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 چكیده 

 مدیریت  و جمعّیت رشد پی در که است عمده چالشی شیرین، های آب به روزافزون نیاز و پذیر تجدید آب منابع کمبود

  آب کننده شیرین های دستگاه از استفاده امروزه،. است گرفته قرار آب بخش کارشناسان روی پیش ، کشور آب منابع مصرف نادرست

 مطهر   کشهور  علمهی  محافه   در آب بحهران  بها  مقابلهه  برای نوین راهکاری عنوان به شیرین، آب تولید یبرا های شور و لب شور

نویسندگان مقاله را  کشاورزی، بخش در آنها تولیدی آب از استفاده  و ها کن شیرین آب کاربرد برای گوناگون پیشنهادهای. است شده

ر و لب شور را مورد مطالعه قرار داده و مزایا و معایب این روش ها را از های گوناگون شیرین سازی ّآبهای شوبر آن داشت تا روش

نتایج بررسی ها نشان داد که استفاده از این سهامانه هها بهرای     دیدگاه های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فّنی بررسی نمایند.

     ی همه محصوالت کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد.مصارف کشاورزی در ایران، نیازمند مطالعات بیشتری بوده و در حال حاضر برا

    صرفه اقتصادی، تلخاب، محیط زیستآب های نا متعارف، ها:  كلید واژه

 مقدمه  -7
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 محهدود  شهرب،  و صنعت کشاورزی، برای آب بیشتر مصرف غذا، به نیاز افزایش جهان، جمعّیت روزافزون رشد

 نظهر  تجدیهد  آب مصرف مدیرّیت در که داشت آن بر را پژوهشگران آب، کمبود نتیجه در و دسترس قاب  آب منابع بودن

 عنهوان  بهه  دهنهد،  مهی  تشهکی   را زمهین  کهره  آب منهابع  ک % 61 که دریاها شور آب منابع از استفاده راستا، همین در. کنند

 مهورد  مهیالدی  7610 سهال  در ابتهدا  آب سهازی  شهیرین  تأسیسات. گرفت قرار توّجه مورد بیشتر، آب تولید برای راهکاری

 ههای  آب سهازی  شهیرین . کهرد  پیدا تجاری و اقتصادی جنبه ها آن از استفاده 7660 سال در و گرفت قرار استفاده و بررسی

 بهه  آن متعهّدد  ههای  روش از اسهتفاده  که باشد می شرب آب تأمین برای گسترش به رو ایه راهکار از یکی ،و لب شور شور

 کشهورهای  در ویهژه  بهه  و خاورمیانهه  در هها  کهن  شهیرین  آب تعداد بیشترین اکنون هم. است افزایش حال در دنیا در سرعت

 040 عربسهتان،  کشهور  در کهه  طهوری  به داراست؛ زمینه این در را اّول رتبه عربستان و دارد قرار فارس خلیج جنوبی حاشیه

 آب تولیهد . شهود  مهی  تولیهد  شهیرین  آب روز در مکعهب  متر هزار 420 رتبه، دّومین با امارات در و روز در مکعب متر هزار

  .(7965( و )یارقلی و همکاران، 7965باشد)آقاخانی و همکاران،  می مکعب متر هزار 510 حدود روزانه ایران در شیرین

 در کهه  آیهد  مهی  بدسهت  شهیرین  آب و شهده  جدا شور آب از معدنی مواد سایر و نمک سازی، شیرین فرآیند در

  .گیرد می قرار استفاده ردمو شرب و صنعت کشاورزی، بخش

  (Recovery Coefficient Factor)  بهازدهی  ضهریب  کهن،  شهیرین  آب ههای  سهامانه  اجرای و طراحی در

 نامیهده  بازدهی ضریب شده، شیرین آب حجم به شور آب منبع یا و دریا از شده گرفته آب حجم نسبت. دارد اهمّیت بسیار

 به ها کن شیرین آب هزینه عمده ترتیب این به. کنند عم  خوبی به دریایی هایآبگیر باید ضریب این افزایش برای. شود می

 سهاخت  است، نیاز مورد زیادی انرژی کن، شیرین آب های سامانه اندازی راه برای که آنجا از. است وابسته ها آن آبگیرهای

 نیروگهاه  اضافه دمای از توان می ترتیب این به. است تر صرفه به بسیار اقتصادی نظر از برق های نیروگاه کنار در ها سامانه این

  .(7965)یارقلی و همکاران، کرد استفاده شیرین آب تولید برای برق

  الکتریکهی  تصهفیه  زادیهی  نمهک  روش کهه  شهود  مهی  انجهام  مختله   ههای   روش بهه  آب از هها  نمک کردن جدا

(Electro Dialysis)، رای آب دریها و حّتهی تصهفیه پسهاب    و روش ههای حرارتهی و غشهایی به     شهور  لب های آب برای 

. هسهتند  تهر  صهرفه  بهه  زیهرا   انهد،  گرفتهه  قهرار  بیشتری توّجه مورد اخیر های سال در غشایی های سامانه البته. دنشو می استفاده

 معکهوس،  اسهمز  ههای  سهامانه  از بهرداری  بهره های هزینه همچنین،. دارند نیاز بیشتر های هزینه و انرژی به حرارتی های سیستم

  .دارند کمتری محیطی زیست منفی اثرات و بوده حرارتی های سامانه از کمتر

 از بایهد  هها  آن از  بهرداری  بههره  و سهاخت  برای بنابراین. شوند می ساخته دریا ساح  در کن شیرین آب های سامانه

 دورتهر  نواحی به سامانه مح  از شده تولید آب انتقال برای. داد  آموزش کار برای را کارکنان و گرفت بهره بومی نیروهای

 ایهن  غیهر  در شهود،  داده انتقهال  تولید مازاد سپس و باشد ساحلی مناطق با آبرسانی اولویت ابتدا( ایران مرکزی مناطق مانند)

  .داشت نخواهد امنّیت ،انتقال مسائ  لحاظ از آب صورت

 متهر  700 از بهیش  نباید دریا سطح از آن ارتفاع و کیلومتر 700 از بیش نباید دریا از کن شیرین آب احداث فاصله

 نظهر  صهرف  آن ساخت از باید و ندارد اقتصادی توجیه کن شیرین  آب سامانه ساخت باشد، این از بیش فاصله چنانچه. باشد

 (. Martinez and Koo-Oshima, 2006( و )7965)یارقلی و همکاران، شود
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 ههای  قطب توان می ،بیشتر شیرین آب تولیدبا  این صنعت،نا بر توصیه بسیاری از پژوهشگران و دست اندرکاران ب

. اّمها بایهد دیهد    کند کنترل را مهاجرت تواند می ها کن شیرین آب از استفاده بنابراین،. نمود ایجاد صنعتی و کشاورزی جدید

انع کننهده ای  ها در بخش کشاورزی می تواند توجیه اقتصهادی، اجتمهاعی و زیسهت محیطهی قه     که آیا استفاده از این سامانه

داشته باشد؟ و آیا می توان در ایران از ایهن روش بهرای تولیهد محصهول در کشهاورزی بههره بهرد؟ در ادامهه نتهایج بررسهی           

  نویسندگان مقاله ارائه شده است.

 گیری  بندی و نتیجه جمع -5

(، 7965لی و همکهاران،  (، )یهارق 7965)آقاخانی و همکهاران،  با توّجه به مطالعات انجام شده در نقاط مختل  دنیا

(Martinez and Koo-Oshima, 2006( ،)Burn et al., 2015( ،)Shaffer et al., 2012( و )Quist-

Jensen et al., 2015):نکات زیر باید مورد توّجه قرار گیرند ، 

 بهه  را ای گلخانهه  زههای گا انتشهار  انهرژی  ایهن  تولید که دارند نیاز زیاد انرژی به فّعالّیت برای کن شیرین آب های دستگاه

 .دارد همراه

 دریا معمولی آب از وشورتر تر گرم بسیار ماند، می باقی کن شیرین آب های دستگاه از پساب عنوان به که( شوراب) تلخابی

 کهه  است مشکلی این برد؛ می پیش انقراض حّد سر تا را آبزیان همه حرارتی شوك این. شود می دریا وارد دوباره که است

 دور بهرای  کهه  محلهی  ترین نزدیک کرد؟ باید چه ها تلخاب این با که کند می ایجاد ذهن در را پرسشی چنین اول هنگا در

 سهّمی  یکهی : دههد  می روی مهم اتفاق دو حداق  دریا به تلخاب این ورود با. دریاست همان دارد وجود تلخاب این ریختن

 تضهمین  را دریها  اکوسیسهتم  بقهای  ایهن  از پیش تا که امالحی دیرمقا افزایش بواسطه آبزیان از بسیاری برای دریا آب شدن

 اطهراف  میهانگین  دمهای .  دارنهد  گهراد  سهانتی  درجهه  90 تها  70 حدود دمای ها، تلخاب. آب دمای افزایش دیگری و کرد می

 درجهه  52 حیهات  ادامهه  بهرای  آبزیهان  نیهاز  مهورد  دمای که شرایطی در. است درجه 90 از باالتر همواره ها تلخاب خروجی

 بهوم  تعهادل  خهوردن  ههم  بهه  باعه  ( آب دمای افزایش و شدن سّمی) الّذکر فوق مورد دو هر حقیقت در. است گراد سانتی

 یهک  عنهوان  بهه  بنهابراین  و هسهتند  حّسهاس  عامه   دو ایهن  بهه  شهدت  بهه  آبزیهان . شهود  مهی  دریهایی  های اکوسیستم شناختی

 غیهر  در و نماینهد  مهی  مههاجرت  بهه  اقدام باشند، داشته توانایی نانچهچ مهم، مخاطره این با مواجهه برای طبیعی العم  عکس

 .روند می بین از اینصورت

 مشکالت از بسیاری. داد قرار اصلی دسته دو در توان می را زدایی نمك مختل  واحدهای محیطی زیست آثار كلی طور به

 باشند می زدایی نمك واحدهای تأسیسات و ابنیه از برداری بهره و احداث و طر  از ناشی ها آسیب این. دارند محلی ماهّیت

 ایجهاد  اثهر  بهر  محلهی  بهوم  زیسهت  تخریهب  سهاح ،  دینامیكی تعادل زدن برهم سواح ، كاربری تغییر: از عبارتند عمدتًا كه

( حلهی م خهار  ) بیرونی آثار دوم دسته. نقلیه وسای  ترّدد افزایش از ناشی های آسیب و صوتی آلودگی ها، ابنیه و تأسیسات

 جوامهع  و نهواحی  در محه   بهر  عهالوه  كه است هایی آسیب شام  آثار این. باشند می زدایی نمك واحدهای محیطی زیست

 گهاهی  و تهر  وسهیع  تهر،  سهنگین  مراتهب  بهه  هها  آن از ناشی های زیان و داده رخ نیز تر طوالنی زمانی فواص  در و دوردست

 تولیهد  و بهاال  انرژی مصرف: از عبارتند گیرند می قرار گروه این در كه محیطی زیست خطرات عمده. هستند جبران غیرقاب 

 بهه  .باقیمانهده  ضایعات و شور پساب تخلیه از ناشی های آسیب و دریا آب برداشت از ناشی های آسیب ای، گلخانه گازهای

 بهوده  بهرداری  بههره  حال در جهان سراسر در زدایی نمک واحد 74427 ،5006 سال در زدایی نمک المللی بین انجمن گفته
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 90 برابهر  5070 سهال  در تولیهد  ،%75/9برابهر  سهالیانه  تولید افزایش با. اند کرده می تولید روز در مکعب متر میلیون 6/26 که

 خاور در مکعب متر میلیون 40 که برسد مکعب متر میلیون 750 به 5050 سال تا که رود می انتظار و بوده مکعب متر میلیون

 در( 5 فهاز ) علهی  جبه   زدایهی  نمهک  کارخانهه  جههان  در کهن  شیرین آب کارخانه بزرگترین. است شده یریز برنامه میانه

 آب مصهرف  پها،،  آب قهانون  تحت 5077 سال در دادگاه حکم به توجه با متحده، ایاالت در. است عربی مّتحده امارات

 دیگهر % 60 حهدّ  تها  ها ماهی الرو و ها ماهی ،تخم پالنکتونها، اقیانوس، در آبزیان از ناشی میر و مرگ کاهش بدون اقیانوس

 ههای  هزینهه  و بیشهتر  انهرژی  به نیاز اّما است، نگرانی این بردن بین از برای ساحلی های چاه جایگزین،  ی گزینه. نیست عملی

 آب پسهاب  تخلیهه  اثهرات  از نیز دریاها در مضر و جدید های گونه بروز.کند می محدود را خروجی حالیکه در دارد، باالتر

 شهده  مشهاهده ( سهرخ  شندُك) جنوب در و( آزوال و دار شانه) مازندران دریای در آن بارز های نمونه. باشد می ها کن شیرین

 (.5 و 7 های شک ) است

 

 انعّم دریای و پارس شاخاب در سرخ ُکشند ظهور -7 شک 

 

 

 (چپ به راست از ترتیب به) انزلی تاالب در آزوال و مازندران دریای در مهاجم دریایی دار شانه هورظ -5 شک 
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 از برخهی  انقهراض  و آبهی  ههای  اسهب  مهرگ  هها،  دولفهین  خودکشهی  حتهی  که معتقدند زیست محیط متخّصصین از بسیاری

 انسانی منشاء با های آلودگی دیگر و سازی نشیری های سامانه از حاص  محیطی زیست آلودگی دلی  به نیز آبزیان های گونه

 .است شده ارائه ها کن شیرین آب محیطی زیست اثرات روندنمای 9 شک  در. باشد می

 و ها الگون سرخ، دریای پارس، شاخاب) است باال تبخیر سرعت و پایین شفافیت میزان که مناطقی در تواند می شور پساب

 آب از تهر  چگهال  شهور  پساب که  چرا. نماید وارد محیطزیست به جدی های آسیب (گرمسیری جزایر سایر و مرجانی جزایر

 کهه  زدایهی  نمک واحد یک در. دارد قرار مناطق سایر به نسبت بیشتری خطر معرض در دریاها بستر اکوسیستم و است دریا

 حهداکرر  کهه  اسهت   گردیهده  ایجهاد  اقیهانوس  از ای نقطه در پساب خروجی ، شده احداث استرالیا سیدنی در 5001 اواخر در

 دریها  آب بها  تفهاوتی  ههی   پساب خروجی مح  از متری 12 تا 20 فاصله در که ای گونه به شود انجام دریا در پساب پخش

 بهه  و آسهانی  بهه  پسهاب  سهازی  رقیق که آوردهاست بهوجود را شانس این سیدنی شناختی اقیانوس شرایط. شود نمی مشاهده

 .برسد حداق  به محیطزیست به آسیب نتیجه در و شده  انجام سرعت

 توجهه  اسهت،  شهده  اسهتفاده  کشهورها  دیگهر  که راهکارهایی به توان می ها  کن شیرین آب محیطی زیست اثرات کاهش برای

 ثانیهه  بهر  متر 7/0 سرعت با را آب که شد ساخته زدایی نمک واحد یک 5001 سال در استرالیا پرت در مرال عنوان به. نمود

 در مترمکعهب  740000 واحهد  ایهن  تولید ظرفیت. دهد می فرار اجازه ها ماهی به پایین سرعت این. مکد می اهدستگ درون به

 انتخهاب  و ریهزی  برنامهه  بهرای  را مهمی اطالعات تواند می محیطی زیست ای پایه مطالعات مسائ ، این به هتوّج با  .است روز

 توانهد  مهی  آن از پهس  و احهداث  زمهان  در طهر   محیطی زیست پایش چنین هم. آورد فراهم ها کن شیرین آب احداث مح 

 در اخیهر  ههای  سهال  در که مقاالتی تعداد اگرچه. نماید ایفا طر  اثرات بررسی و تکمیلی پایش زمینه در مفیدی بسیار نقش

 صورت به هک نیز تحقیقاتی تعداد است، افزایش به رو است شده ارائه ها کن شیرین آب محیطی زیست نامطلوب اثرات زمینه

 کامه   اطمینهان  بها  ههم  هنهوز  بنابراین. باشد نمی کم است گرفته صورت ها کن شیرین آب مفید اثرات اثبات برای آزمایشی

 .دارند ای ویژه محیطی زیست اثرات چه ها کن شیرین آب که گفت توان نمی
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 ها کن شیرین آب محیطی زیست اثرات روندنمای -9 شک 

 

 2 شهک   در همچنهین . است تفکیک قاب  4 شک  صورت به مختل  آبی منابع از آب سازی شیرین جهانی ظرفیت ترتیب به

 و شهور  آب منابع بین های هزینه مقایسه 9 شک  در و شور لب و شور منابع با آب سازی شیرین در مختل  های هزینه توزیع

 .ستا شده ارائه نامتعارف آب منابع سازی شیرین نسبی هزینه 1 شک  در و شور لب

 

 تفکیک به مختل  منابع از آب سازی شرین جهانی ظرفیت -4 شک 
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 شور لب و شور آب منابع در آب سازی شیرین های هزینه توزیع -2 شک 

 

 شور لب آب و دریا شور آب منابع از استفاده در هزینه اختالف -9 شک 
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 نامتعارف آب منابع از آب سازی شیرین نسبی هزینه -1 شک 

 آب سازی شیرین هزینه زیر شك  به توجه با کنیم، فرض واحد برابر را دریا آب مترمکعب یک سازی شیرین زینهه اگر

 و واحد صدم یازده دریا آب سازی شیرین در انرژی هزینه گفت توان می شك  این از استفاده با. است واحد نیم شور لب

 .شد خواهد مصرف بیشتری انرژی شور لب های آب ازیس شیرین در پس. است واحد صدم دو و بیست شور لب آب برای

 حداکرر ولی زهاب حجم حداّق  انرژی، مصرف حداق  سازی شیرین مختل  های روش به نسبت معکوس اسمز روش

 مصرف حداکرر سازی شیرین مختل  های روش به نسبت ای مرحله چند ناگهانی تبخیر روش. دارد را تلخاب غلظت

 .دارد را تلخاب غلظت حداّق  ولی بزها حجم حداکرر انرژی،

 تولید، باالی های هزینه به توّجه با گفت توان می ها کن شیرین آب از استفاده اقتصادی های  جنبه و انرژی مصرف نظر از

 آب، مکعب متر هر کردن شیرین برای ها دستگاه این زیرا نیست صرفه به مقرون کشاورزی مصارف برای آن از استفاده

 تعویض جمله از نیز دیگری مخار  این، بر عالوه و دارد باالیی هزینه که کنند می مصرف برق وات کیلو چهار حدود

 اواًل تا است ضروری بنابراین،.  کند می تحمی  کاربران به تجهیزات سایر و نگهداری و تعمیر ،(اسمزی غشاهای) ها ممبران

 دیگر طرف از و گیرد صورت کشور پتانسی  به توجه با اییزد  شوری های روش هزینه کاهش زمینه در کاملی مطالعات

 بخش در کابرد قابلّیت ها، کن شیرین آب از استفاده تا گردد ح  مؤّثری صورت به نیز شور پساب مشک  تا شود سعی

 ردکارب عماًل باشند، می مالک خرده کشور کشاورزی اعظم قسمت که این به توّجه با. باشند داشته را کشور کشاورزی

 .داشت خواهد همراه به را باالیی های هزینه کشور، اراضی اکرر کوچک مقیاس به توّجه با زدایی شوری فعلی های روش

 دیگر از سازی، ساختمان و شهری مصارف و کشاورزی صنعتی، های فّعالیت در آن از استفاده و ها پساب خود ی تصفیه

  .است ها کن شیرین آب پساب از بهینه استفاده علمی راهکارهای

 سازی شیرین های روش اقتصادی ارزیابی جهان، سراسر در آب سازی شیرین مختل  های روش از استفاده سابقه به توجه با

 موجود شرایط و معیارها حسب بر کشور مختل  مناطق در صنعت و شرب کشاورزی، در شده، شیرین آب مصرف و

 .گیرد قرار تر دقیق بررسی مورد بایست می
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 آنها از برخی به ادامه در که است تهدیدهایی و ها فرصت خطرپذیری، با همراه ها کن شیرین آب از استفاده کلی، رطو به

 :است شده اشاره

 جملهه  از تحهریم،  و تهوّرم  قیمهت،  شهدید  تغییهرات  سیاسهی،  ههای  ریسهک  نظیهر ( ریسک) خطرپذیری انواع: ها خطرپذیری

 آب تأسیسهات  احهداث  طهر   ویهژه  ههای  ریسهک  تهرین  مههم  از. باشهند  مهی  هها  پروژه این در ممکن های آسیب ترین بزرگ

 و گهذاری  سهرمایه  انجام از پس آب خرید تضمین عدم به توان می دارد، وجود ها طر  این شروع ابتدای در که کن شیرین

 .نمود اشاره هستند، شده تمام های قیمت از تر پائین بسیار که آب قیمت تکلیفی های تعرفه

 از ای عمده بخش که گردد می بینی پیش آینده، در زیرزمینی و سطحی آب منابع کاهش شتابان روند به توجه اب: ها فرصت

 آب تأسیسهات  ایجهاد  طریهق  از باشهند،  مهی  روبهرو  آبی منابع شدید کمبود با که مناطقی در ویژه به کشور شرب آب تأمین

 از اسهتفاده  بها  بهرق  و آب همزمان تولید مانند آب زدایی مکن نوین های روش از استفاده همچنین،. پذیرد انجام کن شیرین

 افزایش سبب شده تولید نیز آب برق، تولید بر عالوه آن در که است هایی فرصت از حرارتی های نیروگاه خروجی حرارت

  .شد خواهد ها هزینه کاهش و راندمان

 می بینی پیش مرال عنوان به. رود می شمار به کن شیرین آب های سامانه برای جّدی تهدیدی آب، تقاضای کاهش: تهدیدها

 حوضه بین آب انتقال های طر  اجرای با کن، شیرین آب تأسیسات توسط تولیدی آب از استفاده تقاضای قم شهر در شود

 رفمصه  یها  و مصارف ها، سامانه این طراحی اولیه مطالعات در توان می تهدید، این با مقابله برای. یابد کاهش شدت به ای،

 . نمود تعری  جایگزین کنندگان

 پیشنهادها -9

 :گیرند قرار توّجه مورد بیشتر آینده در باید زیر مباح  موجود، خالءهای نمودن پر برای

 بخهش  در هها  سهامانه  ایهن  از کهاربردی  ههای  اسهتفاده  امکهان  و اقتصهادی  محیطهی،  زیسهت  مباحه   به بیشتر توّجه •

    کشاورزی؛

 مباحه   بهه  بیشهتر  توجهه   و  هها  آن مکهانیکی  سهاختار  و هها  سامانه این صنعتی های جنبه بر تمرکز و توّجه از گذار •

  کشاورزی؛ بخش در مصرف با مرتبط و افزاری نرم مدیریتی،

 آب سهازی  شیرین های سامانه دفتر طریق از موجود آمار و اطالعات رسانی روز به ها، سامانه این سازی بومی بح  •

 ها؛ آن از آمده دست به تجربیات و کشور مختل  نقاظ در ها سامانه این از ادهاستف سنجی امکان نهایتًا و

 محّلی؛ جامعه زندگی بر آن اثرات و زدایی نمک اجتماعی اثرات بررسی •

 صهورت  در کهه  موضهوع  ایهن  به توّجه و مردم، توسط شیرین آب از استفاده رفته دست از فرصت هزینه به توّجه •

 هها  هزینهه  این آیا و شده جویی صرفه منطقه مردم آب تأمین ساالنه های هزینه در ارمقد چه شیرین آب از استفاده

 صهرف  دارد، همهراه  بهه  محلهی  جامعهه  بهرای  تری مناسب نتیجه نهایت در که فرهنگی – اجتماعی های بخش در

 شد؟ خواهد
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 نیاز؛ مورد انرژی با مرتبط زدائی شوری( میزان) حّد به توجه •

  .شور آبهای سازی شیرین های پروژه کّ  هزینه در تعمیر و نوسازی های هزینه گرفتن نظر در •
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