في إنكلترا في نفس المناطق وخ
الزمنية ألجزاء مع وأجزاء دون عداداتنفس الفترة



تأثير عمليات الرقابة والصيانة الدورية
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أثر الضاغط المتوفر في الشبكة
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االحتياجات المائية لدول مختلفة
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مستهلكو المياه

مستهلكو المياه

االستهالك 
المنزلي

االستهالك 
يغير المنزل

19 اإلمداد بالمياه



نسبة استهالك المياه من قبل المستهلكين المختلفين في مناطق مختلفة
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االستهالك المنزلي للمياه
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:االستهالك المنزلي•
تهلكة لألغراض–  كمية المياه المس

ية رية األساس رب، : البش الش
ة  ف، النظاف بخ، التنظي الط

...الشخصية، الغسيل، 
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العوامل المؤثرة على االستهالك المنزلي للمياه
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تأثير عدد السكان
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تأثير عادات السكان والمستوى المعاشي
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الحمامات المراحيض المطابخ
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l/p.d

استهالك مياه الشرب في ألمانيا



Estimated Water Use For Fixtures And Appliances

Fixture/Appliance   Range of Liters Used 

INDOORS
Toilet flush 6 to 30 liters per flush 

Fraction of leaking toilets  up to 30 percent 

Showering  5.7 to 18.9 liters per minute 

Bathtub  115 to 190 liters per full tub 

Washing machine  170 to 190 liters per cycle 

Dishwasher  40 to 55 liters per cycle 

Bathroom faucet 7.6 to 11.3 liters per minute 

OUTDOORS

Car washing  approx. 400 liters per car 

Lawn watering  10 to 35 liters per minute 
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Source: American Water Works Association

استهالك مياه الشرب في الواليات المتحدة



36%

5%

12%
27%

12%

6% 9%

استحمام طبخ غسيل مرحاض جلي تنظيف ورش
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مختلفةنسبة المياه المستهلكة لالستخدامات المنزلية ال



31

االحتياج النوعي في عدد من المدن في آسيا



l/p/dاالحتياج النوعي حجم التجمع السكاني
60الصغيرة القرى

70نسمة 5000القرى حتى 

80نسمة 20000البلديات حتى 

100نسمة 50000البلديات حتى 

125نسمة 100000المدن الصغيرة حتى 

150نسمة 100000المدن األكبر من 
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االحتياج النوعي في سوريا حسب عدد السكان



االستهالك غير المنزلي

التجارة 
والخدمات 

العامة
استهالكات الزراعةالصناعةالسياحة

إضافية

كل من فئات االستهالك المذكورة له متطلباته الخاصة
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التجارة والخدمات العامة

دد• ى ع وماً عل أة مقس ي المنش ي ف ومي الكل تهالك الي  االس
خ(واحدات االستهالك  ذ، مريض، ال ون، تلمي  ...)موظف، زب

l/unit/d

34

التجارة والخدمات العامة

االستهالك في المنشآت التالية

الخدمات المشافيالمدارسالمكاتباألسواقالمطاعم
األخرى



التجارة والخدمات العامة

كمية المياه المنشأة
كمية المياه المنشأةالواحدةالمستهلكة

الواحدةالمستهلكة

يوم.مقعد/ل5مسرح أو سينمايوم.تلميذ/ل2مدارس

يوم.رياضي/ل40ملعبيوم.طفل/ل15حضانة

يوم.زائر/ل180مسبح مغلقيوم.مريض/ل10مستوصف

يوم/بائع/ل150‐100التجارية المحالتيوم.سرير/ل400-300مشفى
يوم/2م/ل6سقاية مروجيوم.سرير/ل50طالب سكن

يوم.موظف/ل30أبنية إدارية

طابقي 2م/ل12المناطق التجارية
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السياحة

المياه المستهلكة في المنشآت السياحية والترفيهية•
ر(تختلف كمية المياه المستهلكة خالل يوم • للشخص  مقاسة ليت

تهالك دة االس ر لواح وع الم) أو ليت ب ن ر حس كل كبي أة بش نش
)تصنيف المنشأة(ومستوى الخدمة المقدمة 

)يوم/واحدة/ل(االستهالك الواحدةالمنشأة
70نزيلمخيم سياحي
115سريرفندق شعبي
130سريردار ضيافة

170سريرفندق نجمتين
270سريرنجوم أو أكثر 3فندق 
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استهالك الصناعة للمياه
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استهالك المياه للصناعة

مياه إنتاج

غير مباشر

جزءاً  التشكل
من المنتج 

النهائي

ضرورية لإلنتاج

المعجنات، 
عجينة الورق، 

الصباغ

مباشر

تشكل جزءاً من 
المنتج النهائي

المشروبات 
الغازية

دمياه الصيانة والتبري

تنظيف صاالت 
وأدوات اإلنتاج

تبريد اآلالت 
وأدوات اإلنتاج

مياه خدمات عمال

الخدمات 
تحضير الطعامالصحية للعمال
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العوامل المؤثرة على استهالك المياه في الصناعة

العوامل المؤثرة على استهالك المياه في 
الصناعة

مياه اإلنتاجنوع الصناعة

مواصفات 
التكنولوجيا طريقة اإلنتاجالمادة الخام

المستخدمة

مياه الصيانة 
والتبريد

متطلبات 
التبريدالتنظيف

مصدر 
الطاقة

نوع دارة 
التبريد

التكنولوجيا 
المستخدمة

خدمات العمال

الخدمات 
الصحية
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استهالك المياه

نوع الصناعة

صناعات 
غذائية

تعدين

توليد كهرباء

ةالتكنولوجيا المستخدم

المياه  داراتتحكم كامل
المستخدمة

مغلقة

مفتوحة

الخدمات المقدمة للعمال

وجبات ساخنة

حمامات

الصناعة تستمد المياه من 
الشبكة العامة
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دارة مياه مفتوحةدارة مياه مغلقة

ى تقدر بكمية المياه المستخدمة في المعمل مقسوماً عل
عدد العمال أو على كمية اإلنتاج

liters /employee /day liters /unit of product



توجهات استهالك المياه في الصناعة
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وحدة إنتاج/3المائي م االحتياجوحدة اإلنتاجنوع الصناعة
ءبخارية لتوليد الكهربا عنفات

kw.h150‐250 1000مفتوحة للمياه دارات

kw.h8‐9 1000مغلقة للمياه دارات

kw.h15‐25 1لتوليد الكهرباء ديزلمحركات 

t0.5إسمنت

t12‐24زجاج

t400‐3000مياه مفتوحة داراتورق، 

t60‐100مياه مغلقة دارات ورق،

t2‐18كونسروة

t30مسالخ

t15‐30معامل السكر
االختالفات إلى التكنولوجيا المستخدمة تعود
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46



المياه المستخدمة في الزراعة

47

لمياه تحسب في المناطق الريفية حيث يمكن أن تؤخذ ا
الالزمة للزراعة من الشبكة المركزية

تستخدم المياه أساساً في

سقاية الحيواناتسقاية المزروعات



تتعلق كمية المياه الالزمة للزراعة

مرحلة نمو نوع النبات
الظروف نوع التربةطريقة الريالنبات

المناخية
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تتعلق كمية المياه الالزمة لسقاية الحيوانات

طريقة التربيةبعمر الحيوانبنوع الحيوان

تريبة مكثفة ضمن حظائر

تحتاج لكمية كبيرة من المياه

تربية طليقة في الحقل

تحتاج لكمية قليلة من المياه
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استخدامات أخرى

ابقكل استهالكات المياه للفئات األخرى التي لم ترد في التصنيف الس

االستخدامات العامةإطفاء الحريق

غسيل الشوارع، سقاية 
الحدائق والمسطحات 

الخضراء، النوافير

صيانة شبكات المياه 
وشبكات الصرف 

الصحي

تنظيف، إزالة الرواسب

استهالكات نوعية 
أخرى

الثكنات العسكرية، 
بيوت العبادة
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ابقة • تهالكات الس م االس ي معظ اه ف ة المي تخدام(كمي ات االس
رى تهالك) األخ ة االس بب طبيع اس بس ة للقي ر قابل تم  غي وي

يةتقديرها باستخدام طرائق إحصائية أو معادالت تجريب
يقكميات المياه الالزمة إلطفاء الحر التقاسعلى سبيل المثال –

ن سينشب ال• ؤ بشكل مسبق أي ن التنب ا القياس صعب ألنه اليمك ق وم حري
هو حجمه وماهي كمية المياه الالزمة إلطفائه

بشكل كبير في االحتياج الكلي التساهمهذه االستهالكات –
ذه االستهالكات  التقاسفي غالب األحوال • تمه ابها وتصنف والي ع  حس م

(UfW)المياه غير المحسوبة 
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المياه غير المحسوبة
)فاقد المياه من الشبكة(

وبة• ر المحس اه غي  Unaccounted‐For:المي Water 
(UfW)

تجنبه من االحتياج المائي اليمكنمركب –
هو جزء المياه الذي يرسل إلى الشبكة دون تحصيل ثمنه–
م االستهالكات المائ– ن أه داً م ة في معظم الدول النامية يشكل واح ي

من الشبكة
من كمية المياه الكلية المرسلة في الشبكة %50يمكن أن تصل إلى •
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إنكلترا وويلز اإيطالي فرنسا دانمرك ألمانيا

فاقد المياه في عدد من الدول األوروبية



:حيث
wdQ :د خ رئيس بع داد ال ى الع جلة عل بكة والمس ي الش لة ف اه المرس ة المي زان كمي

المياه

wcQ :ن تحص ي يمك ة والت دادات المنزلي ى الع جلة عل اه المس ة المي وع كمي يل مجم
سعرها

55



ة أل– ن حال اه م خرى، تتغير أسباب وجود مياه غير محسوبة في شبكة مي
:ويمكن التمييز بين

فيذ والصيانةهي المياه المتسربة من الشبكة بسبب سوء التن: الفواقد الفيزيائية•
ل المؤسس– ة سعرهاكمية المياه هذه تضيع دون أن يستفيد منها المستهلكون وال تحّصٍ

ة• م اس :الفواقد غير الفيزيائي ات وت ى الحنفي ي وصلت إل اه الت تهالكها، هي المي
ة لكن العدادات لم تسجلها ولم تقبض المؤسسة سعرها ألحد األسباب التال ى (ي عل

):سبيل المثال
أخطاء في قراءة العدادات1.
سرقة المياه من الشبكة2.
غسيل الشوارع3.
غسيل أنابيب الشبكة خالل أعمال الصيانة4.
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الفواقد الفيزيائية

تسرب المياه من أجزاء مختلفة من الشبكة

وصالت 
األنابيب

جدران 
صدأ وتآكل الصماماتالخزانات

األنابيب

أخطاء 
العدادات

عمر العداد 
المجدي 

 على اليزيد
سنوات 5

يمكن 
اعتبارها 

8-15%
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2.1مسألة •
درها – اه سنوية ق   a/3m80,000,000ترسل مؤسسة مياه كمية مي

.مليون نسمة 1.2لمدينة عدد سكانها 
:المطلوب–

وعي 1. اج الن د االحتي اه (تحدي ه المي ا في حةبم تهالكات غ الراش ر واالس ي
l/c/dللتجمع السكاني ) المنزلية

l/c/dتحديد االستهالك النوعي للسكان 2.
من المياه المرسلة%15من الشبكة بحدود  الراشحةتقدر كمية المياه –
 a/3m20,000,000تقدر كمية االستهالكات غير المنزلية بحدود –
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تغيرات االحتياجات المائية

االحتياج المائي غير ثابت مع الزمن

تغيرات فصلية

االحتياج خالل أشهر 
الصيف أعلى منه خالل 

األشهر الباردة

تغيرات خالل أيام األسبوع

نهاية األسبوع والعطل

عمل المرأةعادات المجتمع

 تزود الصناعات بالمياه
من الشبكة العامة

تغيرات خالل 
ساعات اليوم
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التغيرات الفصلية
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تغيرات االحتياج خالل أشهر السنة في دمشق

𝑃 ,
𝑄
𝑄 ,



التغيرات خالل أيام األسبوع•
تتعلق باالحتياج الوسطي خالل–

أيام الدوام و عطلة نهاية األسبوع•
األعياد الوطنية والدينية•
النشاطات الرياضية•

ل• بوع أق ة األس الل نهاي ة خ ا الغربي ي أوروب اه ف اج المي ن  احتي م
االحتياج خالل أيام الدوام

تزهاتيخرج السكان إلى المنتزهات وبالتالي يزيد االحتياج في المن–
سبوعاحتياج المياه في الدول االسالمية يزيد خالل عطلة نهاية األ•

التنظيف والصالة–
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التغيرات خالل أيام األسبوع
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𝑃 ,
𝑄
𝑄 ,



تغير االحتياج خالل ساعات اليوم

الفرق بين االحتياج خالل ساعات الذروة ومتوسط االحتياج اليومي 
تتوزع ساعات الذروة على ساعات النهار

حجم التجمع السكاني

الفرق كبير في 
التجمعات الصغيرة

تقارب 
النشاطات 
االقتصادية

 تقارب عادات
السكان

بيرةالفرق صغير في التجمعات الك

تعدد 
النشاطات 
االقتصادية

تعدد أنماط 
الحياة

ة تعدد األنشط
االجتماعية

عادات السكان

العملالنظافةاألكل
 الصيانة
الدورية 
وإصالح 
األعطال

تغي
يد 

حد
 لت

ات
اس

 قي
راء

إج
ل 

ض
يف

ر 
الة

 ح
كل

ن ل
زم

 ال
مع

ك 
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65 االحتياج المائي



66

ظاالستيقا الغداء فترة المساء 
والعشاء

الذهاب إلى 
مالفراش والنو

ئي
لما

ج ا
تيا

الح
ا

الساعة

ومتغيرات االحتياج المائي حسب ساعات الي
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𝑃 ,
𝑄
𝑄 ,



رات• ر تغي الي يظه كل الت  الش
ات  ائي للقطاع اج الم االحتي

المختلفة لتجمع سكاني
ذي– و ال اه ه  استهالك السكان للمي

ال رى خ رات الكب بب التغي ل يس
ساعات اليوم

ة – دمات العام ناعة والخ الص
رض تهالك التتع رات اس  لتغي

كبيرة
ا التس– ا فيه رب بقية القطاعات بم

اً ث ى تقريب بكة تبق ن الش ة م ابت
خالل ساعات اليوم
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اوران • كالن المج ر الش يظه
ة  رات اليومي اجالتغي  لالحت

لقطاعات مختلفة
رات– وي التغي كل العل ر الش  يظه

ياهالكبيرة الحتياج السكان للم
يرات يظهر الشكل السفلي أن التغ–

اج الصناعة لل اه الساعية الحتي مي
 ً موزعة بشكل أكثر انتظاما
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اهتغيرات االحتياج البشري للمي

تغيرات احتاج المياه في الصناعة



تغيرات االحتياج في المنشآت 
السياحية

جارية تغيرات االحتياج في األبنية الت
والخدمات العامة
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0
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ليومي من االحتياج ا% التغير الساعي الحتياج المياه في دمشق 
الوسطي

Series1

𝑄ℎ%
𝑄
𝑄 ,

· 100%



اج تحديد االحتي
المائي

 التصميم على
االحتياج 
الوسطي

نظام النقل 
لبي والتوزيع الي

ي االحتياجات ف
ساعات الذروة

البد من مراعاة 
 التوزع الزمني

لالستهالك
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زمن • ع ال ة م ائي بالعالق اج الم رات االحتي ن تغي ر ع يعب
باستخدام معامالت عدم االنتظام

:Pfمعامل عدم االنتظام –
ة • ي لحظة معين اج خالل  tQنسبة االحتياج المسجل ف ى متوسط االحتي إل

avQزمن المراقبة 
)سنة، شهر، أسبوع، يوم، ساعة(–

𝑃𝑓
𝑄
𝑄
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معامالت عدم االنتظام لقطاعات االستخدام المختلفة

االحتياج ياالستهالك الكل استهالك السكان



حساب االحتياج المائي
𝑃يتم مراعاة تغيرات االستهالك باستخدام معامل عدم االنتظام العام • ,

:من العالقة tQيحسب االحتياج في زمن معين –

𝑄
𝑃𝑓 · 𝑄 ,

𝑓
𝑃𝑓 𝑃𝑓 · 𝑃𝑓 · 𝑃𝑓 𝑃𝑓 · 𝑃𝑓

𝑃𝑓 𝑃𝑓 · 𝑃𝑓

cf :معامل تحويل واحدات
𝑃𝑓 :معامل عدم االنتظام الساعي
𝑃𝑓 :معامل عدم االنتظام اليومي
𝑃𝑓 :معامل عدم االنتظام الشهري
𝑃𝑓: الفصلي االنتظام عدم معامل
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مخطط لمعاملي عدم االنتظام الشهري واألسبوعي



في  تحدد معامالت عدم االنتظام من تحليل قراءات االستهالك•
د ع ابه عن كاني مش ع س ن تجم ذ م كاني أو تؤخ ع الس دم التجم

توفر مثل هذه القراءات
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maxh,Pf

maxd,Pf

عدد السكان

حسب عدد السكان maxh,Pfوالساعي  maxd,Pfقيم معاملي عدم االنتظام اليومي 



:d)/3m(avd,Qاالحتياج اليومي الوسطي •
يعبر عن االحتياج الوسطي المطلق في اليوم–
يتم الحصول عليه من التسجيالت السنوية–

,

q :االحتياج النوعي
N :عدد السكان
cf :معامل تحويل
1=sPf, 1=hPf
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:تاليةمن أجل تصميم نظام اإلمداد بالمياه تستخدم الغزارات ال•
ة – ة األعظمي زارة اليومي ومي : d)/3m(, max,dQالغ اج الي االحتي

األعظمي في شهر استهالك أعظمي
•max=sPf, 1=hPf

𝑄 , 𝑄 ,
𝑄 , · 𝑃𝑓

𝑓
تستخدم لتصميم أنابيب نقل المياه والخزانات•

:s)l/h, /3m( avh,Qالساعية الوسطية الغزارة –
𝑄 ,

𝑄 ,
24
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زارة – ة الغ ي : s)l/h, /3m(maxh,Qالساعية األعظمي اج ف االحتي
هر  ي ش ي ف تهالك أعظم وم اس ي ي ي ف تهالك أعظم اعة اس س

استهالك أعظمي
•max=sPfmax, =hPf

𝑄 ,
𝑄 , · 𝑃𝑓 , · 𝑃𝑓 ,

𝑓
تستخدم لتصميم شبكات توزيع المياه•
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 تصمم على الغزارة
الساعية األعظمية

maxh,Q

تصمم على الغزارة اليومية في يوم 
استهالك أعظمي في شهر استهالك أعظمي

maxd,Q



ضائعات 
الشبكة 
توزع 

بانتظام على 
ساعة 24

ي في الصناعات يتعلق تغير االحتياج مع الزمن وبالتال
:االحتياج الساعي األعظمي بالعوامل التالية

عدد ورديات بنوع الصناعة
تجرى دراسة زمن الورديةالعمل

لكل حالة
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:2.2مسألة •
كاني – ع س كان تجم دد س غ ع نوياً  1200يبل تهلك س خص، يس ش

3m63800   ا ا فيه اعي  10%بم تهالك الس غ االس د، بل فواق
:والمطلوب  h/3m24.5األعظمي المسجل 

(l/p/d)تحديد االستهالك النوعي 1)
معامل عدم االنتظام الساعي األعظمي2)

:مالحظة–
االستهالك النوعي يحسب دون الفواقد1.
معامل عدم االنتظام يحسب مع الفواقد2.
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:2.3مسألة •
اه – ة  )d)/3mيطلب تحديد االستطاعة الالزمة لمحطة تنقية مي لتغذي

:نسمة علماً بأن 1,250,000مدينة يقطنها 
l/p/d 150االستهالك النوعي •
 a/3m30,000,000هناك استهالك ألغراض غير بشرية قدره •
من االستهالك الكلي%12تقدر نسبة الفواقد •
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:2.4مسألة •
a/3m13,350,000بلغت كمية المياه التي تستهلكها مدينة سنوياً  –
 d/3m42,420بلغ االحتياج اليومي األعظمي –
 d/3m27,360أما االحتياج اليومي األدنى فقد بلغ –
الي خالل ساعا– ي الجدول الت واردة ف ت وقد سجلت االحتياجات ال

:النهار خالل يوم استهالك وسطي والمطلوب حساب
(1mind,Pf, maxd,Pf, avd,Q
(2minh,Pf, maxh,Pf
(3minh,Q, maxh,Q
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Hour125456

Q (m3)43356264483514501644

Hour789101112

Q (m3)185619221936188717211712

Hour131415161718

Q (m3)163416561789192520872055

Hour192021222324

Q(m3)194414531218813676602

m334454ΣQ=

m3/h1435.58Qh,av=



2.5مسألة •
ع سكاني مساحته– ة =2m250000 Aتجم ة السكانية الحالي الكثاف

ha ca/350 =2018p  2.4%بنسبة تزايد سنويةR=
q=150 l/ca/dيقدر االحتياج النوعي المستقبلي بحدود –
–2.2=maxh,Pf, 1.6=maxs,Pf
سنة 25بعد  s)l/(max h,Qd),  /3m(max d,Qيطلب تحديد –
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