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 ملخص تنفيذي

الوسطى والجنوب( في  ،بلغت اجمالي كميات المياه المحالة من الثالث محطات تحلية البحر )الشمال .1
مليون  3.34مليون متر مكعب في حين المياه التي وصلت خزانات التوزيع  3.58م ب 2021العام 

ألف كوب خالل العام والتي جلها نتيجة السرقات من  240متر مكعب حيث ان الفاقد قد بلغ حوالي 
 خالل الخطوط الناقلة ما بين المحطات وخزانات التوزيع.

من اجمالي  %3الوسطى والجنوب( ما نسبته  ،شكلت المياه المحالة من محطات تحلية البحر )الشمال .2
 م.2021المياه التي ضخت في شبكات توزيع مياه البلديات للعام 

م بكمية وصلت الى 2021الشمال المرتبة األولى في انتاج مياه بحر محالة خالل العام  احتلت محطة .3
 ،من اجمالي انتاج محطات تحلية البحر الثالث في قطاع غزة %61مليون ما نسبته  2.18أكثر من 

مليون متر مكعب ما  1.14وفي المرتبة الثانية هي محطة تحلية بحر الجنوب بكمية انتاج اجمالي 
وفي المرتبة األخيرة هي محطة الوسطى التي انتجت حوالي  ،من اجمالي انتاج المحطات %32ه نسبت

 من اجمالي انتاج المحطات الثالثة. %7ربع مليون كوب خالل العام المنصرم بنسبة 
 ،أظهرت الفحوصات المخبرية أن جودة المياه المنتجة من كافة محطات تحلية البحر الثالثة )الشمال .4

 العالميةالوسطة والجنوب( ذات جودة عالية وتقع ضمن المعايير الموصى بها من قبل منظمة الصحة 
(WHO) م2010الفلسطينية لمياه الشرب  والمعايير كمياه شرب صحية. 

شيقل في حال ساعات  3.45بلغ السعر االجمالي للكوب الواحد من المياه المحالة في محطة الشمال  .5
ساعات(  8شيقل في حال الجدول الدوري للكهرباء ) 7.2وساعة  24وط الشبكة التشغيل بكهرباء خط

 مع تشغيل المولدات الكهربائية خالل ساعات القطع.
ويعزي  ،شيقل 3.57تكلفة انتاج الكوب الواحد من المياه المحالة في محطة تحلية الوسطى بلغت   .6

ارتفاعها عن محطة الشمال بقليل هو تكلفة الصيانة الطارئة العالية نتيجة القطع المفاجئ للتيار 
 الكهربائي في نفس الوقت قلة كميات المياه المحالة المنتجة مقارنة بمحطة الشمال. 

نخفاضها ويعزي ا ،شيقل 3.25تكلفة الكوب الواحد من المياه المحالة في محطة تحلية الجنوب بلغت  .7
ميجا( يتم  0.5عن محطة الشمال بقليل هو تكلفة الطاقة الكهربائية نتيجة لوجود خاليا شمسية )

 استخدامها مع الطاقة الكهربائية للشبكات.
ميجا الخاص  7ميجا من ال  1البصة قدرة -مد خط كهرباء لمحطة تحلية الوسطىخلص التقرير إلى  .8

 والتيساعة  24لوسطى والالزمة لتشغيل المحطة بمضخة الصرف الصحي في البصة المنطقة ا
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 ،كوب 1000 متوسط كوب يوميا من المياه المحالة بدال من 6000سيكون لها الدور الكبير في انتاج 
 السعة االجمالية للمحطة. وهي

وبالتعاون مع الجهات المعنية في الحد من السرقات للمياه خلص التقرير إلى ضرورة قيام سلطة المياه  .9
كوب  ألف 240قدرت ب  والتيالمحالة في الخطوط الناقلة لتلك المياه )خاصة لمحطتي الشمال والجنوب( 

جودة  ملحوظة في وزيادةلها دور في زيادة كميات الضخ داخل شبكات البلديات  ولمام 2021خالل العام 
 تلك المياه بعد خلطها بالمياه الجوفية.

 ظاهرة انهاء في المعنية الجهات مع وبالتعاون  البيئة وجودة المياه سلطة قيام خلص التقرير الى ضرورة .10
 لها لما الوسطى بحر تحلية لمحطة انذار سابق بدون  الشبكة خطوط من الكهربائي للتيار المفاجئ القطع

 مبالغ المحطة تكلف طارئة صيانة الى تحتاج والتي للمحطة الهيدروليكية األجزاء خراب في تداعيات من
 المحالة للمياه اليومي اإلنتاج في تراجع وبالتالي م2021 العام خالل شيقل ألف 105 ب قدرت باهضه
 .المخاله المياه من الواحد الكوب انتاج تكلفة وزيادة

المائية المختلفة أهمها البحر في تلبية االحتياجات خلص التقرير الى ضرورة زيادة كميات تحلية  .11
لتخفيف الضغط الكبير على وادراجها كخطة استراتيجية ل )األكثر استنزافًا للمياه الجوفية( الزراعية

 الخزان الجوفي المتدهور.

 المقدمة

 

من المياه المستخرجة من طبقة المياه الجوفية الواقعة تحت أرض قطاع غزة غير صالحة  %98أكثر من  
. وُيعزى ذلك باألساس لإلفراط في استخراج المياه منذ فترة طويلة، باإلضافة إلى للشرب لالستهالك البشري 

لنترات في المياه مياه البحر. وتتجاوز مستويات الكلور واتداخل تسريب مياه الصرف الصحي غير المعالج و 
المستخرجة في معظم المناطق نسبة تصل إلى ثماني أضعاف المستويات التي أوصت بها منظمة الصحة 

أن  2012العالمية لمياه الشرب. ومع استمرار نمو السكان في غزة، يتوقع تقرير لألمم المتحدة صدر في عام 
، في حين أن األضرار التي لحقت بطبقة المياه %60بنسبة  2020يزداد الطلب على المياه في غزة بحلول عام 

 .الجوفية قد يستحيل إصالحها

ثالث محطات تحلية مياه  انشاء، تم الدولية المختلفة من خالل التبرعاتو وللتخفيف من حدة هذا الوضع،  
بغرض توفير مياه محاله من البحر للتخفيف من الضغط على المياه  STLV) ) منخفضة الحجم قصيرة المدى



 25من  5الصفحة 
 

الجوفية المتدهورة لقطاع غزة و تلبية قدر اإلمكان االحتياجات المائية الكبيرة في قطاع غزة و ذلك بعد خلطها 
المحالة ما بالمياه الجوفية المالحة المستخرجة مع مياه البحر المحالة حيث بلغ اإلنتاج السنوي من مياه البحر 

 و تلك المحطات تشمل ما يلي:  ،م2021مليون متر مكعب من ثالث محطات خالل العام  4الى  3.5بين 

 .المنطقة الوسطى -محطة تحلية مياه البحر في دير البلح  ❖
 .محطة تحلية مياه البحر الجنوبي ❖
 ." الشمال" محطة تحلية مياه البحر ❖

 الهدف من التقرير

 اآلتي:يهدف هذا التقرير إلى 

والتي م 2021خالل العام  المنتجة من محطات تحلية البحر الثالث كمياتالإعداد احصائية حول  .1
 كوب وطرق توزيعها داخل الشبكات. 1وتكلفتها لكل  وطرق توزيعها تشمل جودة تلك المياه

الخاصة البيئة  وجودةاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل سلطة المياه الخروج بتوصيات بخصوص  .2
 .بتطوير وزيادة كفاءة وكميات المياه المنتجة من محطات التحلية

 

 محطات تحلية مياه البحر في قطاع غزة

 

 محطة تحلية مياه البحر " الشمال" -1

 

الذي سيعمل على تحسين نظام إمدادات  STLVتعد محطة تحلية مياه البحر في غزة أحد مكونات برنامج  
غرب غزة. انشأت المحطة في الجزء الغربي من مدينة  مواطن 250،000المياه الصالحة للشرب ألكثر من 

 دونمات. يتم تزويد المحطة بمياه البحر 5مخيم جباليا في منطقة السودانية بجوار الخط الساحلي على مساحة 
الخامس يتم البئر ( أربعة منها بشكل دائم و Beach wellsآبار ) 5من خالل  وذلكساعة /3م 1000بمقدار 

م لم تكن 2021خالل العام  مترًا. 40الضخ منه في حاالت الطوارئ فقط وجميعهم يبعد عن الشاطئ مسافة 
ر كوب محالة يوميا( وذلك بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية على مدا 10،000المحطة تعمل بكامل طاقتها )

تحوي محطة  الساعة عدا أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر والتي تم تزويد المحطة بالكهرباء على مدار الساعة.
 6كل حاضنة  وفيانش  8( قطر Vessels)حاضنة  30تحلية في كل وحدة  (Units)وحدات الشمال اربعة 
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بمضخة عالية الضغط  وذلكبار  70يتم ضغط مياه البحر بمقدار  ،(RO Membranesتحلية ) مراحل
من  كوب لكل ساعة لكل وحدة 243ساعة حيث يتم ضخ ما يقارب /كيلووات 400باستهالك كهربائي تصل ل 

تكون كفاءة النظام لكل  وبذلك كوب من المياه المحالة لكل ساعة لكل وحدة 110نتج ما يقارب المياه المالحة لت
لتر ويتم /ملجمألف  65( TDSبمجموع امالح ذائبة ) (Brine. يتم انتاج المياه العادمة )%45وحدة ما يقارب 

لتر حسب /ألف ملجم 41ألف الى  39ضخها للبحر مع العلم ان مجموع االمالح الذائبة للبحر تتراوح ما بين 
)خزان الصفا قي شارع اليرموك وخزان  بار يتم ضخ مياه البحر المحالة الى خزانين 6بضغط  .اختالف الفصول

 500كيلومتر وقطر  7متر مكعب ويتم ضخ تلك المياه بخط ناقل طول  5000سعة كل منهما  ن(الشيخ رضوا
 ملم.

 

 م2021كميات وجودة المياه المحالة لمحطة الشمال خالل العام  1-1

 

حيث م وجودتها الخاص بمحطة الشمال 2021( يوضح كميات المياه المنتجة شهريا خالل العام 1جدول رقم ) 
متر مكعب وباقي  5000من شهر يناير الى شهر سبتمبر من العام متوسط اإلنتاج اليومي حوالي يالحظ ان 

ويعزي ذلك الى مدى   ،(1حسب ما هو موضح في الرسم التوضيحي رقم ) يوم/3م 000،01 ما يقارب األشهر
عملت المحطة  م2021األخيرة من العام توفر الطاقة الكهربائية على مدار الساعة حيث في األشهر الثالثة 

انتجت محطة الشمال  .بسبب توفر الطاقة الكهربائية من خطوط الشبكة على مدار الساعة وذلكبكامل طاقتها 
 والشيخمن المياه المحالة ولكن التي وصلت لخزاني الصفا  3ممليون  1822.من م ما يقارب 2021خالل العام 

كوب جلها سرقات بشكل مباشر من الخط  ألف 100من  أكثرأي ان هناك فاقد  3ممليون  074،2رضوان 
يتم عمل فحوصات مخبرية للمياه المحالة المنتجة من محطة الشمال و ذلك  .والخزانينالناقل ما بين المحطة 

 Total coliform and) عدا فحوصات الميكروبيولوجي ،مرة واحدة شهريا و التي تشمل االنيونات و الكاتيونات
Faecal coliform|) حيث أظهرت الفحوصات المخبرية خلو المياه المحالة من  ،يتم الفحص مرة أسبوعيا
باإلضافة ان متوسط تركيز الكلوريد الشهري اقل من الحد األقصى  ،على مدار العام تلوث الميكروبيولوجي

اقل من الحد  و كذلك النترات ،لتر/ملجم 250( و هي WHO) الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية
عام لللتر في كل اشهر /ملجم 1000( اقل من TDSلتر و مجموع االمالح الذائبة )/ملجم 50األقصى و هي 

و أخيرا االس الهيدروجيني لكل شهر )فحص( أظهرت انها تقع ضمن المدى المسموح به عالميا و  ،م 2021
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 وصالحةحطة تحلية الشمال هي مياه صحية فان المياه المحالة الخاص بم وبالتالي. 8.5حتى  6.5هي ما بين 
 .اآلدمي للشرب

 

 

 .م2021خالل العام  "الشمال"بحر الالخاص بمحطة تحلية  وجودتها: الكميات الشهرية للمياه المحالة المنتجة  1جدول 

 الشهر
 محطة الشمال

 TDS PH النتراتمتوسط  متوسط الكلوريد قراءة العدادات انتاج المحطة

 - mg/l mg/l mg/l متر مكعب متر مكعب

Jan-21 155،208 149،042 121.0 0.6 203 7.62 

Feb-21 160،638 151،343 136.6 <1 230 7.75 

Mar-21 122،252 114،439 135.5 <1 225 7.68 

Apr-21 166،121 164،261 174.9 <1 287.5 6.82 

May-21 115،987 110،793 174.9 <1 287.5 6.82 

Jun-21 172،906 161،837 109.7 <1 163.5 6.93 

Jul-21 134،517 129،219 151.9 <1 239.5 6.81 

Aug-21 140،808 140،667 139.0 <1 230 6.79 

Sep-21 142،214 137،903 185.9 <1 251.5 6.9 

Oct-21 276،256 256،272 184.9 <1 250.5 7 

Nov-21 300،017 283،807 180.9 <1 247 6.99 

Dec-21 295،704 274،946 167.9 <1 227.5 7.01 

  2،074،529 2،182،628 اإلجمالي
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 م.2021للعام  متوسط اإلنتاج اليومي للمياه المحالة لكل شهر لمحطة تحلية بحر الشمال : 1رسم توضيحي 

 

 

 إلنتاج كوب واحد من مياه البحر المحالة )محطة الشمال( التفصيليةالتكلفة  1-2

 المياه المحالة تشمل كل من: خالل مراحل انتاج التفصيليةالتكلفة   

 تكلفة الطاقة الكهربائية )من خطوط الشبكة( .1

البحر ن كل كوب واحد من مياه أحيث  ،تعتبر الطاقة الكهربائية أكثر المتطلبات تكلفًة في انتاج المياه المحالة
اقة الكهربائية )خطوط الشبكة( تكلف طكيلووات من الطاقة الكهربائية وكل كيلووات من ال 4المحالة تستهلك 

 شيقل. 2.4محالة المياه الكل كوب منتج من  وعليه تكلفةكيلووات  1شيقل لكل  0.6

 تكلفة اإلضافات الكيمائية لمعالجة المياه .2

خالل عملية تحلية مياه البحر فان عدة مواد كيميائية يتم اضافتها للمياه المراد تحليتها سواء قبل ضخها 
أو التخلص من الكلور التي أضيف  PHللوحدات او بعدها وذلك بهدف التخلص من العوالق او معادلة ال 

( 2جدول رقم ) ،دف التعقيم( أو التخلص من المواد التي تتكلس أو بهRO Membranesبهدف الحفاظ على )
تكلفة كل  وأيضاكل منها  وتركيز وأهدافهايوضح المواد الكيميائية التي تضاف خالل مراحل التحلية المتعددة 

 مادة من تلك المواد.
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 اإلجمالي لكل كوب مياه محالة منتجة. والسعر مراحل تحلية مياه البحر لزوم معالجة وتكلفتها االستهالك الكيميائي:  2جدول 

 البحر مياهاالستهالك الكيميائي  لزوم مراحل تحلية 

 الهدف المادة الكيميائية

التركيز في 
 اللتر

اإلضافة  تكميا
 لكل كوب مياه

سعر لتر المادة 
 الكيميائية

السعر لكل 
 كوب

 شيقل شيقل لتر/ متر مكعب %

Antiskalant (PT-191)  0.3473 14.35 0.0242 20 داخل الحاضناتمنع التكلس 

Sodium Hydroxide 
(NaoH) 

 PH 48 0.0248 0.60 0.0149معادلة ال 

Hydrochloric Acid (HCl) 0.0138 1.70 0.0081 32 ضد التكلس 

Sodium Hypochlorite 
(NaOCl) 

 0.0167 1.70 0.0098 12 يالميكروبيولوجللتعقيم 

Ferric Chloride (FeCl3) 0.0255 4.90 0.0052 40 لترسيب العوالق في المياه 

SodiumBisulphite 
(NaHSO3) 

للمحافظة على  -نازع الكلور
 الحاضنات

100 0.0018 4 0.0072 

 0.4252 اإلجمالي لكل كوب مياه محالة 

 

 تكلفة وقود المولدات )انتاج الطاقة أو للصيانة الدورية للمولدات( .3

 وفي ،الشبكة( تمتلك المحطة ثالث مولدات يتم استخدامها في حالة الطوارئ )انقطاع الكهرباء من خطوط   
حالة عدم انقطاع كهرباء خطوط الشبكة يتم تشغيل الثالث مولدات يوميًا لمدة ساعة للمحافظة على حالة تلك 

 لالزمة لتشغيلها ساعة يوميا.الوقود ا وتكلفةالمولدات  وأنواع( يوضح اعداد 3المولدات جدول رقم )

 

 ومنها تكلفة انتاج كوب مياه محالة. تكلفة استهالك الوقود لزوم المولدات:  3جدول 

 تكلفة استهالك الوقود لزوم المولدات

 العدد المولد
 التكلفة االجمالية تكلفة الوقود استهالك الوقود

 كوب مياه محالةشيقل/  شيقل/لتر لتر/الساعة
Generators 1825 KVA 2.00 250.00 6.00 0.3000 

Generators 30 KVA 1.00 4.50 6.00 0.0027 

 0.3027 محالة )شيقل( مياهاجمالي التكلفة لكل كوب 

 

 تكلفة الصيانة الدورية. .4
البحر عمل الصيانة الدورية للمحافظة على كفاءة المحطة على  مياهمن ضروريات محطات تحلية 

% من اعدادهم لكل وحدة في 15( بمقدار RO membranesمدار اليوم و تشمل الصيانة تغير )
باإلضافة الى ال تغير الفالتر الخرطوشية  ،وحدات المحطةلكل قطعة  28السنة و التي تقدر ب 
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(Cartridge filtersأربع )و باقي الصيانة تتوزع ما بين تزيت  لكل وحدة 6ربمقدا سنوياً مرات  ة
 ،المعدات و تجديد بطاريات و أخيرا إزالة االصداء و دهان المنشآت و العناصر المعدنية في المحطة

( يوضع بالتفاصيل كميات و تكلفة الصيانة الدورية للمحطة و بالتالي تكلفة الكوب 4جدول رقم )
 الة تحت هذا البند.الواحد من المياه المح

 م.2021: الصيانة الدورية لمحطة الشمال و تكلفتها و منها تكلفة انتاج كوب واحد مياه محالة للعام  4جدول 

 الصيانة الدورية

 البند
اعداد التغير 

 السنوي
تكلفة 
 القطعة

التكلفة 
 السنوية

التكلفة 
 اليومية

كوب  1تكلفة 
 مياة

 شيقل عدد/مقطوع 

 28 4000 112000 306.85 0.0307 (RO membranesتغير ال )

(Cartridge filter) 0.0105 105.21 38400 400 96 تغيير ال 

(Sensors and Transmitters) 0.0219 219.18 80000 5000 16 تغير ال 

 0.0088 87.67 32000 8000 4 والتزييتالتشحيم 

 0.0082 82.19 30000 30000 مقطوعية (CPU، UPS، PV ،بطاريات )مولدات

 0.0066 65.75 24000 6000 4 مرات والدهانإزالة الصدأ 

 0.0867 اجمالي تكلفة الكوب لزوم الصيانة الدورية )شيقل( 

 

 تكلفة صيانة الطوارئ  .5
 واصالحشملت اصالح مواتير السيارات  والتي 2021عدة صيانات طارئة حدثت خالل العام 

والمعدات الكهربائية وما تشمل من شبكات باإلضافة الى اصالح  المحابس وتغيرمشغالت الصمامات 
 ألف 200حيث بلغت تكلفة صيانة الطوارئ ما يقارب  ،عدد من االنابيب وبعض أجزاء المضخات

   ئ حواليتكلفة الكوب الواحد من المياه المحالة نتيجة تكلفة صيانة الطوار  وبالتاليشيقل خالل العام 
 .شيقل  0.0547

 تكلفة الطاقم )تشغيل وصيانة( .6

 الثالث تحلية البحر تكلفة الطواقم التي تدير و تسير عمل جميع مراحل التحلية تشمل تكلفة مدير محطات
هناك طواقم الصيانة الدورية  أيضاو  ،(STLVs Managerو المتعارف علية ك ) وسطى و الجنوب( ،)شمال

و لكن عمال تشغيل محطة  ،عاملين من مدير الفريق و مهندسين و عمال 9للمحطات الثالث و عددهم 
موظفين موزعين ما بين مدير فريق و مشغلين لمعدات المحطة و حراس و بعضا من  12الشمال يتكون من 

في المحطات الثالث و العاملين الخاص بمحطة ( يوضح اعداد العاملين المشتركين 5جدول رقم ) ،العمال
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الشمال و تكلفتهم السنوية و بالتالي تكلفة الكوب الواحد من المياه المحالة كنتيجة لتكلفة الطواقم العاملة في 
 المحطة.

 

 م.2021للعام  تكلفة كوب واحد من المياه المحالة نتيجة لتكلفة العاملين لمحطة الشمال:  5جدول 

 تكلفة كوب واحد من المياه المحالة نتيجة لتكلفة العاملين لمحطة الشمال 

 

 الطاقم
عدد 

 العاملين
التكلفة الشهرية 

 للموظف
مشترك/ خاص 
 لمحطة الشمال

التكلفة اليومية 
الخاص بمحطة 

 الشمال

كوب  1تكلفة 
من المياه 

 المحالة

 شيقل شيقل - شيقل عدد  
المدير العام 

 للمحطات
STLVs 

Manager 1 
7000 

مشترك لثالث 
 محطات

77.78 0.0078 

يل
شغ

لت
 ا
ق

ري
ف

 

 1 قائد الفريق
6000 

خاص لمحطة 
 الشمال

200.00 0.0200 

 1 موظف اداري
5000 

خاص لمحطة 
 الشمال

166.67 0.0167 

 4 مشغلين للمحطة
3500 

خاص لمحطة 
 الشمال

466.67 0.0467 

 4 حراس
3000 

خاص لمحطة 
 الشمال

400.00 0.0400 

 2 عاملين
3000 

خاص لمحطة 
 الشمال

200.00 0.0200 

نة
يا
ص

 ال
ق

ري
ف

 

 1 قائد الفريق
6000 

مشترك لثالث 
 محطات

66.67 0.0067 

 1 مهندس ميكانيكا
5000 

مشترك لثالث 
 محطات

55.56 0.0056 

 1 مهندس كهربائي
5000 

مشترك لثالث 
 محطات

55.56 0.0056 

 2 فني كهربائي
3500 

مشترك لثالث 
 محطات

77.78 0.0078 

 2 فني ميكانيكي
3500 

مشترك لثالث 
 محطات

77.78 0.0078 

 2 عاملين
3000 

مشترك لثالث 
 محطات

66.67 0.0067 

 0.1911 تكلفة كوب واحد من المياه المحالة نتيجة لتكلفة العاملين لمحطة الشمال )شيقل( 

 

 تكلفة انتاج كوب واحد من المياه المحالة الخاص بمحطة الشمال اجمالي 1-3

 

( يوضح اجمالي تكلفة انتاج كوب واحد من المياه المحالة الخاص بمحطة تحلية البحر في 6جدول رقم )
 24في حالة استخدام الكهرباء من خطوط الشبكة لمدة  وذلكشيقل  3.45تقدر بحوالي  والتيالشمال 

حالة استخدام مولدات الكهربائية  وفيكوب مياه محالة يوميًا.  10000ما يقارب  إلنتاجساعة في اليوم 



 25من  12الصفحة 
 

ساعات وصل( فالتكلفة االجمالية للكوب الواحد من انتاج  8وساعات قطع  8في ساعات القطع الدورية )
 .شيقل 7.2المياه المحالة ستصل الى 

 

 م2021: التكلفة االجمالية لكل كوب مياه محالة الخاص بمحطة تحلية بحر الشمال للعام  6جدول 

 م.

 محالة الخاصة بمحطة تحلية بحر الشمال مياهالتكلفة االجمالية لكل كوب 

 بند التكلفة 
السعر 

لكل كوب 
 )الشيقل(

 2.4 تكلفة الطاقة الكهربائية )من خطوط الشبكة(   1

 0.425 اإلضافات الكيمائية لمعالجة المياه.تكلفة     2

 0.302 تكلفة وقود المولدات )انتاج الطاقة أو للصيانة الدورية للمولدات(   3

 0.086 تكلفة الصيانة الدورية.  4

 0.054 تكلفة صيانة الطوارئ.  5

 0.191 تكلفة الطاقم )تشغيل وصيانة(.    6

 3.458 اإلجمالي )شيقل(

 

  المنطقة الوسطى -مياه البحر في دير البلح محطة تحلية  -2

 

المرحلة  ،دونمات 8بمساحة اجمالية تصل ل  مراحلعلى ثالث  )المنطقة الوسطى( تم إنشاء محطة التحلية
 يوم،/  3م 2000ثم قام البنك اإلسالمي للتنمية بتمويل المرحلة الثانية بقدرة  يوم، /3م 600األولى تبدأ بقدرة 

/ يوم. جميع المراحل مرتبطة  3م 3400وأخيرًا قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتمويل المرحلة الثالثة بـ 
ساكن من سكان المنطقة الوسطى )مدينتي  30،000يوم لخدمة  /3م 6000 مياه محاله بكميهومتصلة إلنتاج 

يتم تزويد المحطة بمياه البحر   )األقصى(. 3م 4000دير البلح والزوايدة( من خالل خزان خلط مياه بسعة 
يتم الضخ  الرابعمنها بشكل دائم والبئر  ثالثة( Beach wellsآبار ) 4ساعة وذلك من خالل /3م 600بمقدار 

م لم تكن المحطة 2021مترًا. خالل العام  50منه في حاالت الطوارئ فقط وجميعهم يبعد عن الشاطئ مسافة 
 كوب محالة يوميا( وذلك بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية على مدار الساعة 6،000تعمل بكامل طاقتها )

. تحوي محطة دير البلح –حيث تعمل المحطة فقط ضمن الجدول الدوري للكهرباء الخاص بمنطقة البصة 
حيث ان وحدتين  ،انش 8( قطر Vesselsحاضنة ) 30( تحلية في كل وحدة Unitsوحدات ) ثالثة الوسطى

و الوحدة الثالثة تتكون  (RO Membranesمراحل تحلية ) 7 اتها منحاضنتتكون  من الثالث وحدات
بار وذلك بمضخة  60يتم ضغط مياه البحر بمقدار  ،(RO membranesمراحل تحلية ) 6حاضناتها من 
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كوب لكل ساعة  200رب كيلووات/ساعة حيث يتم ضخ ما يقا 400عالية الضغط باستهالك كهربائي تصل ل 
كوب من المياه المحالة لكل ساعة لكل وحدة  83الى  80من لكل وحدة من المياه المالحة لتنتج ما يقارب 
كوب مياه محالة  1700% و اجمالي انتاج ما يقارب من 41.5وبذلك تكون كفاءة النظام لكل وحدة ما يقارب 

. يتم عمل 2021كوب انتاج للمياه المحالة خالل العام  1000م و متوسط 2022و ذلك في بداية العام  يومياً 
يتم  ساعة تشغيل للمحطة. 400( وذلك بعد كل multi-media filter( لغسل )Back-washضغط رجعي )

 100بمسافة  ألف ملجم/لتر ويتم ضخها للبحر 63( TDS)ذائبة ( بمجموع امالح Brineانتاج المياه العادمة )
ألف ملجم/لتر  41ألف الى  39مع العلم ان مجموع االمالح الذائبة للبحر تتراوح ما بين  ،متر داخل البحر

 4000سعة والتي لها ( االقصىبار يتم ضخ مياه البحر المحالة الى خزان ) 4حسب اختالف الفصول. بضغط 
ك يتم بيع ما باإلضافة الى ذل .انش 10كيلومتر وقطر  1.5متر مكعب ويتم ضخ تلك المياه بخط ناقل طول 

 3كوب يوميًا ألصحاب التنكات المتنقلة والتي تبيع المياه للمنازل حيث يتم بيعها ب  70الى  60يقارب من 
زالت تواجهه  والالتي واجهتها المحطة  التحديات أصعبمن  شيقل للكوب الواحد من قبل إدارة محطة الوسطى.

بدوره يؤدي الى تلف الكثير من األجزاء المكلفة  والذيهو القطع المفاجئ للتيار الكهربائي من دون سابق انذار 
 وتكسرتتحكم في سرعة المحطة  التي VFD ومضخة  PLCخراب في كروت تشمل  والتيماديا داخل المحطة 

 شيق. 105،000ف صيانتهم بشكل سنوي الى حيث تصل تكالي Water hammerفي االنابيب نتيجة لظاهرة 
ميجا الخاص بمحطة ضخ الصرف الصحي القريبة من المحطة  7ميجا من ال  1تزويد محطة الوسطى بخط 

تعتبر من الحلول الجذرية لتوفير الطاقة الكهربائية على مدار الساعة ومنها العمل بكامل طاقتها وهي انتاج مياه 
متر مكعب يوميًا. بخصوص الفحوصات المخبرية فيتم عمل  1700بدال من متر مكعب يوميًا  6000محاله 

فيتم فحصها مرة كل أسبوع عند  microbiologyالفحوصات على جودة المياه مرتين شهريا عدا فحص ال 
 مدخل ومخرج المحطة.

 

 كميات وجودة المياه المحالة من محطة تحلية بحر الوسطى 2-1

 

تحلية البحر "  م وجودتها الخاص بمحطة2021يوضح كميات المياه المنتجة شهريا خالل العام  (7) جدول رقم
بالرغم من ان سعة  (2)رسم توضيحي رقم  فقط 3م 1000متوسط اإلنتاج اليومي حوالي  انحيث  الوسطى"

خطوط الشبكة( على مدار )الكهربائية ذلك الى عدم توفر الطاقة  ويعزي  يوميا 3م 6000المحطة تصل الى 
انتجت محطة الشمال دير البلح. -ساعات التشغيل مرتبطة بالجدول الدوري للكهرباء لمنطقة البصة وانالساعة 

بشكل  االقصىوصلت لخزان  والتي فقط من المياه المحالة 3ممليون  ربعم ما يقارب من 2021خالل العام 
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وجود سرقات من  وعدمكيلو متر(  1.5لقصر الخط الناقل ) وذلكأي فاقد كما هو موضح بالجدول  وبدون كامل 
و ذلك مرة واحدة شهريا  الوسطى. يتم عمل فحوصات مخبرية للمياه المحالة المنتجة من محطة خالل هذا الخط

 Total coliform and Faecalعدا فحوصات الميكروبيولوجي ) ،و التي تشمل االنيونات و الكاتيونات
coliform حيث أظهرت الفحوصات المخبرية خلو المياه المحالة من تلوث  ،الفحص مرة أسبوعيا( يتم

باإلضافة ان متوسط تركيز الكلوريد الشهري اقل من الحد األقصى الموصى  ،الميكروبيولوجي على مدار العام
قصى و و كذلك النترات اقل من الحد األ ،ملجم/لتر 250( و هي WHOبه من قبل منظمة الصحة العالمية )

 ،م 2021للعام  األشهرملجم/لتر في كل  1000( اقل من TDSملجم/لتر و مجموع االمالح الذائبة ) 50هي 
و أخيرا االس الهيدروجيني لكل شهر )فحص( أظهرت انها تقع ضمن المدى المسموح به عالميا و هي ما بين 

بكثير  أفضلحطة تحلية الوسطى حيث ان الفحوصات أظهرت ان جودة المياه المنتجة من م .8.5حتى  6.5
فان المياه  على تلك الفحوصات وبناءً  ،والجنوبمن جودة المياه المنتجة من محطتي تحلية البحار في الشمال 

 .ضمن المعايير الدولية هي مياه صحية وصالحة للشرب اآلدمي الوسطىالمحالة الخاص بمحطة تحلية 

 

 م.2021خالل العام  " الوسطى"بحر الالكميات الشهرية للمياه المحالة المنتجة وجودتها الخاص بمحطة تحلية :  7جدول 

 الشهر
 محطة تحلية الوسطى

 TDS PH متوسط النترات متوسط الكلوريد قراءة العدادات انتاج المحطة

 - mg/l mg/l mg/l متر مكعب متر مكعب

Jan-21 0 0 - - - - 

Feb-21 0 0 - - - - 

Mar-21 6،925 6،925 16.4 <1 33.4 8.13 

Apr-21 42،687 42،687 58.9 <1 83 6.98 

May-21 19،828 19،828 88.97241 <1 144.5 6.66 

Jun-21 22،531 22،531 241.59 <1 390 6.75 

Jul-21 19،015 19،015 74.371 <1 124 6.66 

Aug-21 24،143 24،143 75.3 <1 125 6.66 

Sep-21 22،750 22،750  ال يوجد فحص  ال يوجد فحص  ال يوجد فحص  ال يوجد فحص 

Oct-21 39،701 39،701 20.5 <1 40 6.8 

Nov-21 34،747 34،747 74.371 <1 124 6.66 

Dec-21 25،393 25،393 58.9 <1 83 6.98 

   257،720 257،720 اإلجمالي 
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 م.2021للعام  البصة-الوسطىمتوسط اإلنتاج اليومي للمياه المحالة لكل شهر لمحطة تحلية بحر :  2رسم توضيحي 

 

 التكلفة االجمالية إلنتاج كوب واحد من محطة تحلية الوسطى  2-2

 

تحلية التكلفة االجمالية إلنتاج كوب واحد من المياه المحالة المنتجة من محطة الوسطى ال تختلف عن محطة 
بحر الشمال فيما عدا تكلفة صيانة الطوارئ الناتجة بشكل رئيسي عن االنقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي 

وبالتالي فان التكلفة إلنتاج الكوب الواحد  ،م2021ألف شيقل خالل العام  105)خطوط الشبكة( والتي قدرت ب 
ياه محالة يوميا وبالتالي فان سعر الكوب كوب م 1000ستزيد عن محطة الشمال الن اإلنتاجية قليلة وهي 

( 8)جدول رقم  شيقل بفارق بسيط عن محطة الشمال. 3.57الواحد من المياه المحالة من محطة الوسطى هي 
 إلنتاج واحد كوب مياه محالة. واإلجماليالكوب لكل بند  وسعريوضح بنود التكلفة 
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 محالة الخاصة بمحطة تحلية بحر الوسطى مياهاالجمالية لكل كوب  : التكلفة 8جدول 

 م.
 محالة الخاصة بمحطة تحلية بحر الوسطى مياهالتكلفة االجمالية لكل كوب 

 بند التكلفة
السعر لكل كوب 

 )الشيقل(

 2.4 تكلفة الطاقة الكهربائية )من خطوط الشبكة(   1

 0.425 المياه.تكلفة اإلضافات الكيمائية لمعالجة     2

 0.302 تكلفة وقود المولدات )انتاج الطاقة أو للصيانة الدورية للمولدات(   3

 0.086 تكلفة الصيانة الدورية.  4

 0.169 تكلفة صيانة الطوارئ.  5

 0.191 تكلفة الطاقم )تشغيل وصيانة(.    6

 3.57 اإلجمالي )شيقل(

 محطة تحلية مياه البحر الجنوبي -3

 

دونمات  5على مساحة  والمقامة (والقرارةمدينة دير البلح  )بين تحلية مياه البحر بالمحافظة الجنوبيةمحطة  
يوم )قيد التنفيذ( باإلضافة /3م 14000دونمات للمرحلة الثانية سعة  4.5و يوم /3م 6000سعة للمرحلة األولى 

من  75000وهي توفر مياه ذات نوعية جيدة لحوالي  ،الشمسية( )للخاليادونمات لزوم الطاقة المتجددة  5الى 
الذي سيعمل  STLVأحد مكونات برنامج  الجنوبيتعد محطة تحلية مياه البحر  سكان مدينتي رفح وخان يونس.

بحسب الخطة االستراتيجية لقطاع المياه تعتبر المحطة  والتيعلى تحسين نظام إمدادات المياه الصالحة 
مليون متر  110ثم توسعتها ل  ومنمليون متر مكعب من المياه المحالة كمرحلة أولى  55المركزية في توفير 

. يتم تزويد دونم إلنجاز هذا المشروع 80حيث تم تخصيص  والنهائيةمكعب من المياه في المرحلة الثانية 
يبعد عن  وجميعهم( Beach wellsآبار ) 4ساعة وذلك من خالل /3م 630البحر بمقدار المحطة بمياه 
محالة مياه  3م 000،10م لم تكن المحطة تعمل بكامل طاقتها )2021مترًا. خالل العام  40الشاطئ مسافة 

يوميا( وذلك بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية على مدار الساعة عدا أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر والتي تم 
( Unitsوحدات ) ثالثة )المرحلة األولى( الجنوبتزويد المحطة بالكهرباء على مدار الساعة. تحوي محطة 

 ROمراحل تحلية ) 6ضنة انش وفي كل حا 8( قطر Vesselsحاضنة ) 30تحلية في كل وحدة 
Membranes،)  بار وذلك بمضخة عالية الضغط باستهالك كهربائي تصل  60يتم ضغط مياه البحر بمقدار

ا كوب لكل ساعة لكل وحدة من المياه المالحة لتنتج م 220كيلووات/ساعة حيث يتم ضخ ما يقارب  400ل 
كوب من المياه المحالة لكل ساعة لكل وحدة وبذلك تكون كفاءة النظام لكل وحدة ما يقارب  90الى  80 بين
ألف ملجم/لتر ويتم ضخها للبحر  65( TDS) ( بمجموع امالح ذائبةBrine%. يتم انتاج المياه العادمة )40



 25من  17الصفحة 
 

تر حسب اختالف ألف ملجم/ل 41ألف الى  39مع العلم ان مجموع االمالح الذائبة للبحر تتراوح ما بين 
البراق في  وخزانكندا في رفح  )خزان ثالث خزاناتبار يتم ضخ مياه البحر المحالة الى  5الفصول. بضغط 

رقم  كما هو موضح في الجدولمتر مكعب  5000سعة كل منهما  البلح(البركة في دير  وخزانخان يونس 
تستدعي تدخالت للحد من تلك  والتيحيث يالحظ من الجدول ان الفاقد )أغلبها سرقات( من خط رفح  ،(9)

 للشبكات. ومنهاللخزان  والمناسبالسرقات لتصل المياه بالشكل الكافي 
 

 م(.2021)نهاية عام  الخزانات التي يتم تغذيتها بالمياه المحالة من قبل محطة تحلية بحر الجنوب:  9جدول 

 الخزان
 تالعداداقراءة  انتاج المحطة قطر الخط الناقل طول الخط الناقل سعة الخزان

 شهر/3م ألف شهر/3م ألف انش كيلو متر 3م

 68 76 18-12 18 5000 رفح  -خزان كندا 

 63 67 18 12 5000 خان يونس  -خزان البراق 

 23 23 18 1.5 5000 دير البلح  -خزان البركة 

 

 

 م2021خالل العام  "الجنوبتحلية بحر "كميات وجودة المياه المحالة لمحطة  3-1

 

 الجنوب م وجودتها الخاص بمحطة2021( يوضح كميات المياه المنتجة شهريا خالل العام 10جدول رقم )
وباقي  3م 2500حيث يالحظ ان من شهر يناير الى شهر سبتمبر من العام متوسط اإلنتاج اليومي حوالي 

ويعزي ذلك الى مدى توفر  ،(3كما هو موضح في الرسم التوضيحي رقم )يوميا  3م 5500ر حوالي األشه
م عملت المحطة بكامل 2021الطاقة الكهربائية على مدار الساعة حيث في األشهر الثالثة األخيرة من العام 

باإلضافة الى وجود طاقة  ر الساعةطاقتها وذلك بسبب توفر الطاقة الكهربائية من خطوط الشبكة على مدا
 من مليون م ما يقارب 2021خالل العام  الجنوب. انتجت محطة ميجا من الطاقة الكهربائية 0.5شمسية توفر 

مليون  1,140 (9للخزانات الثالث )كما وضح في جدول رقم متر مكعب من المياه المحالة ولكن التي وصلت 
ألف كوب جلها سرقات بشكل مباشر من الخط الناقل ما بين المحطة  041 ما يقارب منأي ان هناك فاقد  3م
و ذلك مرة واحدة  الجنوب. يتم عمل فحوصات مخبرية للمياه المحالة المنتجة من محطة الخزانات الثالثو 

 Total coliform and Faecalعدا فحوصات الميكروبيولوجي ) ،شهريا و التي تشمل االنيونات و الكاتيونات
coliformحيث أظهرت الفحوصات المخبرية خلو المياه المحالة من تلوث  ،اً |( يتم الفحص مرة أسبوعي

باإلضافة ان متوسط تركيز الكلوريد الشهري اقل من الحد األقصى الموصى  ،الميكروبيولوجي على مدار العام
الحد األقصى و  و كذلك النترات اقل من ،ملجم/لتر 250( و هي WHOبه من قبل منظمة الصحة العالمية )
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 ،م 2021ملجم/لتر في كل اشهر للعام  1000( اقل من TDSملجم/لتر و مجموع االمالح الذائبة ) 50هي 
وأخيرا االس الهيدروجيني لكل شهر )فحص( أظهرت انها تقع ضمن المدى المسموح به عالميا و هي ما بين 

بقليل و التي ممكن ان  6.5من  عدا شهر أغسطس وصلت متوسط االس الهيدروجيني اقل 8.5حتى  6.5
تكون كنتيجة لعدم وضع الصودا الكاوية بالتركيز المطلوب و حسب المواصفات الفنية كما هو موضح بجدول 

هي مياه صحية وصالحة للشرب  الجنوبفان المياه المحالة الخاص بمحطة تحلية  ( و لكن اجماالً 10رقم )
 .و جلها ضمن المعايير الدولية اآلدمي

 

 م.2021" خالل العام الجنوبالكميات الشهرية للمياه المحالة المنتجة وجودتها الخاص بمحطة تحلية البحر " :  10ل جدو

 الشهر
 محطة تحلية الجنوب

 TDS PH متوسط النترات متوسط الكلوريد قراءة العدادات انتاج المحطة

 - mg/l mg/l mg/l متر مكعب متر مكعب

Jan-21 31،868 30،233 ال يوجد فحص ال يوجد فحص ال يوجد فحص ال يوجد فحص 

Feb-21 65،493 62،589 152.2 <1 257 7.86 

Mar-21 82،376 70،908 149.8 <1 253 7.91 

Apr-21 85،322 78،566 164.9 <1 218.5 7.22 

May-21 64،003 59،075 157.9 <1 242.5 6.6 

Jun-21 73،807 61،610 162.6 <1 273.5 7.01 

Jul-21 83،835 64،343 174.4 <1 272 6.62 

Aug-21 89،151 72،774 159.2 <1 255.5 6.46 

Sep-21 91،902 73،679 220.1 <1 297.5 7 

Oct-21 130،849 115،507 217.5 <1 292.5 7.1 

Nov-21 168،633 151،506 212.2 <1 298 7.05 

Dec-21 173،678 167،057 223.3 <1 300 7 

   1،007،847 1،140،917 اإلجمالي 
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 م.2021للعام  الجنوبمتوسط اإلنتاج اليومي للمياه المحالة لكل شهر لمحطة تحلية بحر :  3رسم توضيحي 

 

 

 الجنوبالتكلفة االجمالية إلنتاج كوب واحد من محطة تحلية  3-2

 

ال تختلف عن محطة تحلية  الوسطىالتكلفة االجمالية إلنتاج كوب واحد من المياه المحالة المنتجة من محطة 
شيقل الالزمة إلنتاج  2.2الطاقة الكهربائية )من خطوط الشبكة( و التي قدرت ب بحر الشمال فيما عدا تكلفة 

و يعزي ذلك الى وجود خاليا شمسية تنتج شيقل في محطة الشمال  2.4كوب واحد من المياه المحالة بدال من 
وبالتالي فان التكلفة  ،ميجا من الطاقة الكهربائية و التي تخفف من السحب من شبكات الكهرباء النظامي 0.5

 الجنوبسعر الكوب الواحد من المياه المحالة من محطة  حيث ان محطة الشمال أقل منإلنتاج الكوب الواحد 
الكوب لكل بند  وسعر( يوضح بنود التكلفة 11جدول رقم ) عن محطة الشمال.شيقل بفارق بسيط  3.25هي 

 إلنتاج واحد كوب مياه محالة الخاص بمحطة تحلية الجنوب. واإلجمالي
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 الجنوبالتكلفة االجمالية لكل كوب مياه محالة الخاصة بمحطة تحلية بحر :  11جدول 

 م.
 محالة الخاصة بمحطة تحلية بحر الوسطى مياهالتكلفة االجمالية لكل كوب 

 بند التكلفة 
السعر لكل كوب 

 )الشيقل(

 2.2 تكلفة الطاقة الكهربائية )من خطوط الشبكة(   1

 0.425 تكلفة اإلضافات الكيمائية لمعالجة المياه.    2

 0.302 للصيانة الدورية للمولدات(تكلفة وقود المولدات )انتاج الطاقة أو    3

 0.086 تكلفة الصيانة الدورية.  4

 0.055 تكلفة صيانة الطوارئ.  5

 0.191 تكلفة الطاقم )تشغيل وصيانة(.    6

 3.258 اإلجمالي )شيقل(

 

 

 الخالصة 

 

 3مليون م 3.34في حين  3مليون م 3.58م 2021بلغ انتاج المياه المحالة من محطات تحلية البحر للعام 
% من اجمالي 3المحالة التي دخلت شبكات البلديات ما نسبته  المياهحيث شكلت  ،وصل خزانات مياه البلديات

( يوضح أن محطة 4م. الرسم التوضيحي رقم )2021المياه التي ضخت في شبكات توزيع مياه البلديات للعام 
% من اجمالي انتاج المحطات الثالث 61المحطات التي انتجت مياه محاله بنسبة  أكثرتحلية بحر الشمال 

% من اجمالي انتاج 7البصة بنسبة -المرتبة األخيرة محطة الوسطى وفي% 32تليها محطة الجنوب بنسبة 
شمال، أظهرت الفحوصات المخبرية أن جودة المياه المنتجة من كافة محطات تحلية البحر الثالثة )ال المحطات.

الوسطة والجنوب( ذات جودة عالية وتقع ضمن المعايير الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية كمياه 
بلغ السعر االجمالي للكوب الواحد من المياه المحالة في  شرب صحية والمواصفات الفلسطينية لمياه الشرب.

شيقل في حال  7.2ساعة و 24بكة شيقل في حال ساعات التشغيل بكهرباء خطوط الش 3.45محطة الشمال 
في حين الوسطى  ساعات( مع تشغيل المولدات الكهربائية خالل ساعات القطع، 8الجدول الدوري للكهرباء )

شيقل نتيجة قلة اإلنتاج و التعطل المستمر لألجزاء الهيدروليكية بسبب  3.57سعر اإلنتاج وصل متوسطها ل 
بينما محطة الجنوب كانت اقل األسعار في  ،بدون سابق انذار للمحطة االنقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي



 25من  21الصفحة 
 

شيقل و ذلك بسبب وجود طاقة كهربائية  3.25مقارنًة بباقي المحطات و التي وصلت ل  المحالةانتاج المياه 
 جا.مي 0.5متجددة )طاقة شمسية( بقدرة 

  
 

 

 م2021: نسبة انتاج كل محطة بالنسبة إلجمالي انتاج المحطات الثالث للعام  4رسم توضيحي 

 

 وتكلفة وجودتها( تلخص اإلنتاج الشهري للمياه المحالة 5الخريطة الموضحة في الرسم التوضيحي رقم )
 مواقع شامل ومواقعهم( والجنوب والوسطىانتاج كوب واحد من المياه للثالث محطات )الشمال 

 .لكل محطة تحلية بحر الخزانات التي يتم تغذيتها بمياه البحر المحالة
 

31.86%

7.20%

60.95%

م2021نسبة انتاج كل محطة بالنسبة الجمالي انتاج المحطات الثالث للعام 

محطة تحلية الجنوب محطة تحلية الوسطى  محطة تحلية الشمال 
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: خريطة توضح مواقع محطات تحلية البحر والخزانات التي تغذى بمياه البحر المحالة والخطوط الناقلة لتلك المياه  5رسم توضيحي 
 م.2021وملخص المعلومات لكل نظام تحلية بحر في قطاع غزة 

 

 التوصيات

توفير مصادر مياه غير  بالعمل على بإعطاء األولوية القصوى  البيئة وجودة ضرورة قيام سلطة المياه .1
أهمها مياه البحر المحالة والتي لها دور فعال في زيادة جودة مياه البلدية  المختلفةتقليدية لألغراض 

 والتخفيف من ضغط السحب من المياه الجوفية المتدهورة.
مفاجئ مع الجهات المعنية في انهاء ظاهرة القطع ال وبالتعاون البيئة  وجودةضرورة قيام سلطة المياه  .2

للتيار الكهربائي من خطوط الشبكة بدون سابق انذار لمحطة تحلية بحر الوسطى لما لها من تداعيات 
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تحتاج الى صيانة طارئة تكلف المحطة مبالغ باهضه  والتيفي خراب األجزاء الهيدروليكية للمحطة 
 وزيادةمياه المحالة تراجع في اإلنتاج اليومي لل وبالتاليم 2021شيقل خالل العام  ألف 105قدرت ب 

 تكلفة انتاج الكوب الواحد من المياه المخاله.
ميجا الخاص بمضخة  7ميجا من ال  1البصة قدرة -مد خط كهرباء لمحطة تحلية الوسطى ضرورة .3

سيكون لها  والتيساعة  24الصرف الصحي في البصة المنطقة الوسطى والالزمة لتشغيل المحطة 
السعة  وهي ،كوب 1000كوب يوميا من المياه المحالة بدال من متوسط  6000الدور الكبير في انتاج 

 االجمالية للمحطة.
 ،البصة-ضرورة تخصيص مستودع محمي من الشمس لتخزين اإلضافات الكيميائية لمحطة الوسطى .4

تي لها تأثير ضار على فعالية وذلك ان بعض اإلضافات الكيميائية كانت معرضة ألشعة الشمس وال
 تلك المواد في معالجة مياه البحر خالل عمليات التحلية.

ضرورة قيام سلطة المياه وبالتعاون مع الجهات المعنية في الحد من السرقات للمياه المحالة في  .5
كوب خالل  ألف 240الخطوط الناقلة لتلك المياه )خاصة لمحطتي الشمال والجنوب( والتي قدرت ب 

جودة تلك المياه بعد  وزيادةلها دور في زيادة كميات الضخ داخل شبكات البلديات  ولمام 2021لعام ا
 خلطها بالمياه الجوفية.

ضرورة زيادة كميات تحلية البحر في تلبية االحتياجات المائية المختلفة أهمها الزراعية وادراجها كخطة  .6
خصوصا ان هناك زيادة سنوية  وفي المتدهوراستراتيجية للتخفيف الضغط الكبير على الخزان الج

 االحتياجاتالعجز السنوي في تلبية تلك  وزيادةمضطردة للمياه خصوصا لألغراض الزراعية ثم اآلدمية 
 .الملحة

 
 

 المراجع

i.  م.2022م و2021أرشيف البيانات الواردة من مصلحة مياه بلديات الساحل 

ii.   م.2022البحر بقطاع غزة تقرير الزيارات الميدانية لمحطات تحلية 



 

 

 

 

 


