
باعـات المـسئولين بهـذه الفنـادق حـول يهدف البحث إلى حل مشكلة مياه الشرب في الفنادق النائية مـن خـالل تقيـيم انط  الملخص      جامعة قناة السويس-كلية السياحة والفنادق  - قسم الدراسات الفندقية  يعبد القوأحمد حسن أحمد   "تقنية خضراء مستدامة لتوفير المياه العذبة في الفنادق النائية "  توليد الماء من الهواء       97   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  105 -97 :الصفحات      - 2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    اعتمـد البحـث علـى المـنهج الوصـفي فـي . المستدامة والمستخدمة في التغلب على مشكلة نقص المياه العذبة في اآلونـة األخيـرة  كأحـدث التقنيـات الخـضراء Atmospheric Water Generator (AWG)إمكانية اسـتخدام تكنولوجيـا توليـد المـاء مـن الهـواء  ًراض المرجعــي لموضــوع البحــث ؛ والمــنهج التحليلــي فــي الدراســة الميدانيــة والتحليــل اإلحــصائي للبيانــات األوليــة ؛ وأخيــرا االســتع اعـات المـسئولين بالفنـادق محـل الدراسـة حـول هـذه التقنيـة كأحـد أهـم النمـاذج  فـي تقيـيم انطب"Technology Acceptance Model – TAM"ًاعتمــد البحــث أيــضا علــى نمــوذج قبــول التكنولوجيــا . المــنهج التفــسيري فــي تفــسير ومناقــشة النتــائج النهائيــة  ـــي تعـــاني مـــن مـــشكلة نقـــص الميـــاه تم تطبيق الدراسـة الميدانيـة باسـتخدام اسـلوب الحـصر الـشامل لجميـع فنـادق األربـع والخمـس . ًالمعترف بها دوليا في هذا الشأن  ـــم كإحـــدى المـــدن النائيـــة الت اعتمـــد البحـــث علـــى اســـلوب . العذبـــة نجـــوم بمدينـــة مرســـى عل وجهـت اسـتمارات االستقـصاء إلـى .  ومقياس ليكارت الخماسـي TAMًاالستقصاء في جمع البيانات الميدانية استنادا إلى نموذج  أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود انطباعــات إيجابيــة واتجاهــات ســلوكية قويــة نحــو اســتخدام . المــسئولين بمختلــف األقــسام الفندقيــة  ًتوصي الدراسة المنشآت الفندقية فـي مـصر وخاصـة النائيـة منهـا بـضرورة اسـتخدام هـذه التقنيـة لحـل مـشكلة  . AWGولوجيا تكن . .........................................................................................................................   النائيةالفنادق،  TAM  نموذج قبول التكنولوجيا ، AWG مولد الماء الهوائي : الكلمات المفتاحية  .   مياه الشرب بشكل جذري والتحول الفعلي للفنادق الخضراء  العلماء والبـاحثين فـي مجـال تواجه العالم المعاصر ، األمر الذي دفع ندرة المياه العذبة من أكبر التحديات التي تعتبر   المرجعياالستعراض  ومــن أهــم هــذه .  الميــاه حــول العــالم إلــى تطــوير تقنيــات حديثــة فــي محاولــة إليجــاد مــصادر بديلــة مــستدامة للميــاه العذبــة هندســة ( هـذا وتقـدر كميـة الميـاه الموجـودة فـي الغـالف الجـوي . Atmospheric Water Generator (AWG) التقنيات مولد الماء الهـوائي  وهــذه الكميــة مــن الميــاه تظــل ثابتــة بــسبب الــدورة الهيدرولوجيــة ) . Hamed et al., 2011( فقــط  km31200 بحــوالي  ، في حين تقدر كمية الميـاه العذبـة فـي البحيـرات واألنهـار علـى سـطح األرض km314000 فتقدر بحوالي ) طبقة التروبوسفير Hydrologic Cycle مصادر المياه العذبـة المـستدامة ًتنتهي أبدا بل تظل متوافرة ويمكن الوصول إليها من أي مكان على سطح األرض ، مما يساعد على تلبية الطلـب المتزايـد علـى  مــستمرة مـن الميــاه العذبــة ال وبالتـالي توجــد إمـدادات.  والتــي تـضمن اســتمرار عمليـات التبخــر والتكثيــف)Graham And Chahine, 2010 . ( أمـا بالنـسبة لجـودة الميـاه المنتجـةWater Quality  مـن تقنيــةAWG ونظــــم الفلتــــرة المتعــــددة المراحــــل بــــالكربون ، باإلضــــافة إلــــى تقنيــــات التناضــــح العكــــسي البنفــــسجية ، ونظــــم التعقــــيم بــــاألوزون ،كائنات حية دقيقة ألن هذه التقنية تتضمن أحدث نظم التنقية والترشيح المستخدمة في العالم مثل نظم تعقيم الميـاه باآلشـعة فـوق ً فهـي نقيــة تمامـا وخاليــة مــن أي ملوثـات كيميائيــة أو جوفيـة أو صــناعية أو بـشرية أو حيوانيــة أو بكتريــا أو أي Reverse Osmosis ومــن ثـم نحـصل فـي النهايـة علـى ميــاه نقيـة صـالحة للـشرب ، Potable Water عـــالوة علـــى ذلـــك يـــتم تنقيـــة الهـــواء قبـــل اســـتخالص المـــاء منـــه ، حيـــث يقـــوم%  . 100إلـــى % 99.9  بنـسبة تتـرواح مــن AWG بدقة عالية دون استخدام أي مواد كيميائية المسبقة للهواء إلزالة أي أتربة ، أو بكتريا ، أو أي جسيمات أخرى عالقـة فيـه ، ثـم يـتم بعـد ذلـك اسـتخالص وفلتـرة وتنقيـة الميـاه  بالتنقيـــة والفلتـــرة)Placido, 2011 ; Dash And Mohapatra, 2015. (   رطوبة نسبية يحتاج مولد الماء الهوائي إلىRelative Humidity بمتوسطودرجة حرارة % 30 بمتوسط C° 18.3  وبالتالي ،       ) .1( كما هو موضح بجدول ،) (Tripathi et al., 2016 كلما زادت الرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء المحيط عن هذه المعدالت ، كلما زادت فعالية عمـل هـذا الجهـاز



وبالتـالي يمكـن االعتمـاد  %.35  ورطوبـة نـسبيةC° 25عنـد درجـة حـرارة  مـن الهـواء 3m1/ لتـر ميـاه6.87 في مقابل  ،الهواء  مـن 3m1/  لتر ميـاه29.25يمكن الحصول على % 50 ورطوبة نسبية C° 44ً ، فمثال عند درجة حرارة هذه التقنيةعمل ًجدا  تناسب )1(ً طبقا للمؤشرات الواردة بجدول )الرطوبة النسبية والحرارة  ( فالظروف المناخية في مصرعلى ذلك ً وبناء   )Dash And Mohapatra, 2015: (المصدر   29.25  50  44    26.20  45  23.18  40  20.19  35  22.22  50  39    19.93  45  17.65  40  15.39  35  17.75  50  35      15.93  45  14.12  40  12.32  35  12.54  50  29    11.26  45  9.99  40  8.72  35   من الهواء1m3/لتر مياه % الرطوبة النسبية °C درجة الحرارة  9.87  50  25    8.87  45  7.87  40  6.87  35   من الهواء1m3/لتر مياه % الرطوبة النسبية      °C درجة الحرارة   الحرارة والرطوبة النسبيةلدرجةً من الهواء طبقا 1m3التي يمكن الحصول عليها من خالل معالجة كمية المياه ) : 1(جدول  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---  يعبد القوأحمد حسن أحمد                  "تقنية خضراء مستدامة لتوفير المياه العذبة في الفنادق النائية "  توليد الماء من الهواء علـم علـى  مرسىفنادق  مثلRemote Destinations  في حل مشكلة مياه الشرب في فنادق المقاصد النائية على هذه التقنية % 56إلـــى % 51لرطوبـــة النـــسبية مـــن وا،  C° 24 الحـــرارة الـــسنوي لـــدرجات ها متوســـطوالتـــي يبلـــغســـواحل البحـــر األحمـــر  )Hereher And El-Ezaby, 2012 (،  60إلـى % 30لرطوبة النـسبية مـن وا درجة مئوية ، 39إلى  36درجات الحـرارة مـن لـ الـسنوي هامتوسـطالتـي يتـراوح و شـرم الـشيخوكـذلك مدينـة)  %Khatita et al., 2014 (،61.38 لرطوبـة النـسبيةوا درجـة مئويـة ، 23.58 السنوي لدرجات الحـرارة هامتوسط التـي يبلـغ ً وأيـضا مدينـة الغردقـة) %El-Saman, 2016( . بتطـوير نظـم جديـدة مـن هـذه التقنيـة لتناسـب المنـاطق الـصحراوية قـد قـاموا  العلماء والبـاحثين فـي مجـال هندسـة الميـاه بالذكر أن ومـن الجـدير راوية  حيث قـاموا بتـصميم أجهـزة متطـورة لتوليـد المـاء مـن الهـواء فـي المنـاطق الـصح. Arid and Desert Climatesالقاحلة  مــن خــالل تــدعيم هــذه األجهــزة بــبعض المــواد شــديدة االمتــصاص % 10 إلــى RHالجافــة التــي تــنخفض فيهــا الرطوبــة النــسبية  ًة النائيــة ســيوفر الكثيــر مــن االحتياجــات المائيــة ، خاصــة وأن تكلفــة الميــاه فــي المنــشآت الفندقيــ فــي AWGاســتخدام تكنولوجيــا   ) .Kim et al., 2018 (بالواليات المتحدة االمريكيةوقد تم تجربة هذه األجهزة بنجاح في والية أريزونا .  للرطوبة ًكما أن استهالك عمالء الفنادق من المياه عادة ما يكون أكبـر مـن اسـتهالك  . الكلفةمن إجمالي % 10معظم الفنادق تزيد عن  نــصيبه مــن كميــة الميــاه (  لتــر 300ً يوميــا حــوالي ًفمــثال يبلــغ متوســط اســتهالك الــسائح األوربــي مــن المــاء. المــواطنين العــاديين  نـة التـي تقـع فيهـا مـن إجمـالي الميـاه المـستهلكة فـي المقـصد أو المدي% 10كما يقدر استهالك الفنادق مـن الميـاه حـوالي . ًيوميا  لتـر 200 إلـى 100ًمقارنة بمتوسط استهالك أي مواطن عادي باالتحاد األوربي والذي يتراوح مـن ) المستهلكة في الفندق ككل  ًوعـادة مـا يتـوزع ) . Eurostat, 2011 ; Gossiling et al., 2011; Reznickova and Kysela, 2016(الفنـادق   ، المغـسلة % 20، الحمامـات العامـة % 22، المطـابخ % 34غـرف النـزالء : ك المياه داخل الفنـادق علـى النحـو التـالي استهال     ) .HVAC 1) %ITP, 2008، التكييفات المركزية % 2ات السباحة ، حمام% Boilers 4، الغاليات % 17



أي  مكعـب متـر 10.2هذا الجهـاز حيث بلغ حجم اإلنتاج اليومي من . من احتياجات الفندق األساسية من المياه العذبة % 50 جيا يمكن أن يوفر ما يقرب مـنتكنولوهذه الأن استخدام إلى   المتحدة أحد الفنادق الصغيرة بدولة اإلمارات العربيةفي من الهواء لتوليـد المـاء محطـة صـغيرة مـن خـالل تـصميم )Magrini et al., 2017( الحديثـة  التطبيقيـة توصلت إحدى الدراسـاتهذا وقد       99   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  105 -97 :الصفحات      - 2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    وقـد أكـدت هـذه الدراسـة أنـه فـي حالـة زيـادة % . 60 ورطوبـة نـسبية C° 20  لتـر فـي اليـوم عنـد درجـة حـرارة10200ما يعـادل  اســتهالكه المــنخفض مــن  للطاقــة حيــث يعمــل بالطاقــة الشمــسية والريــاح باإلضــافة إلــى ة ، ومــوفرEnvironmentally friendly  للبيئـــــــةةصـــــــديقتقنيـــــــة خـــــــضراء  للميـــــــاه العذبـــــــة ، وًا ومـــــــستدامًاآمنـــــــ ًبـــــــديال ًامولـــــــد المـــــــاء الهـــــــوائي مـــــــصدروبالتـــــــالي يعتبـــــــر    . من احتياجات الفندق % 47سيغطي حوالي  متـر مكعـب مـن الميـاه فـي اليـوم ويالتـالي 70.3يمكن أن ينتج هـذا الجهـاز % 60 عند رطوبة نسبية C° 35  إلىدرجة الحرارة .  )Tripathi et al., 2016 (تخزين ونقل الميـاهب  الخاصةالكلفة الزجاجات البالستيكية ، وكذلك كلفةكما أنه يوفر  . الكهرباء إلــى أن ) Wahlgren, 2001 ;  El-Ghonemy, 2012(ت الــسابقة أمــا بالنــسبة للقــدرة اإلنتاجيــة فقــد أشــارت الدراســا أمـا بالنـسبة . مكان سهلة التركيب والفك ألنها ال تعتمد على خطوط وأنابيب المياه التقليدية ، ولذلك يسهل نقلها وحملها إلى أي  AWGكمـا أن أجهـزة . واألماكن النائية والجافة ، باإلضافة إلى إمكانية استخدامه في المساعدات اإلنـسانية وحـاالت الطـوارئ  والمـصالح الحكوميـة ، والمراكـز العـسكرية ، والتجارية ، والفنادق ، والنـوادي ، والعيـادات الـصحية ، والمستـشفيات ، والمـدارس ، لمنـــازل ، والمكاتـــب ، والمنـــشآت الـــصناعية ل والتـــي تـــصلح AWGيوجـــد أنـــواع وأحجـــام وقـــدرات مختلفـــة مـــن أجهـــزة ومحطـــات و  .  ، وجودة المياه المنتجةالكلفة، وانخفاض  التـشغيل وسـهولةليـومي مـن الميـاه ، الواحد ، وبالتالي تعد من أقوى التقنيات المنافسة لمحطات التحلية من حيـث كميـة اإلنتـاج ا الميـاه العذبـة فـي اليـوم منلتر أكثر من مليون  إلى 1000 من اإلنتاجيةتترواح قدرتها  من مولد الماء الهوائيمحطات الكبيرة ال وال تحتـاج )  مثـل الفالتـر (  الدوريـة فهـي منخفـضة ألنهـا تحتـوي علـى عـدد قليـل مـن القطـع واألجـزاء المتحركـةالصيانةلعمليات  ً فهنـــاك مــثال أجهـــزة ذات أحجـــام صـــغيرة تناســـب االســـتخدامات المنزليـــة تبلـــغ طاقتهـــا ،كلفــة قـــد تختلـــف مـــن شـــركة إلـــى أخـــرى ال ، باإلضافة إلى أن هذه  على حجم المولد ، وكمية اإلنتاج اليومي من المياهكلفة هذه التقنيةكما تتوقف   .)Placido, 2011( في المحطات الكبيرة المصممة لألنشطة الـصناعية والتجاريـةبشكل أكبر ًأيضا  الكلفةخطوط المياه التقليدية ، كما تنخفض هذه  ، وبالتـالي فهـي أرخـص مـن زجاجـات الميـاه المعبـأة أو  دوالر0.13 دوالر إلـى 0.04 من حـوالي المنزلي AWGد نقي من مول لتـر مـاء 1 تكلفـة إنتـاج  هـذا وتتـراوح .منخفـضةسـهلة والـصيانة والتركيـب ٕواجـراءات وبالتـالي فتكـاليف إلى أي نوع من التـشحيم  أجهــزة ومحطــات بأحجــام كبيــرة تناســب  دوالر للجهــاز ، وهنــاك 650 إلــى 500اليــوم بتكلفــة تتــرواح مــا بــين / لتــر45اإلنتاجيــة  فقــد  مـن تكنولوجيــا توليــد المـاء الهــوائي) Market Share الحــصة الــسوقية  (  العالميـةالمبيعــاتأمــا بالنـسبة لحجــم . يةالـصين LEQI الهنديـــة ، و Watermaker األمريكيـــة وEcoloBlueومـــن أهـــم الـــشركات الرائـــدة فـــي تـــصنيع هـــذه التقنيـــة شـــركة . ) 1( دوالر للجهـاز 50000 إلـى 45000اليوم بتكلفة تتراوح مـا بـين / لتر5000المنظمات واألنشطة التجارية تبلغ طاقتها اإلنتاجية  ـــــى المـــــنهج الوصـــــفي فـــــي االســـــتعراض المرج  منهج البحث   .Atmospheric Water Generator (AWG) توليد الماء من الهواء تكنولوجيـا اسـتخدام إمكانيـة حـول الفنـادقهـذه تقيـيم انطباعـات المـسئولين بب فـي الفنـادق النائيـة مـن خـالل حل مشكلة مياه الـشر   البحث  هدف  ) .Grand View Research, 2016 ; Global Market Insights, 2016( 2024 حتـــى 2016 الفتـــرة مــن خــالل% 18مليــون دوالر أمريكــي ، ومـــن المتوقــع أن يــزداد حجـــم النمــو علــى الطلـــب بمقــدار  125 أكثــر مــن 2015 فــي عــام وســط وأفريقيــا فقــد بلــغ حجــم الحــصة الــسوقيةوبالنــسبة لمنطقــة الــشرق األ . 2024بحلــول عــام  دوالر ات مليـار4.74 يزداد حجم هذه الحصة إلـى  مليون دوالر ، ومن المتوقع أن 918.9 ما يقرب من 2015بلغت في عام  ـــــد المـــــاء مـــــن" عـــــي لموضـــــوع البحـــــث اعتمـــــد البحـــــث عل ـــــا تولي باإلضـافة إلـى المـنهج التحليلـي فـي جمـع . ، وجودة المياه المنتجة ، والحصة السوقية ، وبعض التجارب واالسـتخدامات الدوليـة  الظروف المناخية المالئمة ، والطاقة اإلنتاجية ، والتكلفة المادية من حيث "  Atmospheric Water Generator (AWG) الهـــــواء تكنولوجي     .  ًوأخيرا المنهج التفسيري في تفسير البيانات اإلحصائية واستخالص النتائج النهائية . ًبعد ذلك إحصائيا  ثم تحليل هذه البيانـات، بتقييم انطباعات المسئولين بالفنادق النائية حول إمكانية استخدام هذه التقنية البيانات الميدانية الخاصة 



الـذي و) 1(الموضـح بالـشكل  "Technology Acceptance Model – TAM"   قبـول التكنولوجيـاج نمـوذتـم االعتمـاد علـى  المقياس المستخدم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---  يعبد القوأحمد حسن أحمد                  "تقنية خضراء مستدامة لتوفير المياه العذبة في الفنادق النائية "  توليد الماء من الهواء ســهولة االســتخدام : مــا  قبــول المــستخدم ألى تقنيــة حديثــة يعتمــد فــي األســاس علــى عــاملين أساســيين هأن Davis (1989) حيث افترض . AWGقياس مدى إمكانية استخدام الفنادق النائية لتقنية توليد الماء من الهواء ل وذلك 1989 عام Davisقدمه  وع نـكلفـه أي ي لن  الحديثةلتقنية لهاستخدامبأن بمعنى مدى اعتقاد أو تصور المستخدم  Perceived Ease of Useة عالمتوق هــذه تطبيــق بــأن بمعنــى مــدى اعتقــاد وتــصور المــستخدم   Perceived Usefulnss ، والفائــدة المتوقعــة مــن الجهــد أو المــشقة ـــة ـــةالتقني ـــالنفعي وف ســـ الحديث ـــه ب ـــسلوكية لالســـتخدام عـــود علي ـــة ال ـــابع لهمـــا وهـــو الني ـــث آخـــر ت ـــؤثران فـــي عامـــل ثال ـــذان ي حقيقيـــة ، كلمـــا كـــان هنـــاك اتجـــاه ونيـــة ســـلوكية تخدام ومفيـــدة ديثـــة مـــن وجهـــة نظـــر المـــستخدم ســـهلة االســـكانـــت التكنولوجيـــا الح كلمـا  أنـهأى.  الفعلـي السـتخدام هـذه التقنيـة حـال تطبيقهـا  واالسـتعدادالرغبـةمـدى بمعنـى  Behavioral Intention to Use ، والل ً مؤشـرا قويـا يمكــن مـن خاللـه التنبــؤ TAMوبالتـالي يعتبـر نمــوذج .  خدامهاالسـت بـسلوك المـستخدمين تجــاه التقنيـات الحديثـة قبــل ً المــسئولين ت ااســتهدف تقيــيم انطباعــف الثــانيالجــزء أمــا  ،  AWGلتكنولوجيــا توليــد المــاء مــن الهــواء تــضمن توضــيح مختــصر  الجـزء األول .ومقيـاس ليكـارت الخماسـي  Technology Acceptance Model  قبـول التكنولوجيـا نمـوذجًرئيسية اسـتنادا إلـى أجـزء أربعـة االستقـصاء فـي جمـع البيانـات الميدانيـة ، حيـث تـم تـصميم اسـتمارة استقـصاء مكونـة مـن اعتمد البحث على اسـلوب  األسلوب العلمي المستخدم  Davis (1989): المصدر    TAMنموذج قبول التكنولوجيا ) : 1(شكل   www.chinaleqi.en.alibaba.com, June 2018 (1)  ..........................................................................  .تطبيقها  مـن  الثالـثالجـزء بينمـا اسـتهدف  ، Perceived Ease of Use لهـذه التقنيـة سـهولة االسـتخدام المتوقعـة حـول بالفنادق النائيـة وجهــت اســتمارات االستقــصاء إلــى . )  2015/2016 لعــام 34دليــل الفنــادق المــصرية ، اإلصــدار  ( أســلوب الحــصر الــشامل باسـتخدام النائيـة كإحـدى المـدن  مرسـى علـمة بمدينـ)ً فنـدقا 22 ( األربـع والخمـس نجـوم فنـادق علـىتم تطبيـق الدراسـة الميدانيـة   مجتمع وعينة البحث    .Behavioral Intention to Use هـذه التقنيـة اسـتخدامالـسلوكية تجـاه المـسئولين  نوايـاتقيـيم  مـن نمـوذج االستقـصاء الرابـعالجـزء  ًوأخيـرا اسـتهدف ،  Perceived Usefulnss هــذه التقنيــة حــول الفوائــد المتوقعــة مــن اســتخداممحــل الدراســةتقيــيم انطباعــات المــسئولين بالفنــادق االستقــصاء  بلـغ عـدد االسـتمارات الموزعـة .  اسـتمارات لكـل فنـدق 10جميع المسئولين ومساعديهم بمختلف اإلدارات واألقسام الفندقيـة بواقـع  ًوقـد القـى موضـوع البحـث اهتمامـا ملحوظـا مـن جميـع المـسئولين بفنـادق العينـة نظـرا لمعانـاتهم مـن . % 88.4معدل االستجابة  ، 168 ، الــصالحة للتحليــل 190 ، االســتمارات الموزعــة 19 إجمــالي فنــادق فئــة األربــع نجــوم -% 86.7، معــدل االســتجابة  26 ، الـصالحة للتحليـل 30 ، االسـتمارات الموزعـة 3 إجمالي فنادق فئة الخمس نجـوم : على النحو التالي وذلك استمارة 220 ً ً    . في هذه المنطقة مياه الشربمشكلة 



، باإلضــافة إلــى التحليـــل  Simple Linear Regressionالخطي البــسيط  ثبــات المقيــاس ، ومعامــل االنحــدارللتحقــق مــن  α(Cronbach Alpha( تم االعتماد على بعض األسـاليب اإلحـصائية فـي تحليـل البيانـات الميدانيـة مثـل معامـل ألفـا كرونبـاخ  ساليب اإلحصائية األ       101   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  105 -97 :الصفحات      - 2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    : البعـد الثـاني   ،. 84 والمعامـل 5 عـدد المفـدرات Perceived Ease of Use سـهولة االسـتخدام المتوقعـة : البعـد األول   :تم إجراء تحليل معامل ارتباط ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات المقياس المستخدم وقد جاءت قيم المعامل على النحو التالي    Reliability Analysisتحليل الثبات  .استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ب  Descriptive Analysisالوصفي النيــة الــسلوكية لالســتخدام : البعــد الثالــث  ،  .87والمعامــل    8عــدد المفــردات Perceived Usefulnessالفوائــد المتوقعــة  Behavioral Intention to Use أكبـر مـن الحـد األدنـى جميعهـا  ، وهـذه القـيم. 78بلـغ المـستخدم الثبـات الكلـي للمقيـاس كمـا أن  ، .90 إلـى .84 مـا بـين الثالثة لألبعـادا كرونبـاخ قيم معامل ارتبـاط ألفـ وبالتالي تترواح . .90 والمعامل 8  عدد المفردات تقــديري لمقيــاس ليكــارت العلــى الميــزان ) ًموافــق وموافــق جــدا  ( ةتجــاه الموافقــ الــذي يقابــل ا والخــامسدى الرابــعفــي المــجميعهــا   تقــعوهــي،  4.47إلــى  3.89 مــن تراوحــت قــيم المتوســط الحــسابي، حيــث  AWGالمتوقعــة لتكنولوجيــا توليــد المــاء مــن الهــواء  لديهم انطباعات إيجابية قوية تجاه سهولة االسـتخدام أن المسئولين بالفنادق محل الدراسةإلى ) 2(تشير نتائج جدول    AWG لتقنية سهولة االستخدام المتوقعة     Descriptive Analysisالتحليل الوصفي   النتائج والمناقشة  .  المسخدممقياسالهذا على ثبات  ًقوياًعد مؤشرا ي مما، . 6ًالمقبول إحصائيا وهو  أما بالنسبة لقيم االنحراف المعياري فتـشير جميعهـا إلـى وجـود تبـاين وتجـانس مقبـول فـى اسـتجابات أفـراد العينـة لهـذا .  الخماسي وسـهولة التـشغيل ، . ) 87 ، وانحـراف معيـاري 4.47متوسـط حـسابي ( سهولة التركيب والفك : جاءت مرتبة على النحو التالي  AWGانطباعات المسئولين بالفنادق محل الدراسة تجـاه سـهولة االسـتخدام المتوقعـة لتكنولوجيـا توليـد المـاء مـن الهـواء فوبالتالي   .94  4.06  اإلجمالي  .98  4.01   مرونة التشغيل بمصادر الطاقة المختلفة  5  1.00  3.95  الصيانة الدورية  4  .87  4.47  التركيب والفك  3  .91  4.00    إلى أي مكانالنقل  2  .96  3.89  ًيوميا هايالحصول على الم  Std. Deviation  1 االنحراف المعياري  Meanالمتوسط الحسابي   سهولة االسخدام المتوقعة  م AWGاالستخدام المتوقعة لتقنية  سهولة حول  بالفنادقالمسئولينانطباعات  : )2(جدول    .  وانحراف واضح عن متوسطها الحسابي لمسئوليناوجود تشتت كبير في أجوبة عدم داللة على  1.5 التي تدل على التطابق التام فى األجوبة ، كما لم تتجـاوز قيمتـه 00.نحراف المعياري لقيمة الصفر  ، إذ لم يصل االالبعد ســهولة الحــصول ،  ) 1.00 ، وانحــراف معيــاري 3.95متوســط حــسابي ( وســهولة الــصيانة الدوريــة ، . ) 91وانحــراف معيــاري  ، 4.00متوسط حسابي ( ، وسهولة النقل إلى أي مكان . ) 98 ، وانحراف معياري 4.01متوسط حسابي ( قة بأي مصدر طا وجـود تـشتت كبيـر فـي عـدم  داللة علـى 1.5التام فى األجوبة ، كما لم تتجاوز قيمته  التي تدل على التطابق 00.لقيمة الصفر المعياري فتشير جميعها إلى وجود تباين وتجانس مقبول فى استجابات أفـراد العينـة لهـذا البعـد ، إذ لـم يـصل االنحـراف المعيـاري أمـا بالنـسبة لقـيم االنحـراف . علـى الميـزان التقـديري لمقيـاس ليكـارت الخماسـي ) ًموافـق وموافـق جـدا (  الموافقـة الذي يقابل اتجاه ، وهي تقع جميعهـا فـي المـدى الرابـع والخـامس 4.30إلى  3.55، حيث تراوحت قيم المتوسط الحسابي من مولد الماء الهوائي  الفوائـد المتوقعـة مـن تقنيـة أن المـسئولين بالفنـادق محـل الدراسـة لـديهم انطباعـات إيجابيـة قويـة تجـاه) 3(نتائج جدول من  يتضح  AWG من تقنية الفوائد المتوقعة  . ٕإلى أي نوع من التشحيم وبالتالي فتكاليف واجراءات الصيانة والتركيب سهلة ومنخفضة عمليات الصيانة الدورية لهذه التقنية منخفضة ألنها تحتوي على عدد قليل من القطع واألجـزاء المتحركـة مثـل الفالتـر وال تحتـاج  أن إلـــى 2011) Placido(  أشــاروفــي هــذا الــصدد . )96  معيــاري ، وانحـــراف3.89  حــسابيمتوســط( ًعلــى الميــاه يوميــا    .  أجوبة المسئولين وانحراف واضح عن متوسطها الحسابي 



مولـد  مـن أن ) 2016 ( ,.Tripathi et alوهـذا مـا أكـده  .هـا  وتخزينهـاشراء الميـاه المعدنيـة ونقلبـالخاصة بتحلية مياه البحـر و الكلفـةوموفرة للطاقة ، وستعمل على حل مشكلة المياه العذبة في الفنادق النائيـة ، وسـتحمي ميـاه الـشرب مـن التلـوث ، وسـتوفر  للميــاه العذبــة ، وصــديقة للبيئــة ، ًا مــستدامًا ســوف تكــون مــصدر بالفنــادق محــل الدراســة أن هــذه التقنيــةبالتــالي يــرى المــسئولونو  .92  3.93  اإلجمالي  .94  4.13  الخاصة بنقل وتخزين المياهالتكاليف  يمكن أن توفر  8  1.00  3.86  صة بشراء المياه المعدنيةا الخالتكاليف هذه التقنية يمكن أن توفر  7  .80  3.84  الخاصة بتحلية مياه البحرتكاليف الAWG يمكن أن توفر   6  .85  4.30  انعدام فرص تلوث مياه الشرب  5  .88  3.55   في الفنادق النائيةمياه الشرب مشكلة حلاالعتماد عليها في يمكن   4  .91  3.76   الطاقةكلفة هذه التقنية الكثير من يمكن أن توفر  3  .96  4.01   تشكل هذه التقنية أي أضرار بالبيئة المحيطةال  2  1.01  3.99   للمياه العذبةًامستدام ًامصدر AWG تقنية يمكن اعتبار  1  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   الفوائد المتوقعة  م AWGالفوائد المتوقعة من تقنية  حولالمسئولين بالفنادق انطباعات  : )3(جدول  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---  يعبد القوأحمد حسن أحمد                  "تقنية خضراء مستدامة لتوفير المياه العذبة في الفنادق النائية "  توليد الماء من الهواء التـي تـضمن  Hydrologic Cycleالهيدرولوجيـة على اسـتدامة هـذا المـصدر المـائي مـن خـالل الـدورة ) Placido, 2011 ; Dash And Mohapatra, 2015(كمـا تؤكـد الدراسـات الـسابقة . كهربـاء والريـاح باإلضـافة إلـى اسـتهالكه المـنخفض مـن ال للطاقــة حيــث يعمــل بالطاقــة الشمــسية ًا للبيئــة ، ومــوفرًا للميــاه العذبــة ، وصــديقًا ومــستدامًا آمنــً بــديالًامــصدريعتبــر المــاء الهــوائي  ل تظــل متــوافرة ويمكــن ً إمــدادات مــستمرة مــن الميــاه العذبــة ال تنتهــي أبــدا بــومــن ثــم وجــود، اســتمرار عمليــات التبخــر والتكثيــف  ، وهـي تقـع جميعهـا فـي المـدى الرابـع  4.70إلـى  3.87 مـن يـا الـسلوكيةالنواحيث تراوحت قيم المتوسط الحسابي لهـذه ،  الهواء توليد المـاء مـن وجود نوايا سلوكية قوية من قبل المسئولين بالفنادق محل الدراسة تجاه استخدام تكنولوجيا) 4(يتضح من جدول  AWG تقنية ستخدامالنية السلوكية ال  .الوصول إليها من أي مكان في العالم  ة طاقـ ، وتتميـز بالمرونـة فـي اسـتخدام مـصادر ال. )80 ، وانحراف معياري 3.99متوسط حسابي  ( وال تسبب أي أضرار للبيئة ، ) 1.03 ، وانحـراف معيـاري 4.55متوسـط حـسابي  ( ًخاصة إذا كانت هـذه التقنيـة قـادرة علـى إنتـاج ميـاه نقيـة بـشكل مـستدام ، AWGِتوليـد المـاء مـن الهـواء ام تكنولوجيـا اسـتخد لـديهم نوايـا سـلوكية إيجابيـة نحـو  بالفنادق محل الدراسةالمسئولونف وبالتالي  .90  4.25  اإلجمالي  .90  3.98  من العوامل المشجعة على االستخدام سهولة النقل والتركيب  9  .80  3.99   تتسبب في أي أضرار للبيئةيمكن استخدام هذه التقنية إذا لم  8  .87  4.00  ء هذه التقنية سهولة الصيانة والتشغيل تشجع الفنادق على اقتنا  7  1.03  4.55   إذا أنتجت مياه نقية بشكل مستدام AWGيمكن استخدام تقنية   6  .88  4.19  االستخدامات الدولية تقلل من المخاوف وتشجع على االستخدام الفعلي  AWG   3.87  95.  5رونة التشغيل بمصادر الطاقة يشجع على استخدام تقنية م  4  .84  4.70   من األمور المحورية عند استخدام هذه التقنية التكلفةعامل   3  .83  4.65  يمكن التوسع في استخدام التقنية إذا أنتجت كميات مجدية من المياه  2  1.05  4.34   ألنها تتالئم مع ظروفنا المناخيةAWG تقنية من الضروري استخدام  Std. D  1 االنحراف المعياري  Meanابي المتوسط الحس  النية السلوكية لالستخدام  م  AWGستخدام تقنية  للمسئولين بالفنادق تجاه ا السلوكيةالنوايا : )4(جدول    .على مقياس ليكارت الخماسي ) ًموافق وموافق جدا ( والخامس الذي يقابل اتجاه الموافقة  متوسـط (  ، ويـسهل صـيانتها وتـشغيلها . ) 95 ، وانحـراف معيـاري 3.87متوسـط حـسابي  ( باءالمختلفة كالشمس والرياح والكه ، وتـتالئم مـع . )  90 ، وانحـراف معيـاري 3.98متوسـط حـسابي ( ، ونقلها وتركيبهـا . ) 87 ، وانحراف معياري 4.00حسابي  متوسـط (  معقولـة  ، وذات تكلفـة. )83 ، وانحـراف معيـاري 4.65متوسـط حـسابي  ( ولها قدرة إنتاجية عاليـة مـن الميـاه اليوميـة ،  ) 1.05 ، وانحـراف معيـاري 4.34متوسـط حـسابي  (  الحـرارة والرطوبـة النـسبيةالظروف المناخية في مصر من حيث درجة       .. )88 وانحراف معياري  ،4.19متوسط حسابي  ( ً، ومستخدمة دوليا) . 84 ، وانحراف معياري 4.70حسابي 



ــد المــاء تكنولوجيــا  بــين ســهولة االســتخدام المتوقعــة لمعنويــةعالقــة ارتبــاط طرديــة ذات داللــة  وجــود )5( جــدول يتــضح مــن  الفوائد المتوقعة منهاو  AWG سهولة االستخدام المتوقعة لتكنولوجيامعامل االنحدار بين  Simple Linear Regressionتحليل معامل االنحدار الخطي البسيط         103   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  105 -97 :الصفحات      - 2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    مول بمقــدار ) ســهولة االســتخدام المتوقعــة  ( وهــذا يعنــي أن زيــادة المتغيــر المــستقل . 564حيــث بلــغ معامــل االنحــدار البــسيط        إيجابي طردي  .Perceived Ease of Use 564.  7.598  000  سهولة االستخدام المتوقعة نوع التأثير لمعنويةامستوى   "ت "  قيمة ل االنحدار البسيطمعام  Perceived Usefulnessوقعة تالفوائد الم: المتغير التابع   المتغير المستقل  وقعة منهات في الفوائد الم AWGأثر سهولة االستخدام المتوقعة لتكنولوجيا) : 5(جدول   .الهوائي والفوائد المتوقعة منه  كمــا تؤكــد إشــارة معامــل . وحــدة . 564بمقــدار ) د المتوقعــة الفوائــ( وحــدة واحــدة ســيؤدي إلــى تغيــر طــردي فــي المتغيــر التــابع  ، وهــذا . 552بــين هـذين المتغيــرين  " "Bمعامـل االنحــدار البـسيط  حيـث بلــغ  . كمتغيـر تــابعوالنيــة الـسلوكية الســتخدامهامـستقل  كمتغيـر AWG بـين سـهولة االسـتخدام المتوقعـة لتكنولوجيـا معنويـةعالقة ارتباط طردية ذات داللـة وجود ) 6( جدول يتضح من   والنية السلوكية الستخدامها AWGمعامل االنحدار بين سهولة االستخدام المتوقعة لتكنولوجيا  .هذه العالقة  ، ممـا يؤكـد صـحة وثبــوت 0.05 وهـي معنويـة عنـد مـستوى معنويــة أقـل مـن 7.598كمـا بلغــت قيمـة ت  .  Davis (1989) وهـذا مـا أكـده الفوائـد المتوقعـة منهـامحل الدراسة تجاه سهولة االستخدام المتوقعة لتكنولوجيا توليد المـاء مـن الهـواء ، كلمـا زادت  بمعنـى أنـه كلمـا زادت انطباعـات المـسئولين بالفنـادق . االنحـدار الموجبـة أن العالقـة بـين هـذين المتغيـرين عالقـة سـببية طرديـة  بمقدار وحدة واحـدة سـيؤدي إلـى تغيـر  طـردي فـي المتغيـر التـابع  ) سهولة االستخدام المتوقعة( يعنى أن زيادة المتغير المستقل  إلـى أن العالقـة (B=.552) كمـا تـشير اإلشـارة الموجبـة لمعامـل االنحـدار . وحـدة . 552بمقـدار ) النيـة الـسلوكية لالسـتخدام (  زادت انطباعـات  كلمـا نـهأ بمعنـىوثبـوت هـذه العالقـة ، وهذا يؤكد علـى صـحة  . 2 ≥ تكون معنوية إذا بلغت قيمتها Tأن قيمة  ، حيـث 050.توى أقـل مـن  وهـي معنويـة عنـد مـس10.465هذا وقـد بلغـت قيمـة ت . بين هذين المتغيرين عالقة سببية طردية  والنيــة  AWGتكنولوجيــا مــن  المتوقعــة الفوائــد بــين معنويــةعالقــة ارتبــاط طرديــة ذات داللــة وجــود إلــى ) 7 (تــشير نتــائج جــدول   والنية السلوكية الستخدامها AWGمعامل االنحدار بين الفوائد المتوقعة لتكنولوجيا   إيجابي طردي  .Perceived Ease of Use  552.  10.465  000  سهولة االستخدام المتوقعة   نوع التأثير  المعنويةمستوى    "ت"   قيمة معامل االنحدار البسيط   Behavioral Intention to Use  النية السلوكية لالستخدام : المتغير التابع   المتغير المستقل  النية السلوكية الستخدامها في AWGتكنولوجيا ل المتوقعة سهولة االستخدامأثر ) : 6(جدول   . هاالستخدام كلمــا زادت اتجاهــاتهم ونوايــاهم الــسلوكية  AWGتكنولوجيــا ل االســتخدام المتوقعــة ســهولة تجــاه  محــل الدراســةالمــسئولين بالفنــادق الفوائــد ( وهــذا يعنــي أن زيــادة المتغيــر المــستقل . 835  قــد بلــغمعامــل االنحــدار البــسيطأن ) 8(يتــضح مــن جــدول حيــث   إيجابي طردي  .Perceived Usefulness  835.  5.904  000   المتوقعةالفوائد   نوع التأثير المعنويةمستوى   "ت "   قيمة معامل االنحدار البسيط   Behavioral Intention to Use  النية السلوكية لالستخدام : المتغير التابع   المتغير المستقل  النية السلوكية الستخدامها في AWGتكنولوجيا المتوقعة من  الفوائدأثر ) : 7(جدول    .وكية الستخدامهاالسل . 835بمقــدار ) النيــة الــسلوكية لالســتخدام ( بمقــدار وحــدة واحــدة ســيؤدي إلــى تغيــر طــردي فــي المتغيــر التــابع ) المتوقعــة  كما بلغت قيمة ت  .كما تؤكد إشارة معامل االنحدار الموجبة أن العالقة بين هذين المتغيرين عالقة سببية طردية . وحدة    . ، مما يؤكد صحة هذه العالقة 0.05 وهي معنوية عند مستوى معنوية أقل من 5.904



ــة التــيالكلفــةفعلــى ســبيل المثــال يمكــن أن تــوفر هــذه التقنيــة  .  المــسئولين بالفنــادق محــل الدراســةوتوقعــات ت الواعــدة خاصـة فــي قطـاع الفنــادق ، وقــد اتـضح ذلــك مـن خــالل انطباعــاتتعتبـر تكنولوجيــا توليـد المــاء مـن الهــواء مــن التقنيـا  الخالصة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---  يعبد القوأحمد حسن أحمد                  "تقنية خضراء مستدامة لتوفير المياه العذبة في الفنادق النائية "  توليد الماء من الهواء =  لتر 18÷ ) سعر العبوة الكبيرة (  ج 40= سعر اللتر  -  لتر 18=  لتر 1.5×  زجاجة 12عبوة  -) لتر ( المياه المعدنية   :سعر اللتر بالجنيه  .2     لتر 3000 =  فرد1000× لتر 3 -  )لتر  ( AWGتقنية  -  لتر3000=  فرد 1000× لتر 3 - )لتر ( المياه المعدنية  :متوسط االستهالك اليومي  .1  ) عامل 500+  عميل 500( فرد 1000فندق طاقته  بمياه الشربفي AWG حجم التوفير المتوقع من استخدام تقنية     .  سنوات10 تـصل إلـى AWG فتـرة ضـمان محطـات نًعلمـا بـأ ، ويمكن توضيح ذلك كما يلـي  مياه الشرب المعدنية شراءعلىًالفنادق يوميا  تنفقهــا معظــم  الهائل تــدريب مثــل وفــي المقابــل يمكــن للفنــادق المــصرية مــن توجيــه هــذه األمــوال التــي ســيتم توفيرهــا لإلنفــاق علــى أوجــه هامــة أخــرى   %97.9  بنسبة -  جنيه 2349000=  ج 48600 – ج 2397600  :إجمالي التوفير السنوي    ج48600=  شهر12×  ج 4050) لتر  ( AWGتقنية  - ج 2397600=  شهر12×  ج 199800) لتر( المياه المعدنية  : لمياه الشرب السنويةالكلفة      ج4050=  يوم 30×  ج 135) لتر  ( AWGتقنية  -   ج199800=  يوم 30×  ج 6660) لتر ( المياه المعدنية   : لمياه الشرب الشهريةالكلفة     ج135=  ج 0.045×  لتر3000 )لتر  ( AWGتقنية   -   ج6660=  ج 2.22×  لتر 3000 -) لتر ( المياه المعدنية   :الكلفة اليومية لمياه الشرب     جنيه 0.045=  لتر 18.000.000÷  ج 810.000= القدرة اإلنتاجية طوال فترة الضمان ÷ ثمن المحطة  = سعر اللتر   لتر 18.000.000=   سنوات ضمان 10×  شهر12×  يوم 30× اليوم / لتر5000 = تاجيةالقدرة اإلن    جنيه810.000=  ج 18×  دوالر 45000=  اليوم / لتر5000 ثمن المحطة طاقة   .) لتر  ( AWGتقنية  - ج 2.22 تـوفير  ،  )درجـة الحـرارة والرطوبـة النـسبية( الواردة بالمتن وعلـى األخـص االسـتدامة ، الـتالؤم مـع الظـروف المناخيـة فـي مـصر ًيوصــي البحــث المنــشآت الفندقيــة فــي مــصر وخاصــة النائيــة بــضرورة اســتخدام تكنولوجيــا توليــد المــاء مــن الهــواء لألســباب   التوصيات      . ثم رفع مستوى جودة الخدمات المقدمةالعاملين وتحسين دخولهم ومن                . من المياهكبر حجم الطاقة اإلنتاجيةالطاقة ، انخفاض الكلفة ، 



 .This research aims to evaluate remote hotel managers’ perceptions towards the possibility of using atmospheric water generator (AWG) as the latest sustainable green technologies to overcome the problem of freshwater scarcity in recent days. The research was based on three basic approaches, the descriptive in literature review, the analytical in the field study and the explanatory in interpreting and analyzing preliminary data. Primary data was collected by a survey form based on Technology Acceptance Model and Likert scale. The field study was applied to all four and five star hotels in Marsa Alam city as one of the remote cities suffering from lack of fresh water. The results after statistical processing showed high positive perceptions and strong behavioral intentions towards the use of AWG technology. The study recommends Egyptian hotels, especially remote ones, to use this technology to radically overcome the problem of potable water  :الملخص باللغة اإلنجليزية   .Dash, A. and Mohapatra, A. (2015), " Atmospheric Water Generator: to Meet the Drinking Water Requirements of a Household in Coastal Regions of India", Degree of Bachelor of Technology, National Institute of Technology, Rourkela, India. Davis, F. D. (1989), “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology”, MIS Quarterly, Vol.13, No.3, PP.319-340. El-Ghonemy, A. M. (2012), " Fresh Water Production from/by Atmospheric Air for Arid Regions, Using Solar Energy: Review", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16, pp. 6384-6422. El-Saman, M. I. (2016), " Evaporation Estimates in Front of Hurghada City by Using Penman-Monteith Equation, Red Sea, Egypt", Universal Journal of Environmental Research and Technology, Vol. 6, No. 1, pp. 1-7. Global Market Insights (2016), "Atmospheric Water Generator Market Size", USA, pp. 1-115. Graham, S. P. and Chahine, M. (2010), "The Water Cycle", NASA Earth Observatory, pp. 1-8. Grand View Research (2016), " Atmospheric Water Generator (AWG), Market Analysis by Product (Cooling Condensation, Wet Desiccation), by Application (Industrial, Commercial, Residential) and Segment Forecasts to 2024", USA, pp. 1-100. Hamed, A. M. ; Aly, A. A. and Zeidan, E. B. (2011), " Application of Solar Energy for Recovery of Water from Atmospheric Air in Climatic Zones of Saudi Arabia ", natural Resources, Vol. 2, pp. 8-17. Hereher, M. E. and El-Ezaby, K. H. (2012), "Soil and Water Quality Assessment along the Red Sea Coast, Egypt", International Journal of Environmental Studies, Vol. 69, No. 1, pp. 65-77. ITP, International Tourism Partnership (2008), "Environmental Management for Hotels, ITP, London UK, Chapter 3, P. 48. Khatita, A. M. ; Sabet, H. S. ; Shehata, H. and Moussa, A. N. (2014), " Hydrogeochemical Characterization and Assessment of Sharm El-Sheikh Groundwater, South Eastern Sinai, Egypt", International Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 3, No. 4, pp. 196-209. Kim, H. ; Rao, S. R. ; Kapustin, E. A. ; Zhao, L. ; Yang, S. ; Yaghi, O. M. and Wang, E. N. (2018), " Adsorption-Based Atmospheric Water Harvesting Device for Arid Climates", Nature Communications, Vol. 9, No. 1191, PP. 1-8. Magrini, A. ; Cattani, L. ; Cartesegna, M. and Magnani, L. (2017), " Water Production from Air Conditioning Systems: some Evaluations about a Sustainable Use of Resources", Sustainability, Vol. 9, No. 1309, pp. 1-17. Placido, J. V. (2011), " Can Atmospheric Water Generation be Strategic to Companies according to the Natural Resource based View Approach? ", Master Dissertation, Universidade Catolica Portuguesa. Reznickova, L. and Kysela, K. (2016), "The Importance of Water in Tourism in the Sector of Accommodation Services", Acta Geoturistica, Vol. 7, No. 1, pp. 44-51. Tripathi, A. ; Tushar, S. ; Pal, S. ; Lodh, S. ; Tiwari, S. and Desai, R. S. (2016), "Atmospheric Water Generation", International Journal of Enhanced Research in Science, Technology & Engineering, Vol. 5, No. 4, pp. 69-72. Wahlgren, R. V. (2001), " Atmospheric Water Vapour Processor Designs for Potable Water Production: a Review", Wat. Res., Vol. 35, No. 1, pp. 1-22  المراجع        105   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  105 -97 :الصفحات      - 2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة   


