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 کنشیرینآب یواحدها

مطالعه تطبیقی قوانین تخلیه پساب گرم و  -. خالصه مدیریتی۱

 کن به آب دریا و ارائه چارچوب قانونشیرینواحدهای آبشور 

 

 

 

 

 

 چكیده

از  %60 حدود)ميليون متر مكعب است  11سازی آب دریا در خليج فارس حدود ظرفيت روزانه شيرین

که محل احداث اغلب  ییاز آنجا .1اند(قرار گرفته هيناح نیدر ا شوندیم هیتغذ ایکه از آب در ییواحدها

 تیبدون رعا ا،یعمق درکم یهابوده و پساب آنها در محل اهایسواحل در یكیدر نزد هاکننیريشآب

 ایبه در یاکرانه انيو ماه انیآبز یزیرمانند محل تخم ییادری – یفاصله الزم از مناطق حساس ساحل

 جهيو درنت ییایدر ستیز طيبر مح یریناپذجبران آثار ندهیکه در آ شودیم ینيبشيپ شوند،یم هيتخل

در ایران نيز همانند سایر کشورهای حوزه خليج فارس ظرفيت  .برجاگذارد یساحل یدر نواح انیآبز اتيح

ظرفيت  2025شود تا سال بينی میکه پيشطوریبه استکن درحال افزایش شيرینواحدهای آب

ه نقش و اهميت آب برای . با توجه ب2ميليون متر مكعب در روز افزایش یابد 1زدایی در کشور به نمک

کن و درنتيجه تشدید آلودگی ناشی از پساب خروجی شيرینبشر و روند رو به رشد ظرفيت واحدهای آب

این نوع پساب نيازمند وضع قوانين و استانداردهایی است که درحال حاضر در بسياری از  آنها، تخليه

وجود  موجود درخصوص مقررات یقابل توجه کشورها ازجمله ایران در این زمينه نقص وجود دارد. تشابه

اختالط اشاره شده  هيو طول ناح طيو دما در مح یشور زانيم نهيشيدارد؛ در همه آنها به دو نكته مهم ب

 یدما شیافزا نيدهد. همچن شیافزا قسمت در هزار 4 یال 1از  شتريرا ب طيمح یشور دیاست. پساب نبا

 نيب هيتخل منطقه طیبا توجه به شرا زياختالط ن هيباشد. طول ناح %5از  شيب دیپساب نبا هياز تخل یناش

  در نظر گرفته شده است. ريمتر متغ 300 یال 50

 

 مقدمه

 توسعه گزارش از که اندازیچشم بنابر. ندارند دسترسی شربقابل تميز آب به دنيا مردم از درصد 20 تقریباً

 آب کمبود بحران با 2025 سال تا دنيا ملل از درصد 50 حدود شود،می درک متحد ملل سازمان جهانی آب

 رغمبه اساس همين بر .3یافت خواهد افزایش درصد 75 حدود به 2050 سال تا آمار این. شد خواهند روهروب

                                                 
1. Sharifinia, M.,  2019. 

2. Sharifinia, M., et al., 2019. 

3. Economic, U.N.D.o., 2003: UN. 
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 شرب آب تأمين برای تازگی به آن از توجهی قابل تعداد کن،شيرینآب هایواحد به مربوط زیاد هایهزینه

 سال در مكعب متر ميليون 3000 از فارس خليج هایکنشيرینآب ظرفيت. اندشده ساخته دنيا سراسر در

 رودمی انتظار. است یافته افزایش 2012 سال برای سال در مكعب متر ميليون 5000 به 2000 سال برای

در ایران نيز  .1یابد افزایش 2030 سال برای سال، در مكعب متر ميليون 9000 به شيرین آب توليد ظرفيت

 دسترسی که جنوبی سواحل همچون ميليمتر، 100بسياری با ميانگين بارش کمتر از  مناطق وجود دليلبه

 از استفاده برای گذاریسرمایه نيست، امكانپذیر سهولت به آنها در نياز مورد سالم و شيرین آب به

  .2رو به افزایش است شدتبه هاکنشيرینآب

دریا و  آب دمای افزایش از ناشی حرارتی آلودگی کن،شيرینآب هایواحدآثار  ترینمهم از یكی

 دما، شوری، افزایش دليلبه سازیشيرین واحدهای خروجی. است افزایش شوری اطراف محل تخليه

 تخليه. شوندمی مهلكی شناسیبوم صدمات موجب اکسيژن سطح کاهش تيجهندر و سنگين فلزات غلظت

 رشد نرخ کاهش و هاپالنكتون حساس، هایگونه مير و مرگ موجب تواندمی همچنين واحدها این

 تخليه از ناشی منفیآثار  از جلوگيری و دریایی زیست محيط از حفاظت منظوربه .شود دریایی هایعلف

 دریایی زیستمحيط به آسيب رساندن حداقل به و دریا آب به کنشيرین آب واحدهای شور و گرم پساب

 ضروری واحدها این خروجی شوری و دما کنترل جهت مقررات و قوانين وضع فارس، خليج اکوسيستم و

 یريبا الگوگ یصورت کلپساب را مد نظر قرار نداده و به دکنندهيصنعت تول یموجود کاربر نيقوان .3است

اند. کرده یپساب خروج یهاتیمحدود نیاقدام به تدو كا،یمتحده آمر االتیا رينظ ییاز مقررات کشورها

جداگانه  نيقوان دیو دما با یمداوم شور ديتول ليدلبه کننیريشآب یواحدها یکه برا ستا یدرحال نیا

بسته به  یاثر آلودگ زانيشود. م نیخاص آن منطقه تدو یطيمحستیو با در نظر گرفتن مالحظات ز

باشد. هر  یدائم ایو  دیموقت، شد تواندیم یآلودگ نیدر جذب ا طيمح ییتوانا زانيو م ندهیغلظت آال

متفاوت است و هر کدام  یگریخاص خودش را دارد که از د یهایژگیو ایدر ستیز طيبخش از مح

 ليدل نيهمبه .4است یستیزطيمح یداردهااز استان یامجموعه ایمختلف کنترل و  یهادرجه ازمندين

 طيمح طیمتناسب با شرا ییهاتیو اعمال محدود هيمحل تخل یهایژگیو یپساب، بررس هيقبل از تخل

در این گزارش با مطالعه تطبيقی قوانين و مقررات موجود در زمينه تخليه پساب  است. یضرور هيتخل

 محيطی این پساب ارائه شده است.ارچوب قانون جهت کاهش صدمات زیستهشور و گرم، چ

 یواحدها .2 کننیريشآب یواحدها( »1شامل ) گزارش دیگر 3گزارش حاضر به همراه 

. مطالعه تطبيقی تخليه 3 کننیريشآب یواحدها( »2، )«آنها یطيمحستیو صدمات ز کننیريشآب

                                                 
1. Sharifinia, M., et al., 2019. 

 . 2016. انیسعادت هیسم وماندانا  ان،یمحب، عبتل ی،تقو. 2

3. Van Der Merwe, R., S. Lattemann, and G. Amy,  2013.  

4. Environmental standards and allowable limits of pollutants on land, water and air Environment. 

May 2003, 
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.  4 کنشيرینواحدهای آب( »3و )« خليج فارس کن به آبشيرینپساب گرم و شور واحدهای آب

 «کنشيریننحوه تخليه پساب خروجی از واحدهای آبدر مورد آن اجرایی  مالحظاتپيشنهاد قانون و 

 پردازد.ها میکنشيرینبه جوانب مختلف احداث آب

يير کن در دنيا و خليج فارس و روند تغشيرینصورت خالصه وضعيت واحدهای آبدر این گزارش به

مينه تخليه زموجود در ظرفيت آنها مورد بررسی واقع شده و درنهایت با مطالعه تطبيقی قوانين و مقررات 

 ارائه شده است. هامحيطی این پسابارچوب قانون جهت کاهش صدمات زیستهپساب شور و گرم، چ

 

 کن در دنیا و خلیج فارسشیرین. وضعیت واحدهای آب۱

دهد. درصد آن را آب شيرین تشكيل می 5/2شور است و تنها  صورتهبدرصد از کل ذخایر آب دنيا  5/97

 ترصوبهها و مخازن موجود و ها، دریاچهدرصد( در رودخانه 007/0تنها ميزان کمی از آن )حدود 

کند ی مینيبشيپ (فائو) ملل متحد یسازمان خواربار و کشاورز .1مستقيم قابل دسترس برای انسان است

تنش کمبود آب قرار سوم مردم در مناطقی زندگی خواهند کرد که تحت حدود دو 2025که تا سال 

 .2(1شكلدارد )

 

 2025بینی وضعیت کمبود آب کشورهای دنیا در سال پیش .۱شكل

 

 

 

 

 

 
 

Source: Environmental impacts of desalination technologies. 2016. 

 

خليج فارس از واحدهای  در منطقه ژهیوبهرو جهت تأمين آب قابل شرب در برخی از مناطق جهان و ایناز

سازی این واحدها نيز درحال شود. با افزایش جمعيت و خشكسالی ظرفيت شيرینکن استفاده میشيرینآب

ای، تقطير، مرحلهتوزیع جهانی واحدهای اسمز معكوس، تبخير ناگهانی چند 2شكل در .استافزایش 

شود که در است. مالحظه میهزار متر مكعب در روز نشان داده شده  10الكترودیاليز و ... با ظرفيت بيش از 

                                                 
1. UNEP, M.,  2003. 

2. Hietanen, J., 2016. 
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کن بسيار شدید است. همچنين شيرینکشورهای حوزه خليج فارس و دریای مدیترانه تجمع واحدهای آب

 شوند.( از آب دریا تغذیه می%62درصد بسيار زیادی از واحدها )بيش از 

 

 (در روز متر مكعب ۱0000با ظرفیت بیشتر از )توزیع جهانی واحدهای بزرگ  .2شكل

 ( 20۱9)سازی براساس ظرفیت، نوع آب تغذیه و تكنولوژی شیرین 

 
Source: A global outlook, 2018. 

 

شوند که انرژی ارزان شود که واحدهای حرارتی اغلب در مناطقی استفاده میهمچنين مالحظه می

 .1با واحدهای توليد توان همراه هستند در دسترس باشد و معموالً

سازی براساس فرایند شيرین 2016کن تا سال شيرینشده واحدهای آبظرفيت جهانی نصب

شود که سهم واحدهای اسمز معكوس مالحظه می .2فته استتغيير یا 3شكلصورت نشان داده شده در به

 افزایش یافته است. %60به بيش از  2012برای سال  %51از 

 

  

                                                 
1. Al-Qaraghuli, A. and L.L. Kazmerski. 2012.  

2. Antonyan, M.,  2019. 
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 کن برای سه واحد پرکاربردشیرینروند تغییر ظرفیت واحدهای آب .3شكل

 ای و تبخیراسمز معكوس، تقطیر ناگهانی چندمرحله

 
Source: Kurihara, M. and H. Takeuchi, 2018. 

 

 در  2019سازی آب دریا در منطقه خليج فارس برای سال سهم کشورهای مختلف در شيرین

 نشان داده شده است. 4شكل
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 ( توزیع واحدهای شیرین سازی در خلیج فارس و ب( سهم هر یک ازالف. 4شكل

 (20۱9)سازی در خلیج فارس و ایران فرایندهای شیرین 

 )الف(

 

 )ب(

 

 

 

Source: Sharifinia, M., et al., 2019. 

 

اند، تخليه پساب شور های سطحی واقع شدهکن در کنار آبشيریناز آنجا که اکثر واحدهای آب

تر است. همچنين دفع پساب واحدها های دفع پساب شایعهای سطحی از باقی روشخروجی از آنها به آب

 .1ری احتياج داردگذاری اوليه کمتبا این روش به هزینه سرمایه

 فهرستی 1جدولدر . استهزار مترمكعب در روز  500-400 سازی کنونی در ایران حدودظرفيت شيرین

 .2شده است ارائهدر ایران  ه شدههای درحال اجرا و یا ساختکنشيریناز موقعيت و نوع تكنولوژی آب

                                                 
1. Mickley, M., 2001. 

 .2، ص همانن، ایسعادت هیسم وماندانا  ان،یمحب، عبتل ی،تقو. 2
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 فارسعمان و خلیج های حاشیه دریایبرداری استانتأسیسات درحال ساخت و بهره .۱جدول

 استان ردیف

 مجموع برداریبهره ساخت

 تعداد
)مترمكعب  ظرفیت

 روز(در شبانه
 تعداد

)مترمكعب  ظرفیت

 روز(در شبانه
 تعداد

)مترمكعب  ظرفیت

 روز(در شبانه

 197300 49 101000 38 96300 11 هرمزگان 1

2 
سيستان و 

 بلوچستان
1 15000 6 11300 7 26300 

 123000 9 20000 2 103000 7 بوشهر 3

 38500 5 32500 3 6000 2 خوزستان 4

 367100 70 146800 49 220300 21 جمع

 .معاونت آب و آبفا، وزارت نيرو مأخذ:

 

د آب درص 30قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است حداقل  (36)ماده  «الف»براساس بند 

ران نيز همانند کردن آب دریا تأمين کند. بنابراین در ایآشاميدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شيرین

 .استکن درحال افزایش شيرینفارس، ظرفيت واحدهای آب سایر کشورهای حوزه خليج

 

 کنشیرینپساب واحدهای آبمحیطی تخلیه . مخاطرات زیست2

کن نيز صدمات زیادی به محيط زیست شيرینهمانند بسياری از واحدهای صنعتی دیگر، واحدهای آب

کن محدود هستند مانند برخورد و به شيرینکنند. اما برخی از این صدمات تنها به واحدهای آبوارد می

ای ناشی از ریا به واحدها، انتشار گازهای گلخانهدریایی ناشی از ورود آب د هایاندامواره 1کشيدگیدرون

  .2های فسيلی و تخليه آب شور و گرم به محيط زیست دریاتقاضای بسيار باالی سوخت

قسمت  80معكوس حدود  سازی در واحدهای اسمزشوری آب شور توليدشده در اثر فرایند شيرین

 قسمت در هزار 36 – 35صورت ميانگين بهکه  ایآب در یواقع یشور زانيبا م کهیتا زماناست  3در هزار

مرگبار باشد.  یحت ایمضر و  ییایدر یزندگ یبرا تواندیغلظت نمک م شیافزا است، به تعادل برسد.

آنها و  ستگاهیز یعيطب یشور ،یشور شیها به افزاگونه تيبه حساس یبستگ بودن یسم ،یطور کلبه

موجود در  4هيانوسياق ايدونيپوس ییایدر یهاعلف یمطالعه بر رومثال برای دارد.  یمرحله چرخه زندگ

 50روز موجب مرگ حدود  15در طول  واحد 45در حدود  یکه شور ه استنشان داد ترانهیمد یایدر

 :5اثر بگذارد ریممكن است بر موارد ز دریا آب یشور راتييتغ ه است.آنها شداز درصد 

 آنهامربوط به رشد  یهاتيها و فعالتوسعه گونه، 

                                                 
1. Entrainment 

2  . Dawoud, M.A., 2012. 

3 Ppt  

4 Posidonia Oceanica 

5. Neuparth, T., F.O. Costa, and M.H. Costa,  2002. 
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  هر نسل( یابلندتر بر ایتر و )مدت زمان کوتاه یبه زندگ ديو ام آبزیانزنده ماندن مراحل الرو، 

 کمتر( ایو  شتريب تيجمع شی)نرخ افزا هااندامواره تيجمع یچگال، 

 آنها مثل ديمربوط به تول یهایژگیها و واصالح گونه یزمان نسب. 

شده برای کشورهای دنيا براساس منطقه، سطح درآمد و نوع  حجم آب شور توليد 2جدول در

 آورده شده است. 2019شده برای سال کاربری آب شيرین

 

  (20۱9)میزان آب شور تولیدی براساس منطقه، سطح درآمد و نوع کاربری  .2جدول

 میزان آب شور تولیدی )میلیون متر مكعب در روز( منطقه

 4/99 خاورميانه و آفریقای شمالی

 9/14 شرق آسيا و اقيانوس آرام

 6/5 آمریكای شمالی

 4/8 اروپای غربی

 6/5 آمریكای التين

 7/3 جنوب آسيا

 5/2 اروپای شرقی و آسيای مرکزی

 5/1 زیرصحرای آفریقا

  سطح درآمد

 2/110 باال

 7/20 متوسط رو به باال

 5/10 متوسط رو به پایين

 03/0 پایين

  بخش مورد استفاده )کاربری(

 5/106 شهری

 4/27 صنعتی

 8/5 های توليد توانایستگاه

 1/1 آبياری

 5/0 نظامی

 3/0 کاربردهای دیگر
Source: A global outlook. Science of the Total Environment, 2018. 

 

 نیکرد. ا یابیارز آن را نظارت و بر آن توانیست که ما یديمهم و کل یهااز پارامتر ایآب در یدما

 نوسانات دما در .1کند یباز ییایدر اهانيجانوران و گ یدر زندگ یدينقش کل تواندیم نيپارامتر همچن

 نيب انوسيآب اق یدما کهیاست درحال گراديدرجه سانت 40 الی 10 نيب نواحی نزدیک به محل تخليه

 یهاگونه نياول ،هایو ماه هاپالنكتون ريمتحرک نظ یهاگونه است. ريمتغ گراديدرجه سانت 25 الی 10

                                                 
1. Mann, K. and J. Lazier,  2006. 
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سن مثال برای  .1رنديگمیقرار  ريتحت تأث احتماالً ایآب در یدر دما رييتغ ليدلهستند که به ییایدر

 گراد،يدرجه سانت 30 یروز در دما 4/3به  گراديدرجه سانت 20 یروز در دما 8/5از  موینامونگوليكا بلوغ

 نیتردرجه و بزرگ 28 یبار در روز در دما کیبه  گراديدرجه سانت 20 یروز در دما 1/4مثل از  دينرخ تول

 .ه استافتیکاهش  گراديدرجه سانت 35 یروز در دما 2/4به  درجه 25 یروز در دما 8/10بازه عمر از 

در موجودات  2اکسيژنیکمافزایش دما همچنين موجب کاهش اکسيژن و افزایش احتمال رخداد پدیده 

  .شوددریایی می

 قلمداد آب دریا در غالب پالنكتونی جامعه تغيير برای عاملی عنوانبه صنایع، این از ناشی پساب

 عنوانبه و گذاشته اثر غذایی زنجيره باالتر سطوح سایر بر تواندمی خود نوبه به تغيير این. است شده

 .3آید شماربه آبی هایپهنه این حياتی پایداری برای تهدیدی

پساب گرم و شور  منظور حفاظت از محيط زیست دریایی و جلوگيری از آثار منفی ناشی از تخليهبه

ين و ، وضع قوانزیست دریاییساندن آسيب به محيطبه حداقل ر کن به آب دریا وواحدهای آب شيرین

هتر بمقررات جهت کنترل دما و شوری خروجی این واحدها ضروری است. این قوانين درجهت مدیریت 

کن شيرینهایی برای ميزان شوری و دمای پساب خروجی از واحدهای آبتخليه پساب، ایجاد محدودیت

 .کنندزیست کمک شایانی میای آب دریا و جلوگيری از آسيب به محيطو اعمال استانداردهایی بر

 

 . مطالعه تطبیقی قوانین تخلیه پساب3

، هستندمنطقه متغير  بومستیزدما و شوری دو عامل مهم و خطرناک هستند که با توجه به فصل و نوع 

علت متفاوت دیگر متفاوت است. به شده در هر ناحيه از ناحيهبه همين دليل، استانداردها و مقررات وضع

بودن شرایط هر منطقه و ميزان تحمل شوری آبزیان در هر ناحيه، مقررات موجود در کشورهای مختلف 

قوانين در تمامی  تقریباً .4برای شرایط خاص همان منطقه وضع شده است متفاوت است و صرفاً

 اند.نظر قرار گرفتهشده برای تخليه پساب، استانداردهای کيفيت آب مد تدوین

)مانند بيشينه حد مجاز آلودگی در آب محيط( یا کيفی ی توانند کمّهای کيفيت آب میشاخص

ها در محل هستند. از های مجاز آالیندههای استفاده شده در این استانداردها، غلظتباشند. شاخص

د دارد، استاندارد کيفيت آب های مختلف، آستانه تحمل متفاوتی برای دما وجوآنجایی که برای گونه

)گزارش  1986های کيفيت آب در سال آمریكا برای شاخص دما از گزارش تدوین شده برای شاخص

های دریایی و اقيانوسی در برابر صدمات حفاظت از گونهبرای  .5گيرد( بهره می001-86-440/5 شماره

                                                 
1. Hiscock, K., et al.,  2004. 

2 Hypoxia 

  .1397 و دیگران. , پگاهیقشالق. 3

4. Bleninger, T., G. Jirka, and S. Lattemann,  2010. 

5. EPA, 1996. 
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 کند که:مخرب دمایی، این استاندارد بيان می

 1ال باید فزایش دمای ميانگين هفتگی قابل قبول ناشی از تخليه در تمام فصول سالف( بيشترین ا

نه دمای تابستان درجه سانتيگراد باشد. این افزایش دما نباید از بيشينه دمای تابستان فراتر رود. بيشي

د ل مورشود باید براساس محشود، تعریف میکه حد باالی دما برای محيطی که پساب در آن تخليه می

 نظر منتشر شود.

نباید  های مربوط به چرخه دمای آب چه از نظر اندازه و مقدار و چه از نظر فرکانسب( مشخصه

 تغيير داده شود. 

گونه منبع توليد دمای مصنوعی وجود ندارد. همچنين ها باید در نقاطی انجام شود که هيچگيریاندازه

شود. این ها میها و ساقهبرگ 1اسموتيک منجر به پالسموليزدليل تغيير در فشار تغييرات سریع شوری به

 دهد. های طبيعی در سراسر دنيا پيشنهاد میرا برای شوری زیستگاه 3جدول گزارش تغييرات

 

 تغییرات مجاز شوری محیط براساس شوری طبیعی زیستگاه .3جدول

 براساس استاندارد کیفیت آب آمریكا

 (قسمت در هزارتغییرات مجاز شوری ) (قسمت در هزارشوری طبیعی زیستگاه )

 1 5/3الی  0

 2 5/13الی  5/3

 4 35الی  5/13
Source: EPA, quality criteria for water 1996. 

 

توان محدود کرد. قوانين و استانداردهای محدودکننده تخليه پساب به آب دریا را به دو حوزه می

های آن نظير دما و شوری قبل از ورود به محيط در هنگام که ویژگی 2ابتدا استانداردهای پساب خروجی

کنند. از آنجا که کاهش ميزان دما و شوری تا مقدار ميانگين آنها در آب دریا بسيار خروج را کنترل می

ی پاسخ محيط نحوه 3اند. استانداردهای محيطبر است، استانداردهای محيط مطرح شدهسخت و هزینه

ميزان مجاز آلودگی ناشی از تخليه  کنند. این استاندارها معموالًپساب تخليه شده را کنترل میزیست به 

که ميزان آلودگی آب دریا از مقدار مشخصی تجاوز طوریکنند، بهپساب واحدها را در محيط مشخص می

 است. 5یک معيار جهانی برای این نوع استاندارد تعيين ناحيه اختالط .4نكند

آن در این ناحيه رخ  پساب است که رقيق شدن اوليه نزدیک به محل تخليه اختالط، ناحيه ناحيه

دليل عبارت دیگر ميزان غلظت شوری و دما در این ناحيه از نواحی دیگر محيط بيشتر است. بهدهد. بهمی

                                                 
1. Plasmolysis  

2. Effluent Quality Standards (EQS) 

3. Ambient Quality Standards (AQS) 

4. Bleninger, T., G. Jirka, and S. Lattemann, 2010. 

5. Mixing Zone 
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ین ناحيه از حد زیستی در انزدیک بودن ناحيه اختالط به محل خروجی واحدها، استانداردهای محيط

بودن پساب تخليه شده و حساس بودن اختالط به ميزان سمی  ناحيه روند. اندازهمجاز خود فراتر می

اطراف محل تخليه، در  علت متفاوت بودن شرایط منطقهشده بستگی دارد و به منطقه به پساب تخليه

 .1است ما و شوری در نظر گرفته شدهقوانين کشورهای مختلف، فواصل مختلفی برای ناحيه اختالط د

های در نظر گرفته شده برای ميزان شوری کشورهای مختلف مطابق با استانداردها و محدودیت

است. تفاوت قابل توجهی درخصوص  آورده شده 4جدول صورت خالصه درهاستانداردهای محيط زیست ب

اختالط  ميزان شوری در محيط و طول ناحيه مهم بيشينه آنها به دو نكته مقررات وجود دارد، اما در همه

صورت است که شوری نباید بوط به شوری به اینشده، محدودیت مر است. مطابق مطالب ذکراشاره شده 

اختالط نيز با توجه به شرایط  در آب دریا افزایش یابد. طول ناحيه قسمت در هزار 4الی  1بيشتر از 

 است. متر متغير در نظر گرفته شده 300الی  50بين  تخليه منطقه
 

 ( محیط )استانداردهای مربوط به شوری برای کشورهای مختلف محدودیت .4جدول

اختالط شعاع ناحیه محدودیت مربوط به شوری کشور  

 - شوری > 4  قسمت در هزار آمریكا

 - افزایش شوری >درصد  5 های استراليای غربیدستورالعمل

متر 75-50 افزایش شوری>  1  قسمت در هزار سيدنی، استراليا  

متر 120 افزایش شوری>  2  قسمت در هزار طالیی، استرالياسواحل   

 - افزایش شوری>  1  قسمت در هزار ژاپن

 - افزایش شوری >درصد  5 بیود

متر 300 افزایش شوری>  2  قسمت در هزار عمان  

متر 100 افزایش شوری >درصد   2 عربستان  

Sources: Bleninger, T., G. Jirka, and S. Lattemann, 2010. 
 

درجه  2-1برای دما نيز مانند شوری معيارهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. افزایش دمای بين 

 خورد.چشم میدرصدی نسبت به دمای محيط در قوانين کشورهای مختلف به 5سانتيگراد یا افزایش 

رار داده و قوانين تدوین شده اکثرا تخليه پساب صنعتی را مد نظر قنكته دارای اهميت این است که 

خليه دائمی تسازی به آب دریا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تخليه پساب واحدهای شيرین

 شود. نمی های مربوطه حاصلآب شور و گرم از این واحدها، این مهم جز با نظارت دائمی و تحليل گزارش

شود که سواحل جنوبی های دما، شوری، عمق و جریان در خليج فارس دریافت میليل شاخصاز تح

ایران در نزدیكی تنگه هرمز شباهت زیادی به سواحل عمان و در نزدیكی خوزستان شباهت زیادی به 

شود که برای عنوان پيشنهاد اوليه توصيه میرو بهسواحل کشورهای عربی چون عربستان دارد. ازاین

                                                 
1. Ahmad, N., 2013. 
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و افزایش دمای  قسمت در هزار 2های کشور عمان )افزایش شوری کمتر از واحل عميق، محدودیتس

های کشور عربستان عمق محدودیتمتری( و برای سواحل کم 300درجه سانتيگراد در فاصله  1کمتر از 

( مد متری 100درجه سانتيگراد در فاصله  2درصد و افزایش دمای کمتر از  2)افزایش شوری کمتر از 

شود که شوری و دما در خروج از لوله و قبل از ورود به محيط، نظر قرار گيرد. همچنين توصيه می

درجه سانتيگراد نسبت به شوری و دمای آب محيط افزایش  10و  قسمت در هزار 10ترتيب بيش از به

ه تخليه واحدهای مقررات منسجم در زميننبود نيابد. جهت اطمينان از سالمت محيط زیست و با توجه به 

 سازی و الگوگيری برای تدوین برنامهانه برای ارزیابی تخليه واحدهای شيرینيکن، نظارت سالشيرینآب

نزدیک به محل تخليه باید در  بومزیستهای آتی با محوریت تست کيفيت آب و ميزان اثر آن بر سال

 ایران انجام گيرد.

 

 کننیریشآب یاز واحدها یپساب خروج هینحوه تخلارچوب قانون . چ4

ارچوب قانون پيشنهادی مربوط به نحوه تخليه پساب گرم و شور شده، چ درنهایت با توجه به مطالب بيان

 :صورت زیر تدوین شده استبه بند 10کن در قالب شيریناز واحدهای آب

 

 تعاریف ـ «۱» بند

 : سازمان حفاظت محيط زیست سازمان

 نيرو : وزارتوزارت

  سازیخروجی از واحدهای شيرین خطرناک: پساب پساب

 های صنعتی با هم : تخليه توام پسابتصفیه مرکب

دليل افزایش بيش از حد مجاز شوری و دما موجب : وضعيتی که بهمحیطیوضعیت اضطراری زیست

 .شودالوقوع به محيط زیست دریایی زیان یا وانمود کردن تهدید قریب

 طيمح شوری و دمای آن از یو دما یثر شده و شورأپساب مت هياست که از تخل یاهيناح: ناحیه اختالط

معادل مقادیر مجاز اعالم شده آن  یو دما یاست که شور ییاختالط جا هيشود. لبه ناحیم شتريب هيتخل

 . است توسط سازمان

یندها، تسهيالت یا ابه معنی جدیدترین مرحله پيشرفت فر 1:بهترین فنون موجود )بی.اِی.تی(

ها و خروجیکردن بودن عملی یک اقدام خاص برای محدود های عملياتی است که بيانگر مناسبروش

 .استضایعات 

                                                 
1. Best Available Technology (BAT) 
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ر انداختن برداری و از کاهای مورد استفاده و روش طراحی، ساخت، نگهداری، بهره: شامل فناوریفنون

 شود.تأسيسات می

ها، از قبيل هایی است که مستلزم محدودیت خاص در محل خروجیکنترل: به معنی هاکنترل خروجی

های یک یژگیمقادیر محدود خروجی یا هر نوع محدودیت یا شرایط دیگر ناظر بر آثار، ماهيت یا سایر و

 گذارد.خروجی یا شرایط عملياتی است که بر خروجی تأثير می

ی تراکم یک ماده خاص یا گروهی از مواد به معن 1:محیطی )ای.کیو.اس(استاندارد کیفیت زیست

منظور حفاظت از سالمت انسانی و محيط زیست، نباید از حد در آب، رسوبات یا جانداران است که به

 خاصی فراتر رود.

: به معنی هدفی است که وضعيت مطلوب کيفيت محیطی )ای.کیو.اُ(هدف کیفیت زیست

قه محيطی خاص، نظير ساحل، دریا یا منطه زیستو باید در یک منطق کردهمحيطی را تبيين زیست

 .شودصنعتی، رعایت 

ترین ترکيب تدابير و به معنی اعمال مناسب 2:محیطی )بی ای پی(های زیستبهترین رویه

 .استمحيطی راهبردهای کنترل زیست

 زیر:شرح : عبارتست از مقدار افزایش آلودگی از حد مجاز تقسيم بر حد مجاز بهمیزان آلودگی

ميزان آلودگی =  
مقدار اندازه گيری شده − حد مجاز

حد مجاز
 

های بزرگ توليدی، محيطی طرحزیستآثار نامه یينمطابق با آ دریایی –مناطق حساس ساحلی 

یران(: هيئت وز 3/11/1390ه مورخ  45880ت /214287خدماتی و زیربنایی )موضوع تصویبنامه شماره 

های حرا، بسترهای علفی، های ساحلی، رویشگاهها، تاالبها، خليجمناطقی شامل خورها، مصب

بع که واجد منا ،ها و نظایر آنهای دریایی و ماهیپشتهای مرجانی، مناطق تخمگذاری الکصخره

 . هستندحساس ساحلی و دریایی و وابسته به دریا 

 

 مجوز و شرایط صدور آن ـ «2» بند

 هاالف( کنترل خروجی

سازی را به همراه های دما و شوری در خروجی تخليه واحدهای شيرینمحدودیتسازمان موظف است . 1

 های آنها در محيط اطراف محل تخليه اعالم کند.محدودیت

 شود. سازی میاین قانون مشمول پساب تمامی واحدهای شيرین

                                                 
1. Environmental Quality Standard (EQS) 

2. Best Environmetnal Practice (BEP) 
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وری را به سازمان مكلف است با همكاری سازمان ملی استاندارد ایران حدود مجاز انتشار دما و ش. 2

 روز دنيا ارتقا دهد.استاندارد به

های تخليه پساب شور و گرم را به همراه جداول زمانی دستيابی به سازمان موظف است محدودیت. 3

 ها متناسب با ظرفيت واحدها به اطالع آنها برساند.این محدودیت

 سـازمان و اخطار از پس موظفندضوابط دارند  حد از بيش آلودگی آنها، کليه واحدهایی که خروجی. 4

صورت در غير این. آورند عملهب تخریب و آلودگی رفع یا کاهش جهت در را الزم اقدامات مهلت، تعيين

پس از اصالح فرآیندها و رفع آلودگی در حد استاندارد مربوطه و  اعالم سازمان متوقف وفعاليت واحد با 

 د.شوتائيد کارشناسان سازمان، رفع توقيف می

 ب( تعیین ناحیه اختالط

دریایی باید توسط سازمان  –فارس مانند نواحی حساس ساحلی  جنواحی غيرمجاز جهت تخليه در خلي

 مشخص شوند.

نحوه تعيين محدوده مجاز ناحيه اختالط متناسب با شرایط هيدرودیناميكی و محيط زیستی طی 

 دستورالعملی توسط سازمان تهيه و ابالغ شود. 

 ت اجراییج( اقداما

های مناسب جهت تخليه در سازمان باید اقدامات اجرایی هنگام تخليه شامل نحوه تخليه، زیرساخت

که کمترین صدمه بر محيط زیست دریایی  کندبستر دریا، فاصله از ساحل و عمق تخليه را طوری تعيين 

 محل تخليه وارد شود. بومزیستو بر 

 محیطی های زیستد( بهترین فنون موجود و بهترین رویه

های تخليه و هنگام تخليه باید این اطمينان برای همواره در تمامی شرایط شامل ساخت زیرساخت

آثار کردن  محيطی جهت کمينهسازمان ایجاد شود که از بهترین فناوری موجود و بهترین تدابير زیست

 محيطی استفاده شده است.زیست

 ( صدور مجوزهـ

 مجوز نباید تخليه شود.هيچ پسابی بدون صدور 

دریایی )مناطق حساس زیستی(، مشخص  -موارد منع صدور مجوز شامل مناطق حساس ساحلی 

 های تخليه باید توسط سازمان مشخص شود.نبودن خصوصيات پساب و ارضا نشدن محدودیت

 صدور مجوز تخليه پساب باید شامل اطالعات زیر باشد:

 ،های ناحيه اختالطبه همراه استانداردهای محيطی شامل ویژگیهای شوری و دمای تخليه محدودیت .1

 ،های تخليه شامل عمق تخليه، فاصله از ساحل و پيكربندی تخليهموقعيت مكان یا مكان .2

 ،روش و سيستم تخليه .3
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 .دهی و پایشالزامات گزارش .4

 

 انتخاب محل تخلیه ـ «3» بند

محيطی مسئولين صنایع مزبور در جهت ارزیابی زیست پيش از صدور مجوز باید مطالعه کاملی توسط

 محل تخليه به سازمان ارائه شود. بومزیستتخليه پساب بر 

های محل مناسب برای تخليه پساب باید توسط سازمان اعالم و ابالغ شود. در تعيين مشخصه

 های محل تخليه موارد زیر باید مد نظر قرار گيرد:مشخصه

 ،نگاری تخليهشناسی و موضعشناسی، زیستهواشناسی، زميننگاری، خصوصيات آب .1

محل و نوع تخليه )ریزشگاه، کانال، مجرا و غيره( و رابطه آن با سایر مناطق مانند مناطق با  .2

ها و منابع های زندگی صدفگيری، محلریزی و پرورش ماهی و ماهیهای تخممطلوبيت خاص، مكان

 ،برداریقابل بهره

 ،ميزان ترقيق اوليه در محل تخليه به محيط زیست دریای پذیرنده .3

 ،های اکسيژن محلولخصوصيات آب، مانند درجه حرارت، شوری، شاخص .4

 ، های ژئولوژیكی و ژئوشيميایی و باروری بيولوژیكی(برداری، ویژگیهای بستر دریا و کف )مانند نقشهویژگی .5

 .سنجی اقتصادی و عملياتینامكا .6

 

 پایش ـ «4» بند

ای دورهپایش نظارت بر انجام نسبت به  کند موظف استسازمان بر اساس دستورالعملی که تدوین می

ند و نتایج را خصوص آب اطراف محل تخليه اقدام کالشده در آب علی دما، شوری و ميزان اکسيژن حل

  دهد.آمار ارائه بصورت و  مكان محور

صورت در خط )آنالین( شده در انتهای لوله و قبل از تخليه باید به دما و شوری پساب تخليه. 1

 گيری و ثبت شوند.اندازه

کننده های اطراف محل تخليه، شناسایی ميزان آلودگی و صنایع آلودهسازمان مكلف به پایش آب. 2

 و اعالم وقوع وضعيت اضطراری براساس حدود مجاز آلودگی است.

 

 محیطیزیستآثار ارزیابی  ـ «5» بند

محيطی زیستآثار یابی آنها، گزارش ارزیابی سنجی و مكانها موظفند در مرحله امكانمجریان طرح

 به دفتريد أیهيه و جهت بررسی و تمربوطه را به همراه اطالعات کافی در زمينه محل و آثار تخليه ت

 . کنندمحيطی سازمان ارائه ارزیابی زیست

 پيشنهادی تخليه گزینه احتمالیآثار  تعيين برای کافی اطالعات که شود محرز ارزیابی این طی اگر
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 ارزیابی تفسير اگر این، برعالوه. گيرد قرار بيشتر بررسی مورد نباید مذکور گزینه بنابراین ندارد، وجود

 .شود داده تخليه مجوز نباید دارد، کمتری ارجحيت تخليه گزینه که باشد آن نشانگر ایمقایسه

محيطی بالقوه زیستآثار سازمان مكلف است رهنمودهای فنی و سایر رهنمودها را برای ارزیابی 

 احتمالی برون مرزی آنها، تعيين کند.آثار جمله ازتخليه پساب 

 

 دهی و ارزیابیآوری اطالعات، گزارشجمع ـ «۶» بند

 .استمسئوليت نظارت بر تخليه پساب و پایش آن برعهده سازمان 

های فيزیكی، های نظارت شامل اطالعات درخصوص ویژگیانه برای کليه فعاليتيسالگزارش 

شناسی و شيميایی محيط زیست دریایی و مناطق ساحلی، توزیع دما و شوری منطقه، تحليل آماری زیست

 شود.باید توسط مسئولين صنایع به سازمان ارسال  هاای روندها ، بحث و ارائه پيشهادنتایج و تحليل مقایسه

ای درخصوص وضعيت محيط زیست دریایی و سال یک بار باید ارزیابی منظم منطقه 5حداقل هر 

 مناطق ساحلی توسط سازمان صورت بگيرد.

 

 مسئولیت و جبران خسارت ـ «۷» بند

کننده اخطار دهد که و به آلوده کردهسازمان مكلف است نسبت به شناسایی واحدهای آالینده آب اقدام 

معينی نسبت به رفع آلودگی در محدوده مجاز و جبران خسارت وارده اقدام کند. در این ظرف مهلت 

 راستا اقدامات زیر صورت پذیرد:

 وزارت و سازمان حسب مورد مكلفند نسبت به تهيه و اجرای طرح بازسازی مناطق آلوده اقدام کنند.. 1

 .استهای تهيه شده ازسوی صنایع برعهده سازمان مسئوليت مدیریت و نظارت بر پایش و گزارش

شده در وزارت مجاز است در صورت اعالم آلودگی توسط سازمان و عدم رفع آن در مهلت تعيين. 2

 نامه دریافت و به حساب خزانه واریز نماید.جلوگيری از آلودگی آب عوارضی را مطابق آیين

 محيط حفاظت سازمان صنعتی، واحدهای از هریک آلودگی بر مبنی نيرو وزارت اعالم صورت در. 3

 رعایت عدم صورت در و تعيين را آلودگی ميزان و کيفيت ماه یک ظرف است مكلف هااستان در زیست

 .کند اعالم عوارض اخذ برای نيرو وزارت به استانداردها

وزارت به آنها های مناطق موظفند در مواردی که آلودگی آب ازسوی سازمان یا مدیران سازمان. 4

و و گزارش اقدامات را به سازمان  کردهارچوب مفاد این قانون برطرف هشود، آلودگی را در چاعالم می

 ارسال کنند.
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 عوارض آلودگی ـ «۸» بند

چنانچه تخلف از مقررات موجب ورود هرگونه باتوجه به اینكه محيط زیست از مصادیق حقوق عامه است، 

آبزیان و منابع طبيعی شود، عالوه بر توقف فعاليت و جبران خسارت وارده، خسارت به محيط زیست 

به پرداخت جریمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارت  کننده حسب تشخيص مرجع قضاییصنایع تخلف

وارده و در صورت تكرار، عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به ميزان شش تا هشت برابر خسارات 

 شوند.م میوارده محكو

جداگانه که  یدرآمد فیرد یط قانون نیها و خسارات موضوع ا مهیوصول جر یاجرادرآمدهای ناشی از 

 شود.صندوق ملی محيط زیست واریز می شود، به حسابیهر سال مشخص م در قانون بودجه

 

 تصفیه مشترک پساب ـ «9» بند

سازی با پساب سایر صنایع مد واحدهای شيرینترکيب پساب باید های مربوط به تخليه، کاهش هزینه برای

 محيطی مد نظر قرار گيرد. زیستآثار ها جهت کاهش نظر قرار گيرد. پيش از این اقدام باید سازگاری پساب

 

 تحقیق و توسعه ـ «۱0» بند

 عنوان یكی از راهكارهای بررسی آلودگی منابع آبهای آبی بهها در پيكرهمدلسازی نحوه پخش آالینده

سوء آثار ای که کمترین هایی در ارتباط با طراحی مناسب پساب خروجی به گونهو رسيدن به گزینه

 محيطی را بر محيط پذیرنده داشته باشد، باید مد نظر قرار گيرد.زیست

سازی، مطالعه اثر های علمی و فنی جهت بهبود تخليه پساب واحدهای شيرینتأکيد بر پژوهش .1

 پویایی و هيدروليكی نظام به مربوط بر محيط زیست دریایی و بهبود دانش افزایش دما و شوری

و خسارات  ، جرایمدرآمدهااعتبارات  %10از محل موارد نیبودجه ادریا باید مد نظر قرار گيرد.  اکوسيستم

 شود. نيتأم ستیز طيمح یدر صندوق مل شدهافتیدر یطيمحستیز

کن و تخصيص آب به واحدهای جدید به جای واحدهای مجاور دریا شيرینانتقال واحدهای آب .2

 محيطی باید تحت مطالعه و بررسی قرار گيرد.زیستآثار جهت کاهش 

 ابالغ خیتار از ماه 6 تدم ظرف روين وزارت و سازمان مشترک شنهاديپ با قانون نیا ییاجرا امهننيیآ

 .رسدیم رانیوز ئتيه بیتصو به قانون نیا
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