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 المقدمة .1
 

 ندرة املياه يف املنطقة العربية .1.1

 

أكرث مناطق العامل  العربية نطقةامل  تُعدو  .لتغري املنايخلتأثري ا معرضة بشلك خاص منطقة ادلول العربيةلطويةل جتعل املوارد املائية والسواحل ا حشو اجلفاف

أقل بكثري من احلد األدىن ملوارد املياه  يعترب اذلي. و تقريباالس نة  يف مكعبمرت  1000 يبلغ نصيب الفرد من موارد املياه املس تدامة حيث ،ابملياه ندرة

[. تتفامق هذه املشلكة بسبب تغري املناخ حيث ترتفع درجات احلرارة العاملية وتنخفض مس توايت هطول 1مرت مكعب / س نة للفرد ] 1700جددة البالغ املت

واذلي  ،2050لول عام مبقدار النصف حب املياه مبنطقة ادلول العربية من الفرد نصيب توقعات ابخنفاض هناكل. املائية مما يؤدي إىل تناقص املوارد األمطار،

ميكن أن يقرتن هذا ابخنفاض الطلب عىل املياه  ذكل،[. ومع 2] املئةيف  50 زايدة تصل إىلجعز بني العرض والطلب بنس بة حدوث إىل بدوره  يؤديس  

وآاثر تغري املناخ واجلفاف والظواهر  والتلوث املشرتكةمثل الاعامتد عىل موارد املياه  العذبة،العذبة إىل النصف. تسامه العديد من العوامل يف ندرة املياه 

املياه املزتايد إدارة مصادر  نقصتتطلب ابلتايل وارتفاع معدالت المنو الساكين.  للمياهوالاس تخدام غري الفعال  ونضوب املياه الغري متجددهاجلوية الشديدة 

 [.3] قيةمثل حتلية مياه البحر إلنتاج مياه ن  بديةل،مياه 

  تقنيات حتلية املياهظرة عامة عىلن .1.2

 

وجفافًا. حرارةاملناخات األكرث  املناطق ذات لنقص املياه، ال س امي يف انجعويه حل  نقية، تزيل حتلية املياه األمالح واملعادن من املياه املاحلة إلنتاج مياه رشب

٪ 46.7ملنطقة العربية، حيث متثل اب موجود عددا كبريا مهنا إال أن ،شاءقيد اإلن والبعض  تقريبًاحمطات حتلية املياه يف لك جزء من العامل  وجودعىل الرمغ من 

٪ من املياه 60حاليًا حوايل  ( تس تخدممليوانً  35)عدد الساكن  اململكة العربية السعودية .1( كام هو موحض يف الشلك GWIمن الطاقة اإلنتاجية العاملية )

بدأت مرافق التحلية التجارية يف العمل ومت تطويرها برسعة يف املنطقة العربية.  العرشين،يف أوائل القرن الناجتة عن حتلية مياه البحر لالس تخدام املزنيل. 

مت إنشاء حمطات حتلية املياه عىل  يف جدة ابململكة العربية السعودية. 1907يقال إن رشكة هولندية قامت ببناء أول حمطة لتحلية املياه يف منطقة اخلليج عام 

منت  العربية،عىل الرمغ من أن الرشق األوسط اكن أول منطقة يس تخدهما. يف املنطقة  العرشين، مجيع أحناء العامل خالل منتصف القرن نطاق واسع يف

اه الرصف ومي اجلوفيةمياه البحر واملياه  قامئة عىلوحدة حتلية  6782يوم من ال  يفمليون مرت مكعب  57تبلغ سعة حتلية املياه بشلك كبري، بإجاميل  حمطات

 .[5 ،4] مرت مكعب يف اليوم 1،000،000إىل  100ترتاوح طاقة هذه املشاريع ما بني  (.GWI) 2022ومياه األهنار واملياه املاحلة حبلول عام 

 

تحلية اليت مت إدخالها والتبلور. اكن التبخري والتكثيف من أوائل معليات ال  والرتش يح، والتكثيف،تش متل تقنية التحلية عىل ثالث فئات رئيس ية: التبخر 

متعدد التقطري وتنتج خباًرا، مث تكثفه. أكرث التقنيات ش يوعًا يه  البحر،. تس تخدم هذه العمليات الطاقة احلرارية أو املياكنيكية ملياه الةوتطبيقها إلنتاج املياه احمل

اآلن دراسة البدائل األخرى مبا يف ذكل التقطري الشميس (. يمت VC(، وضغط البخار )MSFوالتقطري الوميض متعدد املراحل ) (،MEDالتأثريات )

( هو أكرث تقنيات التحلية ROيعترب التناحض العكيس ) الرتش يح، أما يف فئة(. HDHرتطيب وإزاةل الرطوبة )ال( و SC( واملداخن الشمس ية )SSDالثابت )

كام  .ولكن لتحلية املياه منخفضة امللوحة ،املاء( أيًضا إلنتاج IXRدل األيوين )( والتباED) الفرز الكهرابيئ ابألغش ية، ادليلزة،اس تخداًما. يمت اس تخدام 

 ابلسعة الكهرابئيةوإزاةل األيوانت  (،MD)تقنية التقطري ابألغش ية  (،NFوالرتش يح النانوي ) (،FOمثل التناحض األمايم ) توجد تقنيات أخرى للتحلية

(CDI )[.6لتطوير ]ما زالت يف املراحل األوىل من ا ولكهنا 
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  (GWI: نسب إنتاج المياه المحالة عالميا )1الشكل 

 التحلية احلرارية .1.2.1

 

طاقة، يمت اآلن استبدالها إىل حد كبري بأنظمة تعمتد عىل لل س هتالكهاولكن نظًرا ال ،لعدة عقودظلت التحلية احلرارية يه التقنية األكرث ش يوعًا وموثوقية 

يعزى ذكل إىل  .طن من الوقود األحفوري س نوايً أالف  10يوم من املياه العذبة ابلتقنيات احلرارية حوايل يف ال  عبمرت مك 1000األغش ية. يتطلب إنتاج 

بسبب التلكفة املنخفضة املنطقة العربية تعترب العمليات احلرارية مثالية دلول  ذكل،رت مكعب(. ومع يف املكيلو واط  80-60) العالية متطلبات الطاقة احلرارية

اإلمارات العربية املتحدة واململكة  وعىل رأسها العريب،اخلليج  دوليف أن  يعترب توفر الوقود األحفوري السبب الرئييسود األحفوري وإمدادات الطاقة. للوق

 التقنياتية املس تخدمة يف فئة ٪ من الطاقة احلرارية املس تخدمة عامليًا يف تطبيقات حتلية املياه. الطرق الرئيس  90رب االعربية السعودية، تس تحوذ عىل ما يق

 (TVCأو احلراري ) (MVC)( والتبخري بضغط البخار املياكنييك MED( والتقطري متعدد التأثري )MSFمتعدد املراحل ) يضمالو  التبخري احلرارية يه

[7.] 

 

ويمت اس تخداهما جنبًا إىل جنب مع حمطات الطاقة  ي،اخلليجمن قبل مجيع دول جملس التعاون ( MSFالتبخري الوميض املتعدد املراحل ) يمت اس تخدام طريقة

يمت سكب املاء الساخن يف غرف حممكة  بعدها هذه العملية. خاللاملرتبطة هبا. يرفع خسان احمللول امللحي مياه البحر اليت تدخل النظام إىل درجة حرارة عالية 

فإنه يومض ليخرج ويتبخر. ألن الضغط  الغرف،. عندما يدخل املاء إىل دواليك وهكذا ا،تلهيأكرث خسونة من الغرفة اليت  غرفة األوىلحبيث تكون ال اإلغالق،

ومع زايدة تركزي مياه البحر  الهنائية،يومض املاء عند درجة حرارة منخفضة. انجت التقطري هو املياه العذبة املرتامكة يف املرحةل األبرد أو ف  أقل،يف الغرفة التالية 

 ،مرحةل 25-18عادة من تبخري الوميض املتعدد املراحل ال  حمطاتامك احمللول امللحي ويمت التخلص منه يف املرحةل الهنائية. تتكون يرت  أخرى،من خطوة إىل 

 [.5مرحةل ] 40ولكن ميكن أن تصل إىل 

 

نخفض ي لتبخر والتكثيف عند ضغط التبخري الوميض املتعدد املراحل، عىل مراحل ويس تخدم نفس مبادئ ا(، مثل MED) التقطري متعدد التأثري حيدث

واليت حتدث عند  احلرارة،يف معلية التبخر ونقل  MEDو MSFتدرجييًا يف لك مرحةل، ولكن دون إضافة حرارة إضافية. يمتثل الاختالف األسايس بني 
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أول العمليات احلرارية الرئيس ية،  MEDتعد  ذكل،. عالوة عىل [4] (MSFدرجة مئوية لـ  110-90و MEDدرجة مئوية لـ  70درجة حرارة منخفضة )

 لكس، ميكن أن تسد هذه الفتحات ابلرإذا اكن املاء شديد التعك مع ذكل،بخر من خالل الفتحات. تت من خالل أانبيب ساخنة ل  املاحلة ياهامل حيث يمت خض 

 MSFاآلن مع  MEDتتنافس  التكنولوجية،التحسينات  . ونتيجة ملزيد من1960بعد عام نتشار ابالMSF ابل بدأ التقطري اخملاوف،. بسبب هذه لواثتوامل

 ال يزال تقنية موثوقة ومثبتة وتعترب تقنية فعاةل من حيث التلكفة يف املناطق اليت تكون فهيا أسعار الوقود منخفضة. MSFتقنيًا واقتصاداًي، لكن التقطري 

حتلية هممة قامئة عىل احلرارة يمت فهيا حتويل املياه تقنية  (TVCأو احلراري ) (MVC)التبخري بضغط البخار املياكنييك  تعد تقنية ،MSFو MEDإىل جانب 

يمت تكثيف البخار يف انجت التقطري عن  البخار،إىل خبار عرب مبادل حراري مث ضغطها مياكنيكيًا أو حراراًي. بغض النظر عن الطريقة املس تخدمة لصنع  املاحلة

٪ من احلرارة الاكمنة الناجتة عن خبار املاء تنتقل إىل احمللول 100يه أن حوايل  MVCفإن السمة املهمة لـ  ،ذكلطريق املرور عرب مبادل حراري. ومع 

 [.4ال يلزم سوى القليل من احلرارة اخلارجية ] الاسرتداد،امللحي؛ ووفقًا لعملية 

 

 التحلية ابألغش ية .1.2.2

 

ما يقرب من  إنحيث  2000منذ عام  ة هذه التقنياتازدادت شعبي .أغش ية وس يط من رلتحلية مياه البح تس تخدم تقنية التحلية القامئة عىل األغش ية 

متر فهيا جزيئات البخار فقط عرب  تعمتد عىل الاختالف احلراريتقنية فصل  تقنية التقطري ابألغش ية يه٪ من معليات التحلية تعمتد اآلن عىل األغش ية. 70

. ذلكل فهيي تقنية واعدة للغاية التقطري ابألغش يةعملية ب جت عن اختالف درجة احلرارة عرب الغشاء الطارد للامء املسام. يقود فرق ضغط البخار النا دقيقغشاء 

 مقارنة أقل لتشغيلها درجات حرارةاعامتدها عىل العديد من اخلصائص اجلذابة، مبا يف ذكل  هذه التقنية وفرت ذكل،لتحلية املياه شديدة امللوحة. عالوة عىل 

فإن الضغط الهيدروس تاتييك املس تخدم أقل من ذكل اذلي  ذكل،رجة الغليان. عالوة عىل دل ال يس تدعي وصول املاء إنهلتحليل احلراري حيث بتقنيات ا

م ال توجد بياانت عن عدد حمطات التحلية اليت تس تخد العربية،[. يف املنطقة 8] (RO)معليات الغشاء املدفوعة ابلضغط مثل التناحض العكيس  حتتاجه

MD  بناًء عىل  2030و 2020اليت سيمت بناؤها بني عايمGWI / desaldata. 

 

( عبارة عن تقنية حتلية قامئة عىل األغش ية تُس تخدم عىل نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل وتعترب واحدة من أكرث طرق التحلية كفاءة. ROالتناحض العكيس )

وإمنا  التسخني ال يعمتد عىل. التناحض العكيس نفاذ هيا الفصل عرب آلية انتشار احمللول عرب غشاء ش بهالتناحض العكيس هو معلية مدفوعة ابلضغط حيدث ف

 حتديد مقدار الضغط ويمت ،الطاقة الكهرابئية لتشغيل مضخات الطرد املركزي عالية الضغط يتطلب وجود مركزي ذات ضغط عايل.د طر يعمتد عىل مضخات 

تش متل معلية  التجارية،من الناحية  .بحر، واملعروف ابحمللول امللحي، يمت إرجاعه إىل ال املرجتعاحمللول املركز . راد تنقيهتااملاملطلوب من خالل ملوحة املياه 

عكيس عن طريق حيث يمت معاجلة مياه التغذية الواردة غالبًا ابملواد الكمييائية جلعلها أكرث مالءمة ألغش ية التناحض ال املس بقة،التناحض العكيس عىل املعاجلة 

، اليت تعد واحدة 3الشقيق  التناحض العكيس حمطةحمطات التحلية القامئة عىل  من أمه تقليل التعكر والبكترياي وامللواثت واملواد الصلبة ومؤرش كثافة الطمي.

 [.4مليون خشص ] 2تلبية احتياجات ل ما يكفي  يوم،يف ال  مرت مكعب ألف 450 بسعة إنتاج تبلغمن أكرب حمطات حتلية املياه يف اململكة العربية السعودية 

. ابلنس بة 2022مليار دوالر أمرييك متوقعة حبلول عام  9.227 تبلغبقمية سوقية  العامل،تعترب حتلية املياه ابلتناحض العكيس أرسع تقنيات حتلية املياه منواً يف 

من املتوقع  .ابر 30و 15رتاوح بني ياملاحلة، فإن الضغط  اجلوفية  ابلنس بة للمياهابر، بيامن 70و 55بني  الهيدرولييكضغط اليرتاوح  ،(SWRO)ملياه البحر 

 ومليون مرت 100بسعة ترتاوح بني  ،يف الوطن العريب 2030-2020بني عايم ابس تخدام تقنية التناحض العكيس لتحلية املياه  حمطة 78تشغيل وتشييد 

يوحض الرمس  دية.ططة موجودة يف مواقع برية ابس تثناء ثالث حمطات متحركة يف اململكة العربية السعو يوم. مجيع حمطات التناحض العكيس اخمليف ال  مكعب

من  اإلمارات. كذكل، تلهيا تونس و احملطاتمتتكل اململكة العربية السعودية أكرب عدد من هذه س  يف املنطقة العربية.  احملطاتتوزيع هذه  2البياين يف الشلك 

 حمطة واحدة جديدة لتحلية املياه ابلتناحض العكيس. والمين قوليبيا والعرا املتوقع أن متتكل قطر
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  (GWI DesalData / IDA) المصدر (،2030-2020: توزيع محطات التحلية القائمة على التناضح العكسي )2الشكل 

 

ونصفها تقريبًا يف اململكة العربية  ُعامن، سلطنة يف سعة املياه احملالة أغلبتُس تخدم الكهرابء لتشغيل تقنيات حتلية املياه القامئة عىل األغش ية. ميكن أن تُعزى 

مت افتتاح مرشوع  للكهرابء،القامئة عىل األغش ية. كجزء من مرشوع تقوم بتطويره الرشكة السعودية  معليات التحلية( يف ROالتناحض العكيس ) ةإىل تقني السعودية

 .احملالةه ايابمل  اململكةإمداد  يف رئييس ذو دورو  العامل،أحد أكرب حمطات حتلية مياه البحر القامئة عىل األغش ية يف مع إماكنية أن يصبح  ،2022يف عام  3 عراب

أليوانت جذب اتعمتد هذه التقنية عىل  .لتبادل األيوين تقنية شبهية بتقنية ايه( يه تقنية حتلية تعمتد عىل األغش ية وEDادليلزة )الفرز الغشايئ ابلكهرابء( ) تقنية

اس تخدام األغش ية الانتقائية اليت تسمح لألنيوانت أو الاكتيوانت )ولكن ليس  تعمتد هذه التقنية عىلاملوجودة يف املاء إىل أقطاب كهرابئية ذات حشنة معاكسة. 

تس تخدم تقنية (. املياه اجلوفية أو السطحيةيةل امللوحة )عادًة لتحلية املياه قل  ادليلزةلكهيام( ابملرور عند وضعها بني زوج من األقطاب الكهرابئية. تُس تخدم وحدات 

فرتة زمنية بعد  ةعامتدها عىل عكس القطبية الكهرابئيختتلف هذه التقنية عن سابقهتا اب والتلكس. لتقليل تلوث الغشاء  (EDRالفرز الغشايئ املعاكس ابلكهرابء )

 مقارنة بتقنية التناحض العكيس بضغط أقل )وتلكفة أقل(يكون  ولكنه ،األغش يةفع املاء عرب دل مضخة EDRو EDنظايم  يتطلب العكيس،حمددة. مثل التناحض 

 EDألن  ونظًرا[. 7وتنظيفها ميكن أن تقلل التلكفة اإلجاملية ] األغش ية أكرث مقاومة لتلوث األغش ية، فإن التاكليف املرتبطة ابستبدالتقنية ادليلزة [. نظًرا ألن 9]

دوالر / مرت مكعب(.  0.6فإن التلكفة غري ملكفة )حوايل  (،TDSياه قليةل امللوحة مع مس توايت منخفضة من إجاميل املواد الصلبة اذلائبة )يس تخدم عادًة يف امل 

  جمم / لرت. 600-140ن لمواد الصلبة اذلائبة ملرتكزي جودة مياه منتجة عالية ب٪ و 94-85للمياه ترتاوح بني  اسرتداد عالتمتزي تقنية ادليلزة بقدرهتا عىل حتقيق 

 

يات اسرتداد اماكن حتلية املياه بسبب العديد من املزيات اخملتلفة. توفر العملية األساس ية  العاملني يف جمال( معلية جديدة جذبت اهامتم FOيعترب التناحض األمايم )

مثل حتلية املياه بتقنية التناحض العكيس،  ،FO. تس تخدم حتلية عايل طوال تتطلب اس تخدام ضغ ،امللوحة عند حتلية املياه قليةل ٪90تصل إىل  النفاذية،عالية 

عىل جانيب الغشاء اذلي يقود معلية الفصل.  ةاملذاب املواد مع وجود اختالف يف مس توايت تركزي التغذية،غشاًء منفذاً بشلك انتقايئ لفصل مياه التحلية عن مياه 

اثين أكس يد الكربون مع فوائد إضافية مثل زايدة قابلية ذوابن غاز األمونيا واثين أكس يد الكربون يف املاء والضغط وألمونيا ا ابس تخدام جديدة FOمت ابتاكر طريقة 

كعب من الطاقة لضخ السوائل حول الوحدة. نتيجة املمرت للكيلو واط  0.25األمسوزي العايل حمللول بيكربوانت األمونيوم املنتج. تتطلب هذه التقنية أقل من 

. تبلغ 2009س نة  إنشاء مرفق تناحض أمايم يف منطقة خلوف يف سلطنة عامن الفوائد، متمت ختفيض تاكليف التشغيل والصيانة بشلك كبري. بسبب هذه  ذلكل،

 [.5يايئ ]وعند مقارنته مع التناحض العكيس ملياه البحر القريبة، فإنه يعمل بنفس السعة بدون تنظيف كمي  اليوم،مرت مكعب يف  100سعة هذا املصنع 
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تسبب ( هو طريقة ترش يح غشائية تس تخدم إلزاةل األيوانت اذلائبة أو املواد العضوية من املاء لتوليد املاء برتكزي حمدود من األيوانت اليت NFالرتش يح النانوي )

ب الس تخراج األيوانت من املياه املاحلة. يس تخدم ...(. يش به التناحض العكيس بشلك عام هذا الهنج. الفرق الرئييس هو اإلجراء املطلو 2Ca ،+2Mg+) لكسالت

NF  اننومرت، 10إىل  1واليت ترتاوح من  املسام يف الغشاء،[. تشري لكمة "اننو" إىل أقطار 6وقوة ادلفع اخلاصة به يه الضغط الهيدرولييك ] ،نفاذغشاء نصف 

ادلقيق والرتش يح الفائق( ولكهنا أكرب من تكل اخلاصة بتقنية التناحض العكيس. نتيجة  مما جيعلها أصغر من تكل املس تخدمة يف تقنيات الرتش يح األخرى )الرتش يح

 حمددة . إزاةل األيوانت أحادية التاكفؤ٪98٪ إىل 90بكفاءة  (Mg+2و Ca+2 املثال،هذه الطريقة بشلك أسايس األيوانت ثنائية التاكفؤ )عىل سبيل  زيلت ذلكل

واحدة يف اململكة العربية السعودية تسمى مرشوع  العربية،يف املنطقة  2020يف عام  NFبتقنية تعمالن طتان لتحلية املياه هناك حم  ٪.85و٪ 60 بنيترتاوح نس بة ب 

. مرت مكعب يف اليوم 329بسعة عامن يوم وحمطة أصغر يف ال  يف مرت مكعب 69266( بسعة NFحمطة حزمة الرتش يح النانوي ) -( SRFمرافق إزاةل الكربيتات )

حمطة تبوك  مسمى السعودية، حتتململكة العربية حيث س تكون هذه احملطة اب. NFتقنية تعمل ب  2030-2020بني فقط  ال هناكل توجه إلنشاء حمطة واحدةيز ال 

 -جزء يف املليون  3000 (TDS)حيث يبلغ إجاميل املواد الصلبة اذلائبة  وفيةاجل ( ابس تخدام املياه قليةل امللوحة أو املياهNano Filtrationملعاجلة املياه )

لسعودية وستبلغ لالس هتالك املزنيل ابجزء يف املليون  1000> -جزء يف املليون  10من  TDSإنتاج مياه الرشب مبس توى  تس هتدف جزء يف املليون. 20000>

 (.GWI / desaldataيوم )ال  رت مكعب يفم 150000طاقهتا 

 

 التحلية الناش ئة تقنيات .1.2.3

 

 ملياه شديدة امللوحةا لتحلية ش يةغ ألابالتقطري تقنية 

 

. التقطري الغشايئ الكهرابئية التقطري الغشايئ وإزاةل األيوانت ابلسعة األمايم،التناحض مثل  " يه تكل اليت ال تزال يف مرحةل البحث والتطويراملس تجدةالتقنيات "

(MDهو تقنية فصل جديدة جتمع بني تقني )طرقمع القدرة عىل اس تخدام حرارة منخفضة. كام هو موحض بإجياز يف  غش يةألوالقامئة عىل ارارية تحلية احلال  ات 

األيوانت وغريها من املواد املذابة غري املتطايرة يف تيار التغذية املاحلة. مت إجراء معظم دراسات حتلية حيث تبقى  أعاله، MDيف قسم للتقنيات اخملتلفة العمل 

مرت مكعب  2تشغيل حمطة تقطري ابألغش ية بسعة إنتاج أن قطر تقوم ب  مقاةل حديثة ذكرتومناذج أولية معملية.  خمربية تمس تواي املياه ذات امللوحة العالية عىل

ققة حم جزء يف املليون من إجاميل املواد الصلبة اذلائبة 70،000تعاجل هذه احملطة مياه مرجتعة من حمطة تقطري مياه البحر برتكزي  .يوم(ال  يف جالون 528يوم )يف ال 

 MD ة مننتجامل ياه امل  .سواء لتحلية مياه البحر أو مياه شديدة امللوحة MDنوع  تس تخدم فقطحمطات حتلية  تسجيل. مل يمت حىت اآلن انجت املياه املعاجلة% 34

جزء يف املليون بغض النظر عن ملوحة  20وعادة ما تكون أقل من  متطايرة،غري بطبيعهتا ألن األمالح  اذلائبةحتتوي عىل نس بة منخفضة جًدا من املواد الصلبة 

ياه عالية النقاء. هناك مزية أخرى يمت تسليط الضوء مل  نظام ابلتقطري الغشايئ بعدم تأثر إنتاجيته بزايدة ملوحة املياه ادلاخةل وبإنتاجهيمتزي  ذلكلاملدخالت. نتيجة 

 [.10ادلرجة بداًل من مدخالت الطاقة عالية اجلودة ] عىل اس تخدام طاقة حرارية منخفضةالنظام  علهيا بشلك متكرر ويه قدرة

 

 شديدة التلوث األمايم لتحلية املياهالتناحض تقنية 

 

 ميتص احمللول املصمم عايل الرتكزي املاء تناحضيًا من تيار التغذية املاحلة عرب األوىل،من خطوتني لتحلية املياه. يف اخلطوة معاجلة تتكون التناحض األمايم هو معلية 

. تعمتد املرحةل الثانية عىل الفصل احلراري يف أغلب األحيان وتس تخدم الرتكزي املنخفض التيار ذات فصل املياه العذبة عن الثانيةيف املرحةل  يمت بيامن نفاذش به  غشاء

 ،ذ لهذه التقنيةفا( كغشاء ش به نROلتناحض العكيس ). تس تخدم أغش ية اعادة تدويره مرة أخرى إىل اخلطوة األوىلإلوإعادة توليد عامل السحب  املاء العذبإنتاج 

حتلية املياه هناك العديد من ادلراسات اليت تناولت فعالية تقنية التناحض األمايم يف  .ولكن يعمل اخلرباء إلنتاج أغش ية خاصة ابلتناحض األمايم تكون أكرث فعالية

منخفض )قريب من ضغط البيئة احمليطة( وال يعمتد  تس تخدم تقنية التناحض األمايم ضغط هيدرولييك .وث، واملياه متوسطة امللوحة واملياه عالية التلعالية امللوحة
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التغذية. وقد ثبت أن ضغط العمل املنخفض هذا  مياه تناسب مع ملوحةحتتاج لضغط عال ي عىل عكس أغش ية التناحض العكيس، اليت  عىل تركزي مياه التغذية

ابس تخدام معليات تنظيف  مهنا ميكن التخلصو  لإلزاةليف الغالب قابةل  الرتاكامت. تكون ة التناحض األمايمعىل أغش يرتاكامت لبية لليقلل بشلك كبري من اآلاثر الس 

 األغش ية لتحلية املياه القامئة عىل التقنياتنتاجئ واعدة يف معاجلة واحدة من القضااي الرئيس ية اليت تواجه  نظام التحلية األمايميُظهر  ذكل،بس يطة نسبيًا. وبناًء عىل 

 [.10ولتحقيق اسرتجاع مكيات كبرية من املياه ] تلوثشديدة ال 

 

 حتلية املياه ابلطاقة الشمس ية

 حتلية املياه ابلطاقة الشمس ية املبارشة 

سطة الطاقة الشمس ية يف هجاز مشيس مث تتكثف . يمت تبخري املياه املاحلة مبارشة بوابساطةالشمس ية من بني أقدم أنواع التحلية الشمس ية وأكرثها  املقطراتتعترب 

للك مرت  لرت 5٪ وإنتاجية املياه العذبة 45-30أقل من املس توايت املطلوبة للمياه العذبة احملالة )بكفاءة و  ةفإن إنتاجية التبخر بس يطوذلكل  عىل شلك ماء مقطر

ية مع معليات وتقنيات أخرى مبا يف ذكل السخاانت والعاكسات واملكثفات لتحسني كفاءة الشمس   املقطراتمت دمج  املاضية،(. خالل العقود القليةل مربع يف اليوم

الشمس ية متعددة  واملقطراتالشمس ية بناًء عىل تأثريها: التأثري الفردي )التقطري الشميس أحادي املنحدر(  املقطراتهناك نوعان من . [11,12] حتلية املياه

الشمس ية متعددة التأثريات أكرث كفاءة من مجموعة التأثري  املقطراتتعد  أخرى،٪. من انحية 40-30املنحدر  ةالشميس أحادي التقطريالتأثريات. يبلغ معدل كفاءة 

 [.12]للتكثيف احلرارة الاكمنة ولكهنا أشد اعامتدا عىل  الفردي

 

 حتلية املياه ابلطاقة الشمس ية غري املبارشة 

حيث كيس. رتكزي األسايس عىل التناحض العالينصب ولكن بشلك شائع يف حتلية املياه ابلطاقة الشمس ية غري املبارشة. تُس تخدم التقنيات احلرارية وغري احلرارية 

. عىل الرمغ من أن اس هتالك الطاقة هاس تخدام الطاقة الشمس ية لتشغيل ال ملعرفة الطريقة األمثليعد فهم اس تخدام الطاقة يف حمطات التناحض العكيس أمًرا حيواًي 

٪ 80-60ميثل  األغش ية حتليةنظام فإن  امللحي،، والتخلص من احمللول التحلية قبل وبعدواملعاجلة  نظام التغذيةفق امر اسهام ضمن تت  دد حملطة التناحض العكيساحمل

 اطو  كيلو 6.75و 6 بني العاملي فقياأل لإلشعاع يويم إجاميلعامن متوسط  افظات سلطنة، تتلقى مجيع حمBhambare et al [13]وفقًا لـ اس هتالك الطاقة.  من

من أفضل الوهجات لتطبيقات الطاقة الشمس ية.  الوطن العريبعترب ي  ذلكل،. نتيجة واألمر مشابه يف معظم ادلول العربية مع مؤرش وضوح سامء عايل للمرت املربع

عن اتفاقية لبناء  Veoliaو TotalEnergiesأعلنت لك من رشكة  ،2022يوليو  27يف  فإن اكمل إماكانت الطاقة الشمس ية مل تتحقق ابلاكمل بعد. ذكل،ومع 

 17سلطنة عامن. س يكون نظام اذلروة يف  صورمدينة ( لتوفري الطاقة لنظام حتلية املياه ابلتناحض العكيس يف PVأكرب حمطة للطاقة الشمس ية الكهروضوئية )

 ألف ميجاوات ساعة من الكهرابء س نوايً  30الاس هتالك اليويم حملطة التحلية، ابس تخدام أكرث من س تنتج أكرث من ثلث و  ميغاواط أول نظام يمت تركيبه يف املنطقة

[14،15].  

 

  لتحلية املياه قليةل امللوحة الكهرابئية إزاةل األيوانت ابلسعةتقنية التحلية بنظام 

اس تخدام موارد املياه قليةل امللوحة لالس هتالك البرشي ولالس تخدام السكين  ، مفن الواحض أناألرض يفنظًرا لوجود مياه قليةل امللوحة أكرث من املياه العذبة 

 تلكفة قميةالطاقة و اس هتالك كتقنية موثوقة وفعاةل من حيث  مؤخرا (CDI) ةابلسعة الكهرابئيوالزراعة والصناعة أمر جذاب بشلك خاص. برز نزع األيوانت 

 عىل [. تعمتد هذه التقنية16مج / لرت ] 10تركزي ملح أقل من للمياه اليت حتتوي عىل  CDIبط كفاءة الطاقة لـ لمياه برتكزي ملح منخفض إىل متوسط. ترت ل تحلية ال 

 [.17املكوانت األيونية من املاء، مما يؤدي إىل حتلية املياه ]عىل امتصاص األقطاب الكهرابئية ذات مساحة السطح العالية قدرة 
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 ونقاط الضعفاملمزيات التحلية الرئيس ية:  تقنيات .1.3

 

 ابس تخدام التقنيات يوىص (،الوطن العريبىل الرمغ من املالءمة العالية للعمليات احلرارية لتحلية مياه البحر يف البدلان ذات أسعار الوقود األحفوري املنخفضة )ع

حاًل أكرث مشواًل ات التحلية الغشائية توفر تقني ذكل،افة إىل [. ابإلض18سعار الطاقة مصدر قلق كبري ]تشلك فهيا أالبدلان اليت  للتحلية يفالقامئة عىل األغش ية 

بيامن اتسعت قابليهتا  األخرية،وتسمح مبعاجلات تتناول الًك من تأثري امللوحة وخصوصية سامت امللواثت الفردية. اخنفضت تلكفة تقنيات األغش ية يف الس نوات 

تمتزي العمليات الغشائية بكوهنا قابةل للتكيف، مع معليات مساعدة خمتلفة، يف  احلرارية،لتقنيات ابمقارنهتا  املتنوعة. عند معاجلة وحتلية املياهللتطبيق يف إجراءات 

التقطري فإن  امللوحة،[. ابلنس بة للمياه شديدة 19طلبات املساحة ]أو مت ة ياه املنتجامل بشلك كبري عىل جودة  معاجلة مياه الرصف واس تعادة املوارد دون التأثري

 [.10] منخفضضغط هيدرولييك معهل عىل لتناحض العكيس، بسبب ابعند مقارنته  ش ية ال يتأثر ابلرتاكامتابألغ 

ظهرت دراسة اس تدامة حديثة أ .تقطري متعدد التأثريات، والتقطري الوميض متعدد املراحليه التناحض العكيس وال أنظمة التحلية الرئيس ية املس تخدمة صناعيًا 

يف هذه طور الباحثون حطات التحلية احلرارية. اه البحر يف دوةل اإلمارات العربية املتحدة تفوق حتلية املياه ابلتناحض العكيس مقارنة مبأجريت حملطات حتلية مي

سة إىل أنه عىل اس تدامة أعىل للتناحض العكيس. خلصت ادلرا النظامنيالاس تدامة وقارنوها بنتيجة الاس تدامة اليت طورهتا اليونسكو. أظهر الك  ادلراسة نظام

 النوايح بسبب أقل أداءهامقتصادية، إال أن الاجامتعية والتقنية والا نوايحيف ال  التناحض العكيس دلهيام اس تدامة أعىل منتقنيات التحلية احلرارية  الرمغ من أن

 :دراس هتا اليت متالعوامل   .[20] البيئية

 األرايضمساحة اثين أكس يد الكربون، واآلاثر البيئية األخرى، انبعااثت ، و املرجتعةري املياه املاحلة وتأث البحر،اس تخراج مياه  واليت تشمل العوامل البيئية 

 املس تخدمة

  املعادةل، والتلكفة والتكتالت والتلكسموثوقية ومتانة التكنولوجيا التقنية الاقتصادية، وجودة املياه املنتجة،  تشملواليت  العوامل التقنية الاقتصادية 

 .املياه، ومعدل العائد ادلاخيل املعادةل إلنتاجج املياه، وحساس ية التلكفة إلنتا

 ومعدل املس توى الاجامتعي للقبول امجلايل، ومس توى الضوضاء، وتوفري فرص العمل، والسالمة التكنولوجية،  واليت تشمل العوامل الاجامتعية

 .اس هتالك الوقود األحفوري

 

 :يعترب التناحض العكيس هو األكرث اس تخداًما. املزااي الرئيس ية للتناحض العكيس يه الرائدة،ثة من بني تقنيات حتلية املياه الثال

 يتكيف بسهوةل مع الظروف املتغرية. 

 رة إنتاجية مرنةقد 

  حةتوفري كبري يف التلكفة يف حتلية املياه اجلوفية قليةل امللو 

   لمساحة أق ويشغلمعياري. 

أكفاء  ئينيتاج إىل أخصاحي كام أنه  غش ية بسبب تكوينه املعقداألتلوث يواجه مشلكة  إنه حيثمعاجلة مس بقة واسعة النطاق. كيس يتطلب التناحض الع ذكل،ومع 

 .لتشغيل والصيانةل 
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 الوطن العريبلية املياه يف حت  .2

 عىل املياه يف العامل العريبالطلب  اجتاهات .2.1

 

أن تتضاءل املوارد املائية املتاحة مما يتسبب يف مشالك ندرة املياه يف مجيع أحناء العامل يف املس تقبل القريب. من املتوقع  ،يف املناطق ذات املناخ القاحل وش به القاحل

ياه م أصبح من الرضوري اس تكشاف خيارات إمدادات  .هناك طلب مزتايد عىل الري يف العديد من املناطق الغذاء،مع اش تداد ندرة املياه وزايدة الطلب عىل 

مما قد يؤدي إىل  املياه،س الطلب املزتايد عىل اس تخدام املياه لألغراض املزنلية والصناعية مع التوسع يف الزراعة املروية يف املناطق اليت تعاين من ندرة بديةل. يتناف

 .ملياه للك قطاعيوحض نسب اس هتالك ا 3شلك   رصاعات بني املس تخدمني، وختصيص املياه للقطاعات ذات األولوية العالية عىل حساب الزراعة.

 

ات نقل املياه اإلقلميية. ومع ميكن تنفيذ العديد من الاسرتاتيجيات لتعزيز توافر موارد املياه للري، مبا يف ذكل حتديث البنية التحتية، وأنظمة الري اذلكية، ومعلي

فقط عىل حتسني اس تخدام املياه. الطريقة الوحيدة لزايدة وإمنا س متكن  من غري احملمتل أن تؤدي أي من هذه الاسرتاتيجيات إىل زايدة موارد املياه التقليدية ذكل،

ر(. قد تكون إعادة تدوير املياه إمدادات املياه مبا يتجاوز ما هو متاح من ادلورة الهيدرولوجية يه اس تخدام موارد املياه غري التقليدية )حتلية املياه وإعادة التدوي

ولكن حتلية مياه البحر يه وس يةل رضورية ملعاجلة  اجلويف،اخلزان  ذامللوحة حمدودة بسبب إنتاج املياه العادمة املزنلية واستنفاالعذبة وحتلية املياه اجلوفية قليةل 

 [.21ج الزراعي املس تدام ]مشلكة ندرة املياه العاملية، مما يوفر مصدًرا موثوقًا للمياه من أجل اإلنتا

 

. يف املناطق واخلزاانت اجلوفية ادلاخلية ثل مياه البحر احملالة مصدًرا وفرًيا واثبتًا للمياه دون التأثري سلبًا عىل النظم البيئية املائيةمت  التقليدية،ابملقارنة مع موارد املياه 

. شهدت الس نوات األخرية ت مياه البحر احملالة عائًدا مرتفًعا للزراعة بسبب هذه اخلصائص اجلوهريةفر و  للمياه،ال توجد بدائل واحضة  حيثالساحلية القاحةل 

تلكفهتا عادة ما تكون أقل من نصف تلكفة حتلية مياه البحر. اكنت مياه البحر احملالة ملكفة  إنزايدة كبرية يف حتلية املياه قليةل امللوحة ألغراض الزراعة حيث 

فلوريدا )لوالايت املتحدة بعض ادلول مثل ايق يف بعض املناطق. تعمل اآلن خيار قابل للتطب تعترب ولكهنا  احملاصيل،لري خذها ابالعتبار للغاية حبيث ال ميكن ا

 .[22 ,21]، حاليًا عىل تقيمي أو التخطيط لتطبيق مياه البحر احملالة يف الزراعة اوإس باني (واكليفورنيا

من  القريب،إال أن الري املبارش ميارس أيًضا. يف املس تقبل  احملاصيل،احملالة بشلك أسايس لزايدة املصادر التقليدية األخرى لري  املياه دامرمغ من اس تخعىل ال

مع حتسن  ولكنالحتياجات املزنلية والصناعية. املتوقع أن تصبح مياه البحر احملالة مصدًرا بدياًل أكرث أمهية للزراعة. اكنت مياه البحر احملالة يف البداية جمرد حل ل

اختربت مرص قابلية تطبيق  الزمن،قبل عقدين من  [.21تد تطبيقها إىل قطاع الزراعة ]مي من املتوقع أن  حتلية املياه واخنفاض تاكليف حتلية مياه البحر اتتقني

[. خلص التحليل الاقتصادي إىل أن ري احملاصيل املوسعة مثل 23مليار مرت مكعب ] أنتجت حوايل حتلية مياه البحر للري ابس تخدام حمطات حتلية املياه اليت

حمطات التحلية اخملتربة وتاكليف تركيهبا وإنتاهجا. يتضح من اجلدول أن حتلية مياه البحر مل  1القمح واذلرة واألرز ابملياه احملالة غري فعال اقتصاداًي. يوحض اجلدول 

كذكل مل تشمل هذه  قد تكون زراعة اخلرضوات والفواكه عالية القمية جمدية من حيث التلكفة. ذكل،لزراعة احملاصيل احلقلية. ومع تكن فعاةل من حيث التلكفة 

 .التجربة اس تخدام تقنية التناحض العكيس اليت أصبحت فامي بعد أكرث جدوى من التقنيات األخرى

 هجا.: أنواع حمطات التحلية وتاكليف تركيهبا وإنتا1اجلدول 

 

 

 

 

 تلكفة إنتاج املياه

(US $/m3) 

 تلكفة الرتكيب 

(US $/m3) 

التحلية ةأنواع حمط  

 التقطري الوميض متعدد املراحل 1200-1500 1.10-1.25

تقطري متعدد التأثرياتال  900-1000 0.75-0.85  
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ال تزال ابهظة ابلنس بة  ة التحليةجمدية اقتصاداًي، عىل الرمغ من أن تلكفلمحاصيل ذات العائد املرتفع أصبحت ل خلص خرباء يف دراسة حديثة إىل أن حتلية املياه

عند التخطيط الس تخدام مياه البحر احملالة لري احملاصيل. تعد اجلودة الزراعية للمياه قضية  العديد من العواملمع ذكل جيب مراعات ملعظم الزراعة املروية. 

ودرجة محوضة محضية،  لرت،جمم /  250أقل من  مذابة برتكزي أمالحاء مبحتوى مدًة ما تنتج أغش ية التناحض العكيس حامسة ابلنس بة للري مبياه البحر احملالة. عا

نظام اس تخداهما كذكل لتلف لألغراض املزنلية أو الصناعية أو الزراعية وقد يؤدي  ة الس تخدام املياهغري مناس بهذه اخلصائص  منخفضة للغاية.عرسة مياه و 

يعمتد الرتكيب الكمييايئ ملياه البحر احملالة بشلك  ذلكلون والتوازن األيوين قبل التوزيع. عادإلعادة امل املاء احملىل بعد التحليةمن الرضوري معاجلة  ،ذلكلالتوزيع. 

جيب أن تتوافق مياه  ولكن ،التوزيعطالقها يف نظام حتدد جودة مياه البحر احملالة اليت ميكن إتوجد لواحئ رمسية عاملية  نوع املعاجلة الالحقة اليت تلقهتا. الكبري عىل 

لنوعية املياه ملياه البحر احملالة البحر احملالة مع اللواحئ الوطنية اخلاصة مبياه الرشب، واليت ختتلف بشلك كبري عن اخلصائص املطلوبة للري. مل يمت وضع معايري حمددة 

 .[24 ,21]واليت ختضع لقواعد حمددة يف معظم البدلان املتقدمة  رصف الصحي للريمياه ال معاجلةعىل عكس  الزراعي،اخملصصة لالس تخدام 

 

ملياه البحر  املزنيلالزراعي و تغطي مجموعة واسعة من اللواحئ معايري اجلودة ملياه الري. هناك عرشة معايري للجودة متضمنة يف مجموعة املعايري للجمع بني الاس تخدام 

، وإماكنية ترسيب اتلاكلس يوم، واملغنيس يوم، والكربيتومس توايت اللكور، والصوديوم، والبورون، وا الكهرابيئ،والتوصيل  الهيدروجيين،احملالة. املعايري يه: الرمق 

مياه البحر احملالة اذلي يليب متطلبات ري احملاصيل عىل  جودة ذلكل من الرضوري حتديد بعض معايري جودة الري املامثةل من أجل حتديد كربوانت الاكلس يوم.

فضاًل عن  احملالة،احملالة يف الزراعة بسبب جودة مياه الري اليت يمت استبدالها مبياه البحر  هناك تباين كبري يف اآلاثر الزراعية الس تخدام مياه البحر .أفضل وجه

ة واليت تقلل من إهجاد امللوحة، تلكفة مياه البحر احملالة نفسها. من خالل استبدال مياه الري منخفضة اجلودة مبياه البحر احملالة اليت تمتزي مبوصلية كهرابئية منخفض

 [.21ابس تخدام مياه الري التمكيلية ]دمع ملوحة املياه ميكن تقليل متطلبات الري بشلك كبري حيث ميكن  ذلكل،غةل احملاصيل وحتسني جودهتا. نتيجة ميكن زايدة 

 

ومكية املياه املس تخدمة تقيمي متطلبات . جيب الزراعيمن الطلب عىل املياه يأيت من القطاع  املئةتس تخدم املياه السطحية واجلوفية للري يف املنطقة العربية. مثانون يف 

ولكن يزداد اس هتالك املياه الصناعية واملزنلية والزراعية بشلك كبري يف العقدين املقبلني.  من املتوقع أنضغط الري عىل املوارد املائية املتاحة. مدى لري لتحديد ل

لطلب غري الزراعي سيمنو بوترية أرسع من الطلب الزراعي خالل الس نوات القليةل اولكن  ،3كام هو موحض ابلشلك  مس هتكل للمياهس تظل الزراعة أكرب قطاع 

 القادمة.

 

 العربي وطنالمياه لكل قطاع في ال استهالك .3لشكل ا

الزراعي الصناعي المنزلي
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 مصادر املياه غري التقليدية .2.2

 

(، ميكن ملصادر املياه غري التقليدية GCWDAية املياه النظيفة )( والتحالف العاملي لتحل IDAوفقًا للعديد من املنظامت ادلولية مثل الرابطة ادلولية لتحلية املياه )

ندرة املياه وتعزيز المنو الاقتصادي. املصادر األكرث ش يوعًا ملصادر حل مشلكة وابلتايل  والزراعية،توفري مياه رشب عالية اجلودة لالس تخدامات املزنلية والصناعية 

توفر املياه قليةل امللوحة  [.25املزنلية والصناعية املعاجلة ] قليةل امللوحة واملياه الرمادية ومياه الرصف الصحي أو املياهاملياه غري التقليدية يه مياه البحر احملالة 

 مكصدر غري تقليدي للمياه إماكنية حتلية املياه اقتصاداًي.

 الوطن العريبالاعامتد عىل حتلية املياه يف  .2.3

 

تعمتد املنطقة العربية ذلكل دلهيا أدىن مس توايت توافر املياه للفرد الواحد.  حيث املياه،ى أكرث مناطق العامل ندرة يف إحد العربية،ليس هناك شك يف أن املنطقة 

مجيع أحناء  حاليًا تسعني ابملائة من الطاقة احلرارية املس تخدمة يف حتلية املياه يفتس هتكل املنطقة العربية ، خاصة لالس تخدام املزنيل. لك كبري عىل حتلية املياهبش

٪ 9-7[. من املتوقع أن تمنو حتلية املياه يف املنطقة العربية مبعدل 26السعودية من أبرز املس هتلكني ] مع كون اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية العامل،

)املصدر:  4كام هو موحض يف الشلك  ،2030و  2020ني عايم مرشوعًا لتحلية املياه قيد التشغيل أو اخملطط لها ب 78س نواًي. يوجد يف املنطقة العربية حاليًا 

GWI DesalData / IDA.)

 

  (GWI DesalData / IDA) ( ، المصدر2030-2020)تحلية المياه في الوطن العربي : توزيع مشاريع 5الشكل 

 

 GWI Worldwideل من املشاريع الكبرية كام هو مبني من قبل ترتكز سعة حتلية مياه البحر اجلديدة يف عدد قلي ،العريب ابخلليج الاقتصاديةالطفرة بسبب 

Desalting Inventory .دال استب) 2اجلبيل  -يف املنطقة العربية يف اململكة العربية السعودية:  اإلنتاج اليويم٪ من إجاميل 40مخسة مشاريع متثل أكرث من  هناك

)ش يدت  (SWCC) 5والشعيبة  a3 IWP( واجلبيل 2021)ش يد يف  IWPنظامب  3يل اجلب  ،(2022)ش يد يف  3ومرشوع حتويل الشعيبة ( SWROحمطة 

، نيوم، IWP 2املرفأ  حس يان،. ابإلضافة إىل مرشوع 2022ألف مرت مكعب يف اليوم يف عام  IWP 600 4(. من املقرر أن تضيف حمطة رابغ 2020يف عام 
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يف املغرب ومرص واجلزائر  كبرية . مت منح حمطات حتلية بقدرة استيعابية2022خملطط لها يف عام فورة اا، واجلIWA مصرية ،3ب، الغربة  3، اجلبيل IWP 4رابغ 

يوم. يشهد ال  يف مليون مرت مكعب 1.16بإجاميل  العريب،يف بقية العامل  2022. مت منح توسعة قياس ية يف السعة اجلديدة يف عام 2022-2020 من وتونس يف الفرتة

. اكن اخنفاض أسعار للتوسعة دوالر للمرت املكعب بسبب هذا الرمق القيايس اجلديد 0.50ة من املياه احملالة الرخيصة مبعدل يقل عن اخلليج العريب حقبة جديد

حتقيق املزيد من  مع تقلص الهوامش يصبحلكن وخاصة الطاقة املتجددة. و  الرخيصة،والطاقة  والاجحام الاقتصاديةاملياه احملالة مدفوعاً مبعدالت الاسرتداد املرتفعة 

 [.27فيضات يف التاكليف أكرث صعوبة ]التخ 

 

 الوطن العريبيف  ياه التحليةالاس تخدام القطاعي مل  .2.4

 

لتلبية املتطلبات الصناعية يف املنطقة. ابس تخدام تقنية التناحض  2030-2020 خالل الفرتةة العربية حمطة حتلية يف املنطق 21إنشاء  التخطيط والعمل عىل جيري

الورق صناعة و  والطاقة، والغاز،والنفط  والتعدين، واملعادن، واملرشوابت،، مثل األغذية خمتلف املتطلباتتلبية  يف احملطات سيمت اس تخدام هذه يس،العك

املياه قليةل املياه إما  س يكون مصدر حيث املتحدة.يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية  احملطاتمعظم هذه  تتواجدواملنسوجات، وحمطات الطاقة. 

يوم. متتكل حمطة نيوم لتحلية املياه أعىل سعة بني هذه احملطات. رت مكعب يف ال م 500000و 50هذه احملطات بني اإلنتاجية ل  سعةال بحر. وترتاوح ال مياه أو  امللوحة

يوم من املياه يف ال مرت مكعب  500000تودل ما يقدر بنحو وس  يوم تعمل ابلطاقة املتجددة من ش بكة ن و التناحض العكيس هذه احملطة تعمتد عىل تقنية حيث أن 

قع الك احملطتني يف اململكة العربية ت. قلاأل ذات السعة( BWRO) لتحلية املياه اجلوفية بنظام التناحض العكيس (BW-0126)مرشوع  إضافة إىل حمطةالعذبة. 

 (.GWI / desaldataالسعودية )

 

عامن واملغرب سلطنة يف فلسطني وتونس و  حملطات. توجد هذه ازنيلامل لالس هتالك( 2030-2020نطقة العربية )حمطة حتلية يف امل  كام مت التخطيط مخلس ومخسني

يف مكعب  مرت 1،000،000 - 200هذه احملطات ما بني اإلنتاجية ل  سعةال ومرص وقطر وليبيا. ترتاوح  واجلزائرواململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 

 سعة من انحية عىلاأل)اململكة العربية السعودية( ا  2اجلبيل  وحمطة حتليةمرشوع البرصة )العراق( حيث يعترب معظمها يف اململكة العربية السعودية.  اليوم،

جزء يف  1000> -جزء يف املليون  10اذلائبة بني  مبياه الرشب حيث ترتاوح نس بة املواد الصلبة املنازل تزويد عىل مجيع مشاريع حتلية املياه تسامهس نتاجية. اإل

ومن املتوقع أن  ،2021يف دوةل اإلمارات العربية املتحدة يف عام  2مت التخطيط ملرشوع واحد فقط ألغراض الري. مت إنشاء مرشوع املرفأ  املقابل،املليون. يف 

عالوة عىل  (.GWI / desaldataيوم )يف ال  مرت مكعب 363،680العكيس وتبلغ سعته  . وهو عبارة عن حمطة لتحلية املياه ابلتناحض2024يمت تشغيهل يف عام 

(. اكمتل العمل يف هذه املنشأة PPPش توكة يف املغرب، مع توقيع العقد مبوجب الرشاكة اخلاصة العامة )ايف  2018مت إنشاء حمطة حتلية أغادير يف عام  ذكل،

ألف مرت  150 حيث س توفر احملطةيوم. ال  مرت مكعب يف ألف 275ة إنتاجية إجاملية تبلغ سعب  والزراعةللرشب إىل إنتاج مياه  احملطة دفهت٪. 98.5بنس بة 

يوم. ابإلضافة إىل يف ال مرت مكعب  450،000السعة إىل  لزايدةهناك إماكنية  ذكل،واألرايض احمليطة هبا. عالوة عىل للمدينة مكعب من املياه يوميًا عىل األقل 

  فإن هذا املرشوع الواسع النطاق صديق للبيئة ويمت تشغيهل بواسطة طاقة الرايح. أغادير،ات املياه املزنلية يف منطقة تلبية احتياج

 

 أبعاد حتلية املياه يف املنطقة العربية .3
 

يف إىل أنه  حصائياتتشري اإل حيثالطاقة.  ، ومراعاة الاس تدامة واس تخدامةالبيئي مراعاة األبعادمع  خمتلفة، بطرق واحتياجاتمت تصممي حمطات حتلية املياه ي

واس تخداهما ملصادر أنواعها زايدة بأعدادها و  إىل واذلي س يؤدي[. 28ياه احملالة لك عام ]٪ يف الطلب عىل امل 15س يكون هناك زايدة بنس بة  القادمةالس نوات 

 البيئية. بعادواأل الطاقة اخملتلفة
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 األبعاد القانونية والس ياس ية .3.1

 

أما مشاركة احلكومة يف تصممي وتشغيل حمطات حتلية املياه.  هو التشجيع عىلاألول التوجه  رئيس يان يف تنظمي حمطات حتلية املياه يف املنطقة العربية. نتوهجاهناك 

املشاريع من خالل منح عقود إدارة  ميكن للحكومات دمع هذه والصديق للبيئة.دمع مشاريع حتلية املياه ذات الاس هتالك املنخفض للطاقة  يعمتد عىلف الثاين التوجه 

حتليل تأثريها عىل الاس تدامة يف لك مرحةل من مراحل معلية التحلية.  ولكن بعد ،املياهاملياه الوطنية مشاريع حتلية  هيئاتميرسة لزتويد الساكن ابملياه. قد تدمع 

وق قانونية متساوية فامي يتعلق بتطوير واس تخدام املياه. هناك ثالث طرق لتحقيق لكن ال يمتتع القطاعان العام واخلاص حبق اخلاصة،حيمي القانون حقوق املياه 

حتلية املياه. مبرافق حمطات  ياسلب تأثرا وعوامل أخرى  اجلوفية احمليطات وخزاانت املياه مساحةالهواء و و املياه جودة الاس تدامة: اقتصاداًي واجامتعيًا وبيئيًا. قد تتأثر 

[. تويص منظمة الصحة العاملية 29ت قبولها وختفيفها حسب الس ياق ]وختتلف متطلبا الوطين،العواقب البيئية لهذه املرافق عىل املس توى عادة ما يمت النظر يف 

(WHO.بتنفيذ برامج مراقبة ما بعد التثبيت لرصد تأثري حمطات حتلية املياه عىل الاس تدامة ) 

 

 بعاد اقتصاديةاأل .3.2

 

واآلاثر  الطاقة،اس هتالك أمهها إىل العديد من العوامل  التناحض العكيسناحض العكيس أكرث ش يوعًا من التحلية احلرارية. ترجع شعبية أصبح الت  العاملي،عىل الصعيد 

يف عام  امل العريبالع(. بلغ إجاميل نفقات حمطات التحلية يف Opex( وإجاميل النفقات التشغيلية )Capexالبيئية، والتاكليف املرتبطة بإجاميل اإلنفاق الرأساميل )

ارتفعت النفقات الرأساملية إىل  ،2022مليون دوالر. حبلول آب )أغسطس(  11،002يف حني بلغت النفقات التشغيلية  دوالر،مليون  6،818تقريبًا  2021

عىل الرمغ من و  ،2020يف عام  .6و 5كام هو موحض يف الشلكني  (،GWI / desaldata) 11،434يف حني بلغت النفقات التشغيلية  دوالر،مليون  8،162

سعة تعاقدات عىل الرمغ من اخنفاض إجاميل دة. ٪ من السعة اجلدي44بلغت نس بة حيث  اثبتًا،، ظل سوق حتلية املياه (COVID-19جاحئة كوروان )وجود 

يف التارخي.  ةس نوي سعةإال أهنا ال تزال رابع أعىل  ،2020يوم يف عام يف ال  مليون مرت مكعب 4.7إىل  2019يوم يف عام يف ال مليون مرت مكعب  6.7من  التحلية

 .انتعاشا كبريا يف سوق التحلية 2022مفن املتوقع أن يشهد عام  متتالية،عىل الرمغ من أن خط األانبيب قد شهد تأخريات 

 

 (2026-2017)وطن العربي الرأسمالي لمحطات تحلية المياه في ال نفاق: اإل5الشكل 
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 (2026-2017) لمحطات تحلية المياه في المنطقة العربية إلنفاق التشغيليا. توزيع 6الشكل 

واليت  املبارشة،٪ من إجاميل النفقات الرأساملية للتاكليف 85٪ إىل 50هناك فئتان رئيسيتان من النفقات الرأساملية: مبارش وغري مبارش. عادًة ما يمت ختصيص 

والنفقات الهندس ية والقانونية واإلدارية والطوارئ.  املالية،املوقع. تشمل التاكليف غري املبارشة الفوائد والرسوم  تشمل املعدات واملباين وخطوط األانبيب وتطوير

، املعاجلة حتلية املياه ،املعاجلة األولية ،ونقل املياه اخلام اس تخداميمت تقس مي تاكليف ومكوانت النفقات الرأساملية إىل تسعة أجزاء:  التحلية،ابلنس بة ملعظم حمطات 

، وترصيف املياه املاحلة ومعاجلة املواد الصلبة، وكذكل محطةوالنظام الكهرابيئ واألهجزة، واملباين، واملوقع واألعامل املدنية لل ،املياه املنتجةخض وختزين  بعد التحلية،

ونوع مصايف السحب وهيالك  ،احملطةمن  اوموقعه املياه املاحلة رمصدمثل  األخرى،تاكليف الهندسة والتطوير املتنوعة. جيب أيًضا مراعاة العديد من العوامل 

يبلغ إجاميل  التقدير،"تقدير التلكفة". بناًء عىل هذا  داةأ Global Water Intelligence السحب، ونوع أانبيب السحب )مدفونة أو فوق األرض(. متتكل

ابلتقطري  البحر مياه حتلية حملطة أمريكيًا دوالًرا 344،796،000و ابلتناحض العكيسحتلية مياه البحر  دوالًرا أمريكيًا حملطة 169،684،000توزيع النفقات الرأساملية 

حتلية مياه  اتدوالًرا أمريكيًا حملط 24،794،000لغ توزيع النفقات التشغيلية يب نفسه، الوقت يف. الرأساملية للنفقات اكمالً  تفصيالً  8و 7 الشالكن يقدم. الوميض

 حملطات التناحض العكيس تبلغ   املس بقة املعاجلة تاكليف. ابلتقطري الوميض البحر مياه حتلية حملطة أمريكيًا دوالًرا 37،431،000و لتناحض العكيسابالبحر 

14،423،000$ (GWI / desaldata). 

0

500

1000

1500

2000

2500

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

$
 m

ill
io

n
)

BWRO ED-EDR Other RO Other thermal SWRO XL MED XL MSF



 

16 
 

 

 الرأسمالي اإلنفاق التقليدي: تحليل . تكلفة تحلية المياه بالتناضح العكسي7الشكل 

 

 

 الرأسمالي نفاقتحليل اإل: في محطات التقطير الومضي. تكلفة تحلية المياه 8 كلالش

الضغط العايل املس تخدمة يف التناحض العكيس مكيات كبرية من الطاقة، مما جيعلها ابهظة المثن. مضخات ، و بواملعاجلة املس بقة، واملص السحب،مضخات  تس هتكل

. ال يعترب 9، كام هو موحض يف الشلك ٪ تقريبًا60-40بنس بة  والغشائية،التشغيلية لعمليات التحلية احلرارية  النفقاتاألعىل تلكيفا يف  املس تخدمة الطاقة عتربت 

ل تلكفة بسبب ارتفاع تاكليف رأس املال. ستس متر ابتاكرات تقنية حتلية املياه يف تقليمقارنة ابلتناحض العكيس منافًسا اقتصاداًي لتحلية املياه  نظام التقطري الوميض

لصاحلة للرشب وتوفرها ويقلل من حتلية املياه ابلتناحض العكيس. هناك هجود حبثية جارية لتحلية املياه قليةل امللوحة ومياه البحر، مما سزييد من تنوع مصادر املياه ا

 تاكليف املياه.
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 ليالتشغي نفاقاإل تحليل :MSFي و. تكلفة تحلية مياه البحر بالتناضح العكس9الشكل 

 

% 35ة اليت متتكل تعترب كفاءة الطاقة أحد الاعتبارات الرئيس ية عند بدء تشغيل حمطات جديدة أو تعديل احملطات القدمية. تس تخدم اململكة العربية السعودي

فإن حتلية  التقليدية،ابلطرق عكس معاجلة املياه  ىلع [.32ابملائة من إنتاهجا من البرتول والغاز لتوليد الكهرابء واملياه ] 25من سعة نزح املياه يف املنطقة العربية 

املياه اخملتلفة وحملة  ملصادراس تخدام الطاقة  10. يوحض الشلك خرىتس هتكل طاقة أكرث من معاجلة املياه ابس تخدام موارد املياه األ البحراملياه ابس تخدام مياه 

معلية حتلية مياه البحر يف حمطة إن . مبعاجلة املياه عالية جدا مقارنةحتلية املياه طاقة  كلهتعامة عن اس تخدام الطاقة المنوذجية حملطات حتلية مياه البحر. تس 

 ذلكل،. هيمين نظام التناحض العكيس عىل اس هتالك الطاقة حملطة التناحض العكيس. ونتيجة رت مكعبكيلو واط / م 4.0-2.5التناحض العكيس للمياه العذبة تس هتكل 

من نظام  أعىل مرت مكعبكيلو وات ساعة / 1ابحملطة حوايل  نوعية املس هتلكة. تبلغ نس بة الطاقة ال نوعية املس هتلكةا عىل اس هتالك الطاقة ال فإن لها تأثرًيا مبارشً 

والعوامل  ئيةاملا بغض النظر عن ظروف التغذية كيلو واط / مرت مكعب 0.4إىل  0.2حوايل  تكونقبل وبعد املعاجلة املس هتلكة ة طاقإن الالتناحض العكيس. 

كيلو واط  0.27كيلو واط ساعة / مرت مكعب وتس هتكل املرافق األخرى حوايل  0.19حوايل  نظام حسب املياه ادلاخةلابإلضافة إىل ذكل، يس هتكل  األخرى،

 .[31 ،30] نوعية املس هتلكةنوعية ومكية املياه املس هتدفة تؤثر عىل الطاقة ال  كام أنساعة / مرت مكعب. 

 

 

 الطاقة حملطة حتلية مياه البحر خملتلف مصادر املياه وتوزيع اس هتالكيف معلية التحلية . اس هتالك الطاقة 10الشلك 
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 التعرفة نظام  .3.2.1

 

ة ابس تخدام حتلية مياه ٪ من مجيع الاحتياجات املائية اليومية يف املنطقة العربي90. تمت تلبية أكرث من حشا يف املوارد املائية تعد املنطقة العربية من أكرث مناطق العامل

٪ من املياه احملالة يف العامل. متتكل الكويت واململكة 46.7 تنتجحيث  املياه،استامثراهتا يف حمطات حتلية  إىل زايدة احلكومات يف املنطقة بشلك كبري تسعىالبحر. 

مليار دوالر أمرييك  20.3 ادلول العربيةاستمثرت  ذكل،وبناًء عىل  [.34عامل ]حمطات حتلية املياه يف الالعربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة بعًضا من أكرب 

أن سوق حتلية  GWIمليار دوالر أمرييك يف مشاريع حتلية املياه. قدرت  7.8عقوًدا بقمية  ادلول العربيةمنحت  ،2020حمطات لتحلية املياه. يف عام  10يف أكرب 

 ة٪، بتعريف95 اس تخداهماالنفقات التشغيلية األساس ية املفرتضة حيث أن . 2022مليار دوالر حبلول عام  4.3أن يصل إىل املياه يف املنطقة العربية من املتوقع 

، التقطري متعدد التأثريات كعب حملطاتاملمرت للكيلو واط ساعة  1.5، طات التناحض العكيسكعب حملاملمرت للكيلو واط ساعة  3.5 ،دوالر / كيلوواط ساعة  0.08

 .طات التقطري الوميض متعدد املراحلكعب حملاملمرت للكيلو واط ساعة  4و

 

يشري اخنفاض تاكليف املياه احملالة إىل أن البدلان الفقرية ميكهنا  اخنفضت تلكفة إنتاج املياه احملالة يف املنطقة العربية مبقدار النصف تقريبًا. املاضيني،خالل العامني 

سامهت عدة  [.33] وةلادل حسب عىل دوالًرا للك مرت مكعب يمت تسلميه 1.50دوالًرا إىل  0.63ن أن ترتفع تلكفة حتلية املياه من . ميكحتمل تلكفة التحليةاآلن 

 0.5عريفة بني . ترتاوح التمرغواب فيهمتويل مرشوع حتلية املياه أمًرا مما جيعل  -مبا يف ذكل تعزيز كفاءة الطاقة، واخنفاض أسعار الفائدة  ذكل،عوامل رئيس ية يف 

دوالًرا أمريكيًا  0.306س تفرض رشكة كهرابء ومياه ديب رسوًما قدرها  ،2023دوالر أمرييك للك مرت مكعب من املياه احملالة. اعتباًرا من عام  0.9ودوالر أمرييك 

خفضة التلكفة تاكحف يف املقام األول تاكليف الطاقة، والتغريات فإن حتلية املياه من ذكل،ويه أقل تعرفة للمياه يف العامل حىت اآلن. ومع  املياه،للك مرت مكعب من 

 مثل تاكليف رأس املال. األخرى،واط ساعة لها تأثري أكرب من العوامل  كيلولل يف دوالر 

 

 األطر املؤسس ية والتنظميية لالستامثر اخلاص .3.3

 

اصة من املساعدة يف تطوير حتلية املياه اخل ترشاكال  قد تمتكنذات الصةل.  اتات القطاعموارد املياه غري التقليدية إذا متت إعادة النظر يف تنظمي خدم اعامتد ميكن

واحد مسؤواًل عن مجع لك املياه من مرافق  يأنشأت احلكومة مشرت  السعودية،يف اململكة العربية  .اتاملؤسسعىل احتياجات  وذكل يعمتدواألنشطة التشغيلية 

جيب أن يكون هناك تقيمي شامل للمخاطر املالزمة  مع ذكلأو مبارشة إىل رشاكت التوزيع.  ة(ؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلاملةل )التحلية وبيعها إىل اتجر امجل

فة إىل يك خاص. ابإلضاملبادرة التحلية وإعادة الاس تخدام قبل إس ناد املسؤوليات إىل أحدمه وما إذا اكن ينبغي إدارة هذه اخلدمات داخليًا أو تفويضها إىل رش 

والتفويضات القانونية، والقدرات التقنية واإلدارية، والمتويل، والقوة التعاقدية خملتلف أحصاب املصلحة يف القطاع، ينبغي عىل أحصاب  ،السجل التارخييحفص 

 :[. هذا يشمل35والتعاقدية ] القوة املاليةاملصلحة اخملتلفني أن يأخذوا يف الاعتبار 

 إنشاء منتدى ألحصاب املصلحة يسهل تبادل املعرفة وأنشطة بناء القدرات ويعطي األولوية لها •

 اعدة صانعي القرار الرئيس يني يف ختطيط مشاريع حتلية املياهمس •

 تقيمي إماكانت التحلية مع مراعاة التاكليف الاقتصادية والبيئية والاجامتعية •

 يز أفضل املامرساتاملساعدة وتقدمي اخلربات حسب احلاجة وتعز  •

 املشاركة يف تطوير الس ياسات الوطنية واإلقلميية لتحلية املياه •

يف البدلان العربية، لكن القطاع العام ال يزال هو المنط السائد لتقدميها. احملالة (، حتسن تقدمي خدمات املياه PPPبني القطاعني العام واخلاص ) ةنتيجة للرشاك

 الصحي،ااكت بني القطاعني العام واخلاص إلدارة ش باكت إمدادات املياه وإنشاء بنية حتتية جديدة لتوفري خدمات املياه والرصف دخلت العديد من البدلان يف رش 

عام واخلاص مت تقدمي طلب الرشاكة بني القطاعني الإضافة إىل املغرب حيث مبا يف ذكل اجلزائر ومرص وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة. 
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. يةار وادلار البيضاء من قبل القطاع اخلاص مبوجب عقود إد عامنسيمت تشغيل املرافق يف  ذكل،. عالوة عىل 2018اليت مت بناؤها يف عام  أغادير،يف حمطة حتلية 

اخ الاستامثر األجنيب وتوس يع مشاركة القطاع عامن هجوًدا كبرية لتحسني منسلطنة بذلت  األجنيب،نتيجة للخصخصة والتغيريات يف قانون استامثر رأس املال 

 اخلاص.

 

 السوق والتداول .3.4

 

٪ من مشاريع حتلية املياه العاملية، وفقًا لتقرير سوق حتلية املياه العربية الصادر عن 48حيث شلكت  كبري،زادت الاستامثرات العربية يف سوق حتلية املياه بشلك 

Ventures Onsite[. 36] 2022مليار دوالر حبلول عام  4.3اء يف املنطقة. من املتوقع أن تعزز الاستامثرات اإلضافية السوق إىل ، واذلي يتتبع مشاريع البن

مرت مكعب يف اليوم. عىل مدى  4،000،000 وتنتج احملالة،تقود العامل يف إنتاج املياه  فهيي العاملي،مُخس اإلنتاج  متثل اململكة العربية السعودية واجلدير ابذلكر أن

مليار دوالر يف مشاريع إضافية. أدى الاستامثر املزتايد يف القدرات اجلديدة لتحلية املياه إىل بقاء اململكة  80من املتوقع استامثر ما يقدر بـ  القادمة،الس نوات العرش 

عىل وجه اخلصوص العربية ودول جملس التعاون اخلليجي  [. تعمل احلكومات36] 2022يف عام هبذا اجملال العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة يف الرايدة 

أعداد حمطات التقطري متعدد التأثريات والتقطري  تراجعت الطاقة،عىل ترسيع استامثراهتا يف حتلية املياه ابس تخدام تقنيات خمتلفة. نتيجة الحتياجاهتا العالية من 

 أكرب. كتسب التناحض العكيس شعبيةابيامن  بشلك كبري يف العامل العريب متعدد املراحلالوميض 

 

قد يكون املتعهد واكةل حكومية حملية أو رشكة معاجلة  أو تعهد )مشرتي املياه( حملطات حتلية املياه.امل  الهيئات احلكومية واخلاصة كونقد ت أخرى،من انحية 

يمت حتديد أسعار  األحيان، بعضاقية الرشاء / رشاء املياه أمًرا ابلغ األمهية. يف صناعية حتتاج إىل املياه لزتويد معلياهتا. يعد حتديد األسعار والتقلبات مبوجب اتف

فيض ي خت أل قبول أي من األطراف (رشاء املياه)جيب أن تتناول اتفاقية الرشاء  ذكل،املياه من قبل جلان املرافق العامة أو الواكالت احلكومية. ابإلضافة إىل 

ما إذا اكن يفضل التعاقد مبارشة مع مورد مراعاة ا لتناحض العكيس حتديداب املتعهد املعين ابحملطة اليت تعملجيب عىل مفثال تفاقية. يف األسعار بعد توقيع الا مس تقبيل

 ياراملبارش هو اخل  دتعاقاملسؤولية عىل املشغل. ال  قود اليت تولَك عالمبارشة مع املورد. هناك نوعان من العقود: العقود املبارشة و  احملطة مشغل تعاقدأو  ش يةاألغ 

 ذكل،ألهنا أكرث شفافية وتسمح هلم ابلتحمك املبارش يف جودة الغشاء وسعره. ومع  املبارشة،اذلي قد يفضل فيه الرعاة / املالكون العقود املبارشة عىل العقود غري 

مبوجب اتفاقية تشغيل وصيانة  األغش يةمت تلكيفه مبسؤولية إمداد قد ال يرغب الرعاة / املالكون يف التعامل مع هذا العقد بشلك مس تقل. لنفرتض أن املشغل قد 

ختتلف العواقب اعامتًدا عىل ما إذا اكنت الاتفاقية مبنية عىل أساس السعر الثابت أو عىل أساس تلكفة املرور. إذا اكنت اتفاقية  احلاةل،مع مشغل احملطة. يف هذه 

جيب عىل الراعي / املاكل التحمك يف ستبدال لتقليل التاكليف. شغل من املساومة عىل جودة الغشاء أو تأخري الافيجب تقييد امل  اثبتًا،التشغيل والصيانة سعًرا 

عادة ما يكونون حكومات أو حكومات دلهيا  عاقديننظًرا ألن املت ذكل،مما حيفز املشغلني عىل صيانة األغش ية. ومع  املزيانية،التاكليف من خالل معلية إعداد 

 [.37] قليةل تعاقداتال  أخطارفإن  ادية،س يضامانت 

 

 اخملاطر اإلنشائية والفنية والتشغيلية .3.5

 

جزء يف املليون  20000) ترتاوح بنيوحتتوي عىل نس بة امللوحة  م مياه البحرالوطن العريب هتدف إىل اس تخدا يف مرحةل البناء حاليًا يفحمطات حتلية  ةعرش هناكل 

( املصممة RO. تس تخدم هذه احملطات تقنية التناحض العكيس )2 املواد الصلبة اذلائبة، كام هو موحض ابلتفصيل يف اجلدول إجاميلمن  جزء يف املليون( 50000 -

 .إجاميل املواد الصلبة اذلائبةمن  ((جزء يف املليون 1000> -جزء يف املليون  10) جبودة مياه منتجة ترتاوح بني مبياه الرشب املدنلزتويد 
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 يف العامل العريب 2022ات حتلية املياه يف مرحةل البناء : حمط2اجلدول 

 يوم( /3السعة )مرت امس املرشوع املنطقة املوقع ادلوةل

 100000 براكء IWP 5 الباطنة  براكء عامن
 SWRO 1000000قورصو  بومرداس  قورصو الرغاية اجلزائر

 80000 2جبيل   اجلبيل السعودية
 600000 3شعيبة  مرشوع حتويل  شعيبة السعودية
 21000 حمطة حتلية مؤقتة   السعودية
 6000 معادن   السعودية
 6000 معادن   السعودية
حمطة التناحض العكيس ملياه    السعودية

البحر املغمورة حتت سطح 

 البحر

50 

حمطة التبلور ابملؤسسة    السعودية

 العامة لتحلية املياه املاحلة
58 

التناحض العكيس توفري وحدة    السعودية

 مع الرتكيب 
2000 

 

ز ، هناك احامتل أن تزيد التاكليف خالل فرتة التنفيذ بسبب الظروف غري العادية يف املوقع، والتأخري يف تسلمي املعدات وتركيهبا، وجتاو التشييد خالل مرحةل

 .املوثوقية واألداء املرتبطة مع بدء تشغيل املصنع والتلكيف والقبول تاكليف البناء، واألخطاء والسهو من قبل املصممني واملقاولني، ابإلضافة إىل خماطر

 
( العديد من اخملاطر عىل معر املنشأة أو طول O&Mفامي يتعلق ابخملاطر التشغيلية والفنية يف حمطات حتلية املياه، ميكن أن تشلك معليات التشغيل والصيانة )

لك اثبت وموثوق أمًرا رضوراًي للوفاء اباللزتامات املالية، ذلكل تظل تدفقات اإليرادات اثبتة. يف حاةل عدم وجود . تعد صيانة املصنع وتشغيهل بشتعهداستامثر امل 

ومتخصص معني قاول خربة يف تشغيل حمطات حتلية املياه ذات احلجم املامثل، قد يس تفيد صاحب املرشوع من التعاقد عىل تشغيل وإدارة حمطة حتلية املياه مع م

سوق حتلية املياه. ابإلضافة إىل  ازدهار. مبرور الوقت، تقل أمهية حتدايت التشغيل والصيانة واخملاطر املرتبطة بنقص العامةل احمللية املاهرة مع عاليةتع خبربة جيد يمت 

واملتغرية، وخاصة تاكثر الطحالب الضارة. ميكن  بسبب ظروف مياه البحر املفاجئة يتأثرحملطات حتلية مياه البحر ميكن أن  مياهذكل، فإن نظام املعاجلة املس بقة لل 

. عالوة عىل ذكل، فإن للمحطة رأسامليةالفقات للن عبءكحل بديل يف مثل هذه احلاالت، ولكنه س يكون ( DAFاملذاب ) ابلهواء تطويفال  اعتبار تركيب أنظمة

ابر؛ ويؤدي تقليل الضغط  70و 50ت حتلية مياه البحر ابلتناحض العكيس عادةً بني حتقيق أعىل إنتاج لألغش ية عند أدىن ضغط تشغيل يعد أمًرا مثاليًا. تعمل حمطا

واألغش ية احليوية وترس بات املواد  معوًما إىل اخنفاض مكية إنتاج املاء. ابإلضافة إىل ذكل، تقل نفاذية الغشاء بسبب الرتامك البطيء للمواد البيولوجية واملواد العضوية

سائةل، مما يزيد من اس هتالك الطاقة وتاكليف املياه  خملفات إيقاف تشغيل املصنع وينتج عنه يل. كذكل يؤدي إجراء تنظيف األغش ية إىلغري العضوية أثناء التشغ 

 عىل مدار معر احملطة.

 

 المتويل نظم .3.6

بيامن تقدم املؤسسات  اخلاص،املطورون رأس املال فهيا قدم تؤثر التاكليف املالية بشلك كبري عىل تاكليف حتلية املياه ألن مثل هذه املشاريع ابهظة المثن. عادة ما ي

وخماطر املرشوع،  البدل،األسهم اخلاصة. اعامتًدا عىل خماطر  نظاموأحيااًن يكون ادلين أقل تلكفة من  املرشوع،املالية القروض. خيتلف عائد الاستامثر تبًعا خملاطر 

 .سهم / دين 15/85و 30/70ًة بني عاد ااملايل بيهنالاشرتاك رتاوح ي العميل،ومرونة 
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حتلية املياه أكرث قدرة  صناعة أصبحت األخرية،الس نوات مما جيعل املقارانت املبارشة بني املشاريع صعبة. يف  احملالة،تؤثر املتغريات اخملتلفة عىل تاكليف إنتاج املياه 

دوالر  0.60بدًءا من  العكيس،مرت مكعب من املياه احملالة ابلتناحض  1إلنتاج  ابألسعار تتفاو  هناك. األسواق املالية ازدهارعىل املنافسة بسبب زايدة الس يوةل و 

كعب للمحطات الصغرية املمرت للدوالر أمرييك  1.25وم( إىل حوايل الي يفمرت مكعب  325،000كعب حملطات التحلية الكبرية بسعة تقريبية )املمرت للأمرييك 

 يوم(.يف ال  بمرت مكع 10،000)

 حدايتالت .4

 بييئال تأثري ال  .4.1

 

 احمللول امللحي الناجت من حمطاتهو نتاج تركزي املواد املذابة املنبعثة من نظام التناحض العكيس. حيتوي  )احمللول امللحي( ركز املرجتعاحمللول امل من الرضوري فهم أن

يًضا عىل املواد الكمييائية املس تخدمة أثناء معلية املعاجلة املس بقة. وابلتايل فإن ولكن برتكزي أعىل. حيتوي أ ،ع مكوانت مياه املصدر تقريبًاالتناحض العكيس عىل مجي

 اصطدام،حيدث  مفن املمكن أنفقط.  ابحملطة خلمياه البحر عىل املد من مياه املصدر. ال يقترص تأثريمرات أكرث تركزًيا  7-5يكون حوايل  احمللول امللحيتركزي 

 مما قد تؤثر عىل نظام التحلية وتركزي احمللول امللحي املنتج. للاكئنات األصغر وحيدة اخللية أن متر عرب الغربةل األولية يف إمداد املياهوميكن  الكبرية،للاكئنات وحبس 

، وإزاةل املواد الصلبة ت احليويةالتكتال مصدر قلق كبري. ختضع مياه املصدر للعديد من املعاجلات الكمييائية للتحمك يف يعدمن احملطة التفريغ الكمييايئ إضافة إىل أن 

املس بق وتشكيل وتصممي املآخذ واملنافذ  ربيدالكمييائية املس تخدمة يف التوالتنظيف. حيدد نوع ومكية املواد  الرغوة،والتحمك يف  التلكس،وإزاةل مضادات  العالقة،

 مخلفاتع يف اختالف التلوث الكمييايئ للوضوابط العمليات اخلاصة ابملصن للمعاجلاتتلفة اخمل ملكوانت تتسبب تركيبات ا [.38] لفاتتأثري حتلية املياه عىل املآخذ واخمل

 .[39] اخل النظامبسبب تآلك األجزاء املعدنية د مخلفاتميكن أن حيدث التلوث الكمييايئ لل ذكل،عالوة عىل بني حمطات حتلية املياه. 

 

 نشاءحتدايت اإل .4.2

 

مليدانية والمنذجة، هناك أدةل عىل أن حتلية املياه لها تأثريات بيولوجية وبيئية حمددة تتأثر ابملواقع، وحمطات التحلية نفسها، ابإلضافة إىل ادلراسات التجريبية وا

ر والثدييات، والتعرية، وائل الطيو واملعايري اخلاصة ابألنواع. جيب مراعاة عوامل معينة يف إنشاء حمطة حتلية املياه، مبا يف ذكل املنطقة الساحلية وبيئة قاع البحر، وم

إىل . ميكن أن يؤثر إنشاء احملطة عىل املناطق احلساسة بيئيًا بسبب إنشاء البنية التحتية لسحب املياه وش بكة األانبيب اليت تنقل املياه خمتلفةوالتلوث من مصادر 

يف املسطحات املائية احملصورة أو املناطق ذات  ترصيفهلحي وترامكه إذا مت احملطة. ابإلضافة إىل ذكل، ميكن أن يتسبب اخلط الساحيل املفتوح يف تركزي احمللول امل

 [.39] انتشارهاليت تقلل من  )متعددة األعامق( التضاريس الباثميرتية

 

 والبصمة الكربونية جودة الهواء .4.3

 

، مت إيالء القليل من الاهامتم اجملاري املائيةاد الكمييائية يف واملو  ةابحملاليل امللحية املرجتعتلوث ال الاهامتم بتلوث الغالف اجلوي النامج عن  زايدة عىل الرمغ من

تسامه انبعااثت أكس يد ة. قد للتأثريات غري املبارشة لتحلية املياه. يسامه اإلنتاج الضخم حملطات حتلية املياه يف منطقة اخلليج يف رداءة نوعية الهواء يف املنطق

 [.39فوق بعض املدن الكربى ] ضويئ تكوين ضباب دخان كمييايئيف  ،، من بني امللواثت األخرىالنيرتوجني
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درجة مئوية هذا القرن دون احلد  2تشري مجيع سيناريوهات الانبعااثت اليت درسها العلامء إىل أنه س يكون من املس تحيل خفض درجات احلرارة العاملية حىت 

عامة للبناء وإيقاف التشغيل املرتبط ابلتمنية الساحلية هو إطالق انبعااثت اثين أكس يد الكربون يف بشلك كبري من انبعااثت اثين أكس يد الكربون. أحد اآلاثر ال

 .[40] حملطات حتلية املياهطاقة الالغالف اجلوي اليت تنتج عن متطلبات 

 

التناحض من حمطات انبعااثت اثين أكس يد الكربون وجد أن ة. حمطة حتلية املياه بصمهتا الكربونية املبارش  يشغل، حيدد مصدر الطاقة اذلي ابإلضافة إىل كفاءة احملطة

 الكربون أكس يد اثين ماكئف من كجم 6.7 - 0.4 بـ ابلتناحض العكيسطات حتلية مياه البحر البصمة الكربونية حمل العكيس أقل من تقنيات التحلية احلرارية. تقدر

كجم من ماكئف  2.5 - 0.4ابلتناحض العكيس واليت تبلغ  األقل ملوحةالكربونية املقدرة لتحلية املياه  ن هذا أعىل بشلك عام من البصمةفإ ذكل، ومع. مرت املكعبلل

ل املس تخدمة وامع. ختتلف هذه القمي يف أجزاء خمتلفة من العامل. يُعزى الاختالف إىل املوقع والتقنيات ومراحل دورة احلياة واليف املرت املكعباثين أكس يد الكربون 

غازات ادلفيئة غري ال، واليت مت حتديدها مجيًعا عىل أهنا عقبات كبرية لتقدمي مقارانت دقيقة. ومن الشائع أيًضا أن تنبعث من حمطات حتلية املياه لتقديروأدوات ا

 (.GHGsاملبارشة )

 

 البيئة البحرية .4.4

 

ة عدًدا من اآلاثر السلبية عىل بيئتنا البحري الطويل،يقاف تشغيلها عىل املدى مت بناؤها أو تشغيلها أو إ اليت سواء البحر،من احملمتل أن يكون حملطات حتلية مياه 

الترصيف يف  انبيب(، ميكن أن يتسبب اخلط الساحيل املفتوح يف تركزي احملاليل امللحية إذا مت إطالق أ4.1ينبغي التغايض عهنا. كام ذكران سابقًا )القسم  اليت ال

. يمت حتديد تأثري حمطة حتلية املياه عىل مآخذ وترصيف املياه من انتشارها ابملاكنناطق ذات التضاريس الباثميرتية اليت تقلل من املسطحات املائية احملصورة أو امل 

 وكذكل عىل تكوين وتصممي املآخذ واملنافذ. للمياه، ةاملس بق عاجلةخالل نوع ومكية املواد الكمييائية املس تخدمة يف امل

 

مياه  حمطات حتليةعند التعامل مع تعترب حامية احلياة البحرية من أمه الاعتبارات حيث  عىل البيئة جانبًا همًما من جوانب العملية الشامةل.يعد تأثري حتلية املياه 

مجموعة واسعة  البحر يف تقليل خماطر الاصطدام ابألنواع البحرية. توفر التصماميت اجلديدة يف مآخذ مياه الصدد،يف هذا  األوىل،البحر. تمتثل إحدى اخلطوات 

 واملآخذ ذات املوقع املشرتك، واآلابر الشاطئية والساحلية، واملآخذ السلبية. البحر،ومآخذ قاع  املغمورة،من اخليارات مثل املآخذ البحرية 

 

لقد ثبت يف ادلراسات احلديثة أن ملغلقة. خاصة يف منطقة اخلليج العريب ا البحري،يتسبب ترصيف احمللول امللحي من حمطات التحلية يف مشالك للنظام البييئ 

يمت اس تخدام طرق خمتلفة لتقليل تأثري ترصيف ة. غالبًا ما تكون موطنًا حيواًي للحياة البحري مياه البحراملتواجدة يف نشآت امل نقاط ترصيف املياه املاحلة داخل 

؛ حقن اآلابر العميقة والتبخري واس تعادة األمالح واملياه امللوثةيف نفس املوقع ملياه التربيد  جمةاملدالترصيفات  املنافذ؛مبا يف ذكل أهجزة نرش متعددة  امللحي،احمللول 

 :واملعادن. طرق التخفيف األخرى متاحة ملعاجلة اآلاثر السلبية احملمتةل. تشمل طرق التخفيف هذه

 الترصيف رشوطاء تقليل عدد وتركزي املواد الكمييائية املسموح هبا يف املصب والتأكد من استيف 

  طرق جديدة للتعامل مع والتخلص  تطوير و  الكمييايئ حملطات حتلية املياه ابلتناحض العكيس مع املعاجلة املس بقة بغشاء الضغط املنخفض امحللتقليل

 .معليات تنظيف األغش يةمن املواد الصلبة املس تعادة من 

 تسمح تقنيات وممارسات املراقبة احملس نة مبالحظات حيث هو مراقبة البيئة اجملاورة للموقع.  أحد اجلوانب األساس ية للتشغيل اللكي حملطة حتلية املياه

 إذا لزم األمر. البيئية،بتغيري ظروف التشغيل وفقًا للمتطلبات  احملطة أكرث دقة ألي تأثري حممتل. يسمح ملشغيل
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دون التأثري عىل اجلسم  احملطات. ميكن أحيااًن ترصيف احمللول امللحي من ياه قليةل امللوحةحتلية امل  جيب أيًضا مراعاة التخلص من احمللول امللحي بواسطة حمطات

جيب مراعاة التخلص اآلمن من احمللول امللحي يف التصممي األصيل  احلالتني،ميكن حقهنا يف برئ معيق أو يف بركة تبخري. يف لكتا  أخرى،املايئ احلايل. يف حاالت 

 توقعة يف تلكفة رأسامل. ميكن بعد ذكل تعديل توقعات تلكفة التشغيل وفقًا ذلكل.للمحطات مع الزايدة امل 

 

 أفضل املامرسات .5
 

. ذلكل جيب عىل ادلول العربية اعامتد طرق [41] مطلقة مياه مليواًن يف ظروف ندرة 160ويعيش  من ندرة توفر املياهمليون خشص حاليًا  200أكرث من  يعاين

( للتعامل مع المنو الساكين الرسيع والتمنية الاقتصادية والاعتبارات البيئية IWRMعىل املياه وتنفيذ اإلدارة املتاكمةل ملوارد املياه ) لتنافيسالطلب امبتكرة ملعاجلة 

ئية ملواهجة حتدايت ومتطلبات التمنية ( يف تعزيز مبادئ اإلدارة املتاكمةل للموارد املاASWSوتغري املناخ. يمتثل جزء رئييس من الاسرتاتيجية العربية لألمن املايئ )

 الوطنية،التمنية املس تدامة. من الرضوري أيًضا إنشاء س ياسات نشطة وأطر ترشيعية وأطر مؤسس ية إلدارة اإلدارة املتاكمةل للموارد املائية. كجزء من خطط 

، اذلي يلزتم كذكل ابإلدارة املتاكمةل للموارد املائية 6.5التحديد الهدف ( ، عىل وجه SDGsطورت معظم ادلول العربية اسرتاتيجيات ألهداف التمنية املس تدامة )

 من أجل التمنية املس تدامة واإلدارة الفعاةل للمياه.

 

 توافر البياانت واملعلومات وإماكنية الوصول إلهيا .5.1

 

 تاكتفمرشوع. إن إنشاء أنظمة معلومات املياه الوطنية وال  ويمت ذكل بشلك أسايس عىل أساس خمصص أو البدلان،مشاركة البياانت واملعلومات حمدودة يف بعض 

 املياه،مبا يف ذكل اإلدارات الوزارية ومؤسسات املياه. كجزء من قوانني وبروتوكوالت أو مراس مي  الرئيس يني،الوطين سيسهل التعاون الفعال بني أحصاب املصلحة 

يف ذكل املشاركة اإللزامية للمعلومات عرب خمتلف املؤسسات والسلطات. قد يكون من املمكن أيًضا مبا  املائية،إنشاء نظام وطين للمعلومات  عمل لبنان عىلت

 .اس تخدام اذلاكء الاصطناعي كهنج بديل لتحليل بياانت حتلية املياه

(. قامت العديد IWRMارة املتاكمةل ملوارد املياه )، مما أاتح رؤية قمية للجهود املبذوةل لتنفيذ اإلدخملتلفنيُعقدت حلقات معل ألحصاب املصلحة ا البدلان،يف بعض 

 والبيئة،التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن املياه  DHIومركز  (،UNEPمبا يف ذكل برانمج األمم املتحدة للبيئة ) ،اخملتصنيمن املنظامت بتحديد وتدريب 

وجيب إعطاء األولوية ملشاركة البياانت  الوطين،وحتديث رصد املياه عىل الصعيد  . جيب تعزيزUN-Waterو العاملية،ومنظمة الصحة  ،Cap-Net UNDPو

 كام جيب تعزيز تبادل البياانت واملعلومات عرب احلدود لتحقيق املزيد من التقدم. البدلان،واملعلومات بني 

 

 توس يع وحتديث املراقبة الوطنية لتوافر املياه .5.2

 

لبنان ابالستامثرات الالزمة لضامن  تياه وطين، قامم إخل( وإنشاء هيلك حومكة إلدارة وتنفيذ نظام معلومات  تدريب، رات،استشا) ممكنةابإلضافة إىل بناء بيئة 

ر تطويل، عامن والصوماسلطنة مبا يف ذكل األردن ولبنان واملغرب و  ادلول،ألحصاب املصلحة. اقرتحت العديد من  هباإنتاج البياانت وختزيهنا ومعاجلهتا والوصول 

 وحتديث وتوس يع ش باكت املراقبة.
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 تبادل البياانت واملعلومات عرب احلدود. .5.3

 

قرتاحات إنشاء بوابة إلكرتونية تتطلب أمهية املياه العابرة للحدود يف املنطقة إضفاء الطابع الرمسي عىل ترتيبات تبادل البياانت واملعلومات وتعزيزها. تضمنت بعض الا

يوىص بإنشاء مرصد إقلميي لزايدة التعاون كام . . وميكن بعد ذكل توس يع تبادل البياانت واملعلومات ليشمل قطاعات أخرىالعربية عامة مشرتكة بني مجيع البدلان

واس تدامة. وس يعزز ذكل حتلية املياه دلمع طلهبا املزتايد عىل املياه من خالل اعامتد تقنيات حتلية املياه األكرث كفاءة  بتقنياتواملعرفة بني ادلول العربية فامي يتعلق 

 ونقل املعرفة بني ادلول العربية.تطوير الابتاكرات 

 

 دور القطاع اخلاص .6
 

 2000٪ من طاقة حمطات حتلية املياه اليت مت بناؤها بني عايم 38من العوامل املهمة يف تطوير مشاريع املياه يف مجيع أحناء العامل هو المتويل اخلاص. جدير ابذلكر أن 

 اخملتار عىل ما تيجة هذا النوع من المتويل. جتدر اإلشارة إىل أنه يمت اس تخدام مناذج توصيل خمتلفة لرشاء مشاريع حتلية املياه. ويعمتد منوذج التسلميجاءت ن  2020و

 :إذا اكن متويل املرشوع من مصدر عام أو خاص. وميكن تصنيف مرشوع حتلية املياه حتت أي من رشوط ومناذج العقد التالية

o  اكة بني القطاعني العام واخلاصالرش (PPP). 

o .الامتيازات أو معامالت الاس تعانة مبصادر خارجية للمرافق 

o مرشوع املياه والطاقة املس تقل (IWPP). 

o خمططات البناء والتشغيل (BOO). 

o  النقل صالحيةإنشاء خمططات التشغيل اخلاصة هبا مع إرفاق (BOOT). 

 تلكفة والمتويل. من أجل حتقيق أقلاملتعددة دلمج تصممي حمطات حتلية املياه وتشييدها وتشغيلها وصيانهتا مع امللكية س تنشأ اخلالفات حامتً بسبب األهداف  

ترتبط الابتاكرات التكنولوجية مبس توايت أعىل من اخملاطر. يتعني عىل أي كيان انحج من القطاع  أخرى،، جيب عىل الرشكة تقليل اخملاطر. من انحية للقروض

رت مكعب من مللتحسني رأس املال وتاكليف التشغيل وحتقيق تعريفة تنافس ية )السعر  لألصل،أن خيتار احلل التقين األنسب بناًء عىل تلكفة العمر اللكي  اخلاص

 .املياه(

البناء ) BOTووالبناء والتشغيل( )التصممي  DBO ،(هندسة واملشرتايت وعقد البناءال ) EPCأولية  اس تخدام ثالثة مناذج عقود يمت احملطات،من أجل تشييد 

لية املياه منترشة بشلك مزتايد يف مجيع أحناء العامل ألهنا تسمح للبدلايت حمطات حت  (BOOT) والتشغيل والنقل(. أصبحت مشاريع بناء وامتالك وتشغيل ونقل

 .واملرافق العامة بتحويل اخملاطر املرتبطة بتاكليف املياه احملالة إىل القطاع اخلاص

 

ياه احملالة ملسافات طويةل إىل ام أن هناك قيود عىل البنية التحتية لتطبيق الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص. عىل سبيل املثال، تتطلب حتلية املياه عادة نقل امل ك

ع س ياسات تسعري املياه، واستامثرات البحث املوقع املطلوب. ذلكل جيب أن تُس تمكل الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص ابلقيود املؤسس ية، مبا يف ذكل وض

ملشاركة القطاع اخلاص يف الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص ميثل قيًدا أيًضا. وتشمل اخملاوف من  الساكنوإدارة موارد املياه املتاكمةل. كام أن تصور  والتطوير،

ذات الصةل ال تزال يف  املعلومات بشلك غري مثايل. هذا انهيمك عن أن املوارد البرشية واجلوانبإماكنية ارتفاع األسعار، واملامرسات التجارية غري املالمئة، ونرش 

 ، ومل يمت قياس جودة املياه للمياه مكياً لتحقيق المنو الاجامتعي والاقتصادي.نشاءطور اإل
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 حمطات التحليةرشاء  .6.1

 

ة، مثل موقع املرشوع، وجحم احملطة، وبيان خماطر املرشوع، ومصادر المتويل، والس ندات، وجتربة يتأثر اختيار منوذج الرشاء ملرشوع حتلية املياه بعوامل خمتلف

تُس تخدم تُس تخدم مناذج تسلمي خمتلفة لرشاء مشاريع حتلية املياه، اعامتًدا عىل ما إذا اكن املرشوع ممواًل من قبل واكةل عامة أو كيان خاص. و  ذكل،املاكل. عالوة عىل 

( أو تصممي DB( أو التصممي والبناء )EPC. وتشمل هذه الفئات الهندسة واملشرتايت والبناء )طة هذه عندما يريد العميل الاحتفاظ مبلكية احملمناذج التسلمي

ر الرسومات واملواصفات (. ويتطلب أن يتكفل العميل للحصول عىل أاًي من هذه الامنذج بإعداد الرسومات واملواصفات التفصيلية. مث يمت إحضاDBBالعطاء والبناء )

 .[42]إىل املقاول من قبل العميل حىت يبدأ البناء 

 

 (DBOالتصممي والبناء والتشغيل )عقود  .6.2

 

( كحزمة واحدة. يف بعض احلاالت، يتحمل O&Mحطة حتلية املياه مبنح عقود البناء والتشغيل والصيانة )مب الراغبني، يقوم العمالء اقصةطرح املن أثناء معلية

( وحيفز BOTمسؤوليات خمتلفة يف العقد اخلاص ابلبناء والتشغيل. ويتطلب المنوذج أطًرا قانونية أقل من الامنذج األخرى )مثل  العروضاذلين يقدمون األعضاء 

عىل  BOT [42.]ة عىل املوثوقية طويةل األجل كهدف إمنايئ رئييس ألن املكون التشغييل للعقد يتطلب أطًرا قانونية أكرث رصامة من تكل اخلاصة ابلامنذج القامئ

 سبيل املثال مت اس تخدام هذا المنوذج ملشاريع إمدادات املياه يف البرصة.

 

 (BOTالنقل )و التشغيل و  البناءعقود  .6.3

 

، مكنت مشاركة المتويل اخلاص هذه 2020يف منوذج التسلمي هذا، متتكل رشكة التطوير اخلاصة اكفة األصول، ويس تمل العمالء أصوهلم يف هناية فرتة العقد؛ يف عام 

(، واذلي تضمن IWPقد انتاج املياه املس تقل )من حتقيق مس توى عاٍل من الاستامثر يف مشاريع حتلية املياه اجلديدة. واس تفادت املشاريع بشلك كبري من منوذج ع

اآلن املياه  BOTطويل األجل. يذكر أن معظم السعة املمنوحة من خالل هذا المنوذج حدثت يف دول اخلليج العريب. حيث تنتج العديد من مشاريع  BOTعقد 

مرت مكعب(، للدوالر  0.42مليارات ) 3كعب(، واجلبيل املمرت للدوالر  0.41أ ) 3كعب. وتشمل هذه املشاريع اجلبيل املمرت لل دوالر 0.50احملالة بأقل من 

مرت مكعب(. ومع ذكل؛ قد يتعذر احلصول عىل أسعار منخفضة خارج منطقة الرشق األوسط بسبب ارتفاع التاكليف البيئية والتنظميية للدوالر  0.47) 4وينبع 

ادلار البيضاء واذلي خيطط  طةس تخدم حمت لقطاعني العام واخلاص يف املغرب زمًخا أيًضا. من املتوقع أن [. ويف شامل إفريقيا، تكتسب الرشااكت بني ا34والعامةل ]

، س يوسع قامئة الهيئات صدوره ، عندابملغرب ألف مرت مكعب يف اليوم عقد البناء والتشغيل والتحويل، يف حني أن القانون اجلديد 800أن تبلغ طاقته اإلنتاجية 

متوياًل خاًصا.  2050ا املشاركة يف الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص. وابملثل، من املتوقع أن يتطلب الربانمج الضخم لتحلية املياه يف مرص لعام العامة اليت ميكهن

 .BOTكام س تتبع حمطة حتلية قابس التونس ية منوذج 

 

 (BOOالبناء والامتالك والتشغيل )  .6.4
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قل األصول. ختتار البدلايت واجلهات املرشفة عىل املرافق العامة طريقة مرشوع البناء وامتالك وتشغيل مث نقل ال يتضمن هذا المنوذج ن ،BOTعىل عكس 

 ( لتحويل خماطر حتلية املياه إىل القطاع اخلاص. ومن املهم مالحظة أن هناك أخطار معينة مرتبطة بتشغيل حمطات حتلية مياه البحر واسعةBOOTاحملطات )

لقطاع ذه التنبؤات بأداء املصنع بسبب التحدايت يف احلصول عىل التصارحي، وجودة املياه، وتاكليف بدء التشغيل والتشغيل، واخلربة احملدودة لالنطاق. وتشمل ه

 [.42]العام فامي يتعلق بتكنولوجيا األغش ية ومعداهتا 

 

  العام واخلاصالقيود املتعلقة ابلتصور العام ملشاركة القطاع اخلاص يف الرشاكة بني القطاعني .6.5

 

ذلكر أن الرشااكت من خالل الرشاكة مع القطاع اخلاص، ميكن للحكومات تقليل التاكليف وحتسني اخلدمات خارج نطاق البيع اليت يقدهما القطاع اخلاص. جدير اب

األطر املؤسس ية  للعالقات معيالء اهامتم خاص عىل نطاق واسع يف املنطقة العربية يف العقد املايض. وقد مت إ نوقشت (PPPs) بني القطاعني العام واخلاص

متويل، وتعزيز الائامتن، واخملاطر والتنظميية، وخماطر السوق، وخماطر الرشاء، وهيالك التعرفة، ورسوم املياه احملالة، والبناء، واخملاطر الفنية والتشغيلية، وآليات ال 

واخلاص يتأثر بقيود البنية التحتية. عالوة عىل ذكل؛ جيب استشارة املؤسسات القامئة ابالقرتان مع  البيئية. ومع ذكل؛ فإن تطبيق الرشااكت بني القطاعني العام

سعري املياه وبرانمج احلوافز، الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص، مثل إنشاء أنظمة ختزين املياه. واليت غالبًا ما تتشابك إدارة املوارد املائية مع وضع س ياسة ت 

زاء ارتفاع األسعار، ل أخرى جيب معاجلهتا ابالقرتان مع الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص، كثرًيا ما يشعر املواطنون واملقميون يف هذه ادلول ابلقلق إوهذه عوام

قدير مكي اكمل لرشح سبب تأثري جودة املياه ت وجدواملامرسات التجارية غري املالمئة، والافتقار العام إىل املعلومات اليت يسهل فهمها يف الواقع، حىت اآلن ، مل ي

 .[42] سلبًا عىل التمنية الاجامتعية والاقتصادية، وال تزال املوارد البرشية واملنظامت ذات الصةل املطلوبة إلنشاء هذه الرابطة يف همدها

 

م واخلاص. تشمل اخملاوف الاس تغالل احملمتل ملورد أسايس لصاحل ملشاركة القطاع اخلاص يف الرشاكة بني القطاعني العا العامةاك قيد آخر يمتثل يف تصور هن 

واليت ميكن دجمها  املناس بة،يعترب الاستامثر وتاكليف املياه املنتجة عوامل أساس ية بدهيية يف التأثري عىل صانعي القرار الختيار التقنيات  ذكل،الرحب. عالوة عىل 

تلف التاكليف للك مرت مكعب من املياه احملالة بشلك كبري اعامتًدا عىل عدة عوامل ، مبا يف ذكل قدرة إنتاج املياه مع احلوافز احمللية ومناذج تسلمي العقود. قد خت 

 وجودهتا ، ومصدر مياه التغذية )مياه البحر أو املياه قليةل امللوحة( ، واملوقع ، ونوع الطاقة املس تخدمة.

لصاحل الرحب. عالوة عىل ذكل؛ يعترب الاستامثر وتاكليف املياه املنتجة عوامل أساس ية بدهيية يف التأثري عىل  تشمل هذه اخملاوف الاس تغالل احملمتل ملورد أسايس

كعب من املياه احملالة بشلك صانعي القرار الختيار التقنيات املناس بة، واليت ميكن دجمها مع احلوافز احمللية ومناذج تسلمي العقود. وقد ختتلف التاكليف للك مرت م

 ملوقع، ونوع الطاقة املس تخدمة.بري اعامتًدا عىل عدة عوامل، مبا يف ذكل قدرة إنتاج املياه وجودهتا، ومصدر مياه التغذية )مياه البحر أو املياه قليةل امللوحة(، واك 

 تمنية القدرات .7
 

األسواق يف العامل. ابإلضافة إىل كوهنا رائدة عىل مس توى العامل يف  وخاصة يف دول اخلليج العريب، تطورت حتلية املياه لتصبح واحدة من أكرب العربية،يف املنطقة 

فإن احلاجة امللحة للتدريب وبناء  الصناعة،ول اجملاورة لها. وفقًا خلرباء ابدلالتدريب تكون جزء يسامه يف ميكن ملنطقة اخلليج العريب أن  املياه،حتلية  قنيةجمال ت 

يمت بناء حمطات حتلية املياه عىل نطاق واسع بشلك أرسع من تدريب األشخاص اذلين ميكهنم  احلارض،جدال فيه. يف الوقت القدرات يف جمال حتلية املياه أمر ال 

 .تشغيلها. هناك حاجة مس مترة لتطوير وتدريب املوارد البرشية لتشغيل حمطات التحلية احلالية واملس تقبلية يف املنطقة العربية

 

لتلبية احتياجات  -املستشارون؛ واملصممون؛ والباحثون اخلرباء؛ والفنيون املهرة؛ واملشغلون  –وى العامةل املناس بة يف جمال حتلية املياه تفتقر املنطقة العربية إىل الق

هذه املنطقة سوف تتطلب  املنطقة بشلك مناسب اآلن ويف املس تقبل. كام تشري العديد من التقديرات إىل أن العمليات احلالية واملس تقبلية لصناعة حتلية املياه يف
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فإن معظم املقاولني والاستشاريني ليسوا من الساكن احملليني. ميكن أن يُعزى هذا العامل  ذكل،عدًدا كبرًيا من املوظفني عىل مجيع املس توايت الفنية. عالوة عىل 

كهنا حتمل العامةل الوافدة أو ليس دلهيا همارات حملية. وعىل العكس من إىل حقيقة أن معظم أنشطة حتلية املياه يف املنطقة بدأت يف البدلان املنتجة للنفط اليت مي

 .فإن معظم ادلول غري املنتجة للنفط قد بدأت للتو يف حتلية املياه وليس دلهيا املوارد البرشية الالزمة يف هذا اجملال ذكل،

ا اجلامعات اإلقلميية عىل التعلمي اإلقلميي حول حتلية املياه. عىل الرمغ من هذه يف الوقت احلايل، هتمين مبادرات القطاع اخلاص وادلورات املتخصصة اليت تقدهم

املعاهد واملنظامت رضوري  التشارك بنياملبادرات، مفن غري احملمتل أن يكونوا قادرين عىل تلبية احتياجات المنو املقدر لهذه الصناعة. كام أن الهنج اذلي ينطوي عىل 

. من جانب آخر فإنه ولسوء احلظ، التقنيةيلعب البحث والتطوير دوًرا حيواًي يف مجيع اجملاالت اليت تؤدي إىل تقدم  األكرث فعالية؛ فاميلتوفري التعلمي والتدريب 

تامثرات كبرية لتطوير اس  رمبا بسبب نقص األموال. وذلكل فإنه جيب تكريس والتطوير،فإن معظم الرشاكت اليت تزود تقنيات حتلية املياه ال تستمثر كثرًيا يف البحث 

  .تقنيات جمدية اقتصاداًي الكتساب مزية تنافس ية يف السوق

ال يشاركون بنشاط يف إدخال حتسينات عىل حمطاهتم لزايدة  التقنيةفإن معظم مس تخديم  املياه،وابملثل، وعىل الرمغ من ارتفاع مس توى املنافسة يف سوق حتلية 

سبب نقص المتويل أو املوارد البرشية املدربة لإلرشاف وإجراء البحوث. جتدر اإلشارة إىل أن بعض البدلان يف املنطقة أداهئم التشغييل؛ وقد يكون هذا أيضا ب 

  .مبا يف ذكل دول جملس التعاون اخلليجي، وإىل حد ما، ليبيا املياه،العربية دلهيا ابلفعل برامج راخسة لتحلية 

رات يه نقص املوظفني املؤهلني يف العديد من هذه البدلان، حيث ال يوجد دلى العديد مهنا مرافق تدريب أو فإن املشلكة الرئيس ية يف هذه التطو  ذكل،ومع 

املصانع حل هذه املشلكة من خالل إنشاء مرافق وبرامج تدريبية داخل البدل املضيف أو يف اخلارج. كجزء من  ابرامج تدريب خمصصة للموظفني. حياول موردو 

( دورات تدريبية قصرية يمت إجراؤها يف املنطقة من قبل خرباء معرتف MEDRCطنة عامن؛ يقدم مركز الرشق األوسط ألحباث حتلية املياه )يف سل  املبادرة،هذه 

ة مؤهالت ب ملتابعهبم دوليًا يف هذا اجملال. ويعزز القدرات البحثية من خالل إرشاك ابحثني حمليني يف فرق البحث للك مرشوع برعاية املركز ورعاية الطال

 .هبا ادلراسات العليا يف حتلية املياه واجملاالت املرتبطة

 

 ادلرجات واألدوار األاكدميية .7.1

 

فهم يقومون ابلبحث  ذكل،عدًدا حمدوًدا من املوظفني املتاحني لتطوير تقنيات جديدة. ومع ، و مرافقمتتكل اجلامعات ومراكز األحباث يف املنطقة العربية موارد 

ية املياه الصغرية احلالية. ترتكز معظم األعامل البحثية يف اجلامعات العربية عىل دراسات التقيمي وحمااكة العمليات لتقيمي احملطات القامئة وأنظمة حتل  لتحسني العمليات

املياه يف براجمها الهندس ية. ومع ذكل، توجد  وتطبيقات الطاقة املتجددة يف حتلية املياه، عدداَ قلياَل جًدا من اجلامعات يف مجيع أحناء العامل تقدم دورات يف تنقية

 L'Ecole Nationale d'Ingénieursاملدرسة الوطنية للمهندسني بتونس )وجامعة الكويت، و  جدة،اس تثناءات يف ذكل، مثل جامعة املكل عبد العزيز يف 

de Tunis). ألوسط يف سلطنة عامن عىل إطالق منح دلراسة املاجس تري وادلكتوراه، ولتلبية هذه احلاجة بشلك أكرب، ساعد مركز أحباث حتلية املياه يف الرشق ا

 [.43]يف اجلامعات العربية. كذكل تمنح ادلول العربية مواطنهيا منح لدلراسات العليا يف جمال التحلية خارج املنطقة  تقدمودورات لدلراسات العليا 

 

 بحث والتطويرال  .7.2

 

إىل دمع أحباث حتلية املياه ومنوها يف معظم املؤسسات يف املنطقة، ويركز البحث والتطوير بشلك أسايس عىل  أدى حتسني الوصول إىل املعلومات واألحباث

 التحجمي،ث يف الظواهر املتعلقة بتحلية املياه مثل احبأيمت أيًضا إجراء  ذكل،حتسني كفاءة حمطات حتلية املياه احمللية وعىل حتسني التقنيات املتاحة. ابإلضافة إىل 

تحلية املياه يف املنطقة العربية، مثل املؤسسة العامة لتحلية عىن ب املراكز اليت تولكن لك ذكل ال يكفي بسبب قةل تلوث األغش ية، والتنظيف، والتطهري، والتآلك. و 
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( يف MEDRCحباث الرشق األوسط )( يف الكويت، ومركز أKISR( يف اململكة العربية السعودية ، ومعهد الكويت لألحباث العلمية )SWCCاملياه املاحلة )

 سلطنة عامن.

 

. وتشري العديد من التقديرات إىل احلاجة إىل املزيد من موظفي ادلمع مبواصفات عامليةمياه  حتليةحمطات من الرضوري وجود موظفني مؤهلني وذوي خربة إلنشاء 

 املؤسسات األاكدميية تدريب العاملني يف القطاع. كام جيب دراسة تقنيات حتلية وجيب عىل وتعلمي،عىل مجيع املس توايت الفنية. وذلكل جيب إنشاء مراكز تدريب 

 وديناميكية،ال س امي بشأن تقنيات حمددة ختتلف من بدل إىل آخر. ويوىص ٍبأن تكون معلية التعلمي مرنة  معيل،املياه واملوضوعات ذات الصةل إلنشاء برانمج تعلميي 

كام جيب أن يبدأ الوعي بقضااي وبرامج املياه عىل مس توى املدارس الابتدائية والثانوية. ويف  .[43] تحسينات مع تطور التقنياتوقادرة عىل معاجلة التغيريات وال 

هذه الربامج تدريبًا  دلولية. ووفرتاآلونة األخرية، قامت العديد من ادلول العربية بتطوير برامج بناء القدرات يف جمال نزح املياه عىل املس توايت احمللية واإلقلميية وا

، والعمل اخملربي، والتحليل الكمييايئ والفزياييئ، واختبار وفهم مكوانت املصنع. ومن املتوقع أن تؤدي خصخصة صناعة حتلية املياه هجزةمعليًا عىل التعامل مع األ

 :إىل زايدة الاستامثر يف برامج بناء القدرات اليت تقدم

 التطبيقات اجلديدة إلحياء التقنيات غري الناحجة سابقًا.اس تخدام العمل واخلربة واملواد و  •

 ابتاكر معليات جديدة متاًما. •

 .التحسني املس متر للتقنيات احلالية •

 التدريب املهين والتقين .7.3

 

 Masar Technologies DME Desalination Instituteو DH Paul مثل ابنتظام،جتري رشاكت ومؤسسات حتلية املياه ادلولية دورات تدريبية 

 تساعد امجلعيات ادلولية مثل الرابطة ادلولية لتحلية املياه ذكل،ابإلضافة إىل  .Apexو Bushnak Academyو Haward Technology Middle Eastو

(IDA)، والرابطة ادلولية للمياه (IWA)، وامجلعية األوروبية لتحلية املياه (EDS) هتا الس نويةيف إجراء دورات تدريبية وورش معل خالل مؤمترا. 

. ونتيجة ذلكل ستبذل ميكن أن يكون لك مرشوع لتطوير املياه انحًجا وسلًسا إذا شارك الساكن يف مجيع املراحل اليت تس بق اإلجناز )مرحليت التخطيط والتنفيذ(

املزيد من ادلمع لربامج التعلمي الفين واملهين لتحلية املياه )مبا اجملمتعات قصارى هجدها لضامن اإلدارة الناحجة لهذه املشاريع ألهنا املس تفيد الهنايئ. وذلكل جيب تقدمي 

 .اإللكرتوين(. كام يساعد إجراء التدريب املهين والتقين وإرشاك الساكن احملليني يف تقليل تلكفة حتلية املياه بشلك مبارش أو غري مبارش التعمليف ذكل 

 التوقعات املس تقبليةالتوصيات و  .8
 

 املبتكرةرؤى جديدة للتقنيات  .8.1

 

، وأمهها املياه املنتجة من حقول النفط. تنتج آابر حقول النفط غري التقليديةتعمل مراكز ومؤسسات البحث ادلولية عىل تطوير تقنيات جديدة لتحلية مصادر املياه 

برميل من النفط. من الرضوري اعتبار هذه املياه  مة املاحلة للكبراميل من املياه العاد 9القدمية مكية كبرية من املياه أثناء إنتاج النفط. يف سلطنة عامن، يمت إنتاج 

 .توفر مصدًرا ممتاًزا للمياه الصاحلة لالس تخدام، خاصة للرية هذه املياه س  حتلي تصنيفها مكياه عادمة جيب التخلص مهنا. صدر آخر للمياه بداًل منمك
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مت تطوير تقنيات أخرى يزيز تطوير تقنيات جديدة لتحلية املياه مثل التقطري ابألغش ية والتبلور. كام تعمل معليات التفريغ الصفرية السائةل الصديقة للبيئة عىل تع

 EDRو CDIو NFابإلضافة إىل ذكل؛ جيري البحث املتقدم لتطوير تقنيات حتلية املياه للتطبيقات الزراعية، مبا يف ذكل  .من مصادر غري البحر ياهامل لتحلية 

 .. ومن املتوقع أن يزداد تطبيق هذه التقنيات، مما يؤدي إىل الفصل بني تقنيات حتلية مياه البحر وتقنيات حتلية املياه قليةل امللوحةجمةاملدومعليات التحلية 

 

 الاس تدامة املالية .8.2

 

ية الهائةل املرتبطة مبحطات حتلية املياه اجلديدة، تسامه عدة عوامل يف ارتفاع تلكفة حتلية املياه، مبا يف ذكل همينة القطاع العام عىل الصناعة والتاكليف الاستامثر 

ضع عبئا مشاريع الكبرية. وبسبب هذه العوامل؛ س يكون من الصعب عىل صناعة املياه العاملية تلبية الطلب املزتايد برسعة عىل املياه. كام أنه س يل خاصَة ابلنس بة ل 

من أجل  للرشاكت احمللية وتشجيع الاستامثر احمليل يف تصنيع املكوانت الرئيس ية حملطة حتلية املياهحلكومات تصممي حوافز . تس تطيع اثقيال عىل املزيانيات الوطنية

. وحامت فإن توطني التقنيات والتصنيع س يؤدي إىل زايدة الناجت احمليل اإلجاميل وزايدة فرص العمل وتعزيز املهارات احمللية وتقليل حتقيق الاس تدامة الاقتصادية

الابتاكر يف التكنولوجيا والعمليات من خالل تقيمي الطاقة   تعزيزاحلث عىلاجلهات الرمسية وجيب عىل ياه وتعزيز دور القطاع اخلاص يف حتلية املياه. تلكفة حتلية امل 

 ، خاصةهتاوجودلية لتحلية املياه اإلجام ورةادلفإنه جيب اختاذ التدابري الالزمة لتقليل تلكفة  ذكلكالقطاع اخلاص. حسب املعمول به يف  بأسعار السوق العاملية

 .احملالةليف انتاج املياه حملطات حتلية املياه الكبرية. ابإلضافة اىل ذكل فإن اس تخدام املنتجات املنتجة حمليًا واملوارد البرشية احمللية س يؤدي اىل تقليل تاك

 

 الاس تدامة البيئية .8.3

 

حتباس احلراري والتأثريات املتعلقة ابملناخ واعامتد أنظمة بيئية أكرث رصامة يضمن الاس تدامة البيئية. إن اس تخدام الطاقة املتجددة لتقليل انبعااثت غازات الا

هذا  . املصانع، وخاصة للتربيدالتوصية الرئيس ية األخرى يه تقليل التأثري البييئ ابس تخدام مياه منخفضة اجلودة أو مياه البحر بداًل من املياه العذبة أو احملالة يف

( بشأن الترصيف املبارش وغري املبارش للمخلفات الناجتة من EPAاملنطقة العربية النظر يف لواحئ واكةل حامية البيئة األمريكية ) يف كن للقامئني عىل هذه اجلهودومي

ياة البحرية والشعاب املرجانية ومن املمكن ( مؤخًرا قوة دفع لتقليل التأثري البييئ للملح عىل احل ZLDحتلية مياه الرشب. كام اكتسب التفريغ الصفري السائل )

 معدل اسرتداد أعىل للمياه ويوفر خيار اس تعادة األمالح إلنتاج احلد األدىن من املياه واخمللفات الصلبة. ينتج ZLDالاس تفادة منه أيضا. يذكر أن نظام 

 

٪ من إجاميل اس تخدام املياه. مفن الرضوري تشجيع املزارعني عىل اس تخدام 80ة العربية تعمتد بشلك كبري عىل الزراعة اليت تسامه بنس ب ادلولمن جانب آخر فإن 

. وميكن للعامل العريب املياه غري التقليدية للري من خالل جلسات التوعية العامة والترشيعات والمتكني من خالل تزويدمه ابلتدريب واألدوات واملعدات احلديثة

. هذه العمليات مناس بة EDRومعليات  ،CDI ونظام مثل معليات الرتش يح ابلنانو، للزراعة،اه مناس بة بشلك أفضل الاستامثر يف تقنيات جديدة لتحلية املي

فة امللوحة املنخفضة واملتوسطة وميكهنا التحمك يف ملوحة املياه احملالة. كام أن البحث رضوري للتحقق من إماكنية خلط مكيات ونوعية خمتل ذات املياهللغاية لتحلية 

يعد إجراء املزيد من األحباث أمًرا ابلغ األمهية  ذكل،املياه اجلوفية ومياه الرصف الصحي املعاجلة واملياه احملالة واملياه السطحية لألغراض الزراعية. ابإلضافة إىل  من

 يف الزراعة امللحية، والزراعة املائية )األكوابونيك والهيدروبونيك(.
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 السعي لتحديث الترشيعات والقوانني .8.4

 

ن خرباته وقدراته حاليًا تتطلب زايدة القدرات واملعرفة والقمية املضافة لالقتصاد احمليل مراجعة الس ياسات واملامرسات. وعىل اجملمتع العريب أن يكرس الكثري م

 بعض ادلول العربية حتقيق التوازن يف س ياسات تصنيع والبناء. وال يزال يتعني عىلطات وال للتشغيل والصيانة، يف حني يمت إيالء القليل من الاهامتم لتصممي احمل

فإن هذه األطر ال يمت ممارس هتا بشلك مثايل لألغراض اخملصصة لها. وال  ابلفعل،املياه من خالل تنفيذ األطر القانونية والترشيعية الالزمة. هذا إن اكنت موجودة 

 .تنفيذت التنفيذ يف ضامن التطبيق السلمي، مما يؤدي إىل نقص يف ال أو تفشل أدوا اكٍف،تعاجل القوانني والترشيعات مجيع القضااي بشلك 

 

ار تنظميي شامل لتحلية تعد األطر القانونية والترشيعية القوية ذات أمهية قصوى لضامن التنفيذ السلمي للس ياسات وحتقيق التمنية املتوازنة. وذلكل جيب وضع إط

ىل تقليل البصمة الكربونية واألثر البييئ املرتبط بعملية التحلية. عالوة عىل ذكل، جيب عىل املرشعني التعاون مع املياه ابإلضافة إىل برامج احلوافز اليت هتدف إ

لمنطقة بأمكلها واألجيال أقراهنم العرب وادلوليني أثناء تطوير ترشيعات املياه املناس بة. يتيح التعاون للمرشعني تطوير ترشيعات شامةل وواسعة النطاق مناس بة ل 

 .القادمة

 

 الهدامةالتقنيات دور الطلب عىل املياه يف الثورة الصناعية الرابعة و  .8.5

 

املواد واألنظمة والتقنيات اجلديدة بتاكليف منخفضة تصنيع املياه ألهنا رائدة يف  معاجلة وحتليةتقنية النانو دلهيا مجموعة واسعة من التطبيقات احملمتةل يف  •

نانو، ميكن إطالق العنان ملصادر مياه جديدة عىل نطاق واسع، مما يعود ابلفوائد عىل العديد من الصناعات، مبا يف . من خالل تقنية ال عاليةوبكفاءة 

ومن  و.وتطوير البنية التحتية، واملراقبة. تقديراً للتأثري احملمتل لهذه التكنولوجيا، يستمثر الاقتصاد العاملي ابلفعل يف تكنولوجيا النان املياه،ذكل إزاةل تلوث 

 .2024مليار دوالر حبلول عام  125املتوقع أن يتجاوز القطاع 

قدرة الطاقة املتجددة  تكتسب الطاقة املتجددة لتحلية املياه املبارشة وغري املبارشة اهامتًما يف البدلان الغنية بأشعة الشمس. كام أثبتت التطورات األخرية •

وذلكل فإن حمطات  كمييائية ضارةعالية ومواد طاقة  هذه العمليات املعتادة تس هتكل يف حتلية املياه.املس تخدمة  املعتادة عىل استبدال معليات املعاجلة

صديقة و تقلل من تاكليف الطاقة، ويعوض الطلب عىل الطاقة خالل ساعات اذلروة، ألهنا  التحلية اليت تعمل ابلطاقة املتجددة يه مس تقبل حتلية املياه

 للبيئة.

ة لهدف حتقيق صايف انبعااثت صفرية عىل احلاجة إىل إنتاج الهيدروجني األخرض بداًل من ألوان الهيدروجني األخرى. يمت شددت التوهجات األخري  •

ملياه إلنتاج إنتاج الهيدروجني األخرض ابس تخدام الكهرابء لفصل جزيئات املاء إىل هيدروجني وأكسجني. تتطلب التقنيات احلالية درجة نقاء عالية من ا

كجم من األكسجني. المكية اإلجاملية إلنتاج الهيدروجني اليوم،  8وكجم من الهيدروجني  1لرتات من املاء إلنتاج  9جني األخرض. حنتاج إىل الهيدرو

 [.44] مليون مرت مكعب من املاء إذا مت إنتاهجا لكها عن طريق التحليل الكهرابيئ 617تتطلب  الهيدروجني،مليون طن من  70حوايل 

 

إىل زايدة الطلب عىل حتلية املياه مبقدار مخسة أضعاف تؤدي مشاريع الهيدروجني داخل املناطق اليت تعاين من إهجاد مايئ فوق املتوسط ميكن أن 

عىل يتعني عىل ادلول العربية اليت ختطط إلنتاج الهيدروجني األخرض الاعامتد عىل حتلية مياه البحر للحصول  ذلكل،[. ونتيجة 45] 2040حبلول عام 

 .املياه الالزمة لهذه العملية

 

وقعت املؤسسة العامة لتحلية املياه اململحة ابململكة العربية السعودية مذكرة تفامه مع رشكة  ،إنتاج الهيدروجني األخرض طلب نظراً لهذا المنو الكبري يف

Cummins Arabia ن املشاريع العمالقة يف اململكة لتنويع اقتصادها، كواحد م الس تكشاف س بل تطوير تقنيات الهيدروجني اخلرضاء بشلك مشرتك
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مليار دوالر عىل ساحل البحر األمحر س يطور واحًدا من أوىل مشاريع الهيدروجني األخرض واسعة  500كذكل فإن مرشوع نيوم اذلي تبلغ تلكفته 

األخرض من املياه احملالة قيد التنفيذ يف أبو ظيب،  النطاق يف الرشق األوسط. ابإلضافة إىل ذكل، هناك مرشوع جديد وطموح إلنتاج الهيدروجني

ورشكة طاقة، اللتان تتحكامن يف مجيع البنية التحتية للمياه يف اإلمارة،  أبو ظيب. هذا وتناقش موائن املتجددةمما خيطو خطوة كبرية يف سوق الطاقة 

جيجاوات عىل  2. س تعمل حمطة للطاقة الشمس ية الكهروضوئية بقدرة إماكنية إنشاء مصنع أخرض للهيدروجني واألمونيا يف منطقة خليفة الصناعية

 تشغيل معلية التحليل الكهرابيئ.
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