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 فة  دور نظم المعلومات االلكترونية البيئية في تقييم التكل
   والعائد لترشيد استخدام المياه

 دراسة مق ارنة بين المياه العذبة ومياه البحر
 

 (2)جبر محمد سيد -(2)طارق عبد العال حماد -(1)رالدين نو محمدمصطفى 
 (3)نهى سمير دنيا

 كلية التجارة( 2 جامعة عين شمس، البيئيةكلية الدراسات والبحوث طالب دراسات عليا،  (1
  البيئية جامعة عين شمس والبحوثكلية الدراسات  (3 جامعة عين شمس

 

  المستخلص
ائد التكلفة والع تقييم استخدام نظم المعلومات االلكترونية في هدفت هذه الدراسة إلى

 وذلك د المائية العذبةلترشيد استخدام المياه بالتركيز على طرق بديلة لسد العجز في الموار 
قات بالتوسع في استغالل الطاقة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، وتم االستعانة بالتطبي

ح تعمل بتقنية التناض تحليةوحدة المياه المحالة من محطات االلكترونية في تقييم تكلفة 
ة بمعلومية عن طريق بناء نماذج محاكاة لتقدير تكلفة وحدة المياه المحال(RO) العكسي
بتقييم  المختصة#C لغة البرمجة المتغيرات المستقلة المؤثرة فيها باستخدام  من مجموعة

حيث SPSS, البرنامج اإلحصائيوكذلك  وتحليل هيكل التكاليف الخاص بعمليات تحلية المياه
  :لوضع سيناريوهات تهدف إلى تم استخدام هذه البرامج

 االمحالة وفقًا لمجموعة العوامل التي تؤثر فيه تقدير قيمة تكلفة الوحدة من المياه.  
 قودن الو اجراء مقارنة بين تكلفة وحدة المياه المحالة باالعتماد على ثالثة أنواع مختلفة م. 

في على المنهج االستقرائي واالستعراض المرجعي للدراسات السابقة  الباحثون اعتمد 
ما تم االعتماد على مصادر البيانات ك ،الفنية المستخدمة في التحلية توصيف االساليب

عمل ما يسمى و  الثانوية التي تصدرها بعض الجهات المعنية مثل الهيئات الحكومية المختلفة،
كأداة من أدوات البحث واستخدام نماذج  بدليل المقابلة واستخدام أسلوب الحصر الشامل

المباشر على تكلفة وحدة المتغيرات المستقلة ذات األثر  من دارسة تأثير مجموعةل محاكاة
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 يعد خياًرا  النووي  الوقود استخدام أن ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منهاالمياه المحالة
 المحيطة البيئة على السلبية آثاره بانخفاض يمتاز كما تكلفته النخفاض نظرا وفعاالً  استراتيجياً 

ستغالل الطاقات الجديدة التوسع في ا، كما أوصى البحث إلى التقليدي بالوقود مقارنة
وضع استراتيجية قومية لتحلية المياه في مصر تلبى و  والمتجددة في تشغيل محطات التحلية

تمشيا مع استراتيجيات الدولة لسد العجز في الموارد  نوات القادمةفي الساحتياجات الدولة 
 .المائية

 

 مقدمةال

فإن مما ال شك فيه أن  إن العصر الذي نشهده اآلن هو عصر المعلومات وبالتالي
( هو المصدر EISتكون المعلومات أساس كل قرار حيث يعد نظام المعلومات البيئية )

وقت األساسي للحصول على هذه المعلومات التي تعتبر األداة التخاذ القرارات الصائبة في ال
ة لمعرف المناسب، وبالتالي توفر معلومات بيئية دقيقة وموثوقة وبصورة واضحة وسهلة ضرورة

 أسباب المشاكل البيئية وبالتالي تمكن متخذي القرار من تقييم هذه المشاكل ومن ثم وضع
 السياسات واإلجراءات لحلها.

ذي ويعتبر الوطن العربي بأنه من أكثر المناطق جفافا على وجه األرض وفقا للتقرير ال
اه زمة ميأالعربي يعيش بالفعل أعده المنتدى العربي للبيئية والتنمية، وذكر التقرير أن العالم 

ت ستتفاقم ان لم تتخذ أيه إجراءات, ويضيف التقرير أن حصة الفرد تراجعت إلى ربع ما كان
 (.2010نوفمبر  5)تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية 1960عليه في عام 

ار ملي 1400وتشير االحصائيات إلى أن كمية المياه الموجودة في العالم تقدر بحوالي 
فقط، أما بالنسبة الغالة تمثل مياه البحار  %3، تشكل المياه العذبة منها حوالي  3م

من المياه  %69، مع األخذ في االعتبار أن ما يقرب من %97والمحيطات وتقدر بنحو 
تقريبًا، وحتى هذه  %31العذبة هي مياه متجمدة، لذا فإن المتاح لالستخدام منها يبلغ حوالي 

فقط مياه متجددة، لذا فإن  %1منها مياه جوفية غير متجددة، ونحو  %30والي األخيرة فإن ح
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أكثر من مليار شخص في الدول النامية يعانون من نقص مياه الشرب وخدمات الصرف 
 (.25، ص:2006برنامج األمم المتخحدة االنمائي،  الصحي)

 ة وفيالموارد المائي وتشكل الموارد المائية أحد محاور التنمية في مصر ونظرا لمحدودية
لمائية العجز في الموارد ااالتجاه إلى تحلية المياه لسد إطار زيادة الطلب عليها كان لزاما 

 العذبة.
 

 البحث مشكلة
تطرقت بعض الدراسات السابقة إلى دور نظم المعلومات البيئية في ترشيد استهالك 

شيد نظم المعلومات البيئية في تر بعنوان تقييم دور  (2010دراسة شيماء أسامة )المياه مثل 
ة وزار  ، ودراسة قدمتهااستخدم المياه في جمهورية مصر العربية وأثرها على التنمية المستدامة

( حول استخدام نظم تكنولوجيا الذكاء 2020االتصاالت بالتعاون مع وزارة الزراعة)
 االصطناعي لترشيد استهالك المياه. 

لدراسة امت اقم التكلفة والعائد لترشيد استهالك المياه، بينما ولم يتم تقديم نظام فعلي لتقيي
 الحالية بتقديم نموذج برمجي وكذلك عدت برامج إحصائية لتقييم التكلفة والعائد لترشيد

 اشتهالك المياه.
د العائوانطالقا من هذه الجوانب تبرز أهمية البحث بربط نظم المعلومات بتقييم التكلفة و 

 لمياه والحد من مشكلة ندرة المياه والتي تتجسد في مشكلة.لترشيد استهالك ا
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 أسئلة البحث
ل ما مدى اإلستفادة من نظم المعلومات االلكترونية في تقييم التكلفة والعائد للبدائ .1

 المستخدمة في ترشيد استهالك المياه.
  .ما العالقة بين البرامج االلكترونية والحد من ندرة المياه .2

 

 البحث أهمية
لذي ا في عصرنا الحالي االكترونية المتمثلة في التطبيقات البرمجة ية نظم المعلوماتأهم .1

يواجه مشاكل بيئية خطيرة وصلت إلى درجة كبيرة من التعقيد والذي يتطلب حلها سرعة 
 المعلومات الصحيحة . وتوفيرودقة 

خاصة التحديات و لمواجهة  االلكترونية ضرورة االهتمام بتفعيل دور نظم المعلومات البيئية .2
 .ان هناك فجوة بين الموارد المائية واالحتياجات المتزايدة

ث في تناوله لقضية من اهم قضايا العصر وهي المياه متمثلة في البح البحث أهمية تكمن .3
عن نظام معلومات يحقق االستفادة القصوى من بدائل ترشيد المياه المتاحة عن طريق 

 دائل.تقييم التكلفة والعائد لتلك الب
 

 البحث هدافأ
طلب حة واللتحقيق التوازن بين الموارد المائية المتا تبني خطط بديلة لترشيد استخدام المياه .1

 عليها.
خدمة لتسهيل عملية المقارنة بين البدائل المست ياستخدام طرق برمجية في الجانب التطبيق .2

 في عملية الترشيد.
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هالك ترشيد استوتقييم التكلفة والعائد لة التعرف على العالقة بين نظم المعلومات البيئي .3
 .المياه في جمهورية مصر العربية

العمل على زيادة نصيب الفرد من المياه من خالل تطبيق مفهومي نظم المعلومات  .4
 .والتنمية المستدامة االلكترونية

 

 فرضيات البحث
 :التالية فرضياتال على البحث يقوم المطروحة األسئلة على واإلجابة البحث مشكلة لمعالجة
لية ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية في حالة استخدام الوقود النووي لتح :األولالفرض 

 المياه بين ارتفاع درجة ملوحة مياه المصدر وزيادة تكلفة وحدة المياه المحالة.

 اهالمي ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية في حالة استخدام السوالر في تحلية :الثانيالفرض 
 بين ارتفاع درجة ملوحة مياه المصدر وزيادة تكلفة وحدة المياه المحالة.

: ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية في حالة استخدام الطاقة الشمسة في الثالث الفرض
 تحلية المياه بين ارتفاع درجة ملوحة مياه المصدر وزيادة تكلفة وحدة المياه المحالة.

ة تحلي استخدام الوقود النووي في قة ذات داللة احصائية في حالة: ال يوجد عالالفرض الرابع
 المايه بين ارتفاع درجة حرارة مياه المصدر وبين زيادة تكلفة وحدة المياه المحالة.  

 : ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية في حالة استخدام السوالر في تحليةالفرض الخامس
 مصدر وبين زيادة تكلفة وحدة المياه المحالة.  المايه بين ارتفاع درجة حرارة مياه ال

 : ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية في حالة استخدام الطاقة الشمسة فيالفرض السادس
 الة. ادة تكلفة وحدة المياه المحتحلية المايه بين ارتفاع درجة حرارة مياه المصدر وبين زي

د للوقو  في حالة استخدام األنواع المختلفةال توجد عالقة ذات داللة احصائية  الفرض السابع:
 .محالة)النووي ، السوالر ، الطاقة الشمسية( بين نسبة تركيز األمالح وتكلفة وحدة المياه ال
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ود للوق ال توجد عالقة ذات داللة احصائية في حالة استخدام األنواع المختلفة الفرض الثامن:
 إلنتاجية وتكلفة وحدة المياه المحالة.)النووي ، السوالر ، الطاقة الشمسية( السعة ا

 

 حدود البحث
 محطة –محطة تحلية مياه الضبعة  –محطة العلمين  –محطة الرميلة  الحدود المكانية:

 النجيلة. 
 . 2022الى  2014الفترة من  الحدود الزمنية:

 

 منهج البحث
 متعلقةال الجوانب وصف خالل من وهذا التحليلي الوصفي المنهج على االعتماد تم
 تم كما ،البدائل  مختلف على التعرف قصدالمستخدمة في تحلية المياه ب الطاقات بموضوع
بديل من  كل على الضوء تسليط أجل من المقارن  المنهج على التطبيقي الجانب في االعتماد

ت دوريابدائل الطاقة المستخدة في ترشيد استهالك المياه مستعينا في ذلك بالمراجع والكتب وال
 الرسائل العلمية ذات العالقة بالموضوع.و 

 

 مصطلحات الدراسة
 يمكن تعريف نظم المعلومات على أنها مجموعة منظمة من (:نظام المعلوماتتعريف )

، تشغيلو األفراد والمعدات والبرامج وشبكات االتصاالت، وموارد البيانات، والتي تقوم بتجميع، 
مد منال مح ت والتنسيق والرقابة داخل المنظمة.)وتوزيع المعلومات الالزمة التخاذ القرارا

2000 – 21) 
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لمقارنة طريقة منهجية ل هي :cost benefit analysisمفهوم تحليل التكلفة والعائد 
شروع بين المنافع المحتملة والتكاليف التي يتكبدها نشاط أو مشروع معين، وإشتراط قبول الم

في ضوء ذلك فإنه يسعى إلى قياس التكاليف الذي يتمتع بزيادة المنافع عل التكاليف. 
ومقارنتها بالنواتج من خالل تقديم مؤشرات تسمح بتفضيل مشروع على أخر عند إتخاذ 

فضل أالقرارات، فهو ليس قرار بإتخاذ إجراءات مباشرة ولكن يؤدي إلى إتخاذ القرار على نحو 
 (5 – 2013أو ترشيد القرار. )د.سماسم موسى 

ار ارة اآلثتكاليف اإلجراءات المتخذة أو المطلب اتخاذها إلد هيالبيئية: مفهوم التكاليف 
ف البيئية التي تترتب على نشاط وحدة اقتصادية ما بريقة مسؤولة بيئيا، فضال عن التكالي

 .(55 – 2005األخرى التي تستدعيها األهداف والمتطلبات البيئية لهذه الوحدة. )لطفى أمين 
 

 الدراسات السابقة:
ي فبعنوان تقييم دور نظم المعلومات البيئية  :(2010دراسة شيماء أسامة ) .1

 .ترشيد استخدم المياه في جمهورية مصر العربية وأثرها على التنمية المستدامة
ن نظام المعلومات البيئية هو المصدر األساسي للحصول على ألى إتوصلت الباحثة 

ية لمعرفة أسباب المشاكل وسهلة وضرور معلومات بيئية دقيقة وموثوقة وبصورة واضحة 
رورة ، وبالتالي تمكن متخذي القرار من تقييم المشاكل البيئية وأكدت الباحثة على ضالبيئية

ارد التقويم المستمر لمصادر المياه المتاحة واستخداماتها من خالل التعرف على أنظمة المو 
ارد ن أجل إنجاز تقويم مستمر للمو المائية السطحية والجوفية وعالقتها باألنظمة البيئية م

غرض ، وهذا الى تحديث قواعد المعلومات المائيةالمائية المتاحة واستخداماتها باالعتماد عل
رض على تخزين وتحليل وع فإن استخدام نظم المعلومات البيئية من النظم الواعدة التي تقوم

 .البيانات
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 وتهدف هذه الدراسة على:
صر مين نظم المعلومات البيئة وترشيد استهالك المياه في جمهورية التعرف على العالقة ب -أ

 العربية والتي بدورها تساهم بشكل فاعل في التنمية المستدامة للموارد المائية.
بيق الحد من تلوث الموارد المائية والعمل على زيادة نصيب الفرد من المياه من خالل تط -ب

 ة المستدامة.مفهومي نظم المعلومات البيئية والتنمي
و أاستهدفت الدراسة أنواع األنهار من حيث كونها مستديمة  (:2010) دراسة دياب. 2

 موسمية.
أن مساحة حوض النيل في كل من دول الحوض متفاوتة على  ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

، ارتيريا ( %95( ، اوغندا ) %8( ، كينيا )%97( ، السودان ) %33مصر) النحو التالي:
( ، %1، الكونغو الديمقراطية )(%49( ، بورندي ) %70، رواندا ) (%8( ، تنزانيا )20%)

سبة ( وأن مياه نهر النيل حاليا من مصدرين هما هضبة المرتفعات االثيوبية بن%30اثويبيا )
 .تقريبا %25تقريبا وهضبة البحيرات االستوائية بنسبة  85%
مياه سة البدائل المقترحة لعالج أزمة الاستهدفت هذه الدرا :(2010دراسة هاشم ) . 3

 في مصر من منظور اقتصادي وأوضحت البدائل الخاصة والمقترحة لترشيد استخدام المياه
 عن طريق تسعير المياه على أسس اقتصادية.

وتوصلت هذه الدراسة لمجموعة من البدائل المقترحة لعالج مشكلة المياه ومنها 
  ، ومشروعات المياه الجوفيةتحلية المياهالنيل ومشروعات مشروعات أعالي 

ويرى الباحث أن هذه الدراسة قد تعرضت لتحليل المنافع والتكاليف الخاصة 
 .بتسعير مياه الري في مصر
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دول أوضح الباحث أن مشكلة ندرة الموارد المائية في ال :(2015دراسة إبراهيم ). 4
ى لك علطط والبرامج اإلنمائية وتأثير ذالعربية تعتبر من المعوقات التي تحد من تنفيذ الخ

  رفاهية المواطن العربي وانتاجياته وصحته وبيئته
 .ولقد أوضح الباحث طبيعة الرؤية المستقبلية لتعزيز استخدام تقنيات حصاد المياه

 (:2017دراسة )بعنوان تنمية وترشيد استخدامات المياه في مصر( ) .5
ذه هتنمية الموارد المائية لمصر وتحديد مواقع الفرص المحتملة ل تبحث هذه الدراسة عن

صلت المقترحة الستغاللها سواء من مصادرها التقليدية وغير التقليدية، وتو  الفرص والوسائل
مياه الدراسة إلى أن البحث واالبتكارات العلمية أفضل البدائل لتحقيق وفورات حقيقية من ال

 على أن يتعاون في ذلك كل الجهات المعنية.
لطاقة ابعنوان ) أيهما األقل تكلفة في تحلية المياه  (:2017سة علي محمد )درا .6

 الشمسية أم الطاقة النووية(
 دامهاأثبتت الدراسة ان الطاقة النووية أقل تكلفة من الطاقة الشمسية المركزة عند استخ

يرات لتأثاددة مع تقنية تحلية المياه متعددة التأثيرات، حيث تبلغ تكلفة تقنية تحلية المياه متع
نية عند دوالر أمريكي للمتر المكعب، بينما ترتفع تكلفة هذه التق 1,22بواسطة الطاقة النووية 

ركزة اقترانها ببرج الطاقة الشمسة المركزة أو الحوض ذي القطع المكافئ للطاقة الشمسية الم
 دوالر أمريكي للمتر المكعب على التوالي. 1,52و  1,45إلى 
في  بعنوان )دور تكنولوجيا تحلية مياه البحر (:2019مروسي )دراسة حنان الع .7

 سد الفجوة المائية في الدول العربية(
تهدف الدراسة إلى إبراز مساهمة تحلية مياه البحر في سد الفجوة المائية في الدول 
العربية إلى جانب إبراز دور تقنية تحلية مياه البحر في القضاء على نقص الماء، وخلصت 
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ة إلى عدة نتائج أهمها: أن حجم المحطات الموجودة في دول الخليج العربي من شأنها الدراس
أن تجعل هذه الدول مركزا عالميا لتكنولوجيا تحلية مياه البحر، كما تعتبر محطات التحلية 

 خيار استراتيجي لتحقيق األمن المائي والنماء االقتصادي.
رد ستخدام االقتصادي األوفق للموابعنوان )اال (:2020دراسة جابر احمد بسيوني ) .8

 المائية في الزراعة المصرية(
يهدف البحث على التعرف على الموارد المائية المتاحة في مصر إلى جانب دراسة 

صلت التحليل االقتصادي لالستخدام األوفق للموارد المائية في القطاع الزراعي المصري، وتو 
اليم مستخدم للمياه بين المحاصيل المنزرعة في اقالدراسة إلى أن المحاصيل الحقلية هي أهم 

 .3مليار م 33,45الجمهورية، حيث بلغ استخدام المحاصيل الحقلية من المياه حوالي 
ة بعنوان األزمة المائية في مصر وسبل المواجه (:2021دراسة نسرين سمير ) .9

 المجتمعية لها 
ئية في مصر من حيث مدى حيث استهدفت هذه الدراسة التعرف على واقع األزمة الما

قد وجودها، مؤشراتها وأسبابها ومصادر المعلومات بشأنها وسبل المواجهة المجتمعية لها. و 
كما  أزمة مائية. توصلت الدراسة الى االتفاق بين افراد المجتمع والجهات المرسمية على وجود

 لمائي.توصلت الدراسة إلى قلت النوافذ اإلعالمية الشرعية المتعلقة بالشأن ا
 

 اإلطار النظري للدراسة
 :دور نظم المعلومات في التحليل االقتصادي للمياه المحاله

تهدف تحلية المياه إلى ازالة أو خفض  أواًل: التقنيات المستخدمة في عملية تحلية المياه:
ر ، والتي تتم إما بتغييياه الجوفية أو السطحية المالحة األمالح الذائبة بمياه البحر أو الم

الحالة الطبيعية للمياه بتحويلها من سائل إلى بخار يكثف فيما بعد وهو ما يعرف بالطرق 
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الحرارية، والتي تشمل تقنيات التبخير متعدد المراحل والتقطير متعدد التأثير والتقطير بضغط 
لتي البخار، أو بتحويلها من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة وهو ما يعرف بطريقة التجميد وا

يتم فيها غسل األمالح بعد تسييل المياه، وهنالك بعض تقنيات التحلية التي تعمل دون تغيير 
الحالة الطبيعية للمياه، وذلك بواسطة أغشية ذات نفاذية انتقائية، كما هو الحال في طريقتي 

زالة التناضح العكسي والفرز الكهربائي، كما يمكن استخدام الخواص االنتقالية لأليونات في إ
الملوحة بطريقة التبادل األيوني، وبصفة عامة فإن كافة منظومات التحلية تتضمن ثالث 
مراحل رئيسية هي المعالجة المبدئية، وحدة التحلية، والمعالجة النهائية، بحيث تهدف المعالجة 

جة المبدئية إلى تهيئة المياه المالحة لعملية التحلية، والتي تتضمن عددًا من عمليات المعال
الفيزيائية والكيميائية المستخدمة، بينما تهدف المعالجة النهائية إلى جعل المياه المحالة مناسبة 
لالستخدامات المقصودة ويتم تحديد المعالجات النهائية المطلوبة وفقًا لذلك، "وتستأثر تكنولوجيا 

سبة تبلغ حوالي التناضح العكسي بالنصيب األكبر في السوق المحلي المصري لتحلية المياه بن
" ( وحدة البحوث %32.% من انتاج المياه المحالة، تليها تقنية التبخر الومضي بنسبة 53

االستراتيجية  "ويرجع السبب في ذلك إلى إمكانية إنتاج وحدات كبيرة أو محدودة السعة بهذه 
لطاقة اإلنتاجية التقنية، كما أنها تعد التقنية األقل استهالكًا للطاقة، حيث أن أكثر من ثلثي ا

للمياه المحالة في مصر تستخدم في قطاعات السياحة والصناعة والتجمعات السكانية 
  .          المحدودة

لكونها  نظراً تتأثر تكلفة التحلية بمصدر الطاقة المستخدم  ثانيا: مصادر الطاقة المستخدمة:
مدى تأثر تكلفة  دراسةالصناعات ذات االستهالك الكثيف للطاقة، لذا فإنه سوف يتم  من

جديدة  –تقليدية ) الوحدة من المياه المحالة بتغير نوع الوقود المستخدم من المصادر المختلفة
على التوالي لتحديد  الطاقة الشمسية – السوالر -الطاقة النووية ويمثلها كل من ( متجددة –
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 لكالتحلية وكذنوع الوقود األنسب لعملية التحلية من حيث مدى توافره بموقع محطة 
 (2019-.)محمد علي درويش، استخدام الطاقة في تحلية المياه استدامته

 ثالثًا: العوال المؤثرة على تكلفة انتاج وحدة المياه المحالة.
لمياه وحدة ا تعتبر نوعية مياه التغذية عاماًل مؤثرا في تكلفة: المياه ودرجة ملوحتهانوعية  -أ

اد تفاع درجة ملوحتها يتطلب المزيد من الطاقة والمو وذلك الن انخفاض جودة المياه وار 
ارعة، حيث أن إنتاج مياه للشرب يختلف نوعًا ما عن انتاج مياه للز  المعالجة.الكيميائية 

ية فكل له المواصفات الخاصة به وذلك وفقًا لنسب األمالح الذائبة المسموح بها في نوع
لمزيد الذائبة في المياه المنتجة يتطلب االمياه المنتجة، وبالطبع فإن خفض نسب األمالح 

 .من عمليات المعالجة وكذلك الطاقة المستخدمة

دالت تتفاوت درجة حرارة المياه األمر الذي قد يؤثر على مع درجة حرارة مياه المصدر: -ب
ك استهالك المواد الكيميائية المستخدمة في عملية معالجة المياه وكذلك معدالت استهال

  .خدمة في التحليةالطاقة المست
لمحطة  نتاجيةتتأثر تكلفة وحدة المياه المحالة بالقدرة اال: السعة االنتاجية لمحطة التحلية -ج

ي التحلية والتي تؤثر بدورها على حجم وحدات المعالجة، المضخات و الخزانات ،وبالتال
 لية،ف الرأسمافإن زيادة الطاقة االنتاجية لمحطات التحلية يتطلب معه المزيد من التكالي

ن فة فإوتكاليف العمالة الالزمة للتشغيل وعلى الرغم من ذلك فإنه عند تحليل فاعلية التكل
 .تكلفة انتاج الوحدة ينخفض مع زيادة حجم االنتاج

يستهدف هذا الجزء من البحث : رابعا البرامج المستخدمة في تقدير تكلفة وحدة المياه المحالة
عن (RO) تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسيلمحالة من محطات وحدة المياه ا تقدير تكلفة

طريق بناء نماذج محاكاة لتقدير تكلفة وحدة المياه المحالة بمعلومية مجموعة المتغيرات 
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لوضع ( SPSSوكذلك البرنامج اإلحصائي  #C) لغة البرمجة المستقلة المؤثرة فيها باستخدام 
  :سيناريوهات تهدف إلى

 الفة الوحدة من المياه المحالة وفقًا لمجموعة العوامل التي تؤثر فيهتقدير قيمة تك.  
 قود. ن الو اجراء مقارنة بين تكلفة وحدة المياه المحالة باالعتماد على ثالثة أنواع مختلفة م 
  حدةو تحديد الصورة الرياضية للعالقة التي تربط كل متغير مستقل بالمتغير التابع تكلفة 

لك في صورة معادلة انحدار خطي بسيط بهدف التعرف على درجة تأثير المياه المحالة) وذ
  كل عامل على تكلفة انتاج وحدة المياه المحالة(.

 
 جراءات الدراسةإ 

عمل ما يسمى بدليل المقابلة وباستخدام أسلوب الحصر الشامل تم دارسة تأثير  تم
ة من ة المياه المحالة المنتجمجموعة المتغيرات المستقلة ذات األثر المباشر على تكلفة وحد

 محطات تحلية المياه ذات السعات االنتاجية الصغيرة، وذلك من خالل اجراء المقابالت مع
والتي  3، 2، 1من أبرزها محطة الرميلة  .المسئولين عن تشغيل محطات التحلية المصغرة

 بطاقة يومية محطة تحلية مياه الضبعة ، ألف طن /يوم، ومحطة العلمين 48تنتج حتي اآلن 
 ألف طن في اليوم، ومحطة فوكه التابعة لقرية راس الحكمة بطاقة 80إلي  40تقدر ما بين 

م ت، كما  االف طن يومياً  5ألف طن في اليوم، يليها محطة النجيلة بطاقة يومية تقدر بـ 20
لة لمستقت انماذج محاكاة لتقدير تكلفة وحدة المياه المحالة بمعلومية مجموعة المتغيرااستخدام 

ص المؤثرة فيها باستخدام البرامج االحصائية المختصة بتقييم وتحليل هيكل التكاليف الخا
 SPSS .و برنامج  #Cوهما لغة البرمجة  بعمليات تحلية المياه
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 ليل هيكل تكاليف عمليات التحلية:في تح#C استخدام برنامج  -1
ياه ير قيمة تكلفة الوحدة من الملتصميم برنامج يقوم بتقد#C تم استخدام لغة البرمجة 

ي وفقا لمجموعة من العوامل الت ROالمحالة من محطات تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي 
بين  ، حيث تم اجراء مقارنة]درجة الملوحة  –السعة االنتاجية  –درجة الحرارة  [تؤثر فيها 

 –سة الطاقة الشم [من الطاقة تكلفة وحدة المياه المحالة باإلعتماد على ثالث أنواع مختلفة 
كل  وذلك من خالل تحديد الصورة الرياضية للعالقات التي تربط ]السوالر  –الطاقة النووية 

هدف في صورة معادلة انحدار خطي بسيط ي ]تكلفة وحدة المياه[متغير مستقل بالمتغير التابع 
 ه المحالة.إلى التعرف على درجة تأثير كل عامل على تكلفة انتاج وحدة الميا

 واجهة البرنامج
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor value 
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 :أوال: قياس تأثير اختالف درجة ملوحة مياه المصدر على تكلفة وحدة المياه المحالة
 يعد االختالف في درجات ملوحة مياه االبحار أحد أهم العوامل التي تؤثر على تكلفة

م تقدير تأثير اختالف حيث ت (1) ة، وهو ما يتضح من خالل جدول رقموحدة المياه المحال
) مع افتراض ثبات السعة االنتاجية عند  درجة الملوحة على تكلفة انتاج المتر المكعب

وذلك  TDS 200 ، نسبة تركيز األمالح oم15يوم، درجة حررة مياه المصدر  /3م100
 تجةباستخدام ثالثة أنواع مختلفة من الوقود، بغرض تحليل هيكل التكلفة لوحدة المياه المن

  .وتحديد أثر زيادة درجات ملوحة مياه المصدر على عناصر التكلفة
ة درجة ملوحة مياه المصدر على تكلفة وحدة المياه المحاليوضح أثر تغير  :(1)جدول رقم

 ربوحدة دوال
درجة ملوحة مياه  التكلفة حسب نوع الوقود المستخدم

 وي وقود نو  سوالر )الطاقة الشمسة( فوتو فولطية (ppmالمصدر)
0,410 0,405 0,320 500 
0,420 0.406 0,315 1500 
0,430 0,420 0,340 2500 
0,425 0,415 0,309 3500 
0,442 0,425 0,340 4500 
0,445 0,430 0,350 5500 
0,460 0,416 0,307 6500 
0,424 0,419 0,330 7500 
0,430 0,425 0,337 8500 
0,454 0,428 0,340 9500 
0,456 0,429 0,446 10500 
0,515 0,431 0,449 11500 
0,522 0,462 0,451 12500 
0,532 0,484 0,460 13500 
0,542 0,492 0,466 14500 
0,551 0,519 0,483 15500 
0,573 0,522 0,486 16500 
0,578 0,533 0,489 17500 
0,582 0,542 0,492 18500 
0,593 0,551 0,497 19500 
0,612 0,561 0,512 20500 
0,624 0,573 0,524 21500 
0,686 0,591 0,563 22500 
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 مناقشة النتائج
  500 -22500)يتضح من الجدول السابق أن ارتفاع درجة ملوحة المياه من) 

(ppm)ومن   3دوالر/م (0,320 – 0,563)أدى إلى زيادة تكلفة انتاج وحدة المياه من
(0,591-0,405) 

.%، 32، %27بنسبة زيادة قدرها  3دوالر/ م (0,410-0,686)ومن  3دوالر/م
ر، وقود نووي، سوال ب من المياه باستخدام أنواع مختلفة من الوقود (إلنتاج متر مكع) 33%

 اتضح فوتو فولطية على التوالي، وبتحليل هيكل التكاليف الخاص بإنتاج وحدة المياه المحالة
 ما يلي: 

تاج اإلن ترجع تلك الزيادة إلى تأثير ارتفاع درجة الملوحة على العناصر المختلفة لتكاليف  -أ
ج نتالفة الطاقة إلقدمتها الطاقة حيث أدى ارتفاع درجة الملوحة إلى ارتفاع تكويأتي في م

 وحدة المياه. 
منتجة ارتفاع اجمالي تكاليف استهالك المواد الكيميائية، األغشية والصيانة للوحدة ال  -ب 

 تجةالمن من زيادة التكلفة الرأسمالية لمحطات التحلية ما أدى إلى زيادة نصيب وحدة المياه
 . 3دوالر / م 7.1 –.. 130من 

 :محالةرة مياه المصدر على تكلفة وحدة المياه الاقياس تأثير اختالف درجة حر  ثانيا:
ة قريب تزيد درجة حرارة المياه  كلما زاد العمق وقد تكون باردة نتيجة خروجها من طبقات

تكلفة انتاج  من سطح األرض، وقد تم دراسة تأثير ذلك االختالف في درجات الحرارة على
دول وحدة المياه المحالة، مع افتراض ثبات باقي العوامل المؤثرة على التكلفة ،ويوضح الج

، ppm 36000يوم، درجة ملوحة /3م100( تقدير ذلك األثر لمحطة تحلية تنتج  2رقم )
 في المياه المنتجة.  TDS221وتركيز أمالح 
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 على تكلفة وحدة المياه المحالة در أثر تغير درجة حرارة مياه المص (: 2) جدول رقم
  3 الوحدة"دوالر/ م                                           

درجة حرارة مياه  التكلفة حسب نوع الوقود المستخدم
)الطاقة  فوتو فولطية 0المصدر م 

 وقود نووي  سوالر الشمسية(
1.087 1.032 0.785 13 
1.08 1.026 0.781 14 
1.074 1.021 0.778 15 
1.067 1.015 0.775 16 
1.061 1.01 0.772 17 
1.055 1.005 0.769 18 
1.051 1 0.767 19 
1.045 0.996 0.764 20 
1.041 0.991 0.762 21 
1.038 0.987 0.76 22 
1.034 0.984 0.758 23 
1.031 0.98 0.756 24 
1.031 0.977 0.794 25 
1.027 0.973 0.792 26 
1.024 0.97 0.79 27 
1.021 0.967 0.788 28 
1.019 0.965 0.786 29 
1.016 0.962 0.784 30 
1.014 0.96 0.782 31 

 

من  بدراسة النتائج الواردة بالجدول السابق تبين أن ارتفاع درجة حرارة مياه المصدر
، وي قد أدى إلى انخفاض تكلفة انتاج وحدة المياه من باستخدام كل من الوقود النو  31 -13

 :السوالر، الطاقة الشمسية على التوالي
رارة المحالة تحت تأثير درجات الح وبتحليل هيكل التكاليف الخاص بانتاج وحدة المياه 

 ي:يل المختلفة اتضح ما
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ذلك تتناقص تكلفة انتاج وحدة المياه المحالة كلما ارتفعت درجة حرارة مياه المصدر و 
ض تنخف نتاج المتر المكعب من المياه المحالة وبالتالينتيجة انخفاض كمية الطاقة الالزمة إل

ة لثالثتكلفة تلك الطاقة عندما تكون درجة حرارة مياه المصدر أقصي ما يمكن النواع الوقود ا
ما  الي مسجلة بذلك معدالت انخفاض في التكلفة الالزمة النتاج وحدة مياه تتراوحو علي الت

 .هالك المواد الكيميائيةانخفاض تكلفة است، و  %32% حتي 28بين 
 محالة:اه القياس أثر اختالف نسبة تركيز األمالح في المياه المنتجة على تكلفة وحدة المي

اه تعتمد المعالجة النهائية في تحلية المياه على الغرض من االستخدام النهائي للمي
ات لالستخدام المعالجة حيث يلزم ضبط مكوناتها طبقا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها

 (، وبالتالي تختلف درجة المعالجة النهائية وفقًا لتلك صناعة –ري  –شرب  المختلفة )
نتاج المعايير، وبدراسة تأثير اختالف درجة تركيز األمالح في المياه المنتجة على تكلفة ا

 .وحدة المياه المحالة، مع افتراض ثبات باقي العوامل المؤثرة على التكلفة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  الدين نور محمدمصطفى 
 

 2022أغسطس الثامن، الجزء الثالث،  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

405 

 أثر تغير نسبة تركيز األمالح على تكلفة وحدة المياه المحالة :(3)جدول رقم
 وقود نووي  سوالر الشمسية()الطاقة  فوتو فولطية نسب تركيز االمالح التكلفة حسب نوع الوقود المستخدم

1.0335 0.9825 0.7845 30 
1.092 1.042 0.844 80 
1.0915 1.0405 0.8425 130 
1.091 1.04 0.842 180 
1.0905 1.0395 0.8415 230 
1.09 1.039 0.841 280 

1.0895 1.0385 0.8405 330 
1.089 1.037 0.839 380 
1.0885 1.0365 0.8385 430 
1.087 1.036 0.838 480 
1.0865 1.0355 0.8375 530 
1.086 1.035 0.837 580 
1.0855 1.0335 0.8355 630 
1.085 1.033 0.85 680 
1.0845 1.0325 0.8345 730 
1.084 1.032 0.834 780 
1.0835 1.0315 0.8335 830 
1.082 1.031 0.833 880 
1.0815 1.0295 0.8315 930 
1.081 1.029 0.831 980 

 

 (980)( الي30االمالح في المياه المنتجه من )أوضحت النتائج ان زيادة درجة تركيز 
 ( 0.7845-1.982.-1.0335 ) مناض طفيف في تكلفة وحدة المياه قد ادي الي انخف

( 0.831-1.029-1.021باستخدام كل من انواع الوقود الثالثة علي التوالي الي )3دوالر/م
 . نتيجة النخفاض  تكلفة االغشية المستخدمة النتاج مياه بتركيز امالح اعلي  3دوالر / م



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  الدين نور محمدمصطفى 
 

 2022أغسطس الثامن، الجزء الثالث،  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

406 

تتأثر  :محالةالمياه التقدير تأثير السعة اإلنتاجية لمحطة التحلية على تكلفة وحدة رابعًا: 
 صادياالقت للمنطق ووفقاً  التحلية، لمحطة االنتاجية السعة بحجم المنتجة المياه تكلفة وحدة

 الفاخت ( أثر4) رقم الجدول ويوضح الوحدة، إنتاج تكلفة انخفضت اإلنتاج حجم زاد فإنه كلما
باقي  ثبات افتراض مع ة،المحال المياه وحدة انتاج تكلفة على التحلية لمحطة االنتاجية السعة

 العوامل المؤثرة علي التكلفة .
 .حالهأثر اختالف السعة االنتاجية لمحطة تحلية علي تكلفة وحدة المياه الم: (4جدول رقم )

 السعة االنتاجية لمحطة التحلية التكلفة حسب نوع الوقود المستخدم
)الطاقة فوتو فولطية متر مكعب  / اليوم

 د نووي وقو  سوالر الشمسية(
1.511 1.46 1.262 7 
1.423 1.372 1.174 17 
1.381 1.33 1.132 27 
1.256 1.205 1.007 37 
1.181 1.13 0.932 47 
1.171 1.12 0.922 57 
1.128 1.077 0.879 67 
1.096 1.045 0.847 77 
1.071 1.02 0.822 87 
1.051 1 0.802 97 
1.041 0.99 0.792 107 
1.026 0.975 0.777 117 
1.013 0.962 0.764 127 
1.002 0.951 0.753 137 
0.993 0.942 0.744 147 

يوم /3م 7يتضح من نتائج الجدول السابق ان زيادة السعة االنتاجية لمحطة تحلية من
( 1.511-1.46-1.262يوم قد ادي الي انخفاض تكلفة المتر المكعب من )/3م 147الي

( باستخدام كل من الوقود النووي ،السوالر ، الطاقة 0.993-.0942-.4074الي )3دوالر /م
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الشمسية علي التوالي كما اتضح ان سبب ذلك االنخفاض يرجع الي انخفاض نصيب المتر 
 المكعب المنتج من التكلفة الراسمالية لمحطة التحلية.

النحدار لتحليل هيكل تكاليف تحلية المياه باستخدام نموذج ا  SPSSاستخدام برنامج  -2
 .Simple Liner Regressionخطي البسيط ال

 ومجموعة االنتاجية التكاليف بين العالقة عن المعبر الرياضي النموذج اختيار يعتبر
 االقتصادية الدراسات اجراء عند الباحثين تعترض التي المشاكل من فيها المؤثرة العوامل
 إلى وبالنظر العالقة، تلك مثيللت استخدامها يمكن التي الرياضية النماذج لتعدد نظرا  القياسية

 في فاعلية األكثر العناصر أن وجد فقد المحالة المياه وحدة انتاج تكلفة هيكل تحليل نتائج
 األسلوب أن اتضح السابقة النتائج على وبناء ذكرها، السابق عناصر األربعة هي عليها التأثير

 simple linear)البسيط الخطي االنحدار هو العالقة، تلك لتمثيل األمثل االحصائي
regression ) analysis ) المحالة المياه وحدة تكلفة على عامل كل تأثير دراسة تم حيث 

تم  التي االنحدار نماذج ( 5) رقم الجدول ويوضح األخرى، العوامل باقي ثبات افتراض مع
 مياه ملوحة درجة والمتغيرات المستقلة  التكلفة ، تقديرها لتفسير العالقة بين المتغير التابع

 .، السعة االنتاجيةمياه المنتجةال في األمالح تركيز نسبة المصدر، مياه حرارة درجة المصدر،
 اسة.للتحليل االحصائي لتنائج الدر  نماذج االنحدار الخطي البسيط استخدام :(5جدول رقم )

Sig R2 F المعامالت نوع الوقود 
درجة ملوحة  نووي  **681,267 0,969 0,000

 سوالر **1023,710 0,979 0,000 ياه المصدرم
 طاقة شمسية **1080,287 0,990 0,000
درجة حرارة مياه  نووي  **2074,38 0,990 0,000

 سوالر **806,784 0,975 0,000 المصدر
 طاقة شمسة **502,619 0,960 0,000
نسبة تركيز  نووي  **3336,511 0,995 0,000

 سوالر **3336,511 0,995 0,000 األمالح
 طاقة شمسة **22596,435 0,993 0,000
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 نووي  **84,165 0,866 0,000
 سوالر **84,165 0,866 0,000 السعة اإلنتاجية

 طاقة شمسة **84,165 0,866 0,000
 

 نتائج الدراسة
امج وبتحليل النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام برن تحليل نتائج الفروض المحصلة:

SPSS   يتضح االتي: 
 مياه نتيجة الفرض األول في حالة استخدام الوقود النووي في حالة اختالف درجة ملوحة

 المصدر
 اً احصائي ومعنوية طردية عالقة وجودسفرت النتائج في حالة استخدام الوقود النووي عن أ 

، كما المصدر وتكلفة انتاج وحدة المياه  مياه ملوحة درجة بين %1 من أقل مستوى  عند
يؤدي الي زيادة تكلفة وحدة المياه  ppm 500 ان ارتفاع ملوحة مياه المصدر بمقدار

   3دوالر/م 0,006المحاله بمقدار 
  قيمة معامل التحديد(R2)    بما يعني ان المتغير المستقل )درجة ملوحة94.6تساوي % 

ة بع )تكلفة وحدمن التغيرات التي تحدث في المتغير التا% 94.6 مياه المصدر ( يقدر ب
 الي عوامل اخري منها الخطأ العشوائي . % يرجع5.4الباقي المياه المحاله ( ، أما 

 صدرنتيجة الفرض الثاني عند استخدام السوالر في حالة اختالف درجة ملوحة مياه الم
 مياه ملوحة درجة بين  %1من أقل مستوى  عند احصائياً  معنوية طردية عالقة وجود 

مياه  ملوحة ارتفاع أن كما المحالة، المياه من المكعب المتر انتاج وتكلفة المصدر
 المحالة المياه وحدة انتاج تكلفة زيادة إلى يؤدي  500ppm المصدر بمقدار 

  . 3دوالر/م 0,008بمقدار
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  تشير قيمة معامل التحديد(R2)    من التغيرات في التكلفة ترجع الي  %97,5الي ان
 . المصدر والباقي ينسب الي عوامل اخري منها الخطأ العشوائياختالف درجة حرارة مياه 

ياه ملوحة نتيجة الفرض الثالث عند استخدام الطاقة الفوتو فولطية في حالة اختالف درجة م
 المصدر

 مياه ملوحة درجة بين %1 من أقل مستوى  عند احصائياً  ومعنوية طردية عالقة وجود 
 ملوحة ارتفاع أن كما المحالة، المياه من المكعب المتر انتاج وتكلفة المصدر

 /ردوال 0,008 . بمقدار المحالة المياه وحدة انتاج تكلفة زيادة إلى يؤدي   500ppmمياه
 3 م

  قيمة معامل التحديد(R2)  ملوحة درجة(  المستقل المتغير أن يعني ، بما %98تساوي 
 وحدة تكلفة(  التابع رالمتغي في تحدث التي التغيرا ت من %97,9 المصدر( يفسر مياه

 .العشوائي الخطأ منها أخرى  عوامل إلى يرجع %2 الباقي أما ،)المحالة المياه
  قيم أن اتضح السابقة الثالث التاالح في (Sig)  مستوى  من أقل وهي صفر تساوي 

 ونقبل معنوي  غير االنحدار نموذج بأن القائل العدمي الفرض نرفض وبالتالي %1 معنوية
 ل .الفرض البدي

 مصدر:اه النتيجة الفرض الرابع عند استخدام الوقود النووي في حالة اختالف درجة حرارة مي
 مياه حرارة درجة بين %1 من أقل مستوى  عند حصائياً إ ومعنوية طردية عالقة وجود 

ياه م درجة حرارة ارتفاع أن كما المحالة، المياه من المكعب المتر انتاج وتكلفة المصدر
 بمقدار المحالة المياه وحدة انتاج تكلفة انخفاض إلى يؤدي  درجة 1ر المصدر بمقدا

 3 م /دوالر 0,002
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  قيمة معامل التحديد(R2)  هميا حرارة درجة( المستقل المتغير أن يعني ، بما %99تساوي 
 المياه وحدة تكلفة( التابع المتغير في تحدث التي التغيرا ت من %99 المصدر( يفسر

 .العشوائي الخطأ منها أخرى  عوامل إلى يرجع %1اقيالب أما ،)المحالة
 صدر:في حالة اختالف درجة حرارة مياه الم السوالر استخدام نتيجة الفرض الخامس عند

 مياه حرارة درجة بين %1 من أقل مستوى  عند احصائياً  عكسية معنوية عالقة وجود 
ياه م درجة حرارة ارتفاع أن كما المحالة، المياه من المكعب المتر انتاج وتكلفة المصدر

   بمقدار المحالة المياه وحدة انتاج تكلفة انخفاض إلى يؤدي   درجة  1المصدر بمقدار 
 3 م /دوالر 0,004

  قيمة معامل التحديد(R2)  حرارة درجة( المستقل المتغير أن يعني ، بما %97,5تساوي 
 ياهالم وحدة تكلفة( لتابعا المتغير في تحدث التي التغيرا ت من %99 المصدر( يفسر مياه

 .العشوائي الخطأ منها أخرى  عوامل إلى يرجع %2,5الباقي أما ،)المحالة
الف نتيجة الفرض السادس عند استخدام الطاقة الشمسية )الفوتو فولطية( في حالة اخت

 درجة حرارة مياه المصدر:
 مياه ارةحر  درجة بين %1 من أقل مستوى  عند احصائياً  عكسية معنوية عالقة وجود 

ياه م درجة حرارة ارتفاع أن كما المحالة، المياه من المكعب المتر انتاج وتكلفة المصدر
  بمقدار المحالة المياه وحدة انتاج تكلفة انخفاض إلى يؤدي   درجة  1المصدر بمقدار 

 3 م /دوالر 0,004
  قيمة معامل التحديد(R2)  هميا حرارة درجة( المستقل المتغير أن يعني ، بما %96تساوي 

المياه  وحدة تكلفة( التابع المتغير في تحدث التي التغيرا ت من %99 المصدر( يفسر
 العشوائي . الخطأ منها أخرى  عوامل إلى يرجع %4الباقي أما ،)المحالة
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 قيمة أن اتضح السابقة الثالث الحالت في (Sig)  مستوى  من أقل وهي صفر تساوي 
 ونقبل معنوي  غير االنحدار نموذج بأن القائل لعدميا الفرض نرفض وبالتالي %1 معنوية

 الفرض البديل
شير ت نتيجة الفرض السابع في حالة اختالف نسبة تركيز األمالح في المياه المنتجة:

 :بيانات الي ما يليال
 تركيز االمالح في  بين %1 من أقل مستوى  عند احصائياً  عكسية معنوية عالقة وجود

تركيز  نسبة ارتفاع أن كما المحالة، المياه من المكعب المتر نتاجا وتكلفة المياه المنتجة
 بمقدار المحالة المياه وحدة انتاج تكلفة انخفاض إلى يؤدي 50ppmاالمالح بمقدار 

 وذلك بالنسبة للثالثة انواع المختلفة من الوقود . 3 م /دوالر 0,001
  قيمة معامل التحديد(R2)  المتغير أن يعني ، بما النواع الوقود الثالث %99تساوي 

 التابع المتغير في تحدث التي التغيرا ت من %99 نسبة تركيز االمالح(  يفسر ( المستقل
، العشوائي الخطأ منها أخرى  عوامل إلى يرجع %1الباقي أما ،)المياه المحالة وحدة تكلفة(

 بأن لقائلا العدمي نرفض الفرض وبالتالي %1 أقل مستوى  عند النماذج معنوية ثبتت كما
 البديل . الفرض ونقبل معنوي  غير االنحدار نموذج

 :الي ما يلي  البياناتتشير  نتيجة الفرض الثامن في حالة اختالف السعة االنتاجة:
 ةزيادة السعة االنتاجي بين %1 من أقل مستوى  عند احصائياً  عكسية معنوية عالقة وجود 

يوم /3م10زيادة السعة  بمقدار  أن كما المحالة، المياه من المكعب المتر انتاج وتكلفة
وذلك 3 م /دوالر 0,003 بمقدار المحالة المياه وحدة انتاج تكلفة انخفاض إلى يؤدي

 بالنسبة للثالثة انواع المختلفة من الوقود.
  قيمة معامل التحديد(R2)  وحدة تكلفة( التابع المتغير في تحدث التي %86,6تساوي 

 العشوائي.كما أن الخطأ منها أخرى  عوامل إلى يرجع %13,4يالباق أما ،)المياه المحالة
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 الفرض نرفض وبالتالي %1معنوية  مستوى  من أقل وهي صفر تساوي  (Sig) قيمة
 الفرض البديل. ونقبل معنوي  غير االنحدار نموذج بأن القائل العدمي

 :ملخص النتائج
 نخفاضال نظرا وفعاالً  يجياً استرات يعد خياًرا  النووي  الوقود استخدام أن النتائج أثبتت

 وعلى ،التقليدي بالوقود مقارنة المحيطة البيئة على السلبية آثاره بانخفاض يمتاز كما تكلفته
 تكلفة رتقدي تم قد أنه إال حالياً  في مصر لالستخدام المتاحة البدائل من يعد ال أنه من الرغم
 نطقةبم نووية وقود محطة أول إنشاء اجراءات في للبدء نظرا  باستخدامه المحالة المياه وحدة

 الطاقة وأ األحفوري  الوقود على هي االعتماد حالياً  المتاحة الخيارات فإن عليه وبناءً  الضبعة،
راضي  باأل المستدامة التنمية تحقيق أهداف مع وتمشياً  التحلية، محطات لتشغيل الشمسية
 المصادر على االعتماد د يكون فق راضي، األ بتلك الوقود امدادات لنقص ونظرا الجديدة

 الحل هو التحلية محطات لتشغيل الالزمة للطاقة كمصدر راضي األ بتلك المتوفرة الطبيعية
 .مناسبة وبتكلفة العذبة المياه لتوفير األمثل

 

 التوصيات
في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج بشكل عام، فإنه يمكن التوصية ببعض 

 :فاءة استخدام الموارد الطبيعية المتاحة علي النحو التاليالمقترحات من اجل زيادة ك
ظلة مرفع الكفاءة االقتصادية لمشروعات الموارد المائة وتحقيق العدالة االجتماعية تحت  .1

 قائهااالستدامة االيكولوجية لتحيط بمثلث يمثل عناصر التنفيذ، مع التشديد على أهمية اب
ة خاصة في ظل أوضاع شح المياه بالمناطق الجاف متحدة في جميع قرارا ت وطرق التنفيذ،

  وشبه الجافة
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-2030وضع استراتيجية قومية لتحلية المياه في مصر تلبى احتياجات الدولة حتى  .2
ات تمشيا مع استراتيجيات الدولة لسد العجز في الموارد المائية تنبثق عنها سياس 2050

 .ع الخطط والمشروعاتتنفيذية وأطر مؤسسية وتمويلية ويتم على أساسها وض
تكاتف جهود كل الجهات والهيئات المعنية بتحلية المياه في مصر لوضع خريطة تحلية  .3

حديد المياه بمصر وتحديد مناطق مآخذ المياه المستوفاة للشروط البيئية والصحية، مع الت
 الدقيق للخصائص الطبيعية لتلك المياه

 ة في تشغيل محطات التحلية.التوسع في استغالل الطاقات الجديدة والمتجدد .4
 لمحطةاتوسيع االستفادة من ناتج محطات التحلية من المياه عالية الملوحة لزيادة إنتاجية  .5

زة وتعظيم العائد االقتصادي، مع حماية البيئة من التلوث الناتج من صرف المياه المرك
 التحلية. وذلك بإنشاء مجموعة من المشروعات ذات الصلة األمامية والخلفية بصناعة
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ABSTRACT 

This study aimed to use electronic information systems in 

evaluating the cost and return to rationalize water use by focusing on 

alternative ways to fill the deficit in fresh water by expanding the use of 

energy in the operation of seawater desalination plants, and electronic 

applications used to evaluate the unit cost of desalinated water from 

desalination plants It works with reverse osmosis (RO) technology by 

building simulation models to estimate the cost of a unit of desalinated 

water, given a set of independent variables affecting it, using C# 

specialized in evaluating and analyzing the cost structure of water 
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desalination operations, and SPSS, where these programs used to 

develop scenarios aimed to: 

• Estimating the unit cost value of desalinated water.  

• Comparison of the unit cost of desalinated water. 

The researcher relied on the inductive approach and the reference 

review of previous studies in describing the technical methods used in 

desalination. 

the work of the so-called interview guide to study the impact of a 

set of independent variables on the unit cost of desalinated water, and 

the study reached results, including that the use of nuclear fuel is a 

strategic and effective option due to low cost and is characterized by its 

low negative effects on the surrounding environment compared to 

conventional fuel. Exploiting new energies in operating desalination 

plants and developing a national strategy for water desalination in 

Egypt that meets the state's needs, in line with the state's strategies to 

save the water resource. 
 


