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 هایکارخانه سازیبهینهو  هاکنشیرینآب محیطیزیست مسئله

 زیستمحیطبا حداقل اثرات بر  کنشیرینآب
 

 3فروغ ابراهیم زاده، 2داریوش رنجبر وکیل آبادی، *1سعید اردشیری
 

 بوشهر و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ،مهندسی بهداشت محیطاسی ارشد ندانشجوی  کارش 1 
 بوشهر درمانی و خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت، ،مهندسی بهداشت محیط گروه 2

 بوشهر و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ،مهندسی بهداشت محیطدانشجوی کارشناسی  3

 

 

 چکیده

اد و اقتص بودن هموار اکوسیستم، جوامع در حال کار های زنده وکافی برای زنده ماندن همه ارگانیسم آب تمیز، ایمن و

حیاتی است. کمبود آب آشامیدنی تازه برای مصارف انسانی و صنعتی و استفاده در کشاورزی به یک مشکل مهم و 

فراوان ترین منابع روی زمین می باشد و سه چهارم سطح زمین را شده است. اگرچه آب یکی از مسئله حاد تبدیل

 باشد.درصد آب خالص می3وس ها و کمتر از درصد آب زمین، آب نمک در اقیان97پوشش می دهد با این وجود حدود 

این  ناگزیر به داشتن آبشیرین کن بعنوان یک منبع مهم آب تازه برای اهداف صنعتی و خانگی وجود دارد. بنابراین

 ها نگرانی زیاد آب شیرین کن ها، اما علی رغم مزایای  صنعت به تدریج در چند دهه گذشته در حال رشد بوده است

یافته است.  این اثرات منفی شامل اثرات سوء بر کیفیت آب  افزایش زیست محیط روی بر بالقوه منفی اثرات مورد در

و رسوبات، مختل کردن زندگی دریایی و عملکرد اکوسیستم ساحلی می باشد. بنابراین در این مقاله یک  بررسی 

نی گهاتقطیر ناجامع و ارزیابی از انواع آب شیرین کن ها از قبیل تکنولوژی حرارتی و غشایی ارائه می کند. که شامل 

همچنین  اسمز روبه جلو می باشد. مرحله ای، اســـــمز معکـــــوس، الکترودیـالیز واثر تقطیر چند  ،چند مرحله ای

ش اثرات نامطلوب بر محیط زیست به بررسی اثرات زیست محیطی آب شیرین کن ها و ارائه راهکارهایی برای کاه

 .پردازدمی

 کلمات کلیدی
 .تخلیه نمک محیط دریایی،انرژی ، ی، ها، اثرات محیطکنشیرینآب 
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 مقدمه

تلقی  اجتماعی برای توسعه اقتصادی و موردنیازو  یک منبع محدود، ضروری برای حیات عنوانبهآب  امروزه

دلیل رشد جمعیت و تغییر در شیوه و  به است. این پدیده شدهتبدیلبه یک کاالی کم یاب  ؛ به همین علتشودمی

از آب و همچنین پدیده تغییر  ازحدبیشو  نادرست استفاده ناشی از مداخالت انسانی، هاآب آلودگی سبک زندگی،

 کنندهمصرفاست. بیشترین بخش  ایجادشده همراه است، سالیخشکشدید سیل و  رخدادهایکه با  وهواآب

به نظر  پس .باشدمی درصد 11درصد و مصارف خانگی  19 صنعت درصد، 70با  کشاورزیشیرین به ترتیب بخش آب

 به اشد،نب پذیرامکانمدیریت منابع  هایروشبا  یا وکه دسترسی به منابع آب با استفاده منابع آب معمولی  رسدمی

کمبود آب . است شده پیشنهاداخیر  هایسالراهکار جایگزین در یک عنوانبه دریاهاهمین علت شیرین سازی آب 

ادی یک گزینه پیشنه کنشیرینآباما صنعت  زندمیکشورها صدمه  محیطیزیستبه توسعه اقتصادی و اجتماعی و 

کشور از کشورها ازجمله بعضی  به منابع آب دسترسی منظور به پس ،می باشد یآب منابع برای افزایش دسترسی به

از  را جمعیتشان مثال استرالیا و آمریکا آب آشامیدنیعنوانحوزه مدیترانه به کشور های وهای حوزه خلیج فارس 

 سرعتبهیک تکنولوژی جدید  عنوانبهشیرین سازی  اگرچه .[2, 1] اندفراهم کرده کردن آب دریا هاطریق شیرین

در این صورت به دلیل تخلیه باالی  که ؛است نشدهشناخته خوبیبهآن  محیطیزیستولی اثرات  باشدمیروبه رشد 

مواد ضد افزودن  و کلرزدایی لخته سازی،و  انعقاد ،PH تنظیم ،د کلریناسیوندر فراین شدهاضافهو مواد شیمیایی  نمک

 هاکننشیریآبدر مورد  محیطیزیستمطالعات گسترده  روازاین .وارد کند زیستمحیطاثرات منفی بر  تواندمی رسوب

 با .باشدمی دریا  در محل شیرین سازی آب شور آبدر حال انجام است که بسیاری از این مطالعات متمرکز بر دفع 

 مورد روشی وراه  ولی ،رسدمیآب سالم اگرچه ضروری به نظر  تأمین بحث شده، هایجنبهتوجه به این مشکالت و 

یک روش توسعه پایدار  عنوانبهو  برداشتهرا در  زیستمحیطکه حداقل تخریب  گیردمیو توصیه قرار  ،است تأیید

 از .تناسب ندارند و با توزیع جمعیت در آن آبی در سطح جهان نامتعادل هایجریانتوزیع  .[4, 3]محسوب گردد

درصد  3و نزدیک به  ،[8-5]هاو دریا هااقیانوسموجود در  شورآبدرصد آن را  97 جهان  بیش از هایآبمجموع کل 

 هاییخچالدرصد آن در 5/2-2درصد آب شیرین ، 3،این در حالی است که از این [9]دهدمیرا آب شیرین تشکیل  آن

درصد مردم جهان  41تقریبی  طوربه ،باشندمی دسترسقابلزمین   دررویدرصد آن /5طبیعی وجود دارند و کمتر از 

-10] است شدهتبدیلیک مشکل گسترده  عنوان بهکمبود آب خالص  بنابراین ،کنندمیدر مناطق خشک زندگی 

 ست.برای آن کشور ا تجدیدقابلسرانه آب  ،شودمییک کشور در نظر گرفته  آبیکممعیاری که برای پرآبی یا  . [13

به ازای هر نفر در سال که  مترمکعب 1500از  ترپاییناین سرانه را تا حدی بسیار  ،در حال حاضر مشکل کمبود آب

میانگین سرانه آب جهانی برای هر  است قرار داده است. شدهوضع آبیکمآستانه  عنوانبهاز سوی سازمان ملل متحد 

طوری که به  است. شدهن توزیعیکنواختی  طوربه این مقدار و باشدمیدر سال  مترمکعب1700نفر چیزی در حدود 

 ، بر سال مترمکعب 500این رقم  از دیگر   کشورهابوده ودر  مترمکعب 1000از  ترکماین مقدار  کشورهابرای برخی 

میلیارد نفر فاقد آب شیرین با شرایط 2/1درصد از جمعیت جهان بیش از  20حدود  است. ترپایینبرای هر نفر نیز 

از جمعیت جهان از کمبود آب  دوسومحدود  2025است که در سال  شدهزدهو تخمین  باشندمیحداقل بهداشتی 

کشور از دسترسی به منابع آب خالص برای توسعه اقتصادی و کشاورزی و  26 تقریباً وجودبااین ،رنج خواهند برد
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مناطقی است که  ازجمله خاورمیانه،که از این میان محروم هستند از آب آشامیدنی خالص حدود یک میلیارد نفر 

 .[16-14]دباشمیه همواج آب مردم و کشاورزی تأمینبرای  ویژه با کمبود آب آشامیدنی طوربه

بود  باارزشیک کاال  عنوانبهکه این قدمت، از زمانی که نمک  نمک از آب یک روش قدیمی کردن جداایده 

تقاضا برای  در ادامه با افزایش جمعیت .گرددبرمی از میالد بعد 1558به سال  هاکنشیرینآبرد  شکل گرفت.

ردن شیرین ک باعث شد که فرایند دریا دردریایی  نیروهای هایکشتیویژه در  طوربه ،و کمبود منابع آب شیرینآب

آب دریا در عربستان صعودی ساخته  زدایینمککارخانه  تریناصلیمیالدی  1938 سالزا گسترش یابد. هاآب دریا

نظامی آب  نیازهایبرای رفع  هاییراهدر طول جنگ جهانی دوم برای شناسایی  هاکنشیرینآبروی  پژوهش شد.

دیگر بعد از جنگ  کشورهایآمریکا و  متحدهایاالت شد. انجامطقی که با کمبود آب مواجهه بودند شیرین در منا

به شیرین در کنگره تصویب  شورآبقانون تبدیل  1952آب دریا ادامه داده و در سال جهانی به ادامه شیرین سازی 

جداکردن نمک از آب دریا یا بطور کلی کارخانه از ایده  شدتبه افکندییس جمهور جان ئر 1960سال  در و ،شد

مدرن شیرین سازی آب دریا در  هایکارخانهاولیه  نسخه در مقیاس تجاری پشتیبانی کرد. شیرین سازی آب دریا

ایجاد و دفتر تحقیقات  شورآبمیالدی قانون فدرال تبدیل  1970میالدی در کویت ساخته شد و در اوایل  1960سال 

 .[17, 16]آمد وجود بهآب  کنندهشیرین هایکارخانهتوجه به طراحی و ساخت  منظوربهو فناوری آب 

 

 انواع فرایند شیرین سازی آب دریاو  هاکنشیرینآب

به حد مطلوب جهت و تبدیل آب مناسب  آب از کاهش غلظت نمک زدایینمک یا شیرین سازی تکنولوژی 

 .[18, 14, 12] جهت جداسازی حالل از محلول تراوانیمهاستفاده از غشا  دیگرعبارتبه یا ،مصارف انسانی است

. شوندمیی تقسـیم جداسازی حرارتی و غشـای به دو گروه هاآبشده در شیرین سازی  کارگیریبهتکنولوژِی 

که بر اساس فرایند تقطیر صورت  ،باشدمیشیرین سازی آب دریا  هایروش ترینقدیمی ازحرارتی یکی  زدایینمک

 که ودشمی تأمینایستگاه برق  هایتوربین از برای بخار کردن آب دریا موردنیازانرژی حرارتی در این روش  .گیردمی

درصد  90حدود با  خاورمیانهدر  هاکنشیرینآب حرارتی بیشترین نوع ندفرای .باشدمیبا اتالف انرژی زیادی همراه 

جدید از نوع  هایکنشیرینآباز  درصد 92اما در اروپا  .باشدمیدرصد ظرفیت جهان را دارا  44که حدود  باشدمی

 .[20-18, 6]باشدمیاسمز معکوس  هاآنکه بیشتر  باشندمیغشایی  تکنیک

از  دانعبارت گیرندمیقرار  مورداستفادهتجاری  صورتبهازی حرارتی آب دریا که فناوری شیرین س ترینمهم

غشایی نیز که بر پایه  فرایندهای. 3بخار متراکم روش ؛2ایمرحلهاثر چندتقطیر  و 1تقطیر ناگهانی چند مرحله ای

 هایروش ازجمله .کنندمیبرای جداسازی نمک از آب دریا استفاده  تراوانیمهاز غشای  باشندمیجداسازی آب از نمک 

 و روش ،6جلوروبهو اسمز  5روش اســـــمز معکـــــوس، 4به روش الکترودیـالیز توانمی فرایندهای غشایی مرسوم

                                                           
1 Multi-stage flash (MSF) 
2 Multiple-effect distillation (MED) 
3  vapor compression 
4 electro dialysis (ED) 
5 Osmosis Reverse 
6 Osmosis Forward 
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 درکلی  طوربه .[27-21, 19]اشاره کرد یلتراســـــیون، فیلتراسیون یونیف ، نانوالترافیلتراسیون میکرو فیلتراسیون،

آب شیرین تولید  مترمکعبمیلیـون 9/59  روزشبانهموجود است که در هر  کنشیرینآبواحد 14451حدود  جهان

 را مالحظه می فرمایید. هاکنشیرینآباز فرایند ینمای 1در شکل.[28]کنندمی

 

 [29] هاکنشیریناز فرایندآب ینمای :1 شکل

تقطیر ناگهانی درصد و به دنبال آن  64با  اسمز معکوس ،یاهاواحد های شیرین سازی آب در ازمیان والعمم

ان در جه کاررفتهبهبیشترین نوع تکنولوژی به ترتیب  درصد 8درصد و  23با  ایمرحلهاثر  چند، تقطیر ایچندمرحله

درصد از  1در بحث شیرین سازی  مورداستفاده هایتکنولوژیو دیگر درصد  4و تکنولوژی الکترودیالیز با  دنباشمی

های مختلف شیرین سازی در میزان استفاده از روش. [31, 30, 19]دهندمیجهان را تشکیل  هایکنشیرینآبکل 

 مالحظه می شود.  3و  2درشکل  ها در جهانکنشیریننوع استفاده آب مقایسه میزانو  جهان

 

 .[19]مختلف شیرین سازی در جهان هایروشمیزان استفاده از  :2 شکل 

64%

23%

8%
4% 1%

Sales

اسمز معکوس 

تقطیر ناگهانی 
چندمرحله ای

تقطیر چند اثر 
مرحله ای

الکترودیالیز
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 .[26]در جهان هاکنشیرینآبنوع استفاده  میزان مقایسه :3شکل 

تولید آب شیرین استفاده  فرایندهایگرما برای  از در جهان زدایینمکدرصد  40حدود  :1حرارتی هایتکنیک

 ایمرحلهاثر  تقطیر چندو  ایتقطیر ناگهانی چندمرحله فرایند تجاریاز نوع  حرارتیدو گروه مهم از فرایند .کنندمی

 باشندمی در خاورمیانه خصوصبه در بازار، هاکنشیرینآبنوع  ترینغالبتکنولوژی حرارتی تاریخی  ازنظر، باشندمی

[17 ,28]. 

صورت گرفته که  کنگرمبه نام  ایمحفظهداخل  این فرایند در:  2ایچندمرحلهتقطیر ناگهانی  فرایند

ه ک موازی هایلولهاز طریق چگالیده شدن بخار روی تعداد  عمدتاًدریا در این محفظه گرم که این کار  شورآبمحلول 

به  ازاینکهپسگرم شده دریا  آب .شودمی انجام ، کندمیدر داخل محفظه عبور کرده و در حین حال آب دریا را گرم 

ه ک گرددمییافته و در آنجا غشا در حدی تنظیم  جریان ،شودمینامیده  تبخیرکنندهمحفظه دیگری که مرحله 

ب آ درواقع .گرددمیباعث به جوش آمدن سریع آن  اتاقکناگهانی آب گرم به داخل  تغذیه .آیدمیبالفاصله به جوش 

 زیرا ی دارد.در این مرحله بستگ شدهکنترل. این تبدیل به فشار گرددمیانفجاری یا فالشینگ به بخار تبدیل  صورتبه

 شدهآوریجمع باشدمیآب شیرین که همان  شدهمایع بخارهای که آب سرد شود. یابدمیفرایند جوش تا زمانی ادامه 

 شورآبز ا قسمتی .شودمیدریا بازگردانده  به خروجی نیز که نمک آن تغلیظ گشته، شورآب ،شوندمیو از طرفی خارج 

روش انرژی و زمان  این .شودمیافزایش کارآمدی به آب ورودی مخلوط  منظوربهبه داخل سامانه برگشته و  مجدداً

 تواندمی ایتقطیر ناگهانی چندمرحله کنشیرینآبیک واحد  طورمعمولبه زیادی برای گرم کردن و پمپاژ نیاز دارد.

تجاری  صورتبه ایتقطیر ناگهانی چندمرحله کنشیرینآب هایدستگاه 1950دهه  از.مرحله داشته باشد  40تا  4

که  شدهساختهدر روز  مترمکعب 60000تا  50000با حدود  واحدهایی صورتبه عموماً هادستگاه این ساخته شدند،

که بر روی  عواملی از یکی .کندمیعمل  شورآباز گرم کردن  پس درجه سانتی گراد، 120-90با دمای  معموالً

پس  .تا چگالنده در انتهای سرد دستگاه است شورآب کنگرماختالف دمایی بین  گذاردمی تأثیرراندمان حرارتی واحد 

از  ppm 10 رینی با غلظت نمک پایینی کمتر ازآب شی تواندمی ایتقطیر ناگهانی چندمرحله خالصه فرایند طوربه

                                                           
1 Thermal technologies 
2 Multi-stage flash 
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شماتیکی از  4در شکل .[41-32, 28, 17, 11, 10]تولید کند ppm  70000-60000منبع آبی با غلظت نمک 

 نشان داده شده است. ایتقطیر ناگهانی چندمرحله فرایند

 

  .[24]ایچندمرحله تقطیر ناگهانی فرایند شماتیکی از : 4شکل

 ندچفرایند تقطیر  .باشدمیفرایند شیرین سازی آب دریا  ترینقدیمی از :1ایهمرحلاثر  چندفرایند تقطیر 

رار ق مورداستفادهتولید نمک  نیشکرمثال در صنعت  عنوانبهمدت زیادی است که در تقطیر صنعتی؛  ایمرحلهاثر 

و در  هآب شیرین از آب دریا و در مقیاس تجاری به کار گرفته شد توجهیقابلفرایند برای تولید مقادیر  این .گیردمی

بر  کنشیرینآبنوع این  فرایند درصد ظرفیت تولید آب شیرین در جهان به این روش اختصاص دارد. /5حال حاضر 

ه د بکار این واح اساس .باشدمیبه همراه چرخش بخار  ایمرحلهاثر  چندتقطیری به روش  زدایینمکپایه سیستم 

 فسیلی هایسوختو یا  سنگزغالسوزاندن  واسطهبهبخار  هاینیروگاهاین صورت است که در ابتدا بخار خروجی از 

ه نام بخار اولی عنوانبهآن  از و ،باشدمیدما و فشار پایینی را دارا  تولیدیبخار .شودمیاز این فرایند  وارد اولین مرحله

بخار اولیه جریان دارد  هاآناپراتور که در  هایلولهروی  بر .شودمیآب تغذیه به اولین مرحله وارد  کههنگامی .برندمی

 بردهامنبخار ثانویه  عنوانبهاین بخار  از .گرددمیتبخیر و وارد مرحله دوم  ترتیب بخشی از آب  وبدین .شودمیپاشیده 

که با انتقال گرمای نهان تبخیر به آب دریا  طوریبه تا مایع شود. درومیبه مرحله دوم  تولیدشدهثانویه  بخار .شودمی

پمپ  یک .شودمی آوریجمعدر انتها  ، کهآیدمیاز مایع ریزشی پدید  جریانی افقی در جریان است، هایلولهه در ک

ای مرحلهر اث تقطیر چندفرایند . کندمیپس از آخرین مرحله تقطیر را برای کنترل افت فشار خارج  ماندهباقیبخار  خأل

و در  تقطیرشدهسطح انتقال حرارت  طرفیککه بخار بر  طوریبه .شودمیافقی وعمودی اجرا  هایلولهاغلب روی 

کیل تبخیر تش –در این روش انتقال حرارت با استفاده از مکانیسم میعان  که .گرددمیسطح دیگر آب دریا تبخیر 

فرایند  شماتیکی از 5.در شکل [42, 28, 11]مرحله متداول است 16تا  8در حدود  طورمعمولبهعملیات  این .شودمی

 نشان داده شده است. ایمرحلهاثر  تقطیر چند

                                                           
1 Multiple-effect distillation)MED( 
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 .[9] ایتقطیر چند اثر مرحله فرایند ازشماتیکی : 5شکل 

 

 هایمحلولبوده که  زدایینمک هایروشیکی از پرطرفدارترین  عنوانبه اسمز معکوس :1تکنیک غشایی 

آب در اثر فشار اسمزی  در این روش .جهت جداسازی مورد استفاده قرار می گیرد تراوانیمهآبی در حضور یک غشای 

، شوربآبا اعمال فشار مصنوعی بر روی که  ،کندمی حرکت باالتربه سمت محلول با غلظت  ترپاییناز محلول با غلظت 

آب  باقیمانده و در طرف دیگر اتراونیمهغشای  طرفیکو نمک در  شورآبو نتیجتاً  شدهعوضجهت این حرکت 

 استات معموالً تراوانیمهبار بوده و جنس غشای  80تا  40. فشار مصنوعی تولیدی در حدود شودمیشیرین تولید 

 فشار .دباشمیاسمز معکوس تابع مقدار نمک و نوع سیستم  هایسیستمعملیاتی  فشار. باشدمیپلی آمید و  سلولز

اسمز معکوس از فشار دینامیکی برای غلبه بر فشار  در .گرددمی تأمینبرقی  هایپمپاز  هاسیستمدر این  ایجادشده

 .گرددمیبه سمت دیگر غشا  شورآبباعث نفوذ انتخابی آب از سمت  بنابراین .شودمیاسمزی محلول نمک استفاده 

نازک پلیمری نیمه تراوایی هستند  هایالیهاسمز معکوس  غشاهای افتدد. می اتفاقاز غشا جداسازی  هانمکدفع  براثر

درصد  53سهم اسمز معکوس در تولید آب شیرین در جهان  امروزه ،اندچسبیدهمحافظ ضخیمی  هایالیه که به

 6در شکل.[43, 28, 22, 2] باشدمی مترمکعبساعت بر  کیلووات 12میزان انرژی الزم برای این فرایند و  باشدمی

 مالحظه می فرمایید. شماتیکی از فرایند اسمز معکوس

 

                                                           
1 Membrane technologies 
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  .[26]معکوسشماتیکی از فرایند اسمز :  6شکل 

، این سطح کندمیاین روش با متراکم کردن بخار بر روی یک سطح انتقال گرما )لوله( عمل  :1متراکمبخار 

جر به من تا باشد. داشته راو طرف دیگر سطوح  شورآبتوانایی انتقال گرما به  که،شودمیانتقال گرما طوری ساخته 

شار مخلوط کردن با مقدار کمی بخار در ف وسیلهبهبخار با استفاده از کمپرسورهای مکانیکی یا  تراکم ،گرددایجاد بخار 

 اینبودن آن،عالوه بر  اطمینانقابلو  ساده این روش کیفیت باالی آب تولیدی، محاسن از .گیردمیباال انجام 

ن آ اندازیراهو  سازیآمادهبه مشکل  توانمیمعایب این روش  از .باشدمی آسان این سیستمدرتجهیزات  وانتقالنقل

درصد انرژی گرمایی  5افت کمتر از اقتصادی با حداکثر بازی ازلحاظهزینه باالی آن در مقیاس بزرگ  در ابتدای کار ،

کوچک شیرین سازی با شوری پایین  واحدهای، ولی برای باشدنمیکاربرد این روش گسترده  اگرچه اشاره نمود.

ر آن ابا این تفاوت که اساس ک باشدمی ایمرحلهاثر  فرایند تقطیر چند روشاین فرایند شبیه  مکانیسم کاربرد دارد.

 .گرددیمبخار برای تولید حرارت در فرایند تبخیر دوباره استفاده  که ،باشدمیفشار باالتر  تراکم بخار از طریق تبخیر با 

 مؤثریانتقال حرارت در این روش به شکل فیلم دوتایی ریزشی که مکانیسم  و مرحله دارد. 3تا  1فرایند اغلب  این

 ،مترمکعبساعت بر  کیلووات 13- 5/7برای این روش  موردنیازانرژی  میزان .گیردمی انجام ،باشدمیدر انتقال حرارت 

نشان  روش بخار متراکم ی از شماتیک 7در شکل .[44, 28]باشدمی ایمرحلهاثر  فرایند تقطیر چند کمتر از روش

 داده شده است.

                                                           
1 vapor compression 
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 .[11]روش بخار متراکم شماتیک :7شکل 

 هاآببرای  طورمعمولبهو   ،[45]تجاری معرفی شد صورتبه 1950در اواسط  این فرایند :1الکترو دیالیز

, 2] باشدمی مترمکعبساعت بر  کیلووات17میزان انرژی الزم برای این فرایند  .قرار گرفت استفادهکم مورد  بانمک

 نشان داده شده است. الکترو دیالیز روش ی از شماتیک 8در شکل .[28

 

 

 .[11]الکترو دیالیز روش شماتیک :8شکل 

                                                           
1 Electrodialysis   
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 در جهان هاکننحوه پراکندگی آب شیرین 

 23آمریکا با  ازآنپس ، درصد 54ظرفیت  با در جهان  کنشیرینآبصنعت  ترینبزرگخاورمیانه کشورهای 

 عربستان درصد، 35عربی با  امارات بعدی قرار دارند. هایردهدرصد به ترتیب در  5آفریقا با  درصد و 10و اروپا  درصد

 تولیدکنندهدرصد بیشترین  5 و بحرین بادرصد  14 عمان درصد، 8 قطر درصد، 14با  کویت درصد، 24صعودی با 

 هاکنشیرینآبکشور در سرتاسر جهان از  120بیش از  .باشندمی فارسخلیجحوزه  کشورهای بین آب شیرین در

مکعب در روز را ایجاد متر 35000 حدودحد تصفیه آب با ظرفیتی در وا 15000بیش از  که ،کنندمیاستفاده 

و حوزه خلیج  نحوه پراکندگی آب شیرین کن ها در جهان 10و  9درشکل .[47, 46, 24, 21, 16, 5, 2]اندکرده

 نشان داده شده است. فارس

 

 

 .[46]ها در جهانکنشیرینپراکندگی آب: 9شکل 

خاور میانه

آمریکا جنوبی

اروپا

آفریقا

آسیا

آمریکا شمالی

آمریکا مرکزی

استرالیا
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 .[47]در حوزه خلیج فارس هاکنشیرینآبنحوه پراکندگی : 10شکل 

 

 ارزیابی اثرات زیست محیطی

خصی بر مشجدید دارای عوارض  هایپروژه جهان، سرتاسربسیاری از کشورها در  در ودر کشورهای اروپایی 

ت از اس عبارت محیطیزیست ارزیابی .شوندمی محیطیزیستمشمول روند ارزیابی  که ،باشندمی زیستمحیطروی 

، ابعمن ،هوا ،آب ،خاک ،گیاهان ،جانوران که شامل انسان، زیستمحیطیک پروژه بر روی  غیرمستقیماثرات مستقیم و 

اثرات قابل که  پروژهای دولتی و خصوصی .اروپا آمده است اتحادیه 1985ن ژوئ 27 نامهبخش در .شودمی غیره و 

ه ضمیم در .کار  انجام دهندقبل از شروع  محیطیارزیابی زیست بایستمی دنگذارمی زیستمحیطتوجهی بر روی 

 این،شوندمی محیطیزیستمگاوات شامل ارزیابی  300بیش از  باقدرتحرارتی  هایکارخانهاین قانون آمده است که 

وع با توجه به ن هاکنشیرینآب ،شوندمی محیطیزیستشیرین سازی مشمول ارزیابی  هایپروژهبدین معناست که 

 ربمختلفی را  محیطیزیستآثار  توانندمی بلندمدتو  مدتکوتاهدر  هاآناز  برداریبهرهروش شیرین سازی و نحوه 

 هایآلودگیبه  توانمیتوسط این صنایع  تولیدشده هایآلودگیانواع  ترینمهماز  .اطراف خود داشته باشند محیط

درصد  70تا  20توجه به اینکه بسته به نوع فرایند شیرین سازی در حدود  با و شیمایی اشاره نمود. حرارتی صوتی،

به  مربوط هافعالیتناشی از این  محیطیزیستآثار  ترینمهم ،دهدمیرا پساب تشکیل  هاکنشیرینآبآب تغذیه 

و مواد شیمیایی  حرارت به علت وجود سه عامل شوری، هاکنشیرینآب پساب .باشدمیبه محیط  هاآنتخلیه پساب 

ح آلـوده بسیار شور در سط هایپسابتخلیـه  ،دننمایمیرا بر محیط پیرامون خود ایجاد  نامطلوبی محیطیزیستآثار 

 هایزمینستفاده از ا ،[29]فسـیلی هایسوختاستفاده از  براثربه اتمسفر  ایگلخانهوسیعی از دریا و ورود گازهای 

 تأسیساتنشت مواد نفتی به ساحل از  ،[48]براکوسیستم دریایی تأثیر ،تأسیساتنصب  منظوربهساحلی 
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مختلف فاز ساختمانی اثرات مختلفی را بر نواحی ساحلی بر جای  هایفعالیتعالوه بر این [50, 49]کنشیرینآب

آلودگی هوا ، آلودگی صوتی، گسستگی شن و ماسه کنار دریا  :باشدمی ذکرقابلموارد زیر  هاآن ازجملهکه  گذاردمی

ش آبزی و خشکی زی منطقه و ایجاد اغتشا هایگونهو ایجاد فرسایش ، پراکندگی پرندگان و پستانداران دریایی و سایر 

 طورکلیبه مرتفع هایساختمانو  آالتنماشیمنطقه توسط مصنوعاتی چون  اندازچشم، تخریب  هاآندر زیستگاه 

 صورتبهاین راهکارها  کهنحویبه ، باشدمیساختمانی نیازمند راهکارهای کاهش اثرات  هایفعالیتتقلیل اثرات 

تمانی فاز ساخ هایفعالیتبرای انجام  بندیزمانمثال تنظیم یک برنامه  عنوانبههماهنگ با یکدیگر وارد عمل گردند. 

 و گرفتن جلوی اندازچشمو رفاه عمومی، اثرات بصری طرح )تخریب  هادسترسیدر کاهش اختالالت وارده بر  تواندمی

 .[51, 3, 2]واقع گردد مؤثرصوتی ناشی از طرح و ...  هایآلودگیدید(، 

 هاکنشیرینآبناشی از تأسیسات مربوط به آبگیری  محیطیزیستآثار 

 ،هاماهی ازجمله بزیانمقادیری از آ ، در صورت آبگیری از دریـا هاکنشیرینآبتأسیسات مربوط به آبگیری 

 براثرکه این آبزیان  کنندمی کنشیرینآبورودی  هایلولهوارد را به همراه آب  هاجلبکو  هاحلزون ،دریایی ستاره

همین منظور سازمان  به ،روندمیاز بـین  شوندمیورودی نصب  هایمدخلصافی در  عنوانبهاصابت با تورهایی که 

متر  /15را  هاکنشیرینآبسرعت آب ورودی برای  هاارگانیسمبرای کاهش آسیب به  1آمریکا زیستمحیطحفاظت 

    .[52, 26]وضع کرد بر ثانیه

 هاکنشیرینآبو محل احداث  مورداستفادهآب 

 کنندهتعیین، نقش گیردمیقرار  مورداستفادهورودی  عنوانبه کنشیرینآب هایدستگاهکیفیت آبی که در 

 درنتیجهکارکرد دستگاه و  زمانمدتدارد. هر چه آب ورودی دارای امالح بیشتر باشد  محیطیزیستای در بروز آثار 

وری، ش ازنظرمیزان آلودگی صوتی، آلودگی هوا و خوردگی قطعات دستگاه بیشتر خواهد بود و از طرفی پساب خروجی 

نشان  5و  4 هایشکلکه در  طورهمان ،آلودگی به فلزات مضر و غلظت امالح، کیفیتی بسیار نامطلوب خواهد داشت

 مورداستفاده هاکنشیرینآبآب ورودی در  عنوانبهه ک فارسخلیجدر آب 2 محلول اتجامدکل است مقدار  شدهداده

 هایشیرینپساب خروجی از آب  بنابراین .باشدمیدر مقایسه با آب سایر دریاهای جهان بیشتر  گیردمیقرار 

که در سایر مناطق دنیا مشغول به کار هستند امالح و شوری بیشـتری  هاییکنشیرینآبنیز در مقایسه با  فارسخلیج

میزان جامدات محلول ،آنیون ها،  12و  11در شکل آن نیز شدیدتر خواهد بود. محیطیزیستداشته و مسلماً آثار 

 کاتیون های موجود در آب های جهان را مقایسه کرده است.

                                                           
1 Environmental Protection Agency)EPA( 

 
2 Toatal Dissolved Solids( TDS) 
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 با برخی دریاهای جهان فارسخلیجآب  (TDS)مقایسه مقدار کل جامدات محلول :  11شکل

 

 با سایر دریاهای جهان فارسخلیجاصلی آب  هایآنیونو  هاکاتیونمقایسه مقدار :  12شکل 

باید عـالوه بـر در  هامحلاهمیت زیادی دارد و این  محیطیزیستمسائل  ازنظر هاکنشیرینآبمحل احداث 

حداقل  طیمحیزیستانتخاب شود کـه آثـار  ایگونهبهو انرژی  شورآبمربوط به دسترسی به منابع  مسائلنظر گرفتن 

تأسیسات، تغییر در منـاطق سـاحلی از قبیـل  وسازساختنشت مواد آالینده به محیط و اکوسیستم در هنگام . باشد

سـرویس  هایجادهمثل  هاییسازهو پمپاژ، خط لوله  هایسیستمسیستم،  هایخروجیآبگیری و  هایمحلساخت 

رخـی از کـه ب باشندمیبر محیط  هاکنشیرینآباست؛ از دیگر آثار منفی  موردنیازکه برای دسترسی به تأسیسات 

وجود  چنینهم. شوندمیموجودات زنده ساحلی  وزندگیموجب ایجاد اختالالتی در نحوه جابجایی رسوبات  هاآن

د شد و اثرات نصوتی و هوا خواه هایآلودگیسنگین باعث افزایش فرسایش و  آالتشینماو استفاده از  هاجاده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

رسی ظر و محدودیت دستامن ینامطلوبی بـر صنعت توریسم )ژئوتوریسم و اکوتوریسم( منطقه از طریق کاهش زیبای

نام  هاکنشیرینآب محیطی زیست مسائلبه عنوان  توانمیتمامی موارد فوق را  تقریباًبه ساحل خواهـدگذاشت. 

 .[56-53]دبر

 

 اثرات ناشی از مصرف انرژی

 40تا  25 تقریباًکه   ،[18] دارند انرژی نیاز توجهیقابلبرای فعالیتشان به میزان  کن شیرینآب  هایسایت

 سازی آب . توجه به قابلیت روش شیریندندهمیرا به خود اختصاص  هاکندرصد کل هزینه مربوط به آب شیرین 

به اثرات ثانویه ناشی از  بایستمی همچنین ؛ الزامی است در کاهش مصرف و حفظ انرژی در زمان انتخاب روش

 افزایش میزان آلودگی هاآن ازجملهسازی آب نیز توجه نمود که  شیرین تأسیساتافزایش تولید انرژی جهت مصارف 

از موردنی سوخت تأمینبیشتر نفت و گاز در منطقه جهت  وانتقالنقلهوا، افزایش مصرف سوخت و اثرات ناشی از 

. در باشدمیی سازی آب قابلیت آن در بازیابی انرژ دیگر در انتخاب روش شیرین توجهقابل نکته .باشندمی ذکرقابل

 هایاهنیروگبخشی از انرژی موردنیاز خود از انرژی بازیابی شده  تأمینسازی آب جهت  شیرین تأسیسات که صورتی

اهش مرتبط با تولید انرژی را نیز ک محیطیزیستبرق استفاده نمایند عالوه بر کاهش تقاضا جهت تولید انرژی، اثرات 

 .[2]دهندمی

 :هانکشیرینآبتأسیسات  هایپسابناشی از  محیطیزیستآثار 

 شامل: شودمیایجاد  هاکنشیرینآبپساب صنایع  که از طریق هاییآلودگیبخش عمده 

شوری( ناشی از وارد شدن پساب به محیط، وارد شدن مواد حاصل از خوردگی ) نمکغلظت  تغیرات آلودگی شیمیایی:

د کف و ض ضد مواد افزودنی ضد گرفتگی، ورود مواد افزودنی ضد رسوب، ورود فلزی به منبع پذیرنده، تأسیسات

 به محیط. اسیدهاشدن  واردخوردگی به منبع پذیرنده 

 .فسیلی هایسوختو مصرف  کنشیرینآبحرارتی ناشی از پساب  آلودگی آلودگی حرارتی:

 دهمحدودکنن فاکتورهای ازشوری یکی  :از ورود پساب ناشی( تغیرات غلظت نمک )شوری آلودگی شیمیایی:

غلظت باال  ،گذاردمی تأثیراثرات شوری بر کیفیت آب   ،[58, 57]باشدمی هاکنشیرینآباز  وریبهرهمهم در رشد و 

پس این نوع آلودگی از ورود نور به آب جلوگیری کرده و در فرایند  ،شودمیزایش کدورت آب شوری منجر به اف

و  هاخرچنگ ،شودمیکاسته  هاپالنکتونتعداد  از دریاهابا افزایش غلظت نمک در . کندمیفتوسنتز تداخل ایجاد 

 الوه بر اینع ؛باشندمی مقاوم بت به افزایش شوریو دیاتومه ها نس دریایی حساس به افزایش شوری  مهرگانبی

 دریاها.میزان نمک در آب درادارجمعیت موجودات آبزی نقش مهمی  رشد و ییرات غلظت نمک یا شوری در تکاملتغ

این در حالی است که مقدار غلظت نمک در دهانه خروجی  شدهگزارشگرم بر لیتر  37-30در حدود  هااقیانوسو 

 هایروشمیزان شوری در پساب حاصل از تمامی به عبارت دیگر  ،باشدمیبر لیتر گرم  80در حدود  هاکنشیرینآب

غلظت نمک و ppm  45000-35000 درحدود به نحوی که غلظت نمک آب دریا  یابدمیسازی آب افزایش  شیرین
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غلظت باالی نمک  .باشدمی ppm 80000-40000 محدودهسازی آب دریا در  شیریندر پساب خروجی از تاسیسات 

کن و همچنین نوسانات غلظت نمک در منابع پذیرنده پساب ممکن است  در پساب خروجی از تاسیسات آب شیرین

. شندشته باو یا نوسانات غلظت نمک را ندا گردد که توانایی تحمل غلظت باالی نمک ای منجر به مرگ موجودات زنده

منجر به مرگ آن  کنندنمیسازی آب کار  در مواقعی که بطور موقت تاسیسات شیرین تواندمیاین مساله بطور مشابه 

تغییرات سطح نمک در آب عادت  ای گردد که با غلظت باالی نمک سازش یافته و یا به دسته از موجودات زنده

ریا ش شوری آب دآبی و افزای هایگونهبراساس تحقیقات در این مورد ارتباط مستقیمی بین کاهش جمعیت .اندکرده

 آن هایآالیندهمقدار پساب و مقدار  طورکلیبهیاد نمود.  هاپالنکتوندر این زمینه از مهاجرت  توانمیوجود دارد که 

غشایی در زمینه شیرین سازی سرعت و کیفیت  فرایندهایمثال  عنوانبه .باشدمیدر هر فرایند شیرین سازی متفاوت 

 وشدرر یا .شودمیمشاهده  هاآننتیجه مقدار نمک باالتری در پساب  ودر خیری دارند.بباالتری نسبت به فرایند ت

 رارتیح درروشدر حالی است که  این تا دو برابر غلظت آب دریا باشد. تواندمی تولیدشدهاسمز معکوس غلظت پساب 

تا  10در فرایند حرارتی  شدهتولیدسوی دیگر پساب  از .باشدمیدرصد باالتر از آب دریا  10غلظت نمک پساب تنها 

. چگالی در ندارد تفاوتیاسمز معکوس دمای پساب با محیط  درروشاز آب دریاست ولی  ترگرمدرصد فارنهایت  15

 باشدیمدر مقابل آب دریا دارای چگالی باالتری  پساب ،می باشد بحرانی پارامترهاینیز یکی از  هاکنشیرینآبپساب 

واحدهای اسمز معکوس مقدار  ایش غلظت نمک در پساب است. برای مثال در پساب خروجیکه این امر به دلیل افز

گرم بر لیتر  1028در حالی است که میزان چگالی در پساب ورودی  این ،باشدمیگرم بر لیتر  1044 چگالی

ه به دلیل سنگینی ب شودمیپساب با چگالی باال به داخل دریا ریخته  کههنگامیدر این صورت  پس ،شدهگزارش

ی میزان آب ورود مورد در .نمایدمیبرای گیاهان دریایی ایجاد  محیطی زیستپایینی نفوذ کرده و مشکالت  هایالیه

حرارتی  واحدهایاسمز معکوس و بیشترین نسبت را  واحدهاینسبت را  کمترین شیرین سازی، واحدهایو خروجی 

 مترمکعب 2آب شیرین  مترمکعباسمز معکوس برای تولید هر  واحدهایصورتی که در  به .دهندمیبه خود اختصاص 

 8، 9ترتیب  به 2ایفرایند تقطیر چند اثر مرحله ، 1ایتقطیر ناگهانی چندمرحله فرایندحرارتی  واحدهایشورابه و در 

  .[59, 52, 51, 2] نشان داده شده اند.   15و  14 ،13در شکل ،که دنکنمیشورابه تولید  مترمکعب

                                                           
1 Multi-stage flash(MSF) 
2 Multiple-effect distillation)MED( 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 .[52] ایتقطیر ناگهانی چندمرحله واحدورود و خروج  هایویژگیشماتیکی از : 13کل ش
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 .[52] ایفرایند تقطیر چند اثر مرحله واحدورود و خروج  هایویژگیشماتیکی از : 14شکل 
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 .[52] اسمزمعکوس ورود و خروج واحد هایویژگیکی از شماتی: 15شکل 

 

 خوردگی فلزات

 از که .شوندمیبه دریا  کنشیرینآب به همراه پساب هاآنورود فلزات سنگین، و  آزادسازیخوردگی باعث 

 ،سم فلزاتی مانند نیکل، عمدتاًحرارتی  کنشیرینآبپساب سیستم  در .شودمیاین لحاظ یک خطر جدی محسوب 

  /2غلظت مس در پساب کمترین .رادارندغلظت، مس و آهن بیشترین غلظت  ازنظر، کروم وجود دارد که روی ،آهن

ppm 12تا /7که چیزی در حدود  هااقیانوسو  دریا درکه این غلظت در مقایسه با غلظت این یون  باشدمی/ PPb 

برابر بیشتر از غلظت موجود  200 هاکنشیرینآبغلظت مس در پساب  پس .باشدمیای  مالحظهقابل عدد، باشدمی

 غذایی و بافت آبزیان تجمع کرده، زنجیره در پیکره آبی، توانندمیسنگین مثل مس و آهن  فلزات .باشدمی دریاهادر 

موجود در منطقه تخلیه تجمع این فلزات در رسوبات  همچنین ،بر جای گذارند ناپذیریجبراناثرات  مدتوالنیط در و

  .[59, 51]گیرند رقرا زیستمحیطخلیه وجود دارند جذب و در چرخه و توسط جاندارانی که در محل ت پیداکرده

 ضد رسوب هایافزودنیوارد شدن 

 ،اشندبمی هافسفاتپلی  کنشیرینآب تأسیساتدر  گذاریرسوبماده مصرفی جهت کاهش  ترینمهمیکی از 

درجه سانتی  90در دمای  هافسفاتکه پلی  طوریبه است؛ دمامواد به  گونهاینحساس بودن  هاآنعمده مشکالت  که

 .باشدمی امپی. پی 53در حدود  هاکنشیرینآباز  هافسفاتخروجی پلی  غلظت .شودمیگراد به ارتو فسفات تبدیل 

بر  الوهع مواد مغذی دارای ترکیبات نیتروژن و فسفر بوده که باعث شکوفایی جلبکی در محل تخلیه پساب شده، این
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اده باعث گرفتگی بیولوژیکی و منجر به استف کنشیرینآباین استفاده مجدد از این آب در صنایع یا استفاده مجدد در 

که این مورد باعث سمی شدن بیشتر آب دریا و کاهش شدید اکسیژن  شودمیبیشتر از مواد شیمایی ضد گرفتگی 

 .[60, 59, 51]باشدمیمحلول در اثر شکوفایی جلبکی و مرگ آبزیان 

 مواد افزودنی ضد گرفتگی شدن وارد

 فرایند با جذب این است که گروهای زیادی از مواد زنده در آن دخالت دارند ایچندمرحلهگرفتگی یک فرایند 

 چسبند.سطح جامد ب به هاباکتریکه با تشکیل بیو فیلم توسط  دهدمیو اجازه  شدهشروعمواد پلیمری به سطح جامد 

 أسیساتتو با ترشحات سلولی خود باعث خرابی  به این سطح چسبیده هاجلبکو میکرو  هاقارچو  هاباکتری ازاینپس

و  ردتوجهومبه علت استفاده آسان و ارزانی بیشتر  کلر میان مواد مختلف که خاصیت ضد گرفتگی دارند، در .شوندمی

که مانند هر ماده شیمیایی دیگر اثرات  باشدمیppm 2کلر باقی مانده در پساب در حدود  میزان اهمیت قرار دارد،

 تواندمیبروماید و ترکیب آن با کلر ppm 70بر این آب دریا با داشتن  عالوه ؛گذاردمیمخرب بر محیط زیست بر جای 

تولید  کلر با ترکیبات نفتی همچنین ترکیبات هالوژنه تولید کرده که اثرات زیست محیطی نامطلوبی برجای گذارد،

 .[59, 51]اشاره کرد زاسرطان هایمتانبه هالو  توانمی هاآنکه از  نمایدمیهیدرو کربن هالوژنه 

 وارد شدن مواد افزودنی ضد کف کردن

 ،باشدمیبلیت  هاآنتجاری  نام چرب هستند. اسیدهایاستر  چرب و اسیدهایمعمول شامل  طوربه هاضدکف

 پذیریتجزیهخاصیت  90-80ترکیبات غیر سمی بوده و در حدود  این .کنندمیاز تشکیل کف در بخار جلوگیری  که

ات اثر هاپالنکتونو  هاجلبکاین ماده بر روی  ازحدبیش مصرف .گیرندمیقرار  مورداستفاده ppm/1دارند و در حدود 

بر روی سیستم نامطلوبی اثرات  تواندمییک ماده شیمیایی  عنوانبه هاضدکف همچنین .نمایدمیمخربی را وارد 

 .[59, 51]دنو اکوسیستم دریایی بگذار سلولیدرونغشایی 

 اسیدهاوارد شدن 

 داشتهنگهآب پایین  PHتا  شودمینیز استفاده  اسیدهابر مواد شیمیایی از  عالوه ضد رسوب، فرایندهایدر 

پایین پساب باعث حل  PH.شودمیاز اسید سولفوریک استفاده  معموالًاین فرایند  در شود و مانع از ترسیب شود.

 زیرا ترکیب پساب با آب نمایدمیمشکل ایجاد  محیطیزیستشده که این موضوع ازلحاظ  هاکربناتشدن بخشی از 

 نشینتهرسوب  صورتبهدر پساب  شدهحلو کربنات  شده PHاست باعث باال رفتن 5/8تا  5/6آن برابر  PHدریا که 

 .[61, 59, 51]شودمیکربن  اکسیددی ایماندهباقیباعث حذف  و همچنین گرددمی

 زدا اکسیژن ترکیبات

اما عمدتاً میزان  ؛یابدمیبا افزایش درجه حرارت و شوری آب دریا، میزان اکسیژن محلول در آب کاهش 

سازی آب به روش حرارتی در اثر افزودن ترکیبات اکسیژن زدا مانند بیوسولفات سدیم  شیرین تأسیساتاکسیژن در 

ازی س یکی از مشکالت شیرین عنوانهبکاهش اکسیژن همچنین  .یابدمیکاهش  تأسیساتجهت اجتناب از خوردگی 

در این روش نیز بیوسولفات سدیم که یک ترکیب اکسیژن زدا  چراکه باشدمینیز مطرح اسمز معکوس  آب به روش

. دگیرمیقرار  مورداستفاده تصفیهپیشدر فاز  ،و شدهافزوده کلرور  به آب کنندهخنثیعامل  عنوانبه رودمیبشمار 

برای موجودات زنده دریایی خطرناك باشد لذا هوادهی منبع پذیرنده  تواندمی  محلول در آبکاهش میزان اکسیژن 
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یک راهکار جهت مقابله با این مشکل  عنوانبهسازی آب  شیرین تأسیساتپساب قبل از تخلیه پساب خروجی از 

 .[62]گرددمیپیشنهاد 

 غلظت کلر افزایش

و غلظت  دگذارمیاثر بر کیفیت آب پذیرنده  هاکندر آبشیرین فرایند کلریناسیون  از میزان کلر باقی مانده

 .[62]در فرایند کلریناسیون بستگی دارد مورداستفادهآن به میزان دوزاژ 

 حرارتی هایآلودگی

 هاکنآلودگی حرارتی ناشی از پساب آب شیرین 

آثار سو فعالیت سامانه شیرین  تریناساسیافزایش حرارت محیط ناشی از تخلیه پساب آب شیرین کن از 

ارتی اکوسیستم دریا را بر هم عامل تعادل حر کهدرصورتیشناسان دریایی معتقدند که  زیست .باشدمیسازی آب 

و  اهکنپساب خروجی ازآب شیرین  دمای جبران ناپذیری بر حیات و جمعیت فون و فلور وارد خواهد آمد. تأثیرد بزن

 دریاهاو  هااقیانوسآب  حرارت .رسدمیدرجه سانتی گراد در محل تخلیه پساب  57در پاره ای از موارد به بیش از 

 ،باشدمیدرجه سانتی گراد  40-10درجه سانتی گراد و نوسانات حرارتی در محل خروجی آب شیرین کن  10-25

در نواحی اطراف خروجی آب شیرین  هاماهیو  هاپالنکتونمستقیمی بر کاهش جمعیت فیتو  تأثیراختالف دمایی  این

درجه سانتی گراد بیشتر از دمای  25-10میزان  به ،هاکنمیزان دمای آب خروجی از آب شیرین  معموالً دارد. هاکن

 .[51]دریاهاستآب 

 فسیلی هایسوختآلودگی شیمیایی و حرارتی ناشی از مصرف 

یلی فس هایسوختناچار به سوزاندن نفت و  هاکنانرژی زیاد برای آب شیرین  تأمینحرارتی برای  هاینیروگاه

 16که درجدول .[63]را به دنبال دارد ایگلخانههستند که این موضوع منجر به گرم شدن زمین و افزایش گازهای 

 مالحظه می فرمایید.

 

 .[63]هاکنشیرینآبمختلف از  هایروشتوسط  ایگلخانهو تولید گازهای  ایجادشدهآلودگی  :16جدول 
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  1از آثار متأثرآنالیز اکوسیستم 

مواد شیمیایی و حرارت در طیف وسیعی از  ازجملهاز شوری و مواد ورودی به آن  متأثر هایاکوسیستم

 سواحل حرا، سواحل دریایی، جلبک دارای مرجان، دریاهایو یا  عمقکم هایخلیجمثال  عنوانبه حساسیت قرار دارند.

سواحل با جریان آب آزاد کمترین  لذا .پذیرندمی واحدهارا از این  تأثیر نوعی وضعیت خود تناسببه هریک ،ایصخره

 است شدهداده( نسبت 15سیت )درجه ( و سواحل دارای جنگل مردابی یا حرا باالترین درجه حسا1حساسیت )درجه 

 ذال را با غلظت پساب خروجی و فاصله تخلیه پساب مقایسه نموده است، هاگونه پذیریآسیبارتباط بین  17شکل 

 ملهازجتابع خصوصیات پروژه  شدتبهمنطقه  اکوسیستم یک پروژه مشخص، محیطیزیستدر مورد ارزیابی اثرات 

 .[52, 51]هاستخروجیمیزان و کیفیت پساب و فواصل 

 

 .[52]هاگونه حساسیت ،غلظت مقایسه فاصله،:  17شکل 

 زیستمحیطراهکار مناسب جهت کاهش اثرات و اقدامات جهت حفظ  ارائه

میزان مصرف انرژی و نیز اثرات سوء ناشی از آن را تا حد  تواندمیزیر  راهکارهایاستفاده از  طورکلیبه

 :کاهش دهد توجهیقابل

  شیرینسازی آب که به انرژی کمتری نیاز دارند هایتکنولوژیاستفاده از 

 استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در صورت امکان 

  قابل بازیابی هایانرژیاستفاده از  منظوربهسازی آب در نزدیکی نیروگاه  شیرین تأسیساتاحداث 

 .[2]هاآننیروگاه مانند بخار خروجی از 

 به .ودشمیاثر دفع پساب حاصل شیرین سازی در  فرایندهایتوسط  ایجادشده محیطیزیستاثرات  ترینمهم

 هایهآالیندباید در مناطقی صورت گیرد که اکوسیستم حساسیت کمتری در مقابل بار  همین خاطر تخلیه پساب

                                                           
1 ecosystem analysis of the acceptor 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

نهادات از پیش یکی تصفیه شوند، کامالًد و یا ترکیبات خروجی پساب باید قبل از ورود به دریا نورودی داشته باش

را به دنبال داشته  محیطیزیستاست که کمترین مخاطرات  هاییمحلدفع پساب در  محیطیزیستکاهش اثرات 

 .ریزندمیسطحی  هایآبآب شیرین کن در امریکا پساب خود را به  تأسیساتدرصد از  48د در حال حاضر حدود نباش

دایی نمک و استفاده تبخیر جهت ج هایحوضچهدر  دفع عمیق، هایچاهاز دفع در  اندعبارتدفع  هایروشاز  برخی

 محل پساب، کیفیت با در نظر گرفتن عواملی نظیر حجم و مقدار پساب، پس ،1تخلیه مایع صفر فناوریاز 

 ترین گزینه دفع پساب را اختیارعملیاتی به هایهزینهعمومی و  پذیرش ،محیطیزیست مقررات ،کنشیرینآب

 .[56, 51]نمایند

آب دریا بر  زدایینمککاهش اثرات منفی واحدهای  منظوربهتقلیل اثرات سوء  هایروش

 دریایی زیستمحیط

مین و به ه رسدمیدریایی بعید به نظر  زیستمحیطامکان کاهش اثرات منفی این واحدها به حداقل ممکن بر 

 أمینتبرای  حلراهآخرین  عنوانبهکه گزینه شیرین کردن آب دریا برای تولید آب شیرین تنها  است ضروریدلیل 

بر آب دریا و یا اثرات  هاسایتبرای کاهش اثرات این  هرحالبهشود.  قرارگرفتهآب شیرین در یک منطقه مدنظر 

و بعد از ساخت آب شیرین کن و وجود  لی قبها به اصل پایش بایستیمی زدایینمکآلودگی آب دریا بر سایت 

 ریزیامهبرنطراحی و  منظوربهنهایی را انجام داد. این کار  گیریتصمیمشود تا بتوان  از آب دریا توجه جدی پایهاطالعات

در مجاورت و یا در داخل آب  کن شیریندر هنگام ساخت کارخانه آب  محیطیزیستبرای تقلیل اثرات سوء منفی 

رات تقلیل اث منظوربه بایستیمیاقداماتی که  .باشدمیاز آن ضروری  برداریدریا و همچنین در جریان و فرایند بهر 

دهای دریایی، به واح زیستمحیطکاهش اثرات منفی بر  باهدفرات سوء و یک برنامه تقلیل اث صورتبه مورداشارهسوء 

بهینه ورودی و  طراحی .ذیل باشد قراربه تواندمیاین کارخانجات داده شود،  برداریبهرهاجرایی و ساخت واحدهای 

زر ج سازیشبیهدر مناطق حساس مجاور؛  محیطیزیست هایآسیب بروزپرهیز از  منظوربه زدایینمکخروجی سایت 

ورودی به شکلی که سرعت جریان  هایسازهبرداشت آب یا سایر  هایکانالو مد و الگوهای جریان؛ طراحی بهینه 

ز برای نیاو  یدهرسدریایی با یکدیگر به حداقل  هایگونهبرخورد  کهطوریبهورودی به سیستم را به حداقل رسانده 

به حداقل  منظوربهنفوذ در خاك نزدیک ساحل دریا  هایگالرییا  هاچاهحفر  .کند پیش تصفیه نیز کاهش پیدا

به یکدیگر و  هاگونهدریایی زیرا در صورت برداشت مستقیم آب از کانال، خطر برخورد  هاینهرساندن برخورد گو 

ه به ک ایگونه سازه خروجی به ، طراحی بهینه.افزایش خواهد یافت هاآن میرپتانسیل خطرآفرینی ومرگ و  درنتیجه

 و اثرات معکوس ناشی ،پساب خروجی بسیار شور این کارخانجات فراهم گردد سازیرقیقمیزان کافی امکان اختالط و 

ساندن یا به حداقل ر منظوربه تصفیهپیش هایتکنیکاستفاده از  .از پساب شور بسیار غلیظ به حداقل رسانیده شود

 به سایت نمک درنتیجهاز حوادث نشت مواد مذکور به محیط دریایی و  تقلیل ورود مواد شیمیایی خطرناك ناشی

قبل از تخلیه به  زدایینمکمواد شیمیایی خطرناك موجود در خروجی جریان فاضالب شور سایت  تصفیه زدایی

 .محیط دریایی

                                                           
1 Ziro Liquid Discharge 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ز اهرچه بیشتر  وریبهرهو  کنشیرینآب هایسامانه محیطیزیستکاهش اثرات  منظوربه طورکلیبهپس 

خالصه به دو بخش کلی تقسیم  طوربه توانمیرا  هاروشاست که این  شدهگرفتهمختلفی به کار  هایروش هاآن

 نمود:

 گیریپیش هایروش -1

 العملیعکس هایروش -2

برای کاهش آثار سوء ناشی از  کنشیرینآب تأسیساتهستند که قبل از احداث  هاییروش پیشگیری: هایروش

 از: اندعبارتبه اختصار  هاروشاین  که ؛شودمی به کار گرفته تأسیساتاحداث 

  و حفاظت خاك محیطیزیست هایپدیده کنندهبررسی هایسازماناحداث و تقویت 

  شوندمیبرای کاهش حجم رسوباتی که وارد دریا  هاپسابدر محل تخلیه  آرامش هایحوضچهایجاد. 

  به محیط زیست هاآسیببرای کاهش طراحی و عملکرد مناسب  هایتکنیکاستفاده از 

  کاهش ورود آبزیان به  برای ،کنندمیسطحی آبگیری  صورتبهورودی که  هایمدخلطراحی و ساختن

 .تأسیساتدرون 

  برسانند زیستمحیطدر مناطقی که کمترین آسیب را به  کنشیرینآب تأسیساتاحداث. 

 یردگمیصورت  تأسیساتاز  برداریبهرهدر حین  که ،باشدمیشامل اقداماتی  هاروش این :العملیعکس هایروش

 از: اندعبارت هاآنکه برخی از 

  تلزم دارند که مس تریمخربکه آثار  هاییقسمتتغییرات در مشخصات فیزیکی سیستم آبشیرین کن در

 .باشدمیآب شیرین کن  هایپروسهو یا  تأسیساتتغییرات فیزیکی در 

  کاهش اختالف زیاد بین میزان شوری و حرارت  منظوربهبا آب دریا قبل از تخلیه  هاپسابمخلوط کردن

 و آب دریاها در محل تخلیه. هاپساب

  هاآنکم کردن و جداسازی مواد شیمیایی مضر موجود در  منظوربهو تعدیل آن  هاپساببررسی 

  هاپساببرای پخش یکنواخت  هاخروجیدر محل  کنندهپخش هایسیستماحداث 

  یا برای تمیز کردن تصفیهپیشمختلف مانند مراحل  هایپروسهمحدود کردن نفوذ مواد شیمیایی که در 

 .[64, 56]گیردمیقرار  مورداستفاده تأسیساتمختلف  هایقسمت

 گیرینتیجه

کـالن از دیـدگاه مـدیریت  ریزیبرنامهدر مجاورت و یا در داخل دریا نیازمند  زدایینمکواحدهای  اندازیراه 

مدیریتی منابع آب قبل از شروع به ایجاد هرگونه ساختارهای  ریزیبرنامه. لذا ضروری است باشدمیمنـابع دریایی 

 هایتعادلاما نظر به اهمیـت ممانعـت از بـرهم خـوردن  ؛مسئولین کشوری قرار گیرد موردتوجه ایسازه

قرار  جهموردتو بایستمی هاکنشیرینآبسواحل بکر، اثرات بالقوه احداث  ، گسترش آلودگی و تخریبمحیطیزیست

 درصدد ساخت کنشیرینآبکه مقامات آبی و نیز صنایع  دهدمینشان  باشدمیآینده  بینیپیش آنچه ،گیرند
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 طیمحیزیستوسیع و حتی زنجیرهای در مجاورت، سواحل و داخل دریا که جزء نواحی حساس  کارخانجات انبوه

مصرف  ،هاهزینهاین کارخانجات دارای مشکالت و اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیم نظیر باال بودن  .هستند باشندمی

الروها،  گاهسکونتدر کنار دریا که خود  هاآن شدنواقع. همچنین باشندمی هاآلودگیانرژی باال و متصاعد نمودن 

، کنندمیبازی  دریایی هایاکوسیستمهستند و نقش کلیدی در  پذیرآسیبکه بسیار  هاییارگانیسمو  هامیکروارگانیسم

و نیز همچنین این واحد با انتشار پساب شور غلیظ از خروجی خود  .سازدمیرا فراهم  هاآنموجبات از بین رفتن 

  .ندنمایمیفراهم  را ایگلخانهپذیرنده و افزایش گازهای  موجبات آلودگی محیط تجدید ناپذیر هایانرژیاستفاده از 
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Abstract 

Clean, safe and adequate freshwater is vital to the survival of all living organisms and the 

smooth functioning of ecosystem, communities and economic. the  scarcity of fresh potable 

water for human consumption and industrial and agricultural use is one of the most important 

problems, and it is becoming more acute problem, Although Water is one of the most abundant 

resources on earth, and  covering three-fourths of the planet’s surface. However, about 97% of 

the earth’s water is salt water in the oceans,   and  less than 3% is freshwater. Thus, Inevitable 

There is a to have desalination to be a major source of fresh water for both domestic and 

industrial purposes. This  industry has been growing progressively in the last few decades   but, 

Despite the Great benefits the   desalination , concerns In the case Increased potential negative 

impacts on the environment. This negative effects include adverse effects on water quality and 

sediments and impair marine life and the functioning of coastal ecosystems. So in This paper 

presents a  comprehensive review and assessment of  type desalination such as thermal and 

membrane technologies, that  includes multi-stage (MSF), multiple effect distillation (MED), 

reverse osmosis, electro dialysis and Osmosis Forward.also to survy The environmental impact 

of desalination and exposure Solutions To reduce the adverse effects On the environment. 
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