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 لجبل حيثاالسائلة خارج المدينة وتحديدا ألسفل تحتوي مدينة يفرن على شبكة صرف صحي تنقل المخلفات  الملخص:

ي شبكة فلمياه اتقع محطة معالجة المخلفات السائلة. وبسبب الطبيعة الجبلية لمدينة يفرن واألرض الغير مستوية فإن 

ت لمخلفااولهذا فالشبكة تحتوي على محطتي رفع ألجل رفع  .الصرف الصحي ال تنتقل انسيابيا إلى محطة المعالجة

  .محطة المعالجة خارج المدينة إلىائلة إلى منسوب معين لكي تستمر بعد ذلك انسيابيا حتى تصل الس

لسكان عدد ا وحيث أنه قد مضى على شبكة الصرف الصحي في مدينة يفرن أكثر من ثالثة عقود ونظرا للتغير الكبير في

جودة ضخات المومحطات الرفع بالمدينة وخصوصا الموشبكة النقل أصبح من المهم دراسة  للمدينة،وفي التوزيع السكاني 

ليها من لوارد إاالتصميمي وذلك ألجل معرفة ما إذا كانت المضخات المتواجدة حاليا قادرة على أن تغطي التصريف  .بها

 .المدينة أم أنها غير قادرة على ذلك

لمدينة داخل ا فقد تم إجراء مجموعة من الزيارات الميدانية ،ودقةوألجل أن تكون الدراسة أكثر شموال وأكثر وضوحا 

عالجة حطة الموكذلك تم زيارة م .حيث شملت الزيارات كل من محطتي الرفع باإلضافة إلى النقاط الرئيسية في الشبكة

وذلك  لمحاكاة الوضع الحالي للشبكة SEWER GEMS ذلك فقد تم استخدام برنامج إلىباإلضافة  .،أسفل المدينة

 .باستخدام المعلومات التي تم جمعها كمدخالت لهذه المحاكاة

ستخدام با ميميةبدائل تصالشبكة وذلك عن طريق اقتراح عدة  أداءمن هذه المحاكاة في محاولة تحسين  االستفادةوقد تم 

ناسيب في المتغيرات كذلك ال تصميميةالبدائل . وتشمل هذه ال2036توقعات السكان لفترات زمنية تصل حتى سنة 

 .نفسها األنابيب أقطارالخاصة باألنابيب أو 

كن لسائلة ولالمخلفات الشبكة الحالية قادرة على نقل ا أنالنتائج التي تم التحصل عليها من المحاكاة الرقمية  أظهرتلقد 

سبب شبكة بي المحطة المعالجة. هذا بطبيعة الحال يسبب مشاكل ف إلىنسبة كبيرة منها تتبقى بالشبكة دون الوصول 

خات ثالثة مض أصلمضخة واحدة فقط تعمل من  أن إلىباإلضافة  .الصلبة المتواجدة في المخلفات السائلة األجسامترسب 

 .للسكانالتصميمية  لكل محطة رفع مهما كانت معدالت االستهالك

ي عها الحاللشبكة بوضا أن أظهرتالتغييرات المقترحة  أنالنتائج  أثبتتالتي تم دراستها فقد  بدائل تصميميةبالنسبة لل أما

 .نظام عمل المضخات أوفيما يخص كمية المياه المتبقية  طفيفيمكن تحسينها بشكل 
 

 ، مخلفات سائلة SEWER GEMSالمحاكاة الرقمية ، محطات رفع ،  الكلمات المفتاحية:

 
 
 

 .ةــدمـمق. ال1

لنقل المخلفات السائلة من أهم  األنابيبتعبر خطوط 

في محطات  المخلفاتمعالجة هذه النقل ل شبكاتمكونات 

. وعادة يتم نقل هذه المخلفات السائلة عن المعالجة

طريق االنسياب الطبيعي لها. ولكن الطبيعة الجبلية 

لة في ثمتمنطقة الدراسة والم أنلبعض المناطق وخاصة 

تحتم استخدام محطات ضخ في نقاط  الليبية،مدينة يفرن 

. مما قد ينتج عنه األنابيبمحددة على طول خطوط 

بعض المشاكل التشغيلية للمضخات المستخدمة من حيث 

 كمية وتوقيت الضخ خالل الشبكة. 
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التي تتم وهذه المشاكل قد تجعل عملية المعالجة 

ة . وأحيانا قد يزيد من حدبمحطات المعالجة غير منتظمة

في الشبكة دون هذه المشاكل بقاء المخلفات السائلة 

 محطات المعالجة. إلىم وصولها عملية معالجة وعد

ة بكشدراسة المشاكل القائمة إلى  هذه الورقةدف لذلك ته

محطات الرفع ومعرفة ي فنقل المخلفات السائلة وخاصة 

 الحلول المناسبة ألجل المساعدة أسبابها واقتراح بعض

 يلحال إعادة تفع ياتخاذ القرارات الصائبة ف يف

 .ةينبالمد يالصرف الصح منظومة

ومكونات  يسالمماثلة بسبب تضاريع ونظراً لقلة المشار

والحتواء الشبكة على  غيرها،المختلفة عن  المنطقة

الدراسة  بمكان إجراء هذه يةمحطات رفع فإنه من األهم

على محطات الرفع المرتبطة بشبكة الصرف  يليةالتحل

 بالمنطقة. يالصح

دراسة منظومة ولتحقيق األهداف سالفة الذكر فقد تم 

الرفع للمخلفات السائلة لمدينة يفرن وذلك عن طريق 

 لمحطات الرفع يدانيةرات الميابمجموعة من الز يامالق

 هذه يتم فحيث  يشبكة الصرف الصحبالمرتبطة 

ة عملها يقلى مكوناتها وعلى طرعرات االطالع ياالز

 .اهيبوأخذ مناس

 ،للشبكةيسية الرئ يشغرف التفت يبتم أخذ مناس يضاوأ

محطات الرفع أو  من يها المياهإلتصل  يسواء تلك الت

جة الناقل إلى محطة المعاليسي تربط الخط الرئ يتلك الت

ل لمحطة المعالجة أسف يدانيةم يارةز يتكما أُجر .ببعض

وعلى  وعلى مكوناتها يهاوتم االطالع عل ينةالمد

الصرف  ياهتمر بها م أنمن المفترض  يالمراحل الت

أن المحطة  يثح ينةالمد من يهاإلالواردة  يالصح

 عن العمل. يامتوقفة حال

الجزء الخاص بالتحليل فقد تم تقسيمه إلى جزئيين  اأم

 يمللق يليةدراسة تحلأساسيين. الجزء األول يشمل 

الرفع  محطات يمتصم أساسهاتم على  يالت يميةالتصم

 دةياالز يروكذلك دراسة لتعداد السكان المتوفر و تقد

والتي بدورها ستؤثر في كمية  لعدد السكان توقعةالم

 المخلفات السائلة.

 بالتحليل فقد تم أما فيما يخص الجزء الثاني المتعلق

 يوترالكمب باستخداملبعض المراحل  يةإجراء محاكاة رقم

  .Sewer GEMSبرنامج  بواسطة

أو  ياتالدراسة تم استخدام مجموعة من المعطهذه  يوف

 تياراإما من الز يهاالحصول عل تم يالثابتة والت يمالق

 :اتيذه المعط. وعلى سبيل المثال لهأو المراجعيدانية الم

حجم خزانات  ،الرفعلمحطات  يفيةالقدرة التصر

ومعدالت ينة المد يالسكان ف يعالتوز ،الرفعمحطات 

منطقة الدراسة  يه المستهلكة من قبل الفرد فياالم

محطات  يبمناس ،وبالشبكةوارتباطه بمحطات الرفع 

باإلضافة إلى  يها،إلالرفع  تم يالرفع والنقاط الت

 .حينها يف معلومات أخرى سنستعرضها
 

 منظومة الصرف الصحي لمدينة يفرن. 2

 يمنطقددددة الدراسددددة منظومددددة صددددرف صددددح يجددددد فدددديو

مديندددددة خدددددارج  المخلفدددددات السدددددائلةتعمدددددل علدددددى نقدددددل 

 ينددةمركددز المد يوقددد صددممت هددذه المنظومددة فدديفددرن. 

 عندددد نقطددددة يتلتقدددد ئيسددديةوقسدددمت إلددددى عددددة أجددددزاء ر

خددارج  إلددىرحلتهددا  يتسددتمر فدد . ومددن تددمتجمددع واحدددة

 يدددبكامدددل أنابتنفيدددذ تدددم وقدددد  .لمحطدددة المعالجدددة يندددةالمد

جددددود محطددددات لو كتايل وذلددددكيالددددد حديددددد الشددددبكة مددددن

 .نقل المخلفات السائلة منظومة داخل رفع

المكوندددددة لمنظومدددددة نقدددددل المخلفدددددات  األجدددددزاءهدددددذه و

نقطددددة  إلددددى يابياانسدددد يدددداهعلددددى نقددددل الم تعمددددلالسددددائلة 

يدددتم  نيسدددييرئيين جدددزئغيدددر أن هنددداك  تجميدددع واحددددة.

منسددددوب  إلددددى يدددداهألجددددل رفددددع الماسدددتخدام المضددددخات 

 نقطددة التجمددع نحددو يدداتلقائالميدداه ومددن ثددم تنسدداب  ينمعدد

 .ذكرهاالسابق 

مكونددددددات شددددددبكة تصددددددريف  1ويبددددددين الشددددددكل رقددددددم 

 المخلفددددات السددددائلة لمنطقددددة الدراسددددة  مدينددددة يفددددرن .

 حيث أن هذه المكونات عبارة عن:

  محطة فرن غبار . 1محطة الرفع رقم   1 

النقطدددة التدددي يدددتم الرفدددع إليهدددا مدددن محطدددة الرفدددع   2 

 .1رقم 
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  محطة الشقارنة . 2محطة الرفع رقم   3 

الرفدددع إليهدددا مدددن محطدددة الرفدددع النقطدددة التدددي يدددتم   4 

 .2رقم 

نقطدددددة التجميدددددع مدددددن محطتدددددي الرفدددددع وخطدددددوط   5 

 االنسياب الطبيعي

 6  ،  7،   8،   9،   10  

 محطة المعالجة  11 
 

 

مكونات شبكة نقل المخلفات السائلة  : 1 رقــم كل ـش

 لمدينة يفرن
 

االعتبددددار أن منظومددددة الصددددرف  يناألخددددذ بعددددويجددددب 

سدددددنة ميمها منطقدددددة الدراسدددددة تدددددم تصددددد يفددددد يالصدددددح

مددن قبددل شددركة فددالو و البدداو وقددد تعاونددت هددذه  1978

ألجدددددل  1979ال سدددددنة يتدددددالشدددددركة مدددددع شدددددركة بروم

المجددددددداري  معالجدددددددة ميددددددداهل يفدددددددرن منشددددددد ة يمتصدددددددم

قددددد هددددا وألجددددل االسددددتفادة من ينددددةالمتواجدددددة أسددددفل المد

 نسدددمة 11500 سدددكان تقدددديري عدددددشددداة لصدددممت المن

 . تقارير من الشركة المنفذة للمشروع 

مدددددن  2و 1تتكدددددون كدددددال مدددددن محطتدددددي الضدددددخ رقدددددم 

 5متدددر  6متدددر مكعدددب   150خدددزان ارضدددي حجمددده 

متدددددر . مدددددرتبط بهدددددذا الخدددددزان عددددددد ثالثدددددة  5متدددددر  

مددددددن نددددددوع الطدددددددرد بددددددنفس المواصددددددفات مضددددددخات 

وتعمددددددل  .(Centrifugal pumps)المركددددددزي 

ف المتدرجددددة يقددددااإل يبمناسدددد يقددددةبطرهددددذه المضددددخات 

 stepped stop levels . 

فدددي الشدددكل  1 النقطدددة رقدددم  1تقدددع محطدددة الرفدددع رقدددم 

مسدددتوى سدددطح  فدددو متددر  647منسدددوب   عندددد 1رقددم 

إليهددددا الرفددددع يددددتم  يمنسددددوب النقطددددة التدددد . أمدددداالبحددددر

 فدددو متدددر  675  1فدددي الشدددكل رقدددم  2 النقطدددة رقدددم 

 ينهمددددا فددددي حدددددودوالمسددددافة ب ،البحددددرمسددددتوى سددددطح 

 .متر 28المنسوب هو  يمتر والفر  ف 526

فدددي  3 النقطدددة رقدددم  2بينمدددا تقدددع محطدددة الرفدددع رقدددم 

 فددددددو متددددددر  654منسددددددوب   عنددددددد 1الشددددددكل رقددددددم 

يدددتم  يمنسدددوب النقطدددة التددد . أمدددامسدددتوى سدددطح البحدددر

 680  1فدددي الشدددكل رقدددم  4إليهدددا  النقطدددة رقدددم الرفدددع 

ينهمددا فدددي والمسدددافة ب ،البحددرمسدددتوى سددطح  فددو متددر 

 26المنسدددددوب هدددددو  يمتدددددر والفدددددر  فددددد 545 حددددددود

 .متر

بشددددكل مسددددتمر والثالثددددة  ينمضددددختعدددددد  يلم تشددددغيددددت

يبلددددد  لكدددددل مضدددددخة  األقصدددددى يف والتصدددددرياطيدددددة  احت

تصدددريف أي بمجمدددوع  السددداعة، يمتدددر مكعدددب فددد 35

 .متر مكعب بالساعة 70 يحواليصل ل

قطددددره  تدددرتبط هددددذه المضددددخات بددد نبوب رفددددع مشددددترك

الغطددداس  وتعمدددل بنظدددام يكتايل الدددديدددد  ملدددم مدددن حد 400

مضددددخة الالحمددددل األكبددددر علددددى يددددث يقددددع ح  العوامددددة 

 الصددددرف للخددددزان إذ اندددده عنددددد دخددددول مدددداءاألولددددى. 

متددددددر تشددددددتغل  1وصددددددول المدددددداء إلددددددى المنسددددددوب و

 1.5المنسدددوب  إلدددىارتفاعددده  وعندددد األولدددى،المضدددخة 

وعنددددددد اسدددددددتمرار يددددددة. متددددددر تشددددددتغل المضدددددددخة الثان

متدددر تشدددتغل  2ة حتددى المنسدددوب يدددادبالز منسددوب المددداء

 3 عدددددددتمر الضدددددخ بيسدددددوعنددددددها  ،الثالثدددددةالمضدددددخة 

تحدددت المسدددتوى  ىإلدددمضدددخات حتدددى رجدددوع المنسدددوب 

عدددن  تتوقددف المضددخة الثالثددة. عنددد هددذه النقطدددة متددر 2

 1.5تحدددت المنسدددوب  إلدددىالعمدددل وعندددد رجدددوع المددداء 

 ىلددداألوالمضدددخة  وتبقدددى يدددةمتدددر تتوقدددف المضدددخة الثان

 ال تشدددتغل مدددع العلدددم انددده المضدددخة الثالثدددة تعمدددل، فقدددط

 .حاالت نادرة يإال ف

للمخلفددددات السددددائلة المنتجددددة تتددددراوح سدددداعات الددددذروة 

 الفتددددرات مدددن السدددداعة يمنطقدددة الدراسددددة عدددادة فددد يفددد

 7ظهدددددددرا  ،   13إلدددددددى  12   ،صدددددددباحا 9إلدددددددى  7 

 ضدددغطويمثدددل هدددذا النظدددام مدددن الضدددخ  .لددديال  10إلدددى 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 10 

11 
N 
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حيدددث أنهدددا تعمدددل أغلدددب  األولدددى،كبيدددر علدددى المضدددخة 

 الوقت وهذا ما سيتم دراسته بالتفصيل الحقا.
 

شععععاكة نقععععب الخاصععععة اتحليععععب الايانععععات تجميعععع  و. 3

 المخلفات السائلة

حتدددى يدددتم دراسدددة شدددبكة نقدددل المخلفدددات ومكوناتهدددا مدددن 

محطددات الرفددع بشددكل دقيددق فقددد تددم تجميددع العديددد مددن 

البيانددددات والمعلومددددات الخاصددددة بهددددا.  تددددم ذلددددك عبددددر 

لمحطدددددات  نيددددةايدرات الميددددام بمجموعددددة مدددددن الزيدددداالق

تدددم  يدددثح ي.الرفدددع المرتبطدددة بشدددبكة الصدددرف الصدددح

وعلددددى ا ليهددددات هددددذه االطددددالع عيددددارمجموعددددة الز يفددد

خدددددددالل ومدددددددن  .ة عملهدددددددايقدددددددمكوناتهدددددددا وعلدددددددى طر

 جميدددع العديدددد مدددن المعلومددداتتتدددم  نيدددةايدات الميدددارالز

 هذه المعلومات:تشمل و

 كلهدددددا سدددددواء كاندددددت  يةالنقددددداط األساسددددد يبمناسددددد

 غددددددرف يبمحطددددددات الرفددددددع أو مناسدددددد يبمناسدددددد

 يشا أو غدددرف التفتددديهدددم الرفدددع إلتددد يالتددد يشالتفتددد

 .المنظومة يف يسيةالرئ

 محطددددة فددددرن غبددددار  1الرفددددع  يتارة محطددددزيددددا  

معلومدددات تشدددمل  يدددعوتجم  محطدددة الشدددقارنة  2و

قدددددددرة  المضددددددخات،عدددددددد  المحطددددددات، يبمناسدددددد

 .يفيةالمضخات التصر

 يالمسددددددددتخدمة فدددددددد يددددددددبمعلومددددددددات عددددددددن األناب 

 نوعها وأقطارها وأطوالها.أ وتشملالمنظومة 

  1978سدددددنة  لمنطقدددددة الدراسدددددةالتعدددددداد السدددددكان 

 نسمة. 4000 البال و

  والبدددال   2006آخدددر تعدددداد سدددكاني للمنطقدددة سدددنة

 نسمة. 18000

  السددددددعة التصددددددميمية لمحطددددددة المعالجددددددة  نقطددددددة

متددددددر مكعددددددب  1725التجميددددددع األخيددددددرة  تبلدددددد  

يوميددددا. السددددعة التشددددغيلية لمحطددددة المعالجددددة تبلدددد  

والدددددوارد للمحطدددددة  يوميدددددا،متدددددر مكعدددددب  1300

 متر مكعب يوميا. 30حاليا تبل  

م تخدامها فددي عمليددة دراسددة تقيدديهددذه البيانددات سدديتم اسدد

تصدددميم شدددبكة نقدددل المخلفدددات السدددائلة وذلدددك كمرحلدددة 

 أولى وذلك لقدم التصميم من حيث الفترة الزمنية.

كددددذلك سدددديتم االسددددتفادة مددددن هددددذه البيانددددات كمدددددخالت 

 أساسددددية لعمليددددة المحاكدددداة الرقميددددة للمنظومددددة بالكامددددل

التدددددي المقترحدددددة  تصدددددميميةالبددددددائل لدددددبعض ال وأيضدددددا

 يمكن دراستها.

م لقدددد تدددم تقيددديم قيمدددة التددددفق التصدددميمية وذلدددك باسدددتخدا

والددددددذي نسددددددمة   11500عدددددددد السددددددكان التقددددددديري  

. وبدددالرجوع إلدددى توصددديات علدددى أساسددده تدددم التصدددميم

[ تدددددددم اسدددددددتخدام 1] (HIB)البنيدددددددة التحتيدددددددة الليبيدددددددة 

فدددي حددددود  هيدددالممدددن ااسدددتهالك الفدددرد  يدددةمتوسدددط كم

 .لتروشخصواليوم 160

لتقددددددير القددددديم التصدددددميمية  1باسددددتخدام المعادلدددددة رقدددددم 

نجدددددد أن قيمدددددة التددددددفق لعددددددد  [2للمخلفدددددات السدددددائلة ]

متدددددر مكعدددددب فدددددي  5188السدددددكان التصدددددميمي تبلددددد  

 اليوم.

Q=P.F(Qd+Qid+Qif)                      Eq.(1) 

 حيث أن:

Q  =التدفق للمخلفات السائلة يةكم 

dQ  =الناتجددددة عددددن  التدددددفق للمخلفددددات السددددائلة يددددةكم

 االستعمال البلدي

idQ  =الناتجددددة عددددن  التدددددفق للمخلفددددات السددددائلة يددددةكم

 االستعمال الصناعي

ifQ  =الناتجددددة عددددن  التدددددفق للمخلفددددات السددددائلة يددددةكم

 التسرب

P.F معامل الذروة = 

 idQ، ifQمددددع األخددددذ فددددي االعتبددددار أن قدددديم كددددل مددددن 

 الصدددددددناعية األنشدددددددطةتسدددددداوي صدددددددفر وذلدددددددك لقلدددددددة 

التددددي تعتمددددد علددددى   المخلفددددات الناتجددددة عددددن األفددددراد 

عدددددد كبيددددر مددددن العمددددال والطبيعددددة الصددددخرية لمنطقددددة 

أمدددا فيمدددا يخدددص معامدددل الدددذروة فيدددتم حسدددابه  الدراسدددة.

[ والتدددي تعتمدددد علدددى عددددد 2باسدددتعمال معادلدددة بابيدددت ]

  .السكان في تقديرها
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P.F=4.25(P/1000) (-1/6)                Eq. (2) 

عددددد السدددكان بددداوالف مدددع ضدددرورة أن  Pيمثدددل حيدددث 

 2تكددددون قيمددددة معامددددل الددددذروة أكبددددر مددددن أو تسدددداوي 

 .[2] 6وأقل من أو يساوي 

وبمقارنددددة النتيجددددة المتحصددددل عليهددددا لمعدددددالت التدددددفق 

 160التصددددددددددددميمية المحسددددددددددددوبة علددددددددددددى أسدددددددددددداس 

 11500لتروشدددددخصواليوم لعددددددد سدددددكان متوقدددددع فدددددي 

 نسدددمة مدددع القددديم التصدددميمية لمحطدددة المعالجدددة والبالغدددة

وبمدددا ال يددددع مجدددال  نجدددد،متدددر مكعدددب يوميدددا  1725

لتروشدددددددخصواليوم قددددددديم لدددددددم يددددددددتم  160أن  للشدددددددك،

 استخدامها في التصميم األصلي.

وحيددددث أن محطددددة معالجددددة المخلفددددات السددددائلة تعتمددددد 

لتهويدددددة فدددددي المعالجدددددة والتدددددي عدددددادة علدددددى طريقدددددة ا

متدددددر  3780تسدددددتخدم تددددددفقات صدددددغيرة فدددددي حددددددود 

 40000مكعدددب فدددي اليدددوم لحدددوالي عددددد سدددكان يبلددد  

[ ، فدددددددديمكن الحصددددددددول علددددددددى معدددددددددالت 3]نسددددددددمة 

 لتروشخصواليوم. 160استهالك للفرد أقل من 

ولتحقيدددق هدددذا الهددددف يمكدددن تحديدددد معددددل االسدددتهالك 

السددددددابقتين ولكددددددن  للفددددددرد باسددددددتخدام ذات المعددددددادلتين

بصدددورة عكسدددية. عندددد تطبيدددق ذلدددك كاندددت النتيجدددة أن 

 41متوسددددددددددط االسددددددددددتهالك للفددددددددددرد فددددددددددي حدددددددددددود 

. وبإعدددددددددددادة الحسدددددددددددابات للقددددددددددديم لتروشدددددددددددخصواليوم

التصدددددددميمية للمخلفدددددددات السدددددددائلة الواصدددددددلة لمحطدددددددة 

 50المعالجددددددة ولكددددددن باسددددددتخدام متوسددددددط اسددددددتهالك 

لتروشددددددخصواليوم  41لتروشددددددخصواليوم  أكبددددددر مددددددن 

 ، نجدددددد أن القيمدددددة التقديريدددددة للمخلفددددداتأماندددددا   ألكثدددددر

متددددر مكعددددب فددددي اليددددوم وهددددي  1621السددددائلة تبلدددد  

األقددددرب للقدددديم التصددددميمية لمحطددددة المعالجددددة والبالغددددة 

 .متر مكعب يوميا 1725

سددبق ذكددره وتحليلدده شددمل تعددداد السددكان لفتددرة  اكددل مدد

زمنيدددددة سدددددابقة. وحيدددددث أن كميدددددة المخلفدددددات السدددددائلة 

وجددب دراسدددة مدددى إمكانيدددة  الدددزمن،تددزداد مدددع مددرور 

االسدددددتمرار فدددددي اسدددددتخدام نفدددددس الشدددددبكة مدددددن عدمددددده 

وذلددددك بتقدددددير عدددددد السددددكان لفتددددرة زمنيددددة مسددددتقبلية. 

ولتحقيدددق ذلدددك تدددم اسدددتخدام طريقدددة تقددددير عددددد السدددكان 

وذلددددك باسددددتخدام الطريقددددة الحسددددابية. ولمددددا كددددان آخددددر 

 ،2006تعددددداد للسددددكان يمكددددن الوثددددو  بدددده تددددم سددددنة 

 30لـدددـ  صدددللمددددة تالمسدددتقبلية الفتدددرة تدددم اختيدددار  لدددذلك

 .2036لسنة أي  سنة

[ ، توضدددددح طريقدددددة تقددددددير عددددددد 2] 3المعادلدددددة رقدددددم 

 السكان باستخدام الطريقة الحسابية.

Pt=Po+(Pn-Pm/tn-tm)*T                  Eq. (3) 

 حيث أن:

tP  =2036 يالتعداد السكان المستقبل. 

oP  =2006 حاليالتعداد السكان ال. 

nP  = 2006لسنة التعداد السكان. 

mP  = 1978لسنة التعداد السكان. 

nt  =2006 الفترة الزمنية. 

mt  = 1978الفترة الزمنية. 

T  2036و   2006= الفترة الزمنية بين سنة 

نجددددد أن تقدددددير عدددددد  3وعنددددد تطبيددددق المعادلددددة رقددددم 

يبلددددددد  تقريبدددددددا فدددددددي حددددددددود  2036السدددددددكان لسدددددددنة 

أن  انتبينددددددد 2و 1المعدددددددادلتين  نسدددددددمة. أمدددددددا 33000

 2036القيمددددددة التقديريددددددة للمخلفددددددات السددددددائلة لسددددددنة 

لتروشددددددخصواليوم ،  50ولمتوسددددددط اسددددددتهالك للفددددددرد 

. هدددددذه متدددددر مكعدددددب فدددددي اليدددددوم 3910يبلدددد  حدددددوالي 

مدددددددن القيمدددددددة التصدددددددميمية  أعلدددددددىالقيمدددددددة التقديريدددددددة 

متدددددر مكعدددددب فدددددي اليدددددوم  والتدددددي تدددددم علدددددى  1725 

المعالجددددة للمخلفددددات السددددائلة أساسددددها تصددددميم محطددددة 

ممدددددا يعندددددي أن الشدددددبكة سدددددتكون غيدددددر  فدددددي المنطقدددددة.

 قادرة على نقل المخلفات السائلة.
 

 . المحاكاة الرقمية لمحطات الرف 4

كمدددددا هدددددو مبدددددين سدددددابقا يمكدددددن تقيددددديم وضدددددع الشدددددبكة 

الخاصدددددة بنقدددددل المخلفدددددات السدددددائلة ومحطدددددات الرفدددددع 

وذلدددك عدددن طريدددق حسددداب معددددالت التددددفق التصدددميمية 

ولفتددددرات زمنيددددة سددددابقة أو الحقددددة فقددددط. أمددددا دراسددددة 

التفاصدددددديل التددددددي يمكددددددن حدددددددوثها داخددددددل الشددددددبكة أو 
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ميكانيكيدددة عمدددل المضدددخات الخاصدددة بمحطدددات الرفدددع 

فددديمكن أن يتحقدددق عدددن طريدددق  التفاصددديل،يرهدددا مدددن غو

 المحاكاة الرقمية لهذه الشبكة وملحقاتها. 

Sewer-GEMS [4 ]لدددددذلك تدددددم اسدددددتخدام برنددددددامج 

لدراسدددة أكثدددر عمقدددا وتفصددديال. بدددل يمكدددن عدددن طريدددق 

التدددي  تصدددميميةالبددددائل بعدددض ال اقتدددراحهدددذه المحاكددداة 

يمكدددن تطبيقهدددا علدددى الشدددبكة ومحطدددات الرفدددع خاصدددة 

 .لزيادة فاعليتها من الناحية االقتصادية والهندسية

التطبيقدددددات  مدددددن (Sewer-GEMS) تبدددددر برندددددامجيع

 يتخدم فددديسدددواسدددع وذلدددك ألنددده السدددتخدام المجددال ا ذات

 يشددددبكات الصددددرف الصددددح يطوتخطدددد يددددلتحل ،يمتصددددم

 انتشدددار واسدددع ذولهدددذا فدددإن البرندددامج . بكافدددة أنواعهدددا

شدددريحة واسدددعة  نتائجدددهب يثدددق يدددثأنحددداء العدددالم حفدددي 

 من المستخدمين.

 محاكدددداة قددددوى الضددددغطيمكددددن بواسددددطة هددددذا البرنددددامج 

يدددددة عدددددن الجاذب اتجدددددةالهيددددددروليكيا النو الشدددددبكاتفدددددي 

 يدددددلكدددددن اسدددددتخدام التحليمر، كمدددددا يسدددددبكدددددل سدددددهولة و

كددددددن للبرنددددددامج يمو[. 4يير المختلفددددددة ]الثابددددددت بالمعددددددا

 يدددثممتددددة ح يدددةمحاكددداة للشدددبكة علدددى فتدددرة زمنإجدددراء 

 يالعمددددر االفتراضددددير إلددددى تقددددد يقددددةتهدددددف هددددذه الطر

ر يددداأمددداكن االنه يددددتحد. حيدددث يمكدددن األقصدددى للشدددبكة

مدددددر ألها ايموتددددددعيدددددار سدددددباب االنهأ يدددددداألولدددددى وتحد

 .[4] طالة العمر االفتراض للشبكةإ ياهم فيسالذي 

فدددددي  (Sewer-GEMS) برندددددامجتدددددم اسدددددتخدام لقدددددد 

  1رقدددددم وجددددددول  شدددددكل تحليدددددل الشدددددبكة ومكوناتهدددددا 

لنقدددددل  جاذبيدددددةتعتمدددددد علدددددى ال يالتددددد يدددددباألنابسدددددواء 

إلددددى محطددددة المعالجددددة  ينددددةمددددن المدلمخلفددددات السددددائلة ا

 اسددددددتخدامتددددددم  ذلددددددك فقددددددد إلددددددىباإلضددددددافة  .هدددددداخارج

 المرتبطدددددة يدددددباألناب شدددددبكةالبرندددددامج ألجدددددل دراسدددددة 

 يربالمضددددخات المتواجدددددة بمحطددددات الرفددددع تحددددت تدددد ث

هدددددذا الجدددددزء مدددددن  المضدددددخات. مدددددنالنددددداتج الضدددددغط 

 الحالدددددددة  محاكددددددداة الوضدددددددع القدددددددائميمثدددددددل لدراسدددددددة ا

 لسددددددددددنة  والمسددددددددددتقبلية  1978لسددددددددددنة  المرجعيددددددددددة

 يةوضدددددع ينتحسددددد ومحاولدددددة أولدددددىكخطدددددوة   2036

عدددددن طريدددددق  يدددددةكخطدددددوة ثانورفدددددع كفاءتهدددددا الشدددددبكة 

 .تصميميةالبدائل اقتراح مجموعة من ال

 ولمحاكددداة الجدددزء المتعلدددق بالوضدددع الحدددالي للشدددبكة فقدددد

تدددم اسدددتخدام القددديم التصدددميمية التدددي تدددم علدددى أساسددددها 

وممددددا يجددددب أخددددذه  تصددددميم الشددددبكة ومحطددددات الرفددددع.

فددددي االعتبددددار أن عدددددد السددددكان أحددددد أهددددم المدددددخالت 

 لدددذلك توجدددب توزيدددع العددددد الرقميدددة،لبرندددامج المحاكددداة 

الكلدددي للسدددكان علدددى ثالثدددة منددداطق رئيسدددية. المنطقتدددان 

 المنطقددددة المحيطددددةوالثانيددددة تمثددددل  األولددددىالرئيسدددديتان 

طبقددددا للتصددددميم الحددددالي  والتددددي 2و 1محطتددددي الرفددددع ب

فهمدددا متمددداثلتين. وقدددد تدددم توزيدددع السدددكان علدددى هددداتين 

% مدددددن عددددددد السدددددكان 40المنطقتدددددين بنسدددددبة تعدددددادل 

% 20كدددل محطدددة رفدددع. أمدددا المتبقدددي والبدددال  الكلدددي ل

فهدددددو يخدددددص المنطقدددددة  مدددددن عددددددد السدددددكان اإلجمدددددالي

 منطقددددددة  النهائيددددددةقبددددددل المحيطددددددة بنقطددددددة التجميددددددع 

 ولقدددد تدددم تقددددير هدددذه النسدددب بنددداء .االنسدددياب الطبيعدددي 

تضدددخه علدددى عددددة معطيدددات أهمهدددا كميدددة التددددفق الدددذي 

كدددل محطدددة رفدددع والدددذي يعندددي أن أكبدددر كميدددة مخلفدددات 

ة سدددوف يدددتم ضدددخها فدددي الشدددبكة سدددتكون بطبيعدددة سدددائل

الحددددال ناتجددددة عددددن عدددددد سددددكان أكبددددر مددددن المنطقددددة 

أمددددا القريبددددة مددددن محطددددة معالجددددة المخلفددددات السددددائلة. 

 الفتددددرة الزمنيددددة الخاصددددة بالمحاكدددداة فقددددد تددددم اختيارهددددا

المدددددددخالت الخاصددددددة  لددددددذلك فددددددإنسدددددداعة.  24لمدددددددة 

كاندددددت للحالددددة المرجعيدددددة ببرنددددامج المحاكددددداة الرقميدددددة 

 على النحو التالي:

  فيبلدددد  2و 1عدددددد السددددكان حددددول محطددددة الرفددددع 

نسددددمة  2300نسددددمة لكددددل محطددددة رفددددع و 4600

 السدددددنة المرجعيدددددة  لمنطقدددددة االنسدددددياب الطبيعدددددي

1978  

   لتروشخصواليوم 50متوسط االستهالك فيبل 

  مم 400أقطار األنابيب الرئيسية في الشبكة 

 أطوال األنابيب الرئيسية في الشبكة  



ICTS24632019-AC1023 

960 
 

 ومناسدددديب غددددرف التفتدددديش الرابطددددة بددددين  مواقددددع

  2 شكل رقم الخطوط الرئيسية

  عددددد وندددوع المضدددخات المسدددتخدمة فدددي محطدددات

  2 شكل رقم الرفع

  100المضخات المستخدمة كفاءة% 

   متددددددر  17.5كميددددددة التصددددددريف لكددددددل مضددددددخة

 مكعب و ساعة 

وخاصدددددة أن  فاعليدددددة،وحتدددددى تكدددددون المحاكددددداة أكثدددددر 

نة الفتددرة الزمنيددة التددي تددم تصددميم الشددبكة لهددا تعددود لسدد

فقدددددددد تدددددددم إجدددددددراء محاكددددددداة لدددددددنفس الحالدددددددة  ،1978

المرجعيددددة ولكدددددن باسدددددتخدام عددددددد السدددددكان الدددددذي تدددددم 

حيددددث تددددم توزيددددع عدددددد  .2036تقددددديره وذلددددك لسددددنة 

نسددددددمة حددددددول  33000السددددددكان التقددددددديري والبددددددال  

طبيعدددددي ولمنطقدددددة االنسدددددياب ال 2و  1محطدددددة الرفدددددع 

،  40،  40 1978بدددددنفس النسدددددبة المسدددددتخدمة لسدددددنة 

   .على التوالي 20%

أمدددددا فيمدددددا يخدددددص الجدددددزء المتعلدددددق بدراسدددددة تحسدددددين 

وضدددعية الشدددبكة وأدائهدددا فقدددد تدددم اقتدددراح عددددد خمدددس 

. حيدددث يمكدددن اسدددتخدام قددددرة البرندددامج بددددائل تصدددميمية

بدددددل يمكدددددن حتدددددى  تصدددددميميةالبددددددائل لمحاكددددداة هدددددذه ال

 تصددددددميميةالبددددددائل وتشدددددمل هدددددذه ال اقتدددددراح غيرهدددددا.

اسددددددتخدام الحالددددددة المرجعيددددددة سددددددالفة الددددددذكر وبددددددنفس 

المدددددخالت والمكونددددات لشددددبكة نقددددل المخلفددددات السددددائلة 

مددددع تغييددددر متغيددددر واحددددد فقددددط  حتددددى تكددددون عمليددددة 

المقارندددددة موضدددددوعية وسدددددهلة بدددددالرجوع إلدددددى الحالدددددة 

 :المرجعية  حسب التالي

 400الرئيسددددية مددددن  األنابيددددب أقطدددداركددددل تغييددددر   1

 مم 600إلى 

 400أقطددددار األنابيددددب الرئيسددددية مددددن كددددل تغييددددر   2

 مم 1000إلى 

المعرضدددددددة  تغييددددددر أقطدددددددار األنابيددددددب الرئيسدددددددية  3

 مم 200إلى  400من  للضغط فقط

التدددي يدددتم الرفدددع إليهدددا إلدددى تغييدددر مناسددديب النقددداط   4

 متر من المستوى الحالي 5مستوى أقل بـــ

م الرفدددع إليهدددا إلدددى تغييدددر مناسددديب النقددداط التدددي يدددت  5

 متر من المستوى الحالي 5مستوى أعلى بـــ

 شبكة نقل المخلفات السائلةمكونات  : 1جدول  
 PMP MH W P CO الرمز

 مضخة الوصف
غرفة 
 تفتيش

خزان 
 أرضي

أنبوب 
معرض 
 للضغط

أنبوب غير 
معرض 
 للضغط

 

 

ها شبكة نقل المخلفات السائلة ومكونات : 2 رقــم كل ـش

 الدراسةلمنطقة 
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 النتائجمناقشة . 5

ا حتى تتم عملية مناقشة ومقارنة النتائج المتحصل عليه

 سنة  من المحاكاة الرقمية سواء للحالة المرجعية

 تصميميةالبدائل الو 2036سنة المستقبلية ل،   1978

 ةالمقترحة ، فسوف يتم مقارنة المخرجات التاليالخمس  

 :من برنامج المحاكاة الرقمية

 إجمالي كمية المخلفات السائلة الداخلة للشبكة عن 

طريق ثالثة نقاط إدخال وهي المنطقة المحيطة 

 .االنسياب الطبيعي منطقةو 2 ،1بمحطتي الرفع 

  إجمالي كمية ونسبة المخلفات السائلة الخارجة

 المخلفات السائلة. شبكة نقللوالمتبقية 

  مقدار ومكان أقصى سرعة تدفق لألنابيب

 . 2و 1 محطة الرفع  المعرضة للضغط

  مقدار ومكان أقصى سرعة تدفق ألنابيب االنسياب

 الطبيعي.

المتحصل عليها من  النتائج 3و 2رقم  نيوضح الجدوال

المحاكاة الرقمية للحالة المرجعية وذلك لجميع 

 5و 4أما الجدوالن رقم المخرجات سابقة الذكر. 

 .2036كن لسنة النتائج المتحصل عليها ول فيوضحان

قبل الخوض في تحليل النتائج يجب مالحظة التباين 

 تقديرها للمخلفات السائلةتم الواضح بين القيم التي 

قيم   ةوالمحاكاة الرقمي  سابقة الذكر  بالطريقة التحليلية

ر عتبيوهذا . الطريقة التحليلية أكبر من المحاكاة الرقمية 

شيء متوقع حيث أن الطريقة التحليلية ال ت خذ في 

جة االعتبار تفاصيل الشبكة والكميات المتبقية أو الخار

كل أو التي يمكن أن تكون في بداية الشبكة أو نهايتها و

ي هذه التفاصيل المتعلقة بحركة المخلفات السائلة والت

اة لمحاكهذا ما يميز اوفي الزمن. أساسية هي دالة 

 .عن الطر  التحليلية الرقمية

من هذه النتائج المتحصل عليها سواء للحالة المرجعية 

يظهر بوضوح أن الشبكة قادرة على  2036أو لسنة 

نقل كمية المخلفات السائلة وذلك الن مجموع المدخالت 

 ةمن هذه المخلفات اقل في الحالتين من القيم التصميمي

 متر مكعب يوميا. 1725والبالغة لمحطة المعالجة 

 

 لمحاكاة الرقمية للحالة المرجعيةامخرجات  : 2جدول  
  كمية المخلفات السائلة 

 الرمز
حطة م

 1الرفع 
محطة 
 2الرفع 

 الخارج المتبقي انسيابي

 ـــ ـــ 2300 4600 4600 السكان

 الصرفمياه 
 يوم(/3)م

230 230 115 219 356 

 مياه الصرف 
(%) 

40 40 20 38 62 

المضخات 
 العاملة

 ـــ ـــ ـــ 1 1

 

 مخرجات المحاكاة الرقمية للحالة المرجعية : 3جدول  
  أقصى وأدنى سرعة تدفق 

 الرمز
 انسيابي 2محطة الرفع  1محطة الرفع 

 أدنى أقصى أدنى أقصى أدنى أقصى

سرعة 
 التدفق
 )م/ث(

7.81 0 2.77 0 0.94 0.08 

 P-1 P-8 P-10 P-15 CO-2 CO-4 مكانها

 الميول الميول Q=0 المضخة Q=0 المضخة الساب
 

 2036سنة مخرجات المحاكاة الرقمية ل : 4جدول  
  كمية المخلفات السائلة 

 الرمز
محطة 
 1الرفع 

محطة 
 2الرفع 

 الخارج المتبقي انسيابي

 ـــ ـــ 6600 13200 13200 السكان

 مياه الصرف
 يوم(/3)م

572 572 286 560 870 

 مياه الصرف 
)%( 

40 40 20 39 61 

المضخات 
 العاملة

 ـــ ـــ ـــ 1 1

 

 2036لسنة مخرجات المحاكاة الرقمية  : 5جدول  
  أقصى وأدنى سرعة تدفق 

 الرمز
 انسيابي 2محطة الرفع  1محطة الرفع 

 أدنى أقصى أدنى أقصى أدنى أقصى

سرعة 
 التدفق
 )م/ث(

7.76 0 2.73 0 0.94 0.08 

 P-1 P-8 P-10 P-15 CO-2 CO-4 مكانها

 الميول الميول Q=0 المضخة Q=0 المضخة الساب
 

بدددددل أن عددددددد المضدددددخات العاملدددددة والبالغدددددة مضدددددخة 

واحدددة فقددط يؤكددد أن هددذه الشددبكة مددن الناحيددة النظريددة 

 2036قدددادرة علدددى نقدددل المخلفدددات السدددائلة حتدددى سدددنة 

ولكدددددددن بشدددددددرط  كمدددددددا ذكدددددددر سدددددددابقا  أن متوسدددددددط 

باإلضددددددافة  لتروشددددددخصواليوم. 50االسددددددتهالك للفددددددرد 
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إلددددى قدددددرة محطددددة معالجدددددة المخلفددددات السددددائلة علدددددى 

 معالجة ما يصلها من مخلفات في الوقت المناسب.

ولكدددن مدددا يعيدددب هدددذا النظدددام طبقدددا للنتدددائج المتحصدددل 

عليهددددا كميدددددة المخلفدددددات السدددددائلة المتبقيدددددة فدددددي شدددددبكة 

علدددددى  %39و 38التصددددريف والبالغددددة فدددددي الحددددالتين 

. وبطبيعدددددة الحدددددال  والمسدددددتقبليةعيدددددة  المرج التدددددوالي

هدددذه النسدددب تعتبدددر إلدددى حدددد كبيدددر مرتفعدددة وخاصدددة أن 

الجددددددزء األكبددددددر منهددددددا سددددددوف يكددددددون فددددددي منطقددددددة 

 0.08سددددرعة تبلدددد  بدددد دنى االنسددددياب الطبيعددددي بددددل و

وعدددادة يدددتم تصدددميم .  5و 3 جددددول  متدددر فدددي الثانيدددة

شدددددبكات الصدددددرف الصدددددحي بميدددددول تسدددددمح بحركدددددة 

المخلفددددددددات السددددددددائلة بسددددددددرعات ال تسددددددددبب ترسددددددددب 

والددددذي ال يمكددددن أن  الشددددبكة،المكونددددات الصددددلبة فددددي 

بددددل حتددددى فددددي حالددددة بلددددو   يتحقددددق فددددي هددددذه الحالددددة

متدددر فدددي  0.94السدددرعة القصدددوى والبالغدددة فدددي حددددود 

 . 5و 3 جدول  الثانية

الخمسدددة المقترحدددة  تصدددميميةالبددددائل أمدددا فيمدددا يخدددص ال

فسدددوف يدددتم مقارندددة كميدددة المخلفدددات السدددائلة الخارجدددة 

. ففددددي هددددذه فقددددط والمتبقيددددة بشددددبكة الصددددرف الصددددحي

المرحلدددددة مدددددن التحليدددددل ال تعندددددي قددددديم أقصدددددى وأدندددددى 

سدددددرعة يمكدددددن الحصدددددول عليهدددددا للمخلفدددددات السدددددائلة 

حيددددث أنهددددا تظددددل قدددديم تقديريددددة ولكددددن الشدددديء الكثيددددر. 

الوضددددع  نتددددائج فددددي مرحلددددة تحليددددل األهميددددةتكتسددددب 

 .2036الحالي وبدرجة أقل لسنة 

البددددديل فددددإن  3و  2وكمددددا هددددو مبددددين بالشددددكلين رقددددم 

األول لدددددم يغيدددددر شددددديء مدددددن ناحيدددددة كميدددددة المخلفدددددات 

المتبقيدددة وهدددذا يمكدددن اعتبددداره منطقدددي حيدددث أن تغيدددر 

مدددددم ال يمكدددددن  600إلدددددى  400قطدددددر األنابيدددددب مدددددن 

 .شبكةاعتباره تغير جوهري في ال

الثدددداني فقدددددد عمددددل علددددى تخفدددديض كميدددددة  البددددديلأمددددا 

% 35.64المخلفددددات المتبقيددددة فددددي الشددددبكة إلددددى نسددددبة 

والسدددبب يمكددددن أن يكدددون زيددددادة السدددرعة ولددددو بشددددكل 

فيمدددددا يخدددددص  طفيدددددف نتيجدددددة زيدددددادة قطدددددر األنابيدددددب.

 مددددن حيددددث الثالددددث فهددددو مشددددابه بدرجددددة كبيددددرة البددددديل

األول. حيددددددث أن تخفدددددديض  للبددددددديللنتيجددددددة والسددددددبب ا

مددددم لددددم يغيددددر  200إلددددى  400بعددددض األنابيددددب مددددن 

  كثيرا من ظروف الشبكة.

 

 نسبة المياه المتبقية في األنابيب : 3 رقــم كل ـش
 

ء وكما كان متوقع إلى حد كبير ف ن تغيير المناسيب سوا

نه ج عنتبالزيادة أو النقصان للنقاط التي يتم الرفع إليها 

المخلفات السائلة في الشبكة. بل  في حركة تغير

أوضحت النتائج وبما ال يدع مجال للشك أن أغلب 

 ذلكالكمية المتبقية كانت في منطقة االنسياب الطبيعي. ك

 يمكن اعتبار أن المناسيب التصميمية للنقاط التي يتم

الرفع لها مقبولة إلى حد كبير وذلك الن الزيادة أو 

كمية المخلفات زيادة التخفيض في المناسيب أدت إلى 

 .لكلتا الحالتين السائلة المتبقية في الشبكة

 

 نسبة المياه الخارجة من األنابيب : 4 رقــم كل ـش
 

 االستنتاجات. 6

لقدددد تدددم دراسدددة وضدددعية شدددبكة نقدددل المخلفدددات السدددائلة 

وذلددددك عددددن لمدينددددة يفددددرن بمددددا فيهددددا محطددددات الرفددددع 
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المتددددددوفرة وعددددددن طريددددددق  تحليددددددل البيانددددددات طريددددددق

باسدددددتعمال برندددددامج  المحاكدددددة الرقميدددددة لهدددددذه الشدددددبكة

. حيددددددددث Sewer-GEMS [4]المحاكدددددددداة الرقميددددددددة 

 أظهرت الدراسة النتائج التالية:

شدددبكة نقدددل المخلفدددات أظهدددر التحليدددل النظدددري أن  .1

قدددددادرة علدددددى نقدددددل القددددديم السدددددائلة لمديندددددة يفدددددرن 

التصدددددميمية التدددددي تدددددم تصدددددميم محطدددددة المعالجدددددة 

متوسدددددط اسدددددتهالك لعلدددددى أساسدددددها وذلدددددك علدددددى 

 لترواليوم. 50للفرد 

التحليددددل النظددددري أوضددددح أن فددددي حالددددة تصددددميم  .2

فدددد ن  2036الشددددبكة لعدددددد سددددكان تقددددديري لسددددنة 

قدددادرة علدددى نقدددل المخلفدددات  غيدددرالشدددبكة الحاليدددة 

 السائلة.

بيندددددددت المحاكددددددداة الرقميدددددددة للفتدددددددرة التصدددددددميمية  .3

قددددددرة  التحليليدددددة،بخدددددالف الطريقدددددة  والمسدددددتقبلية،

 علدددددى نقدددددل المخلفدددددات السدددددائلة.الحاليدددددة الشدددددبكة 

وهدددذا يبدددين الحاجدددة إلدددى إجدددراء المحاكددداة الرقميدددة 

 24حتدددى يدددتم أخدددذ التغيدددر علدددى المددددى القصدددير  

 ساعة  في االعتبار عند التحليل.

أظهدددددرت المحاكددددداة الرقميددددددة للفتدددددرة التصددددددميمية  .4

والمسدددددتقبلية أن عمليدددددة رفدددددع المخلفدددددات السدددددائلة 

مضدددخة واحددددة.  لكلتدددا محطدددات الرفدددع تقدددع علدددى

 بدددل إن المضددددختان الثانيدددة والثالثددددة مدددن النددددادر أن

تعمدددال. وبطبيعدددة الحدددال هدددذا سدددوف يدددؤثر بشدددكل 

مباشددددر علددددى الفتددددرة التشددددغيلية للمضددددخة األولددددى 

 بشكل سلبي.

 تصددددددميميةالبدددددددائل أكدددددددت المحاكدددددداة الرقميددددددة لل .5

ي المقترحدددة أن كميدددة المخلفدددات السدددائلة المتبقيدددة فددد

شدددبكة النقدددل لدددن تتددد ثر بشدددكل كبيدددر بتغييدددر أقطدددار 

 األنابيب.

 تصدددددميميةالبددددددائل وضدددددحت المحاكددددداة الرقميدددددة لل .6

المقترحدددة أن كميدددة المخلفدددات السدددائلة المتبقيدددة فدددي 

شدددددبكة النقدددددل تتددددد ثر بشدددددكل كبيدددددر بدددددالتغير فدددددي 

 ا.منسوب النقاط التي يتم الرفع إليه

أظهدددرت المحاكددداة الرقميدددة لجميدددع الحددداالت تحدددت  .7

الدراسددددة أن سددددرعة المخلفددددات السددددائلة القصددددوى 

والددددنيا تقدددع خدددارج الحددددود التدددي تحتاجهدددا شدددبكات 

 أحددددالصدددرف الصدددحي. وهدددذا ممدددا يمكدددن اعتبددداره 

 كميددددددددةاألسددددددددباب التددددددددي كانددددددددت وراء ارتفدددددددداع 

 المخلفات السائلة المتبقية في الشبكة.
 

 . المراج 6
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