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إدارة شبكاث تىزيع املياه انتي تصهها املياه بشكم يتقطع باستخذاو 
نظى املعهىياث اجلغرافيت حانت دراسيت: شبكت تىزيع املياه ملذينت 

 حهحىل
 حمًذ أبىانرب إبراهيى ونذعهي د. ياجذ أبىشرخ

دائرة اهلنذست  – كهيت اهلنذست وانتكنىنىجي  – بىنتكنيك فهسطنيجايعت 
 املذنيت واملعًاريت

 خهفيت عايت : -1
في حقيقة األمر فان معظم شبكات المياه في الدول النامية بما فييا فمسطين ال 

يوجد تصميا المياه بشكل منتظم ومتواصل وبالتالي فيي تعمل بشكل متقطع،  ومع ذلك فال 
دارة تمك الشبكات. وكما ىو معموم فان تصميم شبكات  اىتمام ممحوظ في طريقة تصميم وا 
المياه يتم عمى فرض أن المياه تجري في الشبكة بشكل متواصل وىو عمى أرض الواقع غير 
موجود في جميع شبكات المياه  لممدن والقرى الفمسطينية، وبالتالي فان عممية تشغيل شبكة 

صال لتجري فييا المياه بشكل متواصل وال تصميا المياه إال في فترات محدودة مياه صممت أ
 ,Anand).قد ولد مشاكل عديدة في تزويد المناطق بالمياه وفي عدم العدالة في عممية التوزيع

et al., 2005) 
األنظمة معمومات عن لبناء نظم المعمومات الجغرافية كوسيمة برمجيات  اقترحلقد تم 

الخدمات الحضرية والتي و  ،ةيسرا ومفيدلتوفير الخدمات الحضرية أكثر  ةالمستخدم والشبكات
شبكات توزيع المياه  عمى ملتالجغرافية تش يبدو أنيا مناسبة بشكل خاص لنظم المعمومات

 ,Borrough, 1986; Douglas). مياه المجاري شبكات تجميعوالغاز والكيرباء فضال عن 
1995; Brebbia and Pascolo, 1998) معمومات نظام سيتم تطوير  الدراسة في ىذه

من إمدادات المياه في المناطق الفمسطينية، مع أخذ مدينة حمحول  شبكات إلدارة جغرافية
فاليدف من اقتراح إدارة أنظمة إمدادات ليذا المشروع.  دراسية حالةك مناطق محافظة الخميل

المسجمة لكميات  ماألرقا فظ ح المساعدة فيالمياه عن طريق  أعمال لتسييل إدارةالمياه ىو 
وتقديم معمومات عن جميع أجزاء شبكة المياه مثل المواسير  المياه المتسربة من الشبكة



  د. ماجد أبوشرخ

 

إدارة شبكات توزوع املياه اليت تصلها املياه 

 حممد أبوالرب إبراهيم ولدعلي بشكل متقطع باستخدام نظم املعلومات اجلغراػية 

 

) 023 ) 
 

والصائبة فيما يتعمق بتطوير  ةاخذ القرارات المنظم والصمامات وغيرىا، والمساعدة في
 شبكات المياه. لوتشغي

نظام معمومات كإمدادات المياه يمكن استخدامو إن تطوير نظام جغرافي إلدارة 
 ظإمكانية االحتفا تشغيل وصيانة شبكة توزيع المياه. والميزة الرئيسية ليذا النظام ىو أنل

البحث عن سؤال  كما يمكن بسيولة. ياتحديثو توزيع المياه، ل مفصمةالسجالت وال مباألرقا
. كما عمى سبيل المثال وغيرىا خزينالمواسير والصمامات، وصياريج الت عنسؤال كالمحدد 

موظفين اإلداريين الوصول إلى استخدام النظام دون الحاجة إلى معرفة تعقيدات يمكن لم
 .برمجيات نظم المعمومات الجغرافية

 بياٌ املشكهت : -2
كميات  الضفة الغربية وقطاع غزة من نقص مزمن في مدن وقري ومخيمات  تعاني

 بالبيئة وصحة الفمسطينيين.  أضرارا كبيرة وتمحق ع النمو االقتصاديمنالمزودة والتي ت المياه
شركة المزودة لمفمسطينيين يعود بشكل أساسي إلى سياسة  المياه إن النقص الكبير في كميات

م ضخيا إلى المجتمعات يتالتي تحد من كمية المياه التي و المياه اإلسرائيمية )ميكروت( 
المياه الجوفية. والسبب اآلخر ىو النمو السريع لمسكان، وعدم كفاية  خزاناتالفمسطينية من 

النشاطات المتعمقة مياه الشرب وزيادة  نسبة التسرب في شبكات شبكات توزيع المياه، وارتفاع
 .بالزراعة وما تحتاجو من كميات مياه كبيرة

استيالك  متوسط ، حيث يبمغمنخفض جدا لمفرد الفمسطيني استيالك المياهإن معدل  
منظمة الصحة ، مع أن ليتر في اليوم لمشخص الواحد 03المياه في المناطق الحضرية 

ليتر  333في اليوم  من المياه لشخص الواحدبأن يكون معدل استيالك ا العالمية توصي
القرى الريفية في الضفة  . باإلضافة إلى ذلك فيناك المئات منلالستخدام المنزلي والحضري

عمى صياريج المياه وعمى أبار الجمع لمتزود  السكان يعتمد حيث  ،مياهشبكات  بدون الغربية
ليترا لمفرد الواحد في اليوم  03 بالمياه مما يجعل استيالك الفرد في تمك المناطق يقل عن

الصيريج. في الوقت نفسو فان أرقام بسبب ارتفاع تكاليف الحصول عمى المياه عن طريق 
% وىي نسبة عالية 03معدل الفاقد من المياه يصل الى حوالي معدالت التسرب تشير أن 

 جدا والتي تزيد من تفاقم مشكمة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة.



                                         األنبار للعلوم اإلنسانيةجملة جامعة 

 

 ( 2اجمللد )( 2العدد )

 2025( كانون األول)

 

  (022 (  
 

المحمية العديد من البمديات والمجالس  المياه، تقوم كميات حاد فيالنقص الفي ضوء 
 مناطق ومن ثم توزيع المياه المدينة أو القرية إلى عدةتقسيم في الضفة الغربية وقطاع غزة ب

كما أصبحت مشكمة الساعات القميمة التي يضخ فييا المياه وانخفاض  عمى أساس التناوب.
كما أصبحت  الناس اليومية في الضفة الغربية.جزءا من حياة  نسبة ضغط المياه في المواسير

منطقة  تشكل تحدي كبير لمبمديات والمجالس المحمية في الصفة الغربية وخصوصا في
 .الخميل

كافة المناطق وفقا لوصف المشكمة السابقة وتأثيرىا السمبي عمى حياة الفمسطينيين في 
التي تعاني  المشاكل حمول يمكن من خالليا التغمب عمىيناك حاجة إلى إيجاد ف، الفمسطينية

قطع منيا المدن والقرى الفمسطينية فيما يتعمق بشبكات المياه التي تصميا المياه بشكل مت
ىذا ومن الممكن تقميل مشكمة  . وبتوزيع المياه بين السكان بشكل يضمن العدالة في التوزيع

من خالل تطوير قاعدة بشكل متواصل إلى الحد األدنى  هشبكات المياه التي ال تصميا الميا
وىو ما تحاول ىذه  بيانات إلدارة شبكة توزيع المياه باستخدام نظم المعمومات الجغرافية

 الدراسة عممو من خالل ىذا المشروع.
 ,Anand) صول الماديةاأل وتشغيلورفع لممحافظة  عممية منيجية يإدارة األصول ى

et al., 2005) . ة مكونات الشبك عمى ملتالمادية تش األصولففي حالة شبكات توزيع المياه
إلدارة مفتاح النجاح إن  .ير ذلكالخزانات والمضخات والصمامات وغو مثل خطوط األنابيب 

والتي  مختمف األصول وتفاصيميا ، عمى والفنيين ز معرفة الميندسينيعز تىو  الشبكة أصول
عمل في إطار يوفر مقياسا ألداء تالمنطقية، و القرارات الصائبة و عممية صنع تساعد في 

مثل لتحسين الطويل مما يساعد في التخطيط األو المدى القصير  عمىوصالت والالشبكة 
 بأقل تكمفة. أصول شبكات المياه

برمجيات و  مكونات الشبكة ىي ميمة كبيرةب المتعمقةالسجالت و  مإن االحتفاظ باألرقا 
ون والفنيون األدوات لتنفيذ ذلك بنجاح. الميندس ىي من أفضل نظم المعمومات الجغرافية

 وأعمال اإلداريةحتياجات لال المياه معمومات عن الجوانب المختمفة لشبكةبحاجة إلى 
 مديرلعن الموارد المادية المتاحة  يتطمب معمومات حديثةالصيانة. اإلدارة الفعالة لممنفعة 

ة إدارة يوفعال اثةالفائدة المقررة. حدلمستيمكين بليذه الموارد وكيفية العمل معا لتزويد ا المنفعة
لييدروليكية ا مات الجغرافية والنماذجنظم المعمو  برمجيات يتطمب استخدام المياه شبكات مرافق
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و من خالل إدارة شبكات توزيع تحقيق توزيع المياه وىو ما يحاول المشروع ألنظمة ةالمحوسب
 نظم المعمومات الجغرافية. المياه باستخدام

 انتفصيهيت اهلذف انرئيسي واألهذاف. 3
 استخدام من خالليا اليدف الرئيسي من ىذا المشروع ىو بحث السبل التي يمكن

دارة برمجيات  نظم المعمومات الجغرافية كأداة فعالة لمساعدة الميندسين في مجال تصميم وا 
التي ال تصميا المياه بشكل متواصل، وقد تم التركيز عمى مثل ىذه  توزيع المياه شبكات

ه بشكل الشبكات الن جميع شبكات توزيع المياه في فمسطين ىي من النوع التي تصميا الميا
 . ييدف ىذا المشروع إلى تحقيق األىداف التالية: متقطع

أداة متكاممة في تجييز البيانات كنظم المعمومات الجغرافية  برمجيات يمكن استخدام -أ 
دارة نظم توزيع المياه التي ال تجري فييا المياه بشكل  المكانية الشاممة لتصميم وا 

المعمومات الجغرافية  مستخدام نظسمط ىذا المشروع الضوء عمى كيفية اي. متواصل
دارة   توزيع المياه.لشبكات  األصول الماديةفي تصميم وا 

إلدارة شبكات إمدادات المياه في المناطق الحضرية  معمومات جغرافي نموذج تطوير -ب 
تطوير وتشغيل وتقدما في القرارات من أجل  الفمسطينية، والمساعدة في أكثر انتظاما

 .شبكات المياه
ومن ثم شبكة توزيع المياه لمدينة حمحول، ل الخاصة والكاممة البياناتو  موماتالمع جمع -ج 

نموذج  تطوير، وبعد ذلك التي تم جمعيا مبيانات والمعموماتلوصف رقمي  وضع
 الشبكة بالكامل. مكوناتل ArcGISقاعدة بيانات نظام  تو باستخداموترجم

منطقة المشروع من خالل اإلدارة  لمسكان الفمسطينيين في المزودةزيادة كمية المياه  -د 
 .الجيدة لشبكة توزيع المياه القائمة

 املياهاث نظى املعهىياث اجلغرافيت وشبك. 4
نظم المعمومات في استخدام برمجيات  زيادة كبيرةكما ذكرنا سابقا فقد أصبح ىناك 

كيفية التعامل مع الجزء من المشروع يشرح ىذا  المياه. ات توزيعشبك في تحميل الجغرافية
مع اخذ شبكة توزيع المياه لمدينة  أنظمة توزيع المياه باستخدام نظم المعمومات الجغرافية

 .حمحول كحالة دراسية
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 ةشبكة اليندسيال في عممية تحميل شبكة المياه وتوليدArc GIS 9.2 لقد تم استخدام 
 حمل شبكة المرافقمو  Geo-database)قاعدة البيانات الجغرافية ) لتطوير ةالمطموب

((Utility Network Analyst:لقد تم إتباع الخطوات التالية . 
 يظير في الشكل لمدينة حمحول تم إيجادىا كما (TINمثمث الشبكات غير النظامية ) -أ 

 (.3) رقم
 (.2) رقم الشكل في كما ىو موضح ىاالمياه الرئيسية  تم إنشاء أنابيب شبكة -ب 
 (0رقم ) تقع عمى النحو المبين في الشكل حمحول لمدينة مصادر المياه والخزانات -ج 

 (TINمثمث الشبكات غير النظامية ) (:3الشكل رقم )

 
 المياه الرئيسية أنابيب شبكة(: 2الشكل رقم )
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 لمدينة حمحول مصادر المياه والخزانات(: 0الشكل رقم )
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 :حتهيم انشبكاث اهلنذسيت -5
 Edge Network)تتكون الشبكات اليندسية من خصائص حواف الشبكة 

Features)  ومن خصائص شبكة التقاطعات(Junction Network Features). ومن 
 بينما من أمثمة خاصية Water Mains)األمثمة عمى خاصية الحافة خطوط المياه الرئيسية )

 خالل بالحواف األخرى منترتبط الحواف . يجب أن (Valvesالتقاطع الصمامات )
 خواص الحواف عمى عالقة بعناصر الحواف لمشبكة وخواص التقاطعات مرتبطة طعات.التقا

 Water( نموذج مكونات شبكات المياه )3بعناصر التقاطعات لمشبكة. يبين الشكل رقم )
Facility Object Model( أما الشكل رقم ،)فيعرض أنواع البيانات لشبكات المياه0 ) 

(Water  Facility Data Types) . 
 (: نموذج مكونات شبكات المياه3الشكل رقم )

 
 

 (: أنواع البيانات لشبكات المياه0الشكل رقم )

 



  د. ماجد أبوشرخ

 

إدارة شبكات توزوع املياه اليت تصلها املياه 

 حممد أبوالرب إبراهيم ولدعلي بشكل متقطع باستخدام نظم املعلومات اجلغراػية 

 

) 023 ) 
 

الخطوط أو عمى امتداد فان معرفة اتجاه تدفق المياه ، شبكات المياهفي تطبيقات 
اتجاه التدفق في كل خط الشبكة اليندسية في تعيين اتجاه التدفق  أمر أساسي. يحددالحواف 

من خطوط الشبكة، عمما بان  اتجاه التدفق يتم تحديده من خالل ربط خطوط الشبكة وتحديد 
مواقع مصادر ومصارف المياه عمى الشبكة باإلضافة إلى تحديد السمات الممكنة والغير 

مبين في ممكنة. لقد تم تحديد اتجاه التدفق في خطوط مياه شبكة مدينة حمحول عمى النحو ال
 (. 0الشكل رقم )

 (: عرض اتجاه تدفق المياه في األنابيب0الشكل رقم )

 
 

 . إدارة شبكاث املياه :6
وشبكة Utility Network Analyst) ) محمل شبكة المرافقيمكن استخدام شريط 

بعدد من الميام التي يمكن  توزيع المياه الموقعة عمى برنامج نظم المعمومات الجغرافية لمقيام 
دارتيا من خالل عدة أوامر متوفرة في البرنامج أو  من خالليا تحميل شبكة المياه القائمة وا 

 يمكن برمجتيا عمى النحو التالي: 
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  :Trace Downstream Task)مهمة تتبع التيار ) - أ

كما  الشبكة عمىمن نقطة معينة  أعمى تقعمعثور عمى جميع عناصر الشبكة التي ل
 (.3ىو مبين في الشكل رقم )

 (: ميمة تتبع التيار3الشكل رقم )

 
 

 : Trace Upstream Task)مهمة تتبع الراػد ) - ب

 عمىمن نقطة معينة  أعمى تقعالتي  ةإليجاد مجموع تكاليف جميع عناصر الشبك
 (.3كما ىو معروض في الشكل رقم ) الشبكة

 Trace Downstream Task)(: ميمة تتبع الرافد )3الشكل رقم )
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 :(Upstream Accumulation Task)تراكم الراػد مهمة  - ت

إليجاد مسار الرافد من نقطة عمى الشبكة إلى مصدر المياه كما ىو واضح في 
 (.3الشكل رقم )

 (: ميمة تراكم الرافد3الشكل رقم )

 
 

 :(Path Upstream Task)الراػد مهمة مسار  - ث

تقع أعمى مجموعة من النقاط عمى الشبكة. الشكل رقم إليجاد الميزات المشتركة التي 
(3.) 

 :(Common Ancestors Task) مهمة األسالف املشرتكة - ج

 إليجاد جميع الميزات المرتبطة بنقطة معينة من خالل شبكة المياه.
 :(Connected Task) مهمة الربط - ح

كما ىو إليجاد جميع الميزات الغير مرتبطة بنقطة معينة من خالل شبكة المياه 
 (.33موضح في الشكل )

 :(Disconnected Task) مهمة غري متصل - خ

 (.33إليجاد المسار أو الطريق بين نقطتين عمى الشبكة )انظر الشكل رقم )
 :(Path Task) مهمة املسار - د

 .(32المسار بين نقطتين عمى الشبكة كما ىو معروض في الشكل رقم )
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 (Connected Task) (: ميمة الربط10الشكل رقم )

 
 

 (Disconnected Task) (: ميمة غير متصل11الشكل رقم )

 
 

 (Path Task) (: ميمة المسار12الشكل رقم )
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 : (Loops Task) مهمة احللقات - ذ

تنتج الحمقات من المسارات المتعددة بين النقاط وىذه الميمة لتحديد الحمقات عمى 
 (.30الشبكة كما ىو ظاىر في الشكل رقم )

 (Loops Task) (: ميمة الحمقات13)الشكل رقم 

 
 

من اجل تشغيل Visual Basic  لغة ستخدام لقد حاولنا من خالل ىذه الدراسة ا
وتطبيق عدد من األوامر إلدارة شبكات توزيع المياه، حيث تم برمجة وتعريف عدد من 

عمى برنامج نظم المعمومات الجغرافية إلدارة الشبكة واالستعالم  Visual Basicالكودات بمغة 
(( مما يسيل التحكم بيا وضمان وصول 33عن موجوداتيا بشكل كامل )انظر الشكل رقم )

المياه لكافة المواطنين بالتساوي. ومن األمثمة عمى بعض األوامر ميمة تتبع وتراكم الرافد 
 (.30في الشكل رقم ) Visual Basicوالموضحة باستخدام لغة 
 GISفي برنامج   Visual Basic(: بيان كودات لغة 33الشكل رقم )
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  Visual Basic(: ميمة تتبع وتراكم الرافد باستخدام لغة 30الشكل رقم )

 
  

 االستنتاجاث وانتىصياث : -7
نظم معمومات جغرافي إلدارة  جفي ىذا المشروع كانت ىناك محاولة لتطوير نموذ

موجودات شبكات توزيع المياه التي تصميا المياه بشكل متقطع والمنتشرة بشكل كمي في 
المجتمعات الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم تطبيق ىذا النموذج عمى شبكة 

والتوصيات التي  توزيع المياه لمدينة حمحول كحالة دراسية. أما بالنسبة ألىم االستنتاجات
 توصمنا إلييا فكانت عمى النحو التالي:

إن تطبيقات تكنولوجيا نظم المعمومات الجغرافية لمتصميم واإلدارة الفعالة لشبكات  - أ
توزيع المياه التي ال تصميا المياه بشكل منتظم أصبحت ىذه األيام تستخدم في عدة 

مية يجب أن تبدأ باالنتفاع مناطق وىو موضوع ميم جدا. إن الحكومات في الدول النا
 من الفوائد التي يقدميا برنامج نظم المعمومات الجغرافية في ىذا المجال.       

معدل الزيادة الكبيرة في عدد السكان في الدول النامية باالقتران مع النقص الحاد في  - ب
كميات المياه اجبر الميندسين عمى إعادة التفكير في طرق أكثر فعالية إلدارة 

جودات شبكات المياه، وقد كان استخدام تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية من مو 
 المفاتيح الناجحة التي ساعدت بشكل متكامل عمى حل ىذه المشكمة.

سوف يساعد المشروع المقترح البمديات والمجالس المحمية في فمسطين عمى إدارة  - ت
ة المدى لمتوقعات المالية طويم ةوتشغيل شبكات المياه بفعالية عالية، وفي تطوير خط
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لتطوير موجودات الشبكة وصيانتيا كجزء من عممية تبني تحسينات متواصمة إلدارة 
 موجودات شبكات المياه.   

لحياة شبكات المياه بالكامل ابتدءا  ةحيث أن ىذا النظام يعمل عمى توفير تغطي - ث
عات المستقبمية بالتخطيط وحتى التبديل، ومفيد في نفس الوقت في التنبؤات والتوق

 33إلى  33لمشبكات، فانو يمكن إجراء عممية التحميل إلدارة الموجودات حتى من 
سنة، كما يعطي الفرصة لممدير والميندسين عمل التعديالت والتوسعات الالزمة بشكل 

 يضمن كفاءة عالية في عممية اإلدارة لشبكات المياه.    
إدارة موجودات شبكات توزيع المياه يعطي إن استخدام نظم المعمومات الجغرافية في  - ج

دارة أنظمة توزيع  نتائج أكثر دقة في حالة ربطو ببرامج أخرى ليا عالقة بتصميم وا 
 المياه.

نما التسميم بوجود عدة )احتماالتتعني الجيل بما يجري في الطبيعة العشوائية  - ح ، (، وا 
 .ات العشوائية وحاالت عدم التوازنكجوىر كامن في العممي

 قحرحاث وانتىصياث :امل
 .لرغم من كل النجاحات التي حققتياوجوب إعادة النظر في فيزياء الظواىر الخطية با - أ
 .تجديد النظريات العامة التقميديةتغيير بعض المفاىيم وتحويميا و  - ب
 .اسة المنظومات المعقدة التجريبيةأىمية در  - ت
الناحية النظرية التعامل بحذر مع المنظومات المعقدة التي تبدي سموكًا  منونوصي  - ث

 .روط البدء يؤدي إلى تغيرات كبيرةشواسيًا إذ أن أي تغيير طفيف في ش
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