
 

 

 
 

 

 

 1پیشگفتار
 

های مستقیم  امر کاربریگیرند و این های شور و لب شور قرار میبندی آببخش نسبتاً قابل توجهی از منابع آب ایران به طور طبیعی در طبقه
رویه، کیفیت منابع آب کشور طی چند دهه اخیر بسیار های بیها و همچنین برداشت سازد. به عالوه در اثر آلودگیاینگونه منابع را محدود می

ر کیفیت داده و به های شیرین به علت افزایش غلظت امالح، تغییها، منابع زیرزمینی آبتنزل یافته است به نحوی که در بسیاری از دشت
 اند. های لب شور و یا شور تبدیل شده آب

زدایی های مرتبط با نمکهای مدیریتی در چنین شرایطی، تأمین آب مورد نیاز خانگی، شهری و صنعتی از طریق توسعه تکنولوژییکی از روش
براساس آمار منتشر شده از طرف  پیدا نموده است. جهان کاربردهای وسیعی های لب شور و شور است که امروزه در سطح )شیرین سازی( آب

میلیون متر مکعب در روز  84از حدود درصد،  06آب، با رشدی بیش از های شیرین سازی ظرفیت کارخانه (IDA) 2زدایی المللی نمک انجمن بین

این دارد که اواّلً در نواحی  داللت بر افزایش یافته است. چنین رشدی 8602میلیون متر مکعب در روز در سال  84به حدود  8664در سال 
های داخلی، آبهای زیرزمینی کیفیت خود را از دست داده و لب ساحلی سهم دریاها در تأمین آب مورد نیاز بیشتر شده است و ثانیاً در سرزمین

های  کشورهای خاورمیانه. به نحوی از سامانه کشور جهان از جمله استرالیا، چین، ژاپن، آمریکا و 056اند. در حال حاضر بیش از شور یا شور شده
 کنند.  زدایی بهره برداری مینمک

های غشایی و های شور و لب شور روش های مختلفی توسعه یافته است که از میان آنها روشسازی آبدر طی سه دهه گذشته، برای شیرین
های های مرکب )غشایی/حرارتی( به دلیل محدودیت تبادل یونی و روشهای دیگری مانند الکترودیالیز،  باشند. روشترین می حرارتی متداول

 خاص، از کاربری کمتری برخوردار هستند. 
های مدیریتی منابع آب به خود  اریذگ ای را در سیاستتواند جایگاه ویژه هر چند به عنوان یک گزینه، می های غیرمتعارف،نمک زدایی از آب

 به دقت به لحاظ فنی، زیست محیطی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. بایداختصاص دهد ولی توسعه کاربرد آن در مقیاس وسیع، 
آید و  می سازی آب های نامتعارف، تولید دو محصول است. یکی آب شیرین که محصول اصلی فرآیند به شمار به طور کلی حاصل فرآیند شیرین

شود. دفع مستقیم  کن شناخته می شیرین ای آبه دیگری شورابه که حاوی غلظت بسیار زیادی از امالح مختلف است و به عنوان پساب سامانه
ها و تخریب  زمینی، آلودگی خاک یی به طبیعت با مخاطرات زیست محیطی فراوانی از قبیل آلودگی منابع آب سطحی و زیرهاچنین شورابه

های  ها، اعمال مدیریت صحیح در دفع شورابهبه منظور جلوگیری از آلودگی محیط و تخریب اکوسیستم بنابراین،ها همراه است.  سیستماکو
زدا به دلیل مصرف زیاد انرژی، می توانند در تولید  مقیاس نمک-های بزرگ تولیدی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. همچنین، سامانه

های نیاز به هزینه یزدایی مانند هر فناوری دیگر های نمک محیطی تأثیرگذار باشند. به لحاظ اقتصادی، کاربرد فناوریهای زیست آلودگی
برداری دارد که این هزینه ها برحسب کیفیت منبع آب، نوع سامانه نمک زدایی، ظرفیت و کارآیی سامانه، مصرف انرژی و... گذاری و بهرهسرمایه

 زدایی به دقت مورد بررسی قرار گیرند.های نمکست این موارد در ارزیابی گزینهمتغیر است و الزم ا
زدایی در تأمین  های مختلف نمک با توجه به مطالب فوق و اهمیت موضوع، مجله تحقیقات منابع آب ایران از چاپ مقاالتی در مورد نقش سامانه

 نماید.  اسقبال می ها این سامانه محیطی اقتصادی و زیست و مدیریت منابع آب و همچنین ارزیابی اثرات مختلف اجتماعی،
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