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 الفصل االول

 الملخص:  (1-1)

 إنويمكن القول سواء في المدينة أو الريف سكان الكبيرة في حياة  أهميةشبكة المجاري  تحتل خدمات

كانت للمدن  وإذاالمراكز الحضرية في العالم،  ل الذي تقوم عليهالهيك هو شبكة المجاري قطاع خدمات

 البنى التحتية على قطاع خدمات فان هذه الفعاليات جميعها ترتكز اقتصادية وخدميةوظائف وفعاليات 

إن شبكة  ،أليها فضال عن الوافدين وتعد المدينة ناجحة ومتقدمة بمقدار ما تقدمه من خدمات لساكنيها

ة هي إحدى االحتياجات المهمة الواجب توفرها في المدينة ، فهي تقدم الخدمة إلى البنى التحتي

،ونقصانها يسبب مشكلة أو فجوة  هندسية فيسعى المهندس المدنى إلى ايجاد الحلول الجذرية ناالنسا

ء جراإعتماد الكلي على هو اإل المشروعفي هذا  الهندسي. إن االستناد لتامين وصولها إلى المدينة ، 

لشبكة البنى التحتية المتمثلة في شبكة المجاري والصرف الصحي ضمن االعتبارات  هندسينظام 

المتوفرة التي تعتمد على  بناء قاعدة بيانات رقمية رصينة  وربط تلك البيانات بالموقع المكاني  ومن ثم 

ة عناصرها منهولةات وإجراء تطبيق نموذج هندسي من خالل اجراء عمليات التحليل المكاني لتلك البيان

 المشروعوبذلك سيوفر للوصول الى االفضلية في تحقيق اهمية تحويل البيانات الى بيانات رقمية  .

لخريجي الدراسة الهندسية المدنية في كيفية دراسة تلك الشبكات ضمن التقنيات الرقمية  تقنية جديدة 

المدن. وفي هذا المستقبلية لنمو  الحالية الهندسيةسس ختيار األإبشكل يوفر الجهد والزمن والدقة في 

المشروع سيتم دراسة هدف  المشروع  واهميته في مناطق الدراسة للمناطق الحضرية في بغداد من 

حيث اتمام عمليات تحويل الخرائط المتوفرة الى بيانات رقمية باستخدام التقنيات والبرامجيات الحديثة 

ماهية شبكات البنى التحتية وباالخص شبكة المجاري والصرف وصوال الى تهيئة الدراسة النظرية في 

 الصحي. 
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