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 ملخص الدراسُ
 
مشركع مرخص مف  76مشركع، كتـ دراسة  459تناكلت الدراسة مشاريع التحمية كعددىا 

محطات تحمية لمخزاف الجكفي كمحطة تحمية البحر لثبلث قطاعات )حككمي كخاص كأىمي(، 
، عشر بئر م، كعددىا إحدفيالبلجئباإلضافة إلى معرفة اآلبار التابعة لككالة الغكث كتشغيؿ 

دراسة تطبيقية لثبلثة أحياء في مدينة عمؿ كجميع المشاريع مكزعة عمى محافظات قطاع غزة، كتـ 
ية ىذه المشاريع في تكفير غزة )حي الشجاعية، كالرماؿ الجنكبي، كمخيـ الشاطئ(، كتتمثؿ أىم

في القطاع القائمة شكمة المياه مصدر مائي لؤلجياؿ الحالية كالمستقبمية، كتأتي الدراسة كحؿ لم
فمف ، ككجكد تمكث كبير في نكعيتيا، / سنكيان 4ـ ـ 411 – 1: كالذم يعاني مف عجزان مائيان ُيقدر بػ

بسبب التزايد المستمر في أعداد  باالحتياجات المستقبمية كمية المخزكف المائي المتكقع أال تفى
 السكاف.

مشاريع التحمية في قطاع غزة  معظـ يث أفح ،الدراسة إلى معرفة طرؽ التحمية تيدؼ
محطات تحمية،  إنشاءتعتمد عمى طريقة التناضح العكسي، كمعرفة أكثر المناطؽ التي تحتاج إلى 

 كصبلحية المياه لبلستخداـ كمعرفة المناطؽ المستيمكة لممياه في مدينة غزة كاآلثار مبلءمة لكمد
 اريع.البيئية كاالقتصادية المترتبة عمى كجكد المش

كتكصمت الدراسة إلى أف أغمب نكعية المياه المحبلة في مشاريع الدراسة أنيا تتكافؽ مع 
بيا في قطاع غزة مف حيث األمبلح الذائبة كدرجة الحمكضة، كنسبة الكمكريد  ىالمعايير المكص

بمغت ، كالمياه العادمة / سنكيان 4ــ. 3.3 يفييا، كبمغت كمية المياه المحبلة مف المشاريع حكال
/ سنكيان، كبمغ نصيب استيبلؾ الفرد مف المياه المحبلة لمشاريع التحمية ألغراض الشرب 4ــ.4.9

 ./ لمفرد لتر/ يكـ 5 بحكالي

عدد مف  إنشاءفي  يتمثؿ يكأكصت الدراسة إيجاد حمكؿ غير تقميدية لمشكمة المياه كالت
 خانيكنسكمحافظة  ىالكسطكمحافظة  محافظة غزةالمحطات المركزية لتحمية مياه البحر في 

غبلؽمحطات تحمية الخزاف الجكفي،  إنشاءكالتقميؿ مف  تتكافؽ مع المعايير ال اآلبار التي  كا 
بيا لمشرب في قطاع غزة، كالعمؿ عمى ضركرة اندماج المشاريع الحككمية كالخاصة  المكصى

 يـ حكال3131عاـ السكاف مف المياه المحبلة في  احتياجاتكاألىمية تحت مظمة كاحدة، كقدر 
 / سنكيان. 4ـ.ـ 41.9
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Study Abstract: 
The study dealt with the desalination projects which are 148 projects, 65 

licensed projects were studied from the desalination plants on the aquifer and the sea 

desalination plant for the three sectors (governmental, private and civil), in addition to 

the identification of UNRWA wells which are eleven wells. All these projects are 

distributed to the Governorates of the Gaza-Strip. An empirical study was carried out 

for three quarters in the city of Gaza (Shajaea, Southern Rimal and Al Shati' Camp). 

The importance of these projects lies in providing a water source for the current and 

future generations. This study is considered as a solution to the existing water problem 

in the Gaza Strip which suffers from annual water deficit estimated at 90-100 m
3
 and a 

great  pollution in its quality.  It is expected that the water stock will not be sufficient to 

meet the future requirements of water due to  the increasing number of population. 

 The study aims to identify the ways of desalination since  the desalination 

projects in the Gaza Strip depend on the reverse osmosis method,  the areas which 

mostly need the establishment of desalination plants, the adaptability and validity of the 

water for consumption, the water consumption areas in Gaza and the environmental and 

economic effects of these projects. 

The study concluded that the quality of the desalinated water of the study 

projects   coincides greatly with the recommended criteria for the Gaza-Strip as regards 

the soluble salts, acidity and the percentage of chloride. The quantity of water of the 

desalinated water in the projects amounted to  about 2.2 m
3
 per year, the waste water 1.8 

m3 per year and the per capita consumption of the desalinated water of the desalination 

projects for training purposes 4 lt./day/per capita. 

In its recommendations, the study stressed the need  to find untraditional 

solutions for the water problem such as establishing a number of central sea water 

desalination plants in the Governorates of Gaza, Middle Area and Khan Younis , 

reducing the establishment of desalination plants on the aquifer, closing the wells which 

do not coincide with the standards recommended for drinking water in the Gaza-Strip 

and integrating the Governmental, private and civil projects under one umbrella.   The 

population's needs for desalination water in 2020 are estimated at 10.8 m
3
/year.  
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 اإلهداء

 .....أىدل ىذا العمؿ المتكاضع 

  الذيف سمكا في زمف عز فيو الشامخكف.....إلى 

  ي لكال كجكدىا ما حققت شيئان إلييا مبلكي الحارس،،، أمي الحبيبية التإلى
 .....أىدل كافر حبي كامتناني

 إلى أبي الغالي،،، أسأؿ اهلل أف يحفظو كيرعاه... 

  ركح زكجي الغالي،،، أسأؿ اهلل أف يتغمده بكاسع رحمتو.....إلى 

 الشمعة التي أنارت الطريؽ أمامي كمازالت ،،، ابني نسيـ  إلى
...... 

  في حب الخير كالعطاء كمف اشتد بيـ مف كانكا لى مثاالن إلى
 أزرم إخكاني كأخكاتي ) إياد، محمد، لنا، ىناء(..

 ...إلى الذيف شارككني أعباء العمؿ كمدكا يد العكف 

 ...إلى كؿ مف أراد أف يككف المستقبؿ أفضؿ مف الماضي 

 ....إلى كؿ العيكف الساىرة مف أجؿ رفع راية العمـ كالعمماء 

 م ثمرة جيدم المتكاضع....إلى ىؤالء جميعان أىد
 الطالبة : 

 فاتف دركيش شقميو
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 شكر وعرفان

 :امتثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى
... ِااااِلِحينَ َرْحَمِتَكِفيِعَباِدَكالَربَِّأْوزِْعِنيَأْنَأْشُكَرِنْعَمَتَكالَِّتيَأْنَعْمَتَعَميََّوَعَمىَواِلَديََّوَأْنَأْعَمَمَصاِلًحاَتْرَضاُىَوَأْدِخْمِنيب  صَّ

، فإنني أتكجو بالشكر هلل تعالى الذم أنعـ عميَّ بنعـو ال تعد كال تحصػى، كمنيػا ":4أية " النمؿسكرة 
اإلنعػػػػاـ بإتمػػػػاـ ىػػػػذه الدراسػػػػة، كأسػػػػألو سػػػػبحانو أف يجعميػػػػا خالصػػػػة لكجيػػػػو الكػػػػريـ، كامتثػػػػاالن لقػػػػكؿ 

شػػػكرم كتقػػػديرم مػػػف (، فػػػإنني أتكجػػػو بخػػػالص مااان ش يشاااكر النااااس ش يشاااكر اه: )المصػػػطفى
، عمػػى تفضػػمو باإلشػػراؼ عمػػى الدراسػػة، حفظددا اللددا–وامددأ و دد/  ددا  الددتور/ / أسػػتاذم الجميػػؿ

رشادم، فجزاه اهلل خير الجزاء.  كعمى ما بذلو مف كقت كجيد في تكجييي كا 
كما كأتكجو بعظيـ الشكر كالتقدير ألستاذم الكريميف عضكم لجنة المناقشة، المػذيف تفضػبل 

 ىذا البحث: بقبكؿ مناقشة
 حفظا اللا، ع /  يئة الرت يس  الجامعة اإلسالمية.-و.ت وحمت  القا ي / التور/  ح  ة

 .في جامعة األز   حفظا اللا، ع /  يئة الرت يس-و. ت ي/سف و / مايلةالتور/ /ح  ة /
 فجزاىما اهلل عني خير الجزاء.

عمػػػر شػػػتات، ينػػػدس الممحمػػػكد إسػػػماعيؿ، ك المينػػػدس كأشػػػكر المينػػػدس غسػػػاف القيشػػػاكم ك 
 مازف البنا عمى نصائحيـ العممية بالمادة كمساعدتيـ كدعـ المتكاصؿ كالمتابعة. الميندس ك 

 كأتقػػدـ بخػػالص االمتنػػاف كالشػػكر إلػػى كػػؿ مػػف الميندسػػيف: زىػػدم صػػالح كمحمػػد الريػػاطي
 اففريػد أبػك شػعبك  خالد أبك محسػفك  مراكف المصرمك  أيمف الرمبلكمك  محمد أبك شمالةك  رمزم أىؿك 
عػػػبلء اليمػػػػص، ككػػػػؿ مػػػػف الػػػدكتكر فػػػػؤاد الجمصػػػػي، كاألخ إيػػػػاد المػػػدىكف كيػػػػكنس المغيػػػػر كمػػػػازف ك 

 الطيؼ.
الػػدكتكر األسػػتاذ  االسػػتبانة  قػػامكا بتحكػػيـكمػػا ال يفػػكتني أف أسػػجؿ جزيػػؿ الشػػكر إلػػى مػػف 

ككػذلؾ أصػحاب المحطػات الخاصػة  عبػد العظػيـ مشػتييد.يكسؼ أبك مايمػة ك أ. د  أحمد القاضي ك
فادتيـ لي كخاصة طبلؿ فيصؿ، كشركة الياسيف كمحطة الفرات.عمى تع  امميـ كا 

يماف جابر المصػرم كميػا صػبرم  ىبو فايز البنا جميعان كخاصة كؿ مف كأشكر صديقاتي كا 
أقػدـ  المتكاضػعة ككػذلؾلي مف دعـ ككقػت كجيػد كمسػاعدة إلنجػاز ىػذه الدراسػة  كهلما قدم السمقاكم

خكاني كأخيران  أتقدـ بتقديرم الخالص إلى جميع مف ساعد في إنجاز ىػذه الدراسػة  شكرم إلى أىمي كا 
كسػػاعدني فػػي تػػكفير مػػا تحتاجػػو مػػف بيانػػات كمعمكمػػات كػػبلن باسػػمو كلقبػػو لكػػؿ مػػف: مصػػمحة ميػػاه 

 بمديات الساحؿ، سمطة المياه، بمدية غزة، عيادة الصكراني.
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 47 محافظة رفح -5

 48 ثانيان: التكزيع الجغرافي لمشاريع محطات التحمية في قطاع غزة حسب الممكية
 48 مشاريع التحمية في القطاع الحككمي -1
 65 مشاريع التحمية في القطاع األىمي في قطاع غزة -2
 79 مشاريع التحمية في القطاع الخاص -3
 94 آبار مياه ككالة الغكث كتشغيؿ البلجئيف -4



 

 ح 

 الصفحة الموضوع
 96 ثالثان: اآلثار البيئية كاالقتصادية لمشاريع محطات التحمية في قطاع غزة

 97 اآلثار البيئية -1
 100 األثر االقتصادم -2

 102 الميدانية رابعان: كاقع مشاريع التحمية في قطاع غزة مف خبلؿ الدراسة 
 104 خامسان: الحمكؿ المقترحة كالنظرة المستقبمية لمشاريع التحمية

 107 الخبلصة
 108 الفصل الرابغ مذينت غزة "دراست تطبيقيت"

 114 أكالن: نتائج تحميؿ االستبانة لمدينة غزة
 123 ثانيان: الحمكؿ المقترحة كالنظرة المستقبمية لحؿ مشكمة المياه في مدينة غزة

 125 الخبلصة
 126 النتائج والتوصياث

 127 النتائج
 128 التكصيات
 130 المراجااااع
 136 المالحااااق

 

  



 

 ط 

 اجلداول فهرس
 الصفحة الجدول رقم الجدول

 17 تصنيفات األراضي الزراعية في قطاع غزة  (1-1) جدكؿ
 20 ـ.2011 -2010المكازنة المائية في قطاع غزة لعاـ  ( 2-1جدكؿ )
 21 االحتياجات المائية لقطاع غزة.  (3-1جدكؿ )
مقياس مياه الشرب المعمكؿ بيا في قطاع غزة كنتائج متكسط  ( 4-1جدكؿ )

 .2012التحميؿ الكيميائي لعينات آلبار المياه بقطاع غزة لعاـ 
25 

 43 أعداد كنسب مشاريع التحمية في قطاع غزة. ( 1-3جدكؿ )
 45 التحمية في محافظة الشماؿ. تكزيع محطات ( 2-3جدكؿ )
 45 تكزيع محطات التحمية في محافظة غزة. ( 3-3جدكؿ )
 46 تكزيع محطات التحمية في محافظة الكسطي ( 4-3جدكؿ )
 47 تكزيع محطات التحمية في محافظة خانيكنس.  (5-3جدكؿ )
 49 .ترخيص بئر المياه المغذم لمحطة تحمية المياه حسب الممكية ( 6-3جدكؿ )
كميات المياه الداخمة كالراجعة كمتكسط كمية اإلنتاج كالكمية صيفان  ( 7-3جدكؿ )

كشتاءن كتكاليؼ التأسيس كاإلنشاء لمحطات التحمية في القطاع 
 الحككمي.

49 

متكسط التحميؿ الكيميائي لمحطات التحمية في مدارس الحككمة في  ( 8-3جدكؿ )
 ـ.2013 -2012قطاع غزة لعاميف 

52 

تكاليؼ اإلنشاء كالتشغيؿ ككمية المياه الداخمة كالمحبلة كالراجعة  ( 9-3جدكؿ )
 لمحطات التحمية لممدارس.

53 

 55 مساحة محطات التحمية في القطاع الحككمي. ( 10-3جدكؿ )
( لمشاريع التحمية لممحطات 3معدؿ إنتاج المحطة صيفان)ـ ( 11-3جدكؿ ) /يـك

 الحككمية.
57 

/ يكـ لمشاريع 3مية المياه الداخمة كالراجعة )المالحة( لمحطة ـك ( 12-3جدكؿ )
 تحمية المياه في القطاع الحككمي.

57 

( لمبئر) ممجـ/ لتر( لمشاريع TDSنسبة األمبلح الكمية الذائبة ) ( 13 -3جدكؿ )
 التحمية لممياه المحبلة في القطاع الحككمي.

59 

( في المياه المحبلة)ممجـ/ لتر( TDSة )نسبة األمبلح الكمية الذائب ( 14 -3جدكؿ )
 لمشاريع التحمية في القطاع الحككمي.

60 



 

 ي 

 الصفحة الجدول رقم الجدول
( الحمكضة لمبئر لمشاريع التحمية لممياه المحبلة لمقطاع PHنسبة ) ( 15 -3جدكؿ )

 الحككمي.
60 

( لممياه المحبلة لمشاريع التحمية لمقطاع الحككمي في PHنسبة ) ( 16 -3جدكؿ )
 ـ.2013قطاع غزة 

60 

نسبة الكمكريد لممياه المحبلة لمبئر لمشاريع محطات التحمية لمقطاع  ( 17-3جدكؿ )
 الحككمي.

61 

نسبة الكمكريد لممياه المحبلة لمشاريع محطات التحمية لمقطاع   (18- 3جدكؿ )
 ـ.2013الحككمي في قطاع غزة 

61 

حمية في قطاع غزة التكمفة اإلنشائية اإلجمالية لمشاريع المحطات الت  (19 -3جدكؿ )
 ـ.2013بالدكالر 

62 

تكمفة التشغيؿ اإلجمالية لممحطة )سنكيان( بالدكالر لمشاريع التحمية   (20 -3جدكؿ )
 ـ.2013لمقطاع الحككمي في قطاع غزة 

62 

معدؿ تكمفة إنتاج متر مكعب مف المياه المحبلة داخؿ المحطة في  ( 21 -3جدكؿ )
 القطاع الحككمي.

64 

شيكؿ( لمقطاع  3)ـ سعر متر مكعب مف المياه المحبلة لمزبكف ( 22 -3) جدكؿ
 ـ.2013الحككمي في قطاع غزة 

64 

تغير الفبلتر لمشاريع التحمية لممياه في القطاع الحككمي في قطاع  ( 23 -3جدكؿ )
 ـ.2013غزة 

64 

ترخيص بئر المياه كتجديد الترخيص لمشاريع التحمية في لقطاع  ( 24-3جدكؿ )
 مي.األى

67 

كميات المياه الداخمة كالراجعة كمتكسط اإلنتاج ككمية اإلنتاج صيفان  ( 25-3جدكؿ )
كشتاءن كتكاليؼ التأسيس كاإلنشاء لمحطات التحمية في القطاع 

 األىمي.

67 

التحميؿ الكيميائي لمحطة تحمية مياه البحر بمدينة دير البمح  (26-3جدكؿ )
 ـ.2013

68 

 69 حطات التحمية في القطاع األىمي.مساحة م ( 27-3جدكؿ )
( لمشاريع التحمية في القطاع 3معدؿ إنتاج المحطة صيفان)ـ ( 28-3جدكؿ ) /يـك

 األىمي.
70 



 

 ك 

 الصفحة الجدول رقم الجدول
/ يكـ لمشاريع 3كمية المياه الداخمة كالراجعة )المالحة( لمحطة ـ ( 29-3جدكؿ )

 تحمية المياه في القطاع األىمي.
71 

( لمبئر )ممجـ/ لتر( لمشاريع TDSمية الذائبة )نسبة األمبلح الك ( 30-3جدكؿ )
 التحمية لممياه المحبلة في القطاع األىمي.

72 

( في المياه المحبلة)ممجـ/ لتر( TDSنسبة األمبلح الكمية الذائبة ) ( 31 -3جدكؿ )
 لمشاريع التحمية في القطاع األىمي.

73 

ة لممياه المحبلة لمقطاع ( الحمكضة لمبئر لمشاريع التحميPHنسبة ) ( 32 -3جدكؿ )
 األىمي.

73 

 74 ( لممياه المحبلة لمشاريع التحمية لمقطاع األىمي.PHنسبة )  (33 -3جدكؿ )
نسبة الكمكريد لممياه المحبلة لمبئر لمشاريع محطات التحمية لمقطاع  ( 34-3جدكؿ )

 األىمي.
74 

التحمية لمقطاع نسبة الكمكريد لممياه المحبلة لمشاريع محطات  ( 35- 3جدكؿ )
 األىمي.

75 

التكمفة اإلنشائية اإلجمالية لمشاريع المحطات التحمية في قطاع  ( 36 -3جدكؿ )
 ـ.2013األىمي بالدكالر 

75 

تكمفة التشغيؿ اإلجمالية لممحطة )سنكيان( شيكؿ لمشاريع في القطاع  ( 37 -3جدكؿ )
 األىمي.

76 

مف المياه المحبلة داخؿ المحطة في  معدؿ تكمفة إنتاج متر مكعب ( 38 -3جدكؿ )
 ـ.2013القطاع الحككمي 

76 

شيكؿ( لمقطاع  3سعر متر مكعب مف المياه المحبلة لمزبكف)ـ ( 39 - 3جدكؿ)
 األىمي.

76 

 77 تغير الفبلتر لمشاريع التحمية لممياه في القطاع األىمي. ( 40 -3جدكؿ )
ع محطات تحمية المياىفي القطاع ترخيص بئر المياه المغذم لمشاري ( 41 -3جدكؿ )

 الخاص.
80 

كميات المياه الداخمة كالراجعة كمتكسط كمية اإلنتاج كالكمية صيفان  ( 42-3جدكؿ )
كشتاءن كتكاليؼ التأسيس كاإلنشاء لمحطات التحمية في القطاع 

 الخاص.

80 

 82 ( في القطاع الخاص.2المساحة التي تشغميا المحطة)ـ ( 43 -3جدكؿ )



 

 ل 

 الصفحة الجدول رقم الجدول
( لمشاريع التحمية لممحطات 3معدؿ إنتاج المحطة صيفان)ـ ( 44-3) جدكؿ /يـك

 القطاع الخاص.
84 

/ يكـ لمشاريع تحمية المياه لمقطاع 3كمية المياه الداخمة لممحطة ـ ( 45-3جدكؿ )
 الخاص.

85 

( لمبئر) ممجـ/ لتر( لمشاريع TDSنسبة األمبلح الكمية الذائبة )  (46 -3جدكؿ )
 اه المحبلة لمقطاع الخاص.التحمية لممي

86 

( في المياه المحبلة)ممجـ/ لتر( TDSنسبة األمبلح الكمية الذائبة )  (47 -3جدكؿ )
 لمشاريع التحمية في القطاع الخاص.

87 

( الحمكضة لمبئر لمشاريع التحمية لممياه المحبلة لمقطاع PHنسبة ) ( 48 -3جدكؿ )
 الخاص.

87 

 88 مياه المحبلة لمشاريع التحمية لمقطاع الخاص.( لمPHنسبة ) ( 49 -3جدكؿ )
نسبة الكمكريد لممياه المحبلة لمبئر لمشاريع محطات التحمية لمقطاع  ( 50-3جدكؿ )

 الخاص.
88 

نسبة الكمكريد لممياه المحبلة لمشاريع محطات التحمية لمقطاع  ( 51- 3جدكؿ )
 الخاص.

89 

ية لمشاريع المحطات التحمية لمقطاع التكمفة اإلنشائية اإلجمال ( 52 -3جدكؿ)
 الخاص بالدكالر)$(.

89 

تكمفة التشغيؿ اإلجمالية لممحطة )سنكيان(بالشيكؿ لمشاريع التحمية   (53 -3جدكؿ)
 لمقطاع الخاص.

90 

معدؿ تكمفة إنتاج متر مكعب مف المياه المحبلة داخؿ المحطة في  ( 54 -3جدكؿ )
 القطاع الخاص.

90 

شيكؿ( لمقطاع  3سعر متر مكعب مف المياه المحبلة لمزبكف)ـ  (55 -3جدكؿ )
 الخاص

91 

 91 تغير الفبلتر لمشاريع التحمية لممياه في القطاع الخاص.  (56 -3جدكؿ )
نتائج التحميؿ الكيميائي لعناصر المياه في اآلبار لمياه الشرب   (1-4جدكؿ )

 .2011لمدينة غزة 
113 

 114 ة الدراسة حسب منطقة السكفتكزيع أفراد عين ( 2-4جدكؿ )
 114 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة ( 3-4جدكؿ )



 

 و 

 الصفحة الجدول رقم الجدول
 115 المؤىؿ العممي (4-4جدكؿ )
 115 استخداـ مياه البمدية لمشرب (5-4جدكؿ )
 115 استخدامات المياه المحبلة المشتراه أك المركبة في المنزؿ (6-4جدكؿ )
 116 خزاف الذم يتـ فيو تخزيف المياه المحبلةنكع ال  (7-4جدكؿ )
 116 مكقع الخزاف الذم يتـ فيو تخزيف المياه المحبلة (8-4جدكؿ )
 117 كسيمة تخزيف المياه المحبلة في المنزؿ ( 9-4جدكؿ )
 117 الكسائؿ األخرل لتخزيف المياه المحبلة في المنزؿ ( 10-4جدكؿ )
 117 ساعة 24ب المحبلة خبلؿ مدل تكفر مياه الشر   (11-4جدكؿ )
 117 مصادر مياه الشرب المحبلة (12-4جدكؿ )
 118 فترة غسؿ خزاف مياه الشرب (13-4جدكؿ )
 118 المكاد المستخدمة في تنظيؼ كتعقيـ الحزاف (14-4جدكؿ )
 119 معدؿ االستيبلؾ اليكمي مف المياه المحبلة )بالمتر(. (15-4جدكؿ )
 119 ا عف النظافة الشخصية لعامؿ تزكيد مياه المحطات.مدل الرض (16-4جدكؿ )
 120 مدل الرضا عف سيارة تكزيع المياه. ( 17-4جدكؿ )
 120 العمـ كالمعرفة المسبقة بترخيص المحطة مف قبؿ الجيات المسئكلة. ( 18-4جدكؿ )
 120 التعامؿ مع محطة كاحدة فقط لممياه المحبلة. (19-4جدكؿ )
 121 مة الشراء مف المياه المحبلة )بالشيكؿ/شير(.قي ( 20-4جدكؿ )
 121 قيمة الدخؿ الشيرم )بالشيكؿ(. ( 21-4جدكؿ )
 122 شراء المياه يعتبر عبء مالي عمى المستيمؾ. (22-4جدكؿ )
إمكانية شراء مياه صالحة لمشرب عبر شبكة مياه البمدية بسعر  (23-4جدكؿ )

 (3شيكؿ/ـ2)
122 

 122 ستيبلؾ األسرة مف المياه المحبلة حسب منطقة السكف.معدؿ ا (24-4جدكؿ )
نسبة قيمة الشراء لممياه المحبلة مف الدخؿ الشيرم حسب منطقة  (25-4جدكؿ )

 السكف.
122 

 

 
 



 

 ن 

 فهرس األشكال

 الصفحة الشكل رقم الشكل
 15 مكقع قطاع غزة. (1-1شكؿ )

عمػى قطػاع غػزة مػع معػدؿ  مقارنة كميات األمطار الياطمة شػيريا بػالممـ (2-1شكؿ )
 .2112األمطار السنكم لممكسـ 

18 

 19 األكدية في قطاع غزة. (3-1شكؿ )

 19 طبقات الحاممة لممياه في قطاع غزة (4-1شكؿ )

 22 ـ.2111نسبة الكمكريد عاـ  (5-1) شكؿ

 23 ـ.2111نسبة النيترات لقطاع غزة لعاـ  (6-1شكؿ )

 31 إلحدل محطات التحمية في قطاع غزة.طريقة التناضح العكسي  (1-2شكؿ )

 32 رسـ تكضيحي لعممية التركيز العالي كالمنخفض لمماء. (2-2شكؿ )

 32 رسـ تكضيحي لعممية الضغط لنفاذ الماء. (3-2شكؿ )

 33 المراحؿ األساسية لنظاـ التناطح العكسي. (4-2شكؿ )

 35 كحدات التناضح العكسي. (5-2شكؿ )

 36 المياه بالفرز الغشائي الكيربائيتحمية  (6-2شكؿ )

 37 بيت زجاجي لتحمية المياه (7-2شكؿ )

 38 عممية التقطير الكمضي متعدد المراحؿ (8-2شكؿ )

 39 تحمية المياه بضغط البخار  (9-2شكؿ )

 44 تكزيع المحطات حسب المحافظات (1-3) شكؿ

 48 عدد المحطات حسب الممكية.  (2-3شكؿ )

 51 كاقع مشاريع التحمية الحككمية.م (3-3شكؿ )

 51 المساحة المخدكمة لمشاريع التحمية الحككمية. (4-3شكؿ )

 52 مكاقع مشاريع المدارس التابعة لمكزارة التربية كالتعميـ في قطاع غزة. (5-3شكؿ )

 54 المساحة المخدكمة لمشاريع تحمية المدارس. (6-3شكؿ )

 55 تحمية في القطاع الحككمي في قطاع غزة.تطكر أعداد مشاريع ال (7-3) شكؿ



 

 س 

 الصفحة الشكل رقم الشكل
 56 عدد العامميف في محطات التحمية في القطاع الحككمي. (8-3شكؿ )

 56 عدد أياـ العمؿ لمشاريع التحمية لمقطاع الحككمي. (9-3) شكؿ

مصدر المياه المغذية لمشاريع التحمية لممياه لمقطاع الحككمي فػي قطػاع  (11-3شكؿ )
 ـ.2113غزة 

58 

مكػػاف تصػػريؼ الميػػاه المالحػػة لمشػػاريع التحميػػة لمميػػاه لمقطػػاع الحكػػكمي  (11-3شكؿ )
 ـ.2113في قطاع غزة 

58 

إمكانية االندماج في المشاريع الكبيرة لتحمية الميػاه فػي القطػاع الحكػكمي  (12 -3شكؿ )
 ـ.2113في قطاع غزة 

65 

 66 حككمي.مكاقع مشاريع التحمية األىمية في القطاع ال (13 -3شكؿ )

 68 تطكر أعداد مشاريع التحمية في القطاع األىمي.  (14-3) شكؿ

 69 عدد العامميف في محطات التحمية في القطاع األىمي. (15-3شكؿ )

 71 عدد أياـ العمؿ لمشاريع التحمية لمقطاع األىمي. (16-3شكؿ )

 71 ع األىمي.مكاف تصريؼ المياه المالحة لمشاريع التحمية في القطا (17-3شكؿ )

 72 إضافة مادة الكمكر لممياه المنتجة في القطاع األىمي. (18-3شكؿ )

 77 الجدكل االقتصادية لمشاريع التحمية األىمي. (19-3شكؿ )

النظػػرة المسػػتقبمية لتحسػػيف كضػػع الميػػاه فػػي مشػػاريع التحميػػة فػػي القطػػاع  (21-3شكؿ )
 األىمي.

78 

 78 المشاريع الكبيرة لتحمية المياه في القطاع األىمي.إمكانية االندماج في  (21 -3شكؿ )

 79 ـ.2113المساحة المخدكمة لمشاريع التحمية األىمية عاـ  (22-3شكؿ )

مكاقع مشاريع التحمية لممحطات الخاصػة فػي القطػاع الخػاص فػي قطػاع  (23-3شكؿ )
 ـ.2113غزة 

81 

 82 .تطكر أعداد محطات التحمية لمقطاع الخاص  (24- 3شكؿ )

 83 عدد العامميف في مشاريع محطات التحمية بالقطاع الخاص. (25-3شكؿ )

 83 عدد أياـ العمؿ لمشاريع محطات التحمية لمقطاع الخاص.  (26-3شكؿ )



 

 ع 

 الصفحة الشكل رقم الشكل
 85 مكاف تصريؼ المياه المالحة لمشاريع التحمية لممياه لمقطاع الخاص.  (27-3شكؿ )

المنتجػػػػػة لمشػػػػػاريع التحميػػػػػة لمميػػػػػاه لمقطػػػػػاع إضػػػػػافة مػػػػػاده الكمػػػػػكر لمميػػػػػاه  (28 -3شكؿ )
 الخاص.

86 

 91 الجدكل االقتصادية لمشاريع التحمية في القطاع الخاص.  (29-3شكؿ )

النظػػػرة المسػػػتقبمية لتحسػػػيف كضػػػع الميػػػاه لمشػػػاريع التحميػػػة فػػػي القطػػػاع   (31-3شكؿ )
 الخاص.

92 

ة الميػاه فػي القطػاع الخػاص إمكانية االندماج في المشاريع الكبيرة لتحميػ  (31 -3شكؿ )
 ـ.2113في قطاع غزة 

92 

 94 ـ.2113المساحة المخدكمة لمشاريع التحمية الخاصة في قطاع غزة  (32-3شكؿ )

 95 آبار مياه الشرب التابعة لككالة الغكث كتشغيؿ البلجئيف في قطاع غزة. (33-3شكؿ )

 96 يؿ البلجئيف.المساحة المخدكمة آلبار ككالة الغكث كالتشغ  (34-3شكؿ )

نسبة المياه العادمة إلى إجمالي المياه الداخمة لمشاريع محطات التحمية   (35-3شكؿ )
 لمدراسة في قطاع غزة.

97 

 98 منظر ألحد اآلبار المغذية لممحطة في إحدل مشاريع التحمية. (36-3شكؿ )

 98 ة.بعض مف القمامة حكؿ خزانات المياه ألحدل مشاريع التحمي (37-3شكؿ )

 99 ـ.2113مادة الحؽ بالكمكر لمحطة التحمية   (38 -3شكؿ )

 111 ـ.2113شكؿ الفبلتر قبؿ االستخداـ كبعد االستخداـ  (39-3شكؿ )

 111 ـ.2113الجدكل االقتصادية لمشاريع محطات التحمية في قطاع غزة  (41-3شكؿ )

 113 افة المكاف.إحدل سيارات التكزيع لتعبئة الخزاف كعدـ نظ  (41-3شكؿ ) 

 113 ـ.2113صنكبر المياه ألحدل المشاريع في قطاع غزة   (42-3شكؿ )

 113 أحد األطفاؿ يعبئ المياه مف الصنكبر العاـ لممياه مف إحدل المحطات. (43-3شكؿ )

 119 أحياء مدينة غزة. (1-4شكؿ )

 111 مكاقع آبار الشرب لبمدية مدينة غزة. (2-4شكؿ )

 112 ـ.2113مساحة المخدكمة آلبار بمدية غزة ال (3-4شكؿ )


