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 :تنفيذيملخص 

 :الدراسة هدف. 1

لية عمل تحليل هيدروليكي لشبكة تغذية مدينة طهطا وعمل تقييم لوضع الراهن للشبكة ودراسة السيناريوهات المستقب
محل الدراسة حتى سنة الهدف واستنتاج مشروعات اإلحالل والتجديد للوصول للوضع األمن للشبكة وتلبية االحتياجات 

 .المستقبلية وحل المشاكل في الوضع الراهن

 وتحديد االحتياج السكاني للشبكةتم عمل الدراسة الهيدروليكية للمدينة . 2
 :الوصف العام لمنطقة الدراسة

 كز طهطا من مراكز قطاع شمالر مر يعتب. 
 كيلو متر 33مركز سوهاج بحوالي  يبعد عن. 
  الغرب حدود يحدها من الشمال مركز طما ومن الجنوب مركز المراغة وجهينة الغربية ومن جهة الشرق نهر النيل ومن

 محافظة الوادي الجديد
  (.كيلومتر مربع 405)بالسكان وتبلغ المساحة المأهولة ( كيلومتر مربع 9.01)تبلغ مساحة مدينة طهطا 
 يحدها من الشمال قرية السوالم ومن الجنوب قرية بنهو ومن الشرق نهر النيل ومن الغرب قرية القبيصات. 
 نسمة 921921حوالي  2.93ا لعام عدد سكان مدينة طهط. 
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 لمنطقة الدراسة مصادر المياه لشبكه قرى مركز ومدينة طهطا الحاليتقييم الوضع 

 :مصادر المتاحةال أوال

 المصادر المستقبليةثانيا 

 ث/ لتر  ..2مرشحة السطحية بطاقة توسعات محطة طهطا ال. 
  ث/لتر  ..9المرشحة السطحية بطاقة  شطورهمحطة. 
  ث/لتر  ..9مرشحة السطحية بطاقة ال شطورهتوسعات محطة. 

 
 مستقبلي                          حالي

  

 (ث / ل)الطاقة الفعلية  اسم المحطة

 381 أبار موجودة بالمحطة المرشحة  9عدد + طهطا المرشحة السطحية 
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 4 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 الهيدروليكيبيانات التحليل 

 االستهالكات

 كاالتيساب عدد السكان لمدينة طهطا تم ح: 

 تم حساب عدد السكان الحالي من تعدادات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إدارة اإلحصاء لمحافظة سوهاج. 
  (.2099)يادة السنوية وهي تعادل تم التنبؤ بالسكان في السنوات المستقبلية باستخدام الزيادة بمعدل الز% 

 :تقبلية حتى سنة الهدفالحالية والمساالستهالك 

 االستهالك الحالي والمستقبلي لمدينة طهطا

الوضع ) 2410 2412 2422 2422 2402 2402 2402
  (الراهن

161 161 160 160 161 111 244 
استهالك الفرد بمدينة 

 (يوم / ف / ل)المنشاة 
 (نسمة)السكان  تعداد 121622 101261310 11841036 121614348 110206321 21164030 200281302
 (ث / ل)متوسط االستهالك  044346 264388 2103008 00130410 0613601 0113201 0213860

 معامل الذروة 13212 1316 1311 1310 1310 1381 1388
 (ث / ل)أقصي استهالك  081318 1113002 1203121 6023221 2103040 2283112 81036226

 
  

الوضع ) 2410 2412 2422 2422 2402 2402 2400
 (الحالي

 اسم القرى

 مدينة طهطا 121622 101261310 11841036 121614348 110206321 21164030 200281302
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 5 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :(يةاألسس التصميم) محددات التصميم

 ث/م( 2 - 3)السرعات في المواسير الجديدة طبقا لحدود الكود ال تتعدى. 

 على حسب ( دنم م .3 م قري و .2) الضغوط عند نقاط االستهالك ال تقل عن اقل ضغط مسموح به في الشبكة
 .التركيبة العمرانية

  التصميم باستخدام المعادلتين التاليتينيمكن 

 اقدعادلة هازن وليامز لحساب الفو م 

   
              

           
 

 هي طول الماسورة بالمتر Lحيث 

 (ث/3م)هي التصرف  Qو

  (م)هو قطر الماسورة  dو

 هو قيمة معامل هازن وليامز Cو

 :كالتالي هيمعامل الفواقد لخطوط المواسير الجديدة على حسب مادة الصنع و  cقيم 
 C مادة الماسورة

 130 زهر مرن

 110 خرسانة
 100 صلب

 140 اسبستوس
G.R.P 150 

 .سنوات من عمر الماسورة في الشبكةلكل خمس  - 2قيمته  بتخفيض C قيممع إدخال عامل الزمن على 

  معادلة دارسي(darcy - wesibgh) 

2 

HL= FLV 

2gd 

 هي طول الماسورة بالمتر Lحيث 
 (ث / م)هي التصرف V و
  (م)هو قطر الماسورة  dو
  2ث/م 1089= هي عجلة الجاذبية األرضية  gو
 هو قيمة معامل دارسي Fو
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 6 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :كالتالي هيمعامل الفواقد لخطوط المواسير الجديدة على حسب مادة الصنع و  Fقيم 

 F مادة الماسورة
 012. زهر مرن
 012. خرسانة
 012. صلب

 011. اسبستوس
G.R.P .008 

H.D.P.E .008 
U.P.V.C .008 

 الهيدروليكية للشبكة الدراسة خطوات

الخطوات التالية ، حيث تم عمل Water CAD (V8i select series 1)تم عمل محاكاة لشبكة منطقة الدراسة برنامج 
 :إلتمام الدراسة

الكتل السكنية الموجودة ومن ثم عمل طبقة  حول  thession polygonsتم تحديد االحتياج المائي عند طريق عمل .9
وتم حساب استهالك . وموضح فيها الكثافة السكانية للمنطقة وكذلك متوسط استهالك الفرد GISامج من خالل برن

 الموجودة بالبرنامج Load builderنقاط االتزان من خالل خاصية
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 7 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

تم تحديد مصادر المياه وسعة المحطات في الوضع الحالي ومطابقتها ألخر تحديث وحتى سنة الهدف وذلك عن طريق 
ة وبيانات السادة ات من إدارة المخطط العام وكذلك من القياسات الفعلية المعدة من خالل إدارة القياسات بالشركأخر بيان

 :مديري المحطات

حالة دراسة  في يوضح أنواع المحطات المياه القائمة بمنطقة الدراسة وكمياتها المتوقعة حتى سنة الهدف االتيالجدول 
 :االستثماريةالبدائل وتنفيذ مشروعات الخطط 

 السعة
 (ث / ل)حتى سنة الهدف  (ث / ل) الحالية نوع المصدر

 8250891 3250891 سطحي
 . 92091 ارتوازي
 8250891 381 اإلجمالي

 
  تم الحصول على بيانات الشبكة والتأكد من مطابقتها ألخر تحديث والتأكد من معايير استالمها منG.I.S  وكذلك

تمام باقي البيانات المطلوبة للدراسة وكذلك  تم عمل زيارات ميدانية للمنطقة محل الدراسة للمعاينة من الواقع وا 
 .االعتماد علي بيانات التشغيل والصيانة والشركات المنفذة للشبكات

  للطبيعة عن طريق إدخال الطاقات الفعلية  محاكيهبناء النموذج الهيدروليكي وتم محاكة إدخال البيانات لكي تكون
 .ات وكذلك تم رسم القرى التي تتغذى من المدينةللمحط

 ء للبدائل واختيار البديل األفضلتحديد مؤشر األدا 
 اب مؤشرات األداء للشبكة كالتاليمع حس: 

 Performance Indicator= ∑pa/pr*Qj 
 Qj ∑                      

  2410بالنسبة لنموذج وكانت قيمته كالتالي PI = 

 :التوصيات

ليل الهيدروليكي للشبكة تم التوصل إلى أن الشبكة تحتاج الي بعض التعديالت في الخطوط وذلك لتحسين من خالل التح
 :االتيالضغوط في الشبكة وباألخص منطقة ساحل طهطا التي تعاني من ضعف الضغوط وكان من نتائج الدراسة 
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 8 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :أوال سيناريو الوضع الراهن
 بعد عمل الدراسة للوضع الراهن وجد أن: 
 .بار 908   ضغط في الشبكةاقل  -
 .ث/م 904  سرعة في الشبكة اعلي -

 :كذلك تم التغيير ببعض الخطوط في الشبكة لتحسين الضغوط تبين بعد الحلول اآلتي
 .بار 204   اقل ضغط في الشبكة -
 .ث/م 084.  اعلي سرعة في الشبكة -

 وط في الشبكةوبالتالي فان الشبكة في حاجة للتعديل بعض الخطوط للتحسين من ضعف الضغ
 :وكانت التغييرات في الشبكة في الوضع الراهن كاالتي

  كاالتيبالنسبة لتحسين الضغوط بمنطقة الساحل يتم تغيير الخطوط: 
بوصة الواصل حتي منطقة الساحل عند تقاطع شارع  8بوصة والخط  99بوصة بين الخط  92عمل قطعية  .9

 .مع شارع بورسعيد قبل السكة الحديد المحطة
 .م 995بوصة بطول  92الي  بوصة المار بشارع التحرير من بداية القطعية السابقة 8ير الخط تغي .2
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 9 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 الملحقات

 فريق عمل الدراسة الهيدروليكية  .9
 ادارة التحليل الهيدروليكي: 

 بسمة عبده جمعة/ م 
  ادارة(GIS) 

 تغريد ابو السعود السيد/ م 
 عزة مصطفي حفني/ م 
 محمد ابو الحمد/ م 
 صامويل نشأت/ م 
 مايكل سمير/ م 

 : اللوحات .2
  موقع عام لمنطقة الدراسة(layout ) 

 
 شبكة مدينة طهطا 
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 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 
 بار 908اقل ضغط قبل الحل  دينة طهطا قبل الحل للوضع الراهنالضغوط لشبكة م 

 
 بار 204  اقل ضغط بعد الحل ة طهطا بعد الحل في الوضع الراهنلشبكة مدين الضغوط. 
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 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 
 ث/م 901 اعلي سرعة ة طهطا قبل الحل في الوضع الراهنبكة مدينلش السرعات 

 
 ث/م 908اعلي سرعة  ة طهطا بعد الحل في الوضع الراهنلشبكة مدين السرعات 
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 12 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 
 :الهيدروليكيجداول نتائج التحليل  .0

  نقاط الشبكة(junction ) 
 الضغوط في الوضع الحالي قبل الحل: 

Current Time: 18.000 hours 
Label Elevation (m) Demand (L/s) Pressure (bars) 
J-464 62.89 1.6054 1.8 
J-103 62.89 0.0308 1.8 
J-1067 61.23 0.0724 1.9 
J-1623 59.55 0.4539 1.9 
J-1027 61.22 0.1255 1.9 
J-470 61.23 0.2680 1.9 
J-794 60.48 0.0527 2.0 
J-556 60.59 0.1884 2.0 
J-1665 59.74 0.5464 2.0 
J-1654 59.75 0.2631 2.0 
J-1666 59.65 0.7962 2.1 
J-720 59.66 0.0518 2.1 
J-1587 59.64 0.2445 2.1 
J-1114 60.03 0.1725 2.2 
J-378 59.85 0.0754 2.2 
J-124 59.97 0.0615 2.2 
J-1168 59.90 0.1645 2.3 
J-922 59.86 0.1572 2.3 
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 13 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

Current Time: 18.000 hours 
Label Elevation (m) Demand (L/s) Pressure (bars) 
J-666 59.94 0.1547 2.3 
J-50 60.36 0.1067 2.3 
J-867 59.76 0.2087 2.4 
J-1671 59.74 0.0553 2.4 
J-608 59.79 0.1561 2.5 
J-609 59.76 0.1575 2.5 
J-656 59.78 0.1719 2.5 
J-1657 59.75 0.1002 2.6 
J-1656 59.66 0.4986 2.6 
J-1662 59.74 0.0692 2.7 
J-429 60.05 0.1777 3.1 
J-1070 60.00 3.3237 3.2 
J-1115 59.58 0.2855 3.7 
J-190 59.81 0.1565 3.8 
J-1313 59.97 0.0655 3.8 
J-1590 59.72 0.4780 3.8 
J-1232 59.81 0.1090 3.8 
J-1368 59.83 0.0551 3.9 
J-1582 59.83 0.0301 3.9 
J-1741 60.00 0.2648 4.0 
J-1539 60.00 0.0954 4.0 

 عد الحلالضغوط في الوضع الحالي ب: 

Current Time: 18.000 hours 
Label Elevation (m) Demand (L/s) Pressure (bars) 
J-464 62.89 1.6054 2.5 
J-103 62.89 0.0308 2.5 
J-1085 62.88 0.1044 2.5 
J-577 62.01 0.3234 2.6 
J-513 61.90 0.4238 2.6 
J-919 61.89 0.3341 2.6 
J-655 61.77 0.0962 2.7 
J-111 61.67 0.1262 2.7 
J-555 60.74 0.0982 2.8 
J-1251 60.77 0.2590 2.8 
J-1793 60.73 0.0665 2.8 
J-907 60.50 0.1332 2.9 
J-219 60.47 0.1544 2.9 
J-695 60.47 0.2079 2.9 
J-896 59.97 0.5134 3.0 
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 14 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

Current Time: 18.000 hours 
Label Elevation (m) Demand (L/s) Pressure (bars) 
J-895 59.98 0.0598 3.0 
J-1151 59.93 0.2127 3.0 
J-1669 59.85 0.1990 3.0 
J-1038 59.89 0.1533 3.1 
J-1169 59.97 0.1112 3.1 
J-1156 59.93 0.5043 3.2 
J-1475 60.00 0.1152 3.2 
J-439 59.84 0.0734 3.3 
J-438 59.83 0.2726 3.3 
J-1459 59.82 0.3707 3.3 
J-376 59.91 0.3970 3.4 
J-1562 59.79 0.1916 3.5 
J-1679 59.79 0.4131 3.5 
J-1604 59.75 0.0626 3.6 
J-1657 59.75 0.1002 3.6 
J-455 59.67 0.1676 3.7 
J-808 59.46 0.2336 3.7 
J-1558 59.75 0.1926 3.8 
J-1358 59.59 0.0721 3.8 
J-1141 59.76 0.0490 3.9 
J-1754 59.24 0.0894 3.9 
J-1061 59.76 0.3758 3.9 
J-929 59.76 0.0967 3.9 
J-613 59.75 0.4618 3.9 
J-1082 59.77 0.1066 3.9 
J-1728 60.00 0.0486 3.9 
J-1621 60.00 0.6402 3.9 
J-1423 59.90 0.0920 3.9 
J-1538 60.00 0.0239 4.0 
J-1736 60.00 0.0485 4.0 
J-394 60.00 0.0312 4.0 
J-1743 60.00 0.7430 4.0 
J-1660 60.00 0.4400 4.0 
J-1741 60.00 0.2648 4.0 
J-1539 60.00 0.0954 4.0 
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  المواسير(pipes:) 
 السرعات في الوضع الحالي قبل الحل: 

Current Time: 18.000 hours 

Label Length (Scaled) 
(m) Diameter (in) Velocity (m/s) Material Hazen-Williams C 

P-1528 13.44 8.0 1.90 Asbestos Cement 100.0 
P-1527 37.39 8.0 1.87 Asbestos Cement 100.0 
P-1255 39.05 8.0 1.85 Asbestos Cement 100.0 
P-1643 3.19 4.0 1.76 Asbestos Cement 100.0 
P-1644 13.06 4.0 1.73 Asbestos Cement 100.0 
P-131 154.51 8.0 1.70 Asbestos Cement 100.0 
P-1345 26.72 8.0 1.70 Asbestos Cement 100.0 
P-1557 29.25 8.0 1.68 Asbestos Cement 100.0 
P-1733 5.27 4.0 1.67 Asbestos Cement 100.0 
P-1076 143.83 8.0 1.64 Asbestos Cement 100.0 
P-1771 26.95 4.0 1.63 Asbestos Cement 100.0 
P-1846 1.79 8.0 1.62 Asbestos Cement 100.0 
P-1845 41.01 8.0 1.61 Asbestos Cement 100.0 
P-1669 2.27 8.0 1.59 Asbestos Cement 100.0 
P-909 21.39 8.0 1.54 PVC 150.0 
P-1355 375.87 8.0 1.45 Asbestos Cement 100.0 
P-1558 2.25 8.0 1.43 Asbestos Cement 100.0 
P-1356 18.75 8.0 1.41 Asbestos Cement 100.0 
P-1034 133.03 8.0 1.40 Asbestos Cement 100.0 
P-658 77.07 8.0 1.31 Asbestos Cement 100.0 
P-1215 5.85 8.0 1.29 Asbestos Cement 100.0 
P-1135 22.12 6.0 1.28 Asbestos Cement 100.0 
P-1621 30.15 6.0 1.27 Asbestos Cement 100.0 
P-1772 4.15 4.0 1.26 Asbestos Cement 100.0 
P-1843 12.87 24.0 1.26 Ductile Iron 100.0 
P-1844 10.30 24.0 1.26 Ductile Iron 100.0 

P-2 22.38 24.0 1.26 Asbestos Cement 100.0 
P-795 32.29 4.0 1.24 Asbestos Cement 100.0 
P-1768 22.22 4.0 1.24 Asbestos Cement 100.0 

 طهطا_مواسير
Project-709 5.12 8.0 1.17 Asbestos Cement 100.0 

P-464 40.33 8.0 1.17 Asbestos Cement 100.0 
P-1491 9.09 6.0 1.10 Asbestos Cement 100.0 
P-1216 91.39 8.0 1.09 Asbestos Cement 100.0 

 طهطا_مواسير
Project-942 4.65 6.0 1.07 Asbestos Cement 100.0 

P-1718 13.09 6.0 1.03 Asbestos Cement 100.0 
P-446 121.91 6.0 1.02 Asbestos Cement 100.0 
P-1726 7.18 6.0 1.02 Asbestos Cement 100.0 

 طهطا مواسير
Project-425 47.54 4.0 0.02 Asbestos Cement 100.0 
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 السرعات في الوضع الحالي بعد الحل: 
Current Time: 18.000 hours 

Label 
Length (Scaled) 

(m) 
Diameter 

(in) 
Velocity 
(m/s) 

Material Hazen-Williams C 

P-1558 2.25 8.0 1.86 Asbestos Cement 100.0 
P-1643 3.19 4.0 1.79 Asbestos Cement 100.0 
P-1644 13.06 4.0 1.75 Asbestos Cement 100.0 
P-658 77.07 8.0 1.74 Asbestos Cement 100.0 
P-1215 5.85 8.0 1.72 Asbestos Cement 100.0 
P-1733 5.27 4.0 1.69 Asbestos Cement 100.0 
P-1771 26.95 4.0 1.65 Asbestos Cement 100.0 
P-1669 2.27 8.0 1.52 Asbestos Cement 100.0 
P-1216 91.39 8.0 1.48 Asbestos Cement 100.0 
P-1772 4.15 4.0 1.28 Asbestos Cement 100.0 
P-1135 22.12 6.0 1.28 Asbestos Cement 100.0 
P-909 21.39 8.0 1.27 Asbestos Cement 100.0 
P-1621 30.15 6.0 1.26 Asbestos Cement 100.0 
P-1768 22.22 4.0 1.26 Asbestos Cement 100.0 
P-1573 17.20 8.0 1.26 Asbestos Cement 100.0 
P-1843 12.87 24.0 1.25 Asbestos Cement 100.0 
P-1844 10.30 24.0 1.25 Asbestos Cement 100.0 

P-2 22.38 24.0 1.25 Asbestos Cement 100.0 
P-795 32.29 4.0 1.24 Asbestos Cement 100.0 
P-1574 17.77 8.0 1.24 Asbestos Cement 100.0 
P-1559 14.67 8.0 1.24 Asbestos Cement 100.0 
P-1667 24.09 8.0 1.23 Asbestos Cement 100.0 
P-1735 27.57 8.0 1.22 Asbestos Cement 100.0 
P-1736 86.84 8.0 1.21 Asbestos Cement 100.0 

 Project-82 176.69 4.0 1.19 Asbestos Cement 100.0 طهطا مواسير
P-524 82.13 4.0 1.13 Asbestos Cement 100.0 
P-937 90.03 4.0 1.10 Asbestos Cement 100.0 
P-1491 9.09 6.0 1.10 Asbestos Cement 100.0 
P-1189 7.16 10.0 1.09 Asbestos Cement 100.0 
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 المراجع 

  المشروع األلماني بمشاركة إلعداد اتم GIZ 
 مشاركة السادة  و:- 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة    محمد غنيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة     محمد صالح / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة    يسري سعد الدين عرابي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية    عبد الحكيم الباز محمود / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية    محمد رجب الزغبي / مهندس 

  بسوهاجشركة مياه الشرب والصرف الصحي    رمضان شعبان رضوان / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة   عبد الهادي محمد عبد القوي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة    حسني عبده حجاب / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج  إنصاف عبد الرحيم محمد / مهندسة 

  مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا شركة   محمد عبد الحليم عبد الشافي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية   سامي موريس نجيب / مهندس 

  شركة مياه الشرب باألسكندرية     جويدة علي سليمان / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف     وفاء فليب إسحاق/ مهندسة 

 ركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيالش   محمد أحمد الشافعي  / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط    محمد بدوي عسل  /مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط   محمد غانم الجابري / مهندس 

  شركة مياه الشرب بالقاهرة    محمد نبيل محمد حسن / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة     أحمد عبد العظيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة     السيد رجب محمد / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا    نصر الدين عباس / مهندس 

  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي    مصطفي محمد فراج / مهندس 

  نية المعونة األلما     فايز بدر / مهندس (GIZ ) 

  المعونة األلمانية     عادل أبو طالب / مهندس (GIZ ) 

 


