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 التقويم الجغرافي لمشكلة سرقة المياه
 من شبكات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى               

  خلف مادح امني راجح/ الباحث
 :مقدمة
لتقنني وضع  السرقة حرام ىف كافة األوقات، ولكن من املمكن أن تكون السرقة مدخل    

ما، وىف شركات املياه تنص الالئحة الداخلية على تركيب عدادات مياه للمخالفني ومن يقومون 
 .برتكيب وصالت مياه خلسة بغض النظر عن مصدرها

أنابيب املياه يف نيويورك وخطوط خدمه املياه عرضه للتلف واإلجهاد، فاهنا غالبا ما     
باعتبارها جديده يف نيويورك، ومعرفه املياه املناسبة . ع النافعتكون قريبه من هناية عمرها املتوق
  .) ( ن تكون جمموعه املهارات املطلوبةأالرئيسية اجراء إصالح كسر ميكن 

وتدور إشكالية البحث حول تقييم أثر إتالف مواسري شبكة مياه الشرب هبدف سرقة 
وانطلقت من تلك اإلشكالية عدة . املياه على كفاءة شبكات املياه يف مناطق القاهرة الكربى

  :مستهدفات، أهمها
  تبيان حجمهاالكربى القاهرة ىف الشرب مياه سرقة مشكلةالوقوف على ،. 
 الوقوف على خريطة سرقة مياه الشرب منسوبة منظور املشرتكني ومواسري مياه الشرب 
 واألسر  تبيان خريطة سرقات مياه الشرب منسوبة للوحدات البنائية واحليز املساحى

 .واملشرتكني
 :منهجية البحث 

إتباع منهج ، مت ( )فضال عن مناهج تقييم اإلستخدام السكين واالستخدامات األخرى 
للوقوف على الظاهرة يف النظام الكلي للسكن باملدينة من  Systems Approachالنظم 

عناصرها الكربى، وجتزئة العناصر  تسهيالت احلصول على مياه الشرب بالوقوف علىخالل حتليل 
الفرعية؛ من أجل فحصها، والوقوف على فاعليتها وآلياهتا، والكيفية اليت  هاالكربى إىل عناصر 

 . (6)تتضافر من خالهلا العناصر الفرعية يف تشكيل النسق الكلي
املنهجية العامة للجغرافيا احلديثة واليت تتجسد يف منهج التحليل توجهات هذا فضال عن ال

تسهيالت االختالفات املكانية لتوزيع  إلبراز Spatial Analysis Approachاملكاين 
     Cause-Effectواملنهج السبيب التأثريي ،( )احلصول على املياه النقية والصرف الصحي 
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Approach ملرتبطة بالتباين املكاين للظاهرات وأسباهبا املباشرة يهتم بتأصيل املعرفة ا الذي
 .( )وغري املباشرة

 :أساليب الدراسة 
 -:النحو التالىتعددت األدوات واألساليب املستخدمة إلجناز الدراسة على 

من خالل إنشاء قاعدة بيانات على احلاسب اآلىل وبرامج معاجلة  :األسلوب اإلحصائي
ترتاوح بني متعددة  خمرجات، وحتليلها للحصول على Excelاجلداول اإللكرتونية وخباصة برنامج 

اليت تصف حالة الشبكات والتسهيالت النسب املئوية واملتوسطات واملعامالت واملعدالت 
 .والبدائل املشار إليها
موعة من األشكال البيانية جملنتائج التحليالت الرياضية حتويل  :لكارتوجرافىاألسلوب ا

عرض أكثر من متغري ىف الشكل البياىن أو اخلريطة، مع  ،وحماولة تطويعها للتبسيط ،واخلرائط
 .تسهيالت مياه الشرب والصرف الصحي بغرض الوصول حلقائق أخرى تتعلق بنمط توزيع

 :افية، وإنشاء قاعدة البيانات الرقمية أسلوب نظم المعلومات الجغر 
تعد تقنية نظم املعلومات اجلغرافية أحدث أساليب تنظيم ونشر املعرفة املكانية من خالل 

اجلوية واملرئيات  وتعتمد على البيانات املكانية اليت تشمل اخلرائط والصور. ربطها مبواقعها اجلغرافية
 .نات اإلحصائيةالفضائية، وغري املكانية كاجلداول والبيا

 :خريطة سرقات مياه الشرب( 1)
 مبعاجلة الدولة ألزم األمراض، أسباب من اخلايل النقي املاءعلى توفري  تعمل الدولة     

 وحمطات حبوث مراكز الدولة هلا تنشئ للغاية ومكلفة دقيقة عمليات املعاجلة وعمليات املياه،
 سعرا عده ميكن ال مقابل هذا فان املياه الستهالك مقابال تتقاضى حني الدولة فان لذا معاجلة،

 املقابل مسمي كان وأيا هبا، القيام تتوىل اليت املعاجلة عمليات لقاء هو بل باملعين، هلا مسنا أو
 كمرفق املياه ملرفق الدولة ملكية هو الثابت األمر فان املياه استهالك لقاء الدولة تتقاضاه الذي

 الشركات بعض توىل مع – اخلصخصة إىل االجتاه ظل ىف خاصة – يتعارض األمرالو  حيوي،
 الشركات فتلك ، املعدنية املياه مسمي حتت – الشرب مياه – املياه معاجلة عملية االستثمارية

 .الشرب ملياه هبا تقوم اليت الدقيقة املعاجلة عمليات مقابل تتقاضى االستثمارية أو اخلاصة
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 للوصالت الخلسةأنماط التوزيع المكانى ( 1-1)
أن النمو السكاين العشوائي املستمر، الذي يتم عن طريق البناء املخالف، هو السبب    

الرئيسي يف مشكالت مياه الشرب يف مناطق وسط اجليزة، مع استمرار النمو السكاين العشوائي 
بنفس املناطق، وهو ما سيؤدي إىل حدوث شكاوى من عدم انتظام خدمة مياه الشرب يف 

 .اهلرم وفيصل، الطوابق، الكوم األخضر، كعابيش، وأطراف املريوطية: اطقمن
أن البناء املخالف والنمو العشوائي للسكان باملناطق احملددة بوسط اجليزة، يؤدي إىل    

، نظراً (%  )عدم االتزان املائي يف الشبكة، ونقص املياه، وزيادة نسبة الفاقد، اليت وصلت إىل 
 .اليت يقوم هبا السكانللوصالت اخللسة 

 .منظور الحجم المطلق للوصالت( 1-2)
سجل إمجاىل عدد الوصالت اخللسة ىف جممع القاهرة احلضرى ما يزيد عن ربع مليون     

، تتابني من منطقة ألخرى ومن قطاع ألخر إذ تبلغ نسبتها ىف (وصلة خلسة   188 )وصلة 
ت اخللسة ىف منطقة الدراسة، بينما من مجلة الوصال%( 888 )قطاع جنوب غرب القاهرة 

بنسبة تزيد عن نصف ( وصلة خلسة  07  )سجلت بقطاع مشال شرق القاهرة حنو 
مجلة الوصالت اخللسة ىف جممع القاهرة احلضرى، مث تنخفض نسبتها بقطاع غرب %( 80  )

 . من مجلة الوصالت اخللسة ىف منطقة الدراسة%(  18 )النيل واجليزة لتصل إىل 
التوزيع العددى والنسىب للوصالت اخللسة باجملمع (  )والشكل(  )ضح اجلدولويو 

 :احلضرى للقاهرة الكربى والىت ميكن تقسيمها لثالثة فئات هى كاالتى
التوزيع العددى والنسبى للوصالت الخلسة فى مجمع القاهرة الحضرى ( 1)جدول 

 .2112عام 

 الشبكات القطاع
 عدد الوصالت

 % الخلسة

 القاهرة جنوب غرب

 1.0 0221 التبيـن
 2.1 10432 حلــوان

 1.1 2822 المــعادى
 0.8 11242 عين الصيرة

 2.8 12232 الوايلى
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 3.2 21122 الخليفة والمقطم
 4.1 11224 منشأة ناصر

 القاهرة شمال شرق

 2.2 6223 الخلفاوى
 1.3 4212 الزيتـون

 2.2 2238 مدينة نصر
 1.2 4108 الجديدةمصر 

 3.2 21214 عين شمس
 2.4 22223 المرج
 10.0 02232 السالم

 12.2 42242 شبرا الخيمة أول
 1.3 4620 شبرا الخيمة ثان

 والجيزة غرب النيل

 8.2 22423 (شمال الجيزة)إمبابة 
 1.1 42 الكيت كات

 2.8 3232 بوالق الدكرور
 1.1 111 العمرانية
 1.2 2214 (ساقية مكى)الجيزة 

 0.0 2342 الهرم
 111 262214 االجمالى   

 2112شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، بيانات غير منشورة عام :المصدر 
تتمثل ىف منطقتني بنسبة  %:11مناطق ترتفع بها نسبة الوصالت الخلسة تتجاوز 

من مجلة مناطق الشبكات ىف جممع القاهرة احلضرى، وتظهر مشال منطقة الدراسة %( 087)
( وصلة خلسة     )مبنطقة شبكة شربا اخليمة أول حيث يبلغ حجم الوصالت اخللسة 

من مجلة الوصالت اخللسة مبنطقة الدراسة، مث منطقة شبكة السالم بنسبة %( 88  )بنسبة 
 .من مجلة الوصالت اخللسة مبجمع القاهرة احلضرى%(  8  )
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تستحوذ على ست  % : :7 مناطق ذات نسبة وصالت خلسة متوسطة ترتاوح مابني 
من مجلة مناطق الشبكات ىف جممع القاهرة احلضرى، وتظهر %(  08 )مناطق للشبكات بنسبة 

من مجلة الوصالت %(  08)بنسبة ( مشال اجليزة)ىف مشال منطقة الدراسة مبنطقة شبكة إمبابة 
ت من مجلة الوصال%(  88)اخللسة ىف جممع القاهرة احلضرى، مث تنخفض النسبة لتصل إىل 

مبنطقة املرج، يليهم منطقة شبكة عني مشس، فضاًل عن منطقة شبكة اخلليفة واملقطم بنسبة 
 .من مجلة الوصالت اخللسة مبنطقة الدراسة، وأخرياً منطقة شبكة الوايلى وحلوان%(  08)

تتميز تلك املناطق %  : مناطق ذات نسبة وصالت خلسة منخفضة ترتاوح بني  
من مجلة مناطق الشبكات ىف %( 81  )وتضم ثالث مناطق بنسبة باخنفاض الوصالت اخللسة 

جممع القاهرة احلضرى، تظهرمبنطقة شبكة منشأة ناصر حيث يبلغ حجم الوصالت اخللسة حنو 
من مجلة الوصالت اخللسة ىف جممع القاهرة احلضرى، %( 87 )بنسبة ( وصلة خلسة  78 )

 .بقطاع غرب النيل واجليزةمث منطقة عني الصرية، يليهم منطقة شبكة اهلرم 
تتميز تلك املناطق باخنفاض %  مناطق ذات نسبة وصالت خلسة متدنية أقل من 

من مجلة مناطق الشبكات %( 787 )الوصالت اخللسة  وتستأثر على أحد عشر منطقة بنسبة 
ىف جممع القاهرة احلضرى، تظهر مبنطقة شبكة بوالق الدكرور حيث يبلغ حجم الوصالت اخللسة 

من مجلة الوصالت اخللسة ىف جممع القاهرة %( 88 )بنسبة ( وصلة خلسة 0808)و حن
احلضرى، مث منطقة شبكة اخللفاوى، يليهم منطقة شبكة مدينة نصر ومصر اجلديدة شرق 
القاهرة، بينما ينخفض حجم الوصالت اخللسة مبنطقة شبكة شربا اخليمة ثان والزيتون بنسبة 

لسة لكل منهما مبنطقة الدراسة، مث تعاود االفخفاض مبنطقة من مجلة الوصالت اخل%( 80 )
، وأخريًا يقدر حجم الوصالت اخللسة بنحو (ساقية مكى)شبكة والتبني واملعادى واجليزة 

 .مبنطقة شبكة العمرانية والكيت كات( وصلة خلسة77 ،8 )
ة، مث قطاع اخنفاض حجم الوصالت اخللسة بقطاع غرب النيل واجليز : ومن اجلدير بالقول 

مشال شرق القاهرة، يليهم قطاع جنوب غرب القاهرة، بينما سجلت اطراف منطقة الدراسة ارتفاع 
 .ىف نسبة الوصالت اخللسة كما هو ىف منطقة السالم واملرج وإمبابة
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 .منظور الوحدات البنائية( 1-0)
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نية، يبلغ عدد يعرب هذا املعدل عن نسبة الوصالت اخللسة منسوبة إىل املباىن السك    
بينما يدور املتوسط العام للوصالت اخللسة منسوبة للمباىن ( مبىن 01008)املباىن السكنية حنو 

كثافة الوصالت (  )والشكل(  )ويوضح اجلدول. (مبىن777 /وصلة 78  )السكنية حنو 
فئات   اخللسة بالوحدات البنائية للمجمع احلضرى بالقاهرة الكربى والىت ميكن تقسيمها ألربعة

 :هى كاالتى
كثافة الوصالت الخلسة بالوحدات البنائية فى مجمع القاهرة الحضرى ( 2)جدول 

 .2112عام 

عدد  الشبكات
 الخلسة الوصالت

/وصلة المبانى السكنية
 مبنى1111

 262.4 6180 0221 التبيـن
 124.0 30124 10432 حلــوان

 42.0 66112 2822 المــعادى
 232.8 03214 11242 عين الصيرة

 1021.3 11482 12232 الوايلى
 1128.2 13014 21122 الخليفة والمقطم

 322.4 14812 11224 منشأة ناصر
 128.1 21141 6223 الخلفاوى

 120.3 28042 4212 الزيتـون
 212.4 28122 2238 مدينة نصر

 061.8 11468 4108 مصر الجديدة
 023.1 26622 21214 عين شمس

 010.2 31820 22223 المرج
 1014.1 23012 02232 السالم

 2221 42242 شبرا الخيمة أول
18122.

2 
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 2116.2 2022 4620 شبرا الخيمة ثان
 612.6 42284 22423 (شمال الجيزة)إمبابة 

 2.1 22034 42 الكيت كات
 101.8 61184 3232 بوالق الدكرور

 1.2 24466 111 العمرانية
 81.1 24226 2214 (ساقية مكى)الجيزة 

 123.1 22661 2342 الهرم
 021.1 363321 262214 االجمالى
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، والجهاز المركزى للتعبة العامة : المصدر

 .2113واالحصاء 
: مبىن777 / وصلة  8  مناطق ترتفع هبا  الوصالت خلسة نسبة للمباىن تتجاوز 

حيث تبلغ نسبة الوصالت اخللسة للمباىن مبنطقة شربا اخليمة أول تضم منطقتني 
 (.مبىن777 /وصلة01 )، بينما تصل ىف شربا اخليمة ثان (مبىن777 /وصلة 0  )

مناطق ذات نسبة متوسطة من الوصالت خلسة نسبة للمباىن ترتاوح بني  
طقة شبكة تشمل مثاىن مناطق للشبكات، حيث تظهر مبن: مبىن777 / وصلة  8  :0  

، مث (مبىن777 /وصلة80 8  )الوايلى حيث تقدر نسبة الوصالت اخللسة للمباىن بنحو
منطقة شبكة السالم مشال القاهرة، يليهم منقطة شبكة اخلليفة واملقطم شرق منطقة األعمال 

، يضاف إليهم (مبىن777 / وصلة 88 0)املركزية، فضاًل عن منطقة شبكة منشأة ناصر بنسبة 
، وتظهر ىف جنوب القاهرة مبنطقة التبني، أما عن منطقة شبكة (مشال اجليزة)كة إمبابة منطقة شب

/ وصلة1780 )مصر اجلديدة فقد سجلت نسبة الوصالت اخللسة للمباىن السكنية 
 (.مبىن777 / وصلة0  )، وأخرياً منطقة شبكة عني مشس بنسبة (مبىن777 

للمباىن ترتاوح بني   مناطق ذات نسبة منخفضة من الوصالت خلسة نسبة
تضم أربع مناطق للشبكات وتتباين ىف األمتداد بني مشال : مبىن777 / وصلة 0  : 8 

وجنوب القاهرة، حيث متتد مشال القاهرة مبنطقة شبكة املرج حيث تبلغ نسبة الوصالت اخللسة 
منطقة  ، مث منطقة عني الصرية والىت تظم جزء كبري من(مبىن777 /وصلة88   )للمباىن بنحو

األعمال املركزية، يليهم منقطة شبكة مدينة نصر شرق القاهرة، فضاًل عن منطقة شبكة حلوان 
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/ وصلة 8 8 )جنوب القاهرة حيث تبلغ نسبة الوصالت اخللسة للمباىن السكنية 
 (.مبىن777 

/ وصلة  8 مناطق ذات نسبة متدنية من الوصالت خلسة نسبة للمباىن أقل من  
ذ على مثاىن مناطق للشبكات تظهر ىف بنسبة كبري بقطاع غرب النيل واجليزة، تستحو : مبىن777 

وتتمثل مبنطقة شبكة اهلرم إذ تقدر نسبة الوصالت اخللسة للمباىن 
، مث منطقة الزيتون وبوالق الدكرور واخللفاوى، بينما سجلت (مبىن777 /وصلة 08  )بنحو

، (ساقية مكى)مبنقطة شبكة اجليزة ( بىنم777 / وصلة  078)نسبة الوصالت اخللسة للمباىن 
فضاًل عن منطقة شبكة املعادى جنوب القاهرة حيث تبلغ نسبة الوصالت اخللسة للمباىن 

، وأخريًا تنخفض نسبة الوصالت اخللسة للمباىن مبنطقة (مبىن777 / وصلة 8  )السكنية 
 .شبكة الكيت كات والعمرانية

خللسة منسوبة للمباىن مبنطقة شبكة شربا اخليمة ترتفع نسبة الوصالت ا: خنلص مما سبق 
 .أول وثان بينما تنخفض تلك النسبة جنوب القاهرة وحنو اطراف منطقة الدراسة
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 .منظور الحيز المساحي( 1-4)
ميكن نسبة الوصالت اخللسة للحيز املساحى ملناطق الشبكات وذلك للوقوف على     

بينما يبلغ املتوسط العام (  كم188)ساحة منطقة الدراسة مدى كفاءة الشبكة، بينما سجلت م
يتنباين هذا املعدل (  كم/وصلة0188 )لنسبة الوصالت اخللسة منسوبة للمساحة الكلية حنو 

من منطقة ألخر ومن قطاع ألخر حيث تبلغ أعالها مبنطقة شبكة شربا اخليمة أول 
كة الكيت كات بنسبة بينما تبلغ أدناها مبنطقة شب(  كم/وصلة87  7 )بنسبة

كثافة الوصالت اخللسة ىف احليز املساحى (  )والشكل(  )، ويوضح اجلدول( كم/وصلة81 )
 :باجملمع احلضرى للقاهرة الكربى والىت ميكن تقسيمها ألربعة  فئات هى كاالتى

كثافة الوصالت الخلسة فى الحيز المساحىى بمجمع القاهرة الحضرى ( 0)جدول 
 .2112عام 

 الشبكات
عدد 

 2كم/وصلة 2المساحة كم الخلسة الوصالت
 103.2 22.3 0221 التبيـن

 212.2 66.2 10432 حلــوان
 21.1 148.6 2822 المــعادى

 411.2 22.3 11242 عين الصيرة
 1282.2 11.1 12232 الوايلى

 212.8 02.8 21122 الخليفة والمقطم
 1824.0 2.6 11224 منشأة ناصر

 064.2 12.1 6223 الخلفاوى
 031.2 12.2 4212 الزيتـون

 64.6 81.1 2238 مدينة نصر
 61.1 62.8 4108 مصر الجديدة

 1022.2 14.6 21214 عين شمس
 1062.8 16.2 22223 المرج



 الجزء الثاني                                                                            السابع والثالثونالعدد  

 

442  

 

 1142.2 01.0 02232 السالم
 4122.1 11.2 42242 شبرا الخيمة أول
 231.3 13.2 4620 شبرا الخيمة ثان

 0626.6 3.1 22423 (الجيزةشمال )إمبابة 
 4.6 11.4 42 الكيت كات

 224.2 8.2 3232 بوالق الدكرور
 2.3 13.2 111 العمرانية
 186.3 11.0 2214 (ساقية مكى)الجيزة 

 402.1 21.1 2342 الهرم
 086.2 633 262214 االجمالى 

الخريطة الرقمية باستخدام شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، وقياسات : المصدر
 (.ARC GIS11.4 )برنامج 

   8مناطق ذات نسبة مرتفعة من الوصالت اخللسة نسبة للمساحة أكرب من  
مجلة مناطق %(  18 )تستأثر على مثاىن مناطق للشبكات بنسبة تزيد عن ثالث :  كم/وصلة

حيث تقدر نسبة الوصالت الشبكات ىف جممع القاهرة احلضرى، وتظهر مبنطقة شربا اخليمة أول 
، مث تنخفض النسبة لتصل إىل حنو ( كم/وصلة  7 )اخللسة للمساحة الكلية  بنحو

، يليهم منقطة منشأة ناصر والوايلى، فضاًل عن منطقة شبكة عني مشس ( كم/وصلة181 1 )
، يضاف إليهم منطقة شبكة املرج مشال القاهرة، والسالم جنوب ( كم/وصلة8888  )بنسبة 
 (. كم/وصلة 8  8)هرة، وأخرياً منطقة شبكة بوالق الدكرور بنسبة القا

   8مناطق ذات نسبة متوسطة من الوصالت اخللسة نسبة للمساحة أكرب من  
من مجلة مناطق الشبكات %( 81  )تضم ثالث مناطق للشبكات بنسبة :  كم/وصلة7  :

تصل نسبة الوصالت اخللسة منسوبة ىف جممع القاهرة احلضرى، ومتتد مبنطقة اخلليفة واملقطم إذ 
، مث منطقة شبكة اهلرم بنسبة تصل إىل حنو ( كم/وصلة80   )للمساحة الكلية  بنحو

 (. كم/وصلة788  )، يليهم منقطة عني الصرية بنسبة تصل إىل ( كم/وصلة   )
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 7  مناطق ذات نسبة متدنية من الوصالت اخللسة نسبة للمساحة أكرب من  
من مجلة مناطق الشبكات %( 80  )شمل مخس مناطق للشبكات بنسبة ت:  كم/وصلة01 :

ىف جممع القاهرة احلضرى، وتتمثل مبنطقة الزيتون حيث تصل نسبة الوصالت اخللسة منسوبة 
، مث تنخفض النسبة لتصل إىل ( كم/وصلة 8 0 )للمساحة الكلية  بنحو

شربا اخليمة ثان، بينما متتد ىف مبنطقة شبكة اخللفاوى، يليهم منطقة شبكة (  كم/وصلة 8 1 )
بنسبة تصل إىل حنو ( ساقية مكى)حلوان جنوب القاهرة، وأخريًا منطقة شبكة اجليزة 

 (. كم/وصلة0180 )
 01 مناطق ذات نسبة متدنية جدًا  من الوصالت اخللسة نسبة للمساحة أقل من 

ات ىف جممع مجلة مناطق الشبك%(  08 )تشمل ست مناطق للشبكات بنسبة :  كم/وصلة
القاهرة احلضرى، ومتتد مبنطقة التبني حيث تقدر نسبة الوصالت اخللسة للمساحة الكلية  

، مث منطقة شبكة مدينة نصر شرق القاهرة بنسبة وصالت خلسة ( كم/وصلة 08  )بنحو
، يليهم منقطة مصر اجلديدة، يضاف ( كم/وصلة81 1)منسوبة للمساحة الكلية تقدر بنحو  

، وأخرياً شبكة الكيت كات ( كم/وصلة 7 ،80 )شبكة املعادى والعمرانية بنسبة  إليهم منطقة
 .وهى تشمل مناطق املهندسني وجامعة الدول العربية(  كم/وصلة81 ) بنسبة 
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 .منظور المواسير( 1-2)
( كم7  0)يبلغ إمجاىل اطوال أنابيب مياه الشرب ىف اجملمع احلضرى بالقاهرة الكربى 

، (مرتطوىل777 /وصلة888 )اطوال املواسري للوصالت اخللسة سجل املتوسط العام حنو بنسبة 
كثافة الوصالت اخللسة بالنسبة للمواسري باجملمع احلضرى (  )والشكل(  )وكما يوضح اجلدول

 :للقاهرة الكربى والىت ميكن تقسيمها ألربع  فئات هى كاالتى
مواسير فى مجمع القاهرة الحضرى كثافة الوصالت الخلسة بالنسبة لل( 4)جدول 

 .   2112عام 

 الشبكات
عدد 

 متر طولى1111/وصلة (متر)طول المواسير  الوصالت

 28.1 28612 0221 التبيـن
 21.2 603121 10432 حلــوان

 2.6 1146132 2822 المــعادى
 21.1 212811 11242 عين الصيرة

 28.3 133162 12232 الوايلى
الخليفة 

 والمقطم
21122 412120 48.8 

 148.1 32382 11224 منشأة ناصر
 14.2 462148 6223 الخلفاوى

 16.3 268216 4212 الزيتـون
 3.1 220428 2238 مدينة نصر

 2.1 212362 4108 مصر الجديدة
 42.2 413122 21214 عين شمس

 61.0 034241 22223 المرج
 34.3 421224 02232 السالم

 213.1 186112 42242 شبرا الخيمة أول
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 21.2 221162 4620 شبرا الخيمة ثان
إمبابة 

 046.0 30228 22423 (شمال الجيزة)

 1.0 143133 42 الكيت كات
 10.2 224121 3232 بوالق الدكرور

 1.0 028023 111 العمرانية
الجيزة 

 (ساقية مكى)
2214 211221 11.2 

 3.2 1162161 2342 الهرم

26221 االجمالى
4 

8001622 22.2 

شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، وقياسات الخريطة الرقمية باستخدام برنامج : المصدر
( ARC GIS11.4.) 

 0  مناطق ترتفع نسبة الوصالت اخللسة منسوبة الطوال املواسري تتجاوز 
أعلى املناطق من  والىت سجلت( مشال اجليزة)تظهر ىف منطقة أمباية : مرت طوىل777 /وصلة

مرت /وصلة 18  )حيث نسبة الوصالت اخللسة منسوبة الطوال املواسري حيث تقدر بنحو
، مث منقطة شبكة شربا اخليمة أول، يليهم منطقة شبكة منشأة ناصر حيث تقدرنسبة (طوىل

 (.مرت طوىل777 /وصلة 08  )الوصالت اخللسة منسوبة للمواسري بنحو 
: 0  ت اخللسة منسوبة الطوال املواسري ترتاوح بني مناطق متوسطة نسبة الوصال

من مجلة مناطق %(  08 )تضم ست مناطق للشبكات بنسبة : مرت طوىل777 /وصلة8 
الشبكات ىف اجملمع احلضرى بالقاهرة الكربى، وتتمثل مبنطقة شبكة الوايلى حيث تقدر نسبة 

، مث منقطة السالم واملرج (رت طوىلم/وصلة 8080)الوصالت اخللسة منسوبة الطوال املواسري بنحو
لكل منهما، يليهم منطقة شبكة التبني، ( مرت طوىل777 /وصلة80 0، 178)بنسبة سجلت 

/ وصلة  88 )يضاف إليهم منطقة شبكة اخلليفة واملقطم، وتعاود االخنفاض حىت تصل إىل 
 (.مرت طوىل777 
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: 8 ري ترتاوح بني مناطق متدنية نسبة الوصالت اخللسة منسوبة الطوال املواس
من مجلة مناطق %( 88  )تضم سبع مناطق للشبكات بنسبة : مرت طوىل777 /وصلة7 

الشبكات ىف اجملمع احلضرى بالقاهرة الكربى، ومتتد مبنطقة شبكة شربا اخليمة ثان مشال القاهرة 
  8  )وحلوان جنوب القاهرة حيث تبلغ نسبة الوصالت اخللسة منسوبة الطوال املواسري حنو 

، يليهم (مرت طوىل777 /وصلة87  )لكل منهما، بينما تصل النسبة إىل  (مرت طوىل/وصلة
منطقة شبكة عني الصرية، يضاف إليهم منطقة شبكة  الزيتون واخللفاوى، وتعاود االخنفاض حىت 

مبنطقة شبكة بوالق الدكرور، وأخريًا منطقة شبكة ( مرت طوىل777 / وصلة  8  )تصل إىل 
 (.اقية مكىس)اجليزة 

مناطق متدنيةجدًا  نسبة الوصالت اخللسة منسوبة الطوال املواسري أقل من 
تتميز املناطق الواقع ضمن هذا النطاق باخنفاض نسبة الوصالت : مرت طوىل777 /وصلة7 

من مجلة مناطق %(  08 )منسوبة الطوال املواسري وتتظهر ىف ست مناطق للشبكات بنسبة 
ضرى بالقاهرة الكربى، ومتتد مبنطقة شبكة مصر اجلديدة ومدينة نصر الشبكات ىف اجملمع احل

  88، 08)شرق القاهرة والىت سجلت نسبة الوصالت اخللسة منسوبة الطوال املواسري حنو 
) لكل منهما، بينما متتد ىف منطقة اهلرم وتصل النسبة لنحو ( مرت طوىل777 /وصلة
املعادى جنوب القاهرة، يضاف إليهم منطقة ، يليهم منطقة شبكة (مرت طوىل777 /وصلة 08

 .الكيت كات والعمرانية بقطاع غرب النيل واجليزة
ترتفع نسبة الوصالت اخللسة منسوبة الطوال املواسري مبنطقة شبكة : خنلص مما سبق 

بينما تصل ألدناها مبنطقة شبكة الكيت كات والعمرانية، ويتميز قطاع غرب ( مشال اجليزة)إمبابة 
واجليزة باخنفاض نسبة الوصالت اخللسة منسوبة الطوال املواسري عن قطاع مشال شرق النيل 

 .القاهرة وجنوب غرب القاهرة
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 .منظور المشتركين( 1-6)
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يوضح املعدل نسبة الوصالت اخللسة للمشرتكني، ويهيمن االستهالك السكىن على     
جم املشرتكني حنو ما يزيد مليون ونصف استهالك مياه الشرب ىف القاهرة الكربى، ومن مث يبلغ ح

، وبنسبة الوصالت اخللسة للمشرتكني فقد سجل املتوسط (مشرتك   70  )املليون مشرتك 
معدل الوصالت اخللسة (  )والشكل(  )ومن اجلدول ،(مشرتك777 /وصلة 8 7 )العام حنو 

مها ألربعة  فئات هى  بالنسبة للمشرتكني ىف اجملمع احلضرى للقاهرة الكربى والىت ميكن تقسي
 :كاالتى

معدل  للوصالت الخلسة بالنسبة للمشتركين فى مجمع القاهرة ( 2)جدول 
 .2112الحضرى عام 

 الشبكات
عدد 

 مشترك سكنى الوصالت
وصلة 

 مشترك1111/
 212.1 13418 0221 التبيـن

 122.0 30802 10432 حلــوان
 24.0 120112 2822 المــعادى

 144.6 32804 11242 عين الصيرة
 432.8 00126 12232 الوايلى

 012.3 64833 21122 الخليفة والمقطم
 246.3 18222 11224 منشأة ناصر

 21.2 128626 6223 الخلفاوى
 61.0 34328 4212 الزيتـون

 60.3 82262 2238 مدينة نصر
 112.3 02362 4108 مصر الجديدة

 132.2 113136 21214 عين شمس
 220.1 28203 22223 المرج
 421.2 38212 02232 السالم

 282.1 31261 42242 شبرا الخيمة أول
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 102.1 04626 4620 شبرا الخيمة ثان
 681.2 06284 22423 (شمال الجيزة)إمبابة 

 0.2 12622 42 الكيت كات
 212.3 02226 3232 بوالق الدكرور

 2.1 21282 111 العمرانية
 114.2 21122 2214 (ساقية مكى)الجيزة 

 466.0 12346 2342 الهرم

 االجمالى 
26221

4 1018411 212.0 
، 2112، عام (إدارة خدمة العمالء)شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة:المصدر 

 .الجهاز المركز للتعبئة العامة واالحصاء
: مشرتك777 /وصلة1  مناطق عالية الوصالت اخللسة منسوبة للمشرتكني تتجاوز 

من مجلة مناطق الشبكات ىف اجملمع احلضرى %( 81  )تضم ثالث مناطق للشبكات بنسبة 
حيث تقدر نسبة الوصالت اخللسة ( مشال اجليزة)بالقاهرة الكربى، وتتمثل مبنطقة شبكة إمبابة 

، بينما سجلت النسبة (مشرتك777 /وصلة 10788) منسوبة للمشرتكني بنحو
 .، يضاف إليهم منطقة شبكة منشأة ناصر(مشرتك777 /وصلة 8 0 )

    : 1  مناطق متوسطة الوصالت اخللسة منسوبة للمشرتكني تتجاوز 
من مجلة مناطق %( 80  )تضم مخس مناطق للشبكات بنسبة : مشرتك777 /وصلة

ة الكربى، ومتتد مبنطقة شبكة الوايلى حيث تقدرنسبة الشبكات ىف اجملمع احلضرى بالقاهر 
، مث منطقة شبكة اهلرم (مشرتك777 /وصلة8080 )الوصالت اخللسة منسوبة للمشرتكني بنحو

، يضاف إليهم منطقة شبكة السالم مشال (مشرتك777 /وصلة 118 )بنسبة تقدر بنحو 
/ وصلة 788 )إىل القاهرة، فضاًل عن منطقة شبكة اخلليفة واملقطم بنسبة تصل 

 . ، وأخرياً املرج مشال القاهرة(مشرتك777 
: مناطق متدنية  الوصالت اخللسة منسوبة للمشرتكني تتجاوز

من مجلة %( 88  )تضم سبع مناطق للشبكات بنسبة : مشرتك777 /وصلة   :   
ة مبنطقة مناطق الشبكات ىف اجملمع احلضرى بالقاهرة الكربى، وتظهر ىف قطاع غرب النيل واجليز 
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شبكة بوالق الدكرو حيث تقدرنسبة الوصالت اخللسة منسوبة للمشرتكني 
، مث منطقة شبكة التبني وحلوان بنسبة تقدر بنحو (مشرتك777 /وصلة80 7 )بنحو

لكل منهما، يضاف إليهم منطقة شبكة عني مشس، ( مشرتك777 /وصلة 78 ، 8 8 )
منطقة األعمال املركزية، بينما تظهر مشال  فضاًل عن منطقة شبكة عني الصرية الىت تضم معظم

 .القاهرة مبنطقة شبكة شربا  اخليمة ثان، وأخرياً منطقة مصر اجلديدة شرق القاهرة
مناطق متدنية جدًا الوصالت اخللسة منسوبة للمشرتكني أقل من 

من مجلة مناطق %( 88  )سبع مناطق للشبكات بنسبة  تظهر ىف: مشرتك777 /وصلة   
والىت ( ساقية مكى)ىف اجملمع احلضرى بالقاهرة الكربى، ومتتد مبنطقة شبكة اجليزة الشبكات 

بقطاع  (مشرتك777 /وصلة88 7 )سجلت نسبة الوصالت اخللسة منسوبة للمشرتكني بنحو
( مشرتك777 /وصلة80 1)غرب النيل واجليزة، مث منطقة شبكة مدينة نصر بنسبة تقدر بنحو 

ليهم منطقة الزيتون واخللفاوى، بينما متتد جنوب منطقة الدراسة شرق منطقة الدراسة، يضاف إ
مبنطقة املعادى، وتعاود الظهور بقطاع غرب النيل واجليزة ىف منطقة شبكة الكيت كات والعمرانية 

( مشرتك777 /وصلة88 ، 87 )حيث تبلغ نسبة الوصالت اخللسة منسوبة للمشرتكني حنو 
 .لكل منهما

نسبة الوصالت اخللسة منسوبة للمشرتكني مبنطقة شبكة إمبابة ترتفع : خنلص مما سبق 
بينما تصل ألدناها مبنطقة شبكة الكيت كات والعمرانية، ويتميز قطاع غرب النيل ( مشال اجليزة)

واجليزة باخنفاض نسبة الوصالت اخللسة منسوبة للمشرتكني عن قطاع مشال شرق القاهرة وجنوب 
 .غرب القاهرة
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 .المنظور األسرى( 1-3)

بنسبة الوصالت اخللسة لألسر ميكن الوقوف على نصيب كل أسرة من الوصالت      
حنو ما يزيد  0 7 اخللسة، ويقدر حجم األسر حنو احلجم السكاىن ملنطقة الدراسة طبقاً لتعداد 

سة منسوبة ، وسجل املتوسط العام لنسبة الوصالت اخلل(أسرة0 07 0 )عن ثالثة مليون 
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اخللسة معدل الوصالت ( 1)والشكل( 1)ومن اجلدول ،(أسرة777 /وصلة 8 0)لألسرحنو 
 :بالنسبة لألسر ىف اجملمع احلضرى للقاهرة الكربى والىت ميكن تقسيمها ألربعة  فئات هى كاالتى

معدل  الوصالت الخلسة بالنسبة لألسر فى مجمع القاهرة الحضرى ( 6)جدول 
 .2112عام 

 لشبكاتا
عدد 

 (نسمة)األسر جملة  الخلسة الوصالت
وصلة 

 سرةأ1111/
 180.1 12241 0221 التبيـن

 66.1 210862 10432 حلــوان
 8.1 028143 2822 المــعادى

 61.4 134660 11242 عين الصيرة
 224.2 31321 12232 الوايلى

الخليفة 
 226.2 22632 21122 والمقطم

 161.1 63214 11224 منشأة ناصر
 21.8 011860 6223 الخلفاوى

 24.4 122163 4212 الزيتـون
 22.1 218026 2238 مدينة نصر

 03.1 111383 4108 مصر الجديدة
 64.1 016110 21214 عين شمس

 111.2 212221 22223 المرج
 212.6 166424 02232 السالم

 023.8 128364 42242 شبرا الخيمة أول
 23.1 132840 4620 شبرا الخيمة ثان

 126.0 160162 22423 (شمال الجيزة)إمبابة 
 1.2 83411 42 الكيت كات
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 02.2 244441 3232 بوالق الدكرور
 1.2 214410 111 العمرانية

 22.2 33322 2214 (ساقية مكى)الجيزة 
 21.8 131220 2342 الهرم

 32.0 0313108 262214 االجمالى 
والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، والجهاز المركزى للتعبة العامة واالحصاء شركة مياه الشرب : المصدر

2113. 
تضم : أسرة777 /وصلة   مناطق مرتفعة الوصالت اخللسة منسوبة لألسر تتجاوز

من مجلة مناطق الشبكات ىف اجملمع احلضرى بالقاهرة %( 81  )ثالث مناطق للشبكات بنسبة 
شربا اخليمة أول حيث تبلغ أعلى نسبة للوصالت اخللسة منسوبة الكربى، وتتمثل مبنطقة شبكة 

، بينما تصل النسبة (أسرة777 /وصلة 080  )لألسر حيث تقدر بنحو
 .مبنطقة شبكة اخلليفة واملقطم، يضاف إليهم منطقة الوايلى( أسرة777 /وصلة 18  )

    :    مناطق متوسطة الوصالت اخللسة منسوبة لألسر تتجاوز
من مجلة مناطق الشبكات %( 80  )تضم مخس مناطق للشبكات بنسبة : أسرة777 /وصلة

ىف اجملمع احلضرى بالقاهرة الكربى، وتظهر مشال القاهرة مبنطقة شبكة السالم حيث تبلغ نسبة 
، مث منطقة شبكة التبني (أسرة777 /وصلة 81   )الوصالت اخللسة منسوبة لألسر بنحو

ة منشأة ناصر، ومتتد بقطاع غرب النيل واجليزة مبنطقة شبكة جنوب القاهرة، يليهم منقطة شبك
حيث سجلت نسبة الوصالت منسوبة لألسر بنحو ( مشال اجليزة)إمبابة 

 .، وتعاود ىف الظهور جنوب القاهرة مبنطقة شبكة املرج(أسرة777 /وصلة 18  )
: أسرة777 /وصلة   : 0 مناطق متدنية الوصالت اخللسة منسوبة لألسر تتجاوز 

من مجلة مناطق الشبكات ىف اجملمع احلضرى %( 80  )تضم مخس مناطق للشبكات بنسبة 
بالقاهرة الكربى، وتظهر جنوب القاهرة مبنطقة شبكة حلوان حيث تبلغ نسبة الوصالت اخللسة 

، مث منطقة شبكة عني مشس وعني الصرية، ومتتد (أسرة777 /وصلة  118)منسوبة لألسر بنحو
واجليزة مبنطقة اهلرم حيث سجلت نسبة الوصالت منسوبة لألسر حنو بقطاع غرب النيل 

 .، بينما متتد مبنطقة شبكة مصر اجلديدة شرق القاهرة(أسرة777 /وصلة780 )
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تضم : أسرة777 /صلة0 مناطق متدنية جداً الوصالت اخللسة منسوبة لألسر أقل من 
ت ىف اجملمع احلضرى بالقاهرة من مجلة مناطق الشبكا%(  18 )مثاىن مناطق للشبكات بنسبة 

حيث تبلغ نسبة الوصالت اخللسة ( ساقية مكى)الكربى، وتتمثل مبنطقة بوالق الدكرور واجليزة 
، مث لكل منهما بقطاع غرب النيل واجليزة( أسرة777 /وصلة  88 ، 8  )منسوبة لألسر بنحو

ة شربا اخليمة ثان حيث منطقة شبكة مدينة نصر شرق القاهرة، كما تتمثل مشال القاهرة مبنطق
، بينما متتد مبنطقة شبكة (أسرة777 /وصلة 08 )سجلت نسبة الوصالت منسوبة لألسر حنو 

الزيتون واخللفاوى، وتنخفض نسبة الوصالت اخللسة منسوبة لألسر مبنطقة شبكة املعادى جنوب 
ات والعمرانية ، وتصل ألدناها مبنطقة شبكة الكيت ك(أسرة777 /وصلة 08)القاهرة بنسبة تبلغ 
 .لكل منهما بقطاع غرب النيل واجليزة( أسرة777 /وصلة 78)بنسبة تصل إىل 

ترتفع نسبة الوصالت اخللسة منسوبة لألسر بقطاع جنوب غرب : من اجلدير بالقول 
القاهرة حيث يبلغ متوسط نسبة الوصالت اخللسة منسوبة لألسر حنو 

اهرة بنسبة تصل إىل مث قطاع مشال شرق الق( أسرة777 /وصلة 8   )
، وأخريًا قطاع غرب النيل واجليزة حيث سجلت نسبة الوصالت (أسرة777 /وصلة 8 0)

 (. أسرة777 /وصلة88  )اخللسة منسوبة لألسر حنو
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 . مستويات التأزم من منظور سرقة مياه الشرب( 2)
مثل حجم  وفقًا ملنظورات خمتلفة؛ -عرضنا ىف املباحث السابقة لشبكة مياه الشرب

الوصالت اخللسة ونسبة الوصالت اخللسة منسوبة للمباىن السكنية واملساحة الكلية، فضاًل نسبة 
الوصالت اخللسة منسوبة الطوال املواسري، ونسبة املشرتكني وحجم األسرة منسوبة للوصالت 

سة اخللسة، وبرتكيب خمرجات التحليل السابقة؛ حنصل على املستويات العامة للوصالت اخلل
يوضح ( 0)والشكل ( 0)واجلدول التاىل . مبناطق شبكات اجملمع احلضرى للقاهرة الكربى

 : املستويات العامة للوصالت اخللسة مبناطق الشبكات والىت ميكن تقسيمها ألربعة مستويات هى
المستويات العامة للوصالت الخلسة فى المجمع الحضرى للقاهرة ( 3)جدول 

 .2112الكبرى عام 
 

 الشبكات
 رتب عدد
 الوصالت

 الخلسة

رتب 
 1111/وصلة
 مبنى

 /رتب وصلة
متر 1111

 طولى

 /رتب وصلة 
1111 
 مشترك

 رتب
كم/وصلة

2 

 رتب
 /وصلة 
111

1 
 أسرة

 المتوسط المجموع

 12.2 30 12 6 10 16 12 2 التبيـن
 11.3 31 14 2 12 12 8 12 حلــوان

 0.2 18 0 0 0 0 0 4 المــعادى
 11.2 68 12 12 11 11 11 10 عين الصيرة

 12.2 110 21 18 18 18 21 16 الوايلى
 16.2 111 21 14 16 12 12 13 الخليفة والمقطم

 12.1 112 13 21 21 21 13 14 منشأة ناصر
 3.1 42 4 11 4 8 2 11 الخلفاوى

 3.2 42 2 11 2 11 3 3 الزيتـون
 6.2 41 3 2 6 4 11 8 مدينة نصر

 2.1 42 11 4 2 6 14 6 مصر الجديدة
 14.2 23 10 12 11 14 10 12 عين شمس

 12.2 82 12 13 12 13 12 18 المرج
 12.0 111 18 16 13 12 18 21 السالم

 21.3 101 22 22 21 21 22 22 شبرا الخيمة أول
 11.1 66 6 8 8 10 21 2 شبرا الخيمة ثان

 18.2 113 16 21 22 22 16 21 (شمال الجيزة)إمبابة 
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 1.3 11 2 1 2 2 2 1 كاتالكيت  
 11.2 60 8 12 14 2 6 11 بوالق الدكرور

 1.0 2 1 2 1 1 1 2 العمرانية
 6.1 06 2 3 3 3 4 0 (ساقية مكى)الجيزة 

 11.2 63 11 10 12 2 2 12 الهرم

 .من عمل الطالب إعتمادا على المعايير السابقة الذكر: المصدر

 
 

ويتمتع هذا النطاق جبودة عالية واخنفاض ىف الوصالت  :املستوى األول جودة عالية
اخللسة مع املعايري السابقة الذكر، ومن مث ميكن إدخاله يف مرحلة التدخل التخطيطي الالحق، 
يظهر ىف قطاع غرب النيل واجليزة مبنطقة العمرانية والكيت كات ومنطقة شبكة املعادى جنوب 

ناطق تتميز بارتفاع مستوى املعيشة واخنفاض الكثافة القاهرة، ومن اجلدير بالذكر أن تلك امل
 .السكانية

يضم هذا املستوى مخس مناطق للشبكات  :املستوى الثاىن اجلودة املتوسطة ملياه الشرب
من مجلة مناطق الشبكات ىف جممع القاهرة احلضرى، ويتمتع جودة متوسطة %( 80  )بنسبة 

ابقة الذكر، ومن مث  توجد به فجوة كبرية نسبيا من حيث نسبة الوصالت اخللسة للمعايري الس
ويضم منطقة مصر اجلديدة ومدينة نصر شرق القاهرة، فضاًل عن منطقة شبكة الزيتون 

 (.ساقية مكى)واخللفاوى، أما عن  قطاع غرب النيل واجليزة  يتمثل  مبنطقة شبكة اجليزة 
لنطاق األوىل بالرعاية ومالحظة وهذا هو ا :املستوى الثالث اجلودة  املنخفضة ملياه الشرب

أسباب نسبة الوصالت اخللسة نسبة للحجم األسر واملباىن السكنية واطوال املواسريحيث تنخفض 
مستوى جودة املياه عن النطاقني السابقني ويتمثل ىف سبع مناطق مناطق للشبكات بنسبة تزيد 

ة احلضرى، يتمثل ىف من مجلة عدد مناطق الشبكات ىف جممع القاهر %( 88  )عن الثلث 
منطقة شبكة حلوان والتبني جنوب القاهرة، ويضاف إليهم اهلرم وبوالق الدكرور بقطاع غرب 
النيل واجليزة، مث منطقة شبكة شربا اخليمة ثان مشال القاهرة ، فضاًل عن منطقة شبكة عني الصرية 

 .وعني مشس
لنطاق األوىل بالرعاية ومالحظة وهذا هو ا :املستوى الرابع اجلودة  املنخفضة ملياه الشرب

أسباب نسبة الوصالت اخللسة نسبة للحجم األسر واملباىن السكنية واطوال املواسري واملشرتكني، 
من مجلة عدد مناطق %( 88  )ويضم ىف سبع مناطق مناطق للشبكات بنسبة تزيد عن الثلث 
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يمة أول السالم واملرج وإمبابة الشبكات ىف جممع القاهرة احلضرى، يتمثل ىف منطقة شبكة شربا اخل
مشال القاهرة واجليزة، ويضاف إليهم الوايلى، يضاف إليهم منطقة شبكة ومنشأة ناصر واخلليفة 

 .واملقطم شرق منطقة األعمال املركزية
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 :النتائج والتوصيات
حجم الوصالت اخللسة بقطاع غرب النيل واجليزة، مث قطاع مشال شرق القاهرة،  ينخفض 

يليهم قطاع جنوب غرب القاهرة، بينما سجلت اطراف منطقة الدراسة ارتفاع ىف نسبة الوصالت 
 .اخللسة كما هو ىف منطقة السالم واملرج وإمبابة

لسة، مث قطاع مشال شرق قطاع غرب النيل واجليزة من ارتفاع نسبة الوصالت اخل يعاىن 
القاهرة، يليهم قطاع جنوب غرب القاهرة، بينما سجلت اطراف منطقة الدراسة ارتفاع ىف نسبة 

 .الوصالت اخللسة كما هو ىف منطقة السالم واملرج وإمبابة
( مشال اجليزة)نسبة الوصالت اخللسة منسوبة الطوال املواسري مبنطقة شبكة إمبابة  تصل

ا مبنطقة شبكة الكيت كات والعمرانية، ويتميز قطاع غرب النيل واجليزة بينما تصل ألدناه
باخنفاض نسبة الوصالت اخللسة منسوبة الطوال املواسري عن قطاع مشال شرق القاهرة وجنوب 

 .غرب القاهرة
منطقة العمرانية والكيت كات ومنطقة شبكة املعادى جنوب القاهرة باخنفاض ىف  تتمتع

 .مث ميكن إدخاله يف مرحلة التدخل التخطيطي الالحق الوصالت اخللسة ومن
منطقة شبكة شربا اخليمة أول السالم واملرج وإمبابة مشال القاهرة واجليزة، ويضاف تعد 

إليهم الوايلى، يضاف إليهم منطقة شبكة ومنشأة ناصر واخلليفة واملقطم شرق منطقة األعمال 
 .لتخطيطةاملركزية من أكثر املناطق األوىل بالرعاية ا

البد من سن القوانني الىت حتاكم سرقة مياه الشرب سوء بالتعدى على الوصالت والسرقة 
 .أو الكسر

 –فالم تسجيليةواأل االجتماعيعلى مواقع التواصل عالنية احلمالت اإل زيادة ح
 . عدم سرقة مياه الشربعن ( تليفزيونيةالعالنات واإل

شركات مياه الشرب وذلك لبناء قواعد بيانات عن  إدخال نظم املعلومات اجلغرافية ىف 
 .كافة عناصر شبكة مياه الشرب وسهولة القيام بعمل التحليل اجلغراىف
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 المصادر والمراجـــــع
 :باللغة العربية: أوال

 .  00 أمحد خالد عالم، فخطيط املدن، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،  ( 
النمو العمراين العشوائي مشايل مدينة القاهرة، دراسة حالة ،  77 إميان حممد عبد الصمد،  ( 

املدن الكربى يف : ، امللتقى الثالث للجغرافيني العرب777 -081 مدينة شربا اخليمة 
 .اجلمعية اجلغرافية السعودية، الرياض، الوطن العريب

 دراسة-  ةالغربي حمافظة يف األساسية البنية شبكات ، 77 يد،ز أبو  اجملد أبو حممد  أمحد ( 
 .القاهرة جامعة اآلداب، ،كلية اجلغرافيا قسم دكتوراه، رسالة جغرافية،

 ، والتوزيع للنشر الثقافة دار ، املدن جغرافية ىف دراسات ، 77 ، امساعيل على امحد ( 
 .القاهرة

، األسس النظرية، اجلزء األول، جغرافية العمران الريفي واحلضري، 770 ،أمحد حسن نافع ( 
 .  القاهرة
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