جامعة بغداد

تقييم كفاءة التوقيع لمحطات تصفية مياه
الشرب في مدينة بغداد
منطقة الدراسة
)مشروع ماء الكرخ ومشروع ماء الدورة (

رسالة تقدم بھا

سـعـد حـمـيـد خـلـيـفـة
إلى
المعھد العالي للتخطيط الحضري و اإلقليمي – جامعة بغداد
كجزء من متطلبات نيل درجة ماجستير علوم في
التخطيط الحضري واإلقليمي

إشراف
أ .م .د -محمد جاسم العاني
د -ندى خليفة ألركابي
 ١٤٣٠ھـ

 ٢٠٠٩م

Republic of Iraq
Ministry of Higher Education
and Scientific Research
Higher Institute
of Urban and Regional Planning
for Post Graduate Studies

University of Baghdad

Evaluation of Spatial Location of urban water
treatment plant in the city of Baghdad
case study
(Al-Karkh & AL-DAURA )
water treatment plant

A Thesis submitted to
Higher Institute of Urban and Regional planning in partial fulfillment
of Requirement for the Degree of Master
In Urban and Regional planning sciences

By
SAAD HAMEED KHALIFA
Supervisors
Dr. MOHAMMED JASSEM AL-ANI

2009 A.C

Dr. NADA KHALIFA AL-REEKABI

1430 A.H

المستخلص :
يتناول البح ث توقي ع مش اريع مي اه الش رب ف ي مدين ة بغ داد بش كل ي ؤمن تحقي ق متطلب ات الج ودة لمي اه
الش رب م ن الناحي ة الص حية وك ذلك كمي ة المي اه الت ي يوفرھ ا المص در الم ائي لت امين متطلب ات االس تعماالت
المختلفة للمياه الصالحة للش رب وأيض ا ت امين كف اءة األداء ال وظيفي للمش اريع لض مان عملھ ا بش كل كف ؤ وبأق ل
التكاليف االقتصادية من خالل تقليل تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة  ,ولذلك فمن الضروري دراس ة مع ايير توقي ع
ھذه المشاريع في مدينة بغداد كمدينة حضرية واسعة تحت وي عل ى مختل ف االس تعماالت ل ألرض ومطابقتھ ا م ع
المعايير العالمية والوطنية والمحلية  ،فالتوقيع غير المناسب للمشاريع الخدمية يؤدي إل ى خس ارة كبي رة والس يما
إذا كان ھذا التوقيع ال يستند إلى دراسة وافية لمتطلبات الموقع.
توصل البحث الى مجموعة من االس تنتاجات ھ ي ارتف اع نس ب تراكي ز الملوث ات أم ام موق ع مش روع م اء
الدورة مما سيسھم في رفع كلفة إنتاج الوحدة الواحدة من خالل ارتفاع تك اليف ص يانة األجھ زة والمع دات
الخاصة بالمشروع وكذلك استخدام كمي ات أكث ر م ن المخث رات والمعقم ات لغ رض معالج ة نس ب التل وث
المرتفعة وھذا يتسبب في تأكل معدات المشروع وكذلك زيادة الترسبات داخل األنابيب .
أما التوصيات التي توصل اليھا البحث فھي إلزام الجھات المس ؤولة ع ن محط ة مج اري الرش يد ومحط ة
كھرب اء ال دورة  ,والت ي تق ع ش مال مش روع م اء ال دورة بإقام ة وح دات معالج ة للمي اه الثقيل ة و ال دھون
والزيوت ,لغرض معاملة ھذه المخلفات بشكل جيد قبل طرحھا إلى النھر.
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Abstract:
This thesis including the Spatial Location drinking water projects in the
city of Baghdad, believes the achievement requirements for the quality of
drinking water from the health side as well as the amount of water
provided by the source water to secure the requirements of different uses
of drinking water and to ensure the efficiency of performance for projects
to ensure that its work efficiently and with the least economic costs by
reducing production costs per unit therefore it was necessary to study the
criteria for the Spatial Location of these projects in the city of Baghdad
as the city of large urban containing various uses of land and conform
with global standards, national and local, the selected suite is not
appropriate for Projects Services lead to a great loss, particularly if this
Spatial Location is not based on a thorough study of the requirements of
the site.
The conclusions of this thesis that the high rate of the pollutions in front
of the site of al-daura project that will be increase production costs per
unit during the high costs of maintenance of equipment for the project as
well as the use of the quantities of more than Coagulation and are for the
purpose of addressing pollution rates high, which causes to the erosion of
project equipment, as well as increased sediment inside the pipeline.

So the specialized recommendations that oblige the personals responsible
for sewage station Al-Rashid and a power station of the AL- daura, which
lies north of the draft water of the session to establish processing units of
heavy water and fats and oils for the purpose of the treatment of such
waste well before being put to the river.

